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EDITORIAL

Νέα χρονιά
με αέρα
ανανέωσης!

Το 2014 είναι εδώ και μαζί του
φέρνει μια πνοή αισιοδοξίας και
νέας αρχής! Καθώς το υποδεχόμαστε,
γεμίζουμε και πάλι με ενέργεια και
στόχους, και ξεκινάμε την πορεία μας για να
τους πετύχουμε!

Στην ISOPLUS, με γλυκιά μελαγχολία
αποχαιρετήσαμε το 2013, μια χρονιά δημιουργική,
με πολλές νέες ιδέες και ενέργειες, και υποδεχόμαστε
το 2014 με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία, με
ακόμα περισσότερες νέες ιδέες και όρεξη, για μια χρονιά
που από μόνη της φέρει αέρα ανανέωσης!

Η διάθεσή μας αυτή, αντικατοπτρίζεται και στο περιοδικό
μας healthyme, το οποίο, όπως θα διαπιστώσετε στις επόμενες
σελίδες, έχει ανανεωθεί σημαντικά, τόσο εικαστικά όσο και σε
περιεχόμενο, με την αλλαγή ή προσθήκη νέας θεματολογίας.
Η αλλαγή αυτή ήρθε ως φυσικό αποτέλεσμα της ωρίμανσης του
περιοδικού μας μετά από 2,5 χρόνια, και της φυσικής εξέλιξης της
ταυτότητας και της εικόνας του. Για αυτό, πιστεύουμε πραγματικά ότι
θα το αγαπήσετε ακόμα περισσότερο!
Παράλληλα, η νέα χρονιά ξεκίνησε με τη διοργάνωση ενός μεγάλου
διαγωνισμού με δώρο ένα iPad Air ή ένα iPhone 5S! Για να λάβετε μέρος
στον διαγωνισμό, απλά κατεβάστε τη νέα μας εφαρμογή healthymeUP!
στο κινητό ή το tablet σας (iOS & Android) και στείλτε μας μήνυμα μέσω
της εφαρμογής. Επιπλέον, χρησιμοποιήστε το healthymeUP! για να βρείτε
ξανά το ιδανικό σας βάρος, μετά τις υπερβολές που συνήθως συνοδεύουν τις
γιορτινές ημέρες.
Καλή χρονιά και εύχομαι το 2014 να είναι για όλους η χρονιά που θα
επιτύχουμε τους στόχους μας!

κη
Ηρώ Κουμά
Διευθύντρια Marketing &
Εταιρικής Επικοινωνίας
ISOPLUS

4

healthy

ΥΓΕΙΑ

Κρύωσα.
Και τώρα
τι;
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η καλύτερη θεραπεία των
πολλών ιογενών λοιμώξεων που φέρονται κάτω
από το όνομα «κρυολόγημα» και «γρίπη» είναι,
σίγουρα, η πρόληψη. Πολλοί από μας ωστόσο θα
νοσήσουν! τι χειμώνας,
άλλωστε, θα ήταν χωρίς
αυτά; Υπάρχει τρόπος να
αναρρώσουμε και να σταθούμε στα πόδια μας μια
ώρα αρχύτερα; Ο ιατρός
κ. νικόλαος στούμπος
δίνει μια σειρά από πολύ
χρήσιμες συμβουλές για
να ανακουφιστούμε από
τα δυσάρεστα συμπτώματα και να επιταχύνουμε
την ανάρρωση.

'E

χετε βήχα, συνάχι, πονόλαιμο και καταρροή;
Αισθάνεστε κόπωση, μυαλγίες και πονοκέφαλο;
Πρόκειται για τα πιο κοινά συμπτώματα του κρυολογήματος,
που μας ταλαιπωρεί κατά μέσο όρο 2 - 4 φορές τον χρόνο.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχουν περίπου 200
διαφορετικοί ιοί που μπορεί να ευθύνονται για ένα κρυολόγημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το ξεπεράσουμε όσο
το δυνατό γρηγορότερα και να μην μείνουμε καθηλωμένοι
στο κρεβάτι;
Όπως επισημαίνει ο κ. Στούμπος, μια σωστή και ελαφριά
διατροφή, θα κάνει πολύ πιο ήπια τα συμπτώματά μας, άρα
αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα. Ο ίδιος απαριθμεί μία σειρά
από κινήσεις που θα μας ανακουφίσουν από τη δυσάρεστη
και ενοχλητική κατάσταση του κρυολογήματος:
1. Αποφύγετε τα βαριά γεύματα, προτιμήστε ελαφριά
τροφή, κυρίως χυλώδη φρούτα και ποικιλία σαλατικών.
Μην επιβαρύνετε το πεπτικό σας σύστημα και τον οργανισμό σας, χωνεύοντας βαριά γεύματα ενώ αναρρώνετε. Αν
έχετε όρεξη, καταναλώστε ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Οι βιταμίνες των φρούτων και των λαχανικών (C, D, B)
θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας να ανακάμψει.
2. Καταναλώνετε πολλά υγρά (χυμούς και νερό). «Πίνετε
λίγο λίγο νερό όλη την ημέρα, αντί να πίνετε μεγάλες ποσότητες μαζεμένες. Να θυμάστε ότι το σώμα σας αποτελείται
σε ποσοστό 60-70% από νερό. Μέσω του νερού μεταφέρονται θρεπτικές ουσίες σε όλο το σώμα και αποβάλλονται οι
τοξίνες. Για την καλή λειτουργία του οργανισμού, επομένως,
το σώμα πρέπει να είναι καλά ενυδατωμένο», σημειώνει ο
κ. Στούμπος. Αποφύγετε το αλκοόλ, τον καφέ και το πολύ
αλάτι, που αφυδατώνουν τον οργανισμό.
3. Αποφύγετε τις ζεστές σούπες - δεν βοηθούν όσο
πιστεύαμε μέχρι σήμερα. «Αποφεύγετε τα ζωικά προελεύσεως γεύματα και φροντίστε να μην είναι πολύ ζεστά.
Ειδικά αν έχετε πυρετό, προτιμήστε τα τρόφιμα που καταναλώνετε να είναι χλιαρά προς το κρύο, διότι το σώμα σας
προσπαθεί, λόγω του πυρετού να αποβάλλει θερμότητα,
οπότε είναι σημαντικό να μην προσθέτετε άλλη», τονίζει ο
κ. Στούμπος.
4. Σε περίπτωση πυρετού, συνιστάται η αποφυγή της
υπερκόπωσης, η παραμονή στο σπίτι και η αποφυγή του

ιανουάριος - φεβρουάριος 2014 | 7

healthy

ΥΓΕΙΑ
ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος.
Ο πυρετός είναι μηχανισμός άμυνας. Για
όσο μπορείτε να τον αντέξετε, μην παίρνετε αντιπυρετικά, εκτός αν ανήκετε σε
ομάδες υψηλού κινδύνου (αν πάσχετε
από χρόνια νοσήματα, είστε ηλικιωμένοι,
«φανατικοί» καπνιστές, παιδιά κ.λπ.).
6. Μην παίρνετε αντιβιοτικά. Το κρυολόγημα και η γρίπη είναι λοιμώξεις οφειλόμενες σε ιούς, απέναντι στους οποίους

είναι ανίσχυρα τα αντιβιοτικά. Όταν ο γιατρός συστήνει αντιβίωση το κάνει επειδή
υποψιάζεται, από τη φύση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων, ότι και βακτήρια,
που δεν μπορούν να φύγουν από μόνα
τους έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο.
7. Λαμβάνετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής. Τα συμπληρώματα
διατροφής ενισχύουν και συμπληρώνουν
τη διατροφή, άρα βοηθούν τον οργανισμό
να ξεπεράσει τη γρίπη. Ωστόσο, ο ρόλος
των συμπληρωμάτων διατροφής είναι
πρωτίστως προληπτικός. Όπως επισημαίνει ο κ. Στούμπος, «τα συμπληρώματα
διατροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόληψη και για να καλύψουν
διατροφικές ελλείψεις, π.χ. ανεπάρκεια
μικροθρεπτικών στοιχείων (βιταμινών,
μετάλλων και ιχνοστοιχείων). Είναι επίσης χρήσιμα για τους χορτοφάγους, τις

Περιορίστε τη
μετάδοση της γρίπης
Η γρίπη μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη βοήθεια των σταγονιδίων που εκτινάσσονται, όταν
ένας ασθενής βήχει ή φταρνίζεται, αλλά και με τη χειραψία. Επιπλέον, η μετάδοση είναι πιθανή όταν
κάποιος υγιής έρθει σε επαφή, μέσω των χεριών, με επιφάνειες που λίγο πριν μολύνθηκαν από ασθενή
(πόμολα, βρύσες, κουπαστές, πάγκοι, κ.ά.) και στη συνέχεια αγγίξει το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του. Οι
πάσχοντες μεταδίδουν τον ιό τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων και για τουλάχιστον 3 - 7 ημέρες μετά.
Ο ιός της γρίπης είναι πολύ μεταδοτικός και εξαπλώνεται εύκολα. Ετησίως, προσβάλλεται 1 στους 10
ενήλικες και 1 στα 3 παιδιά. Ωστόσο, η μόλυνση δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορείτε να περιορίσετε την
εξάπλωση της γρίπης ακολουθώντας τις εξής απλές συμβουλές:
• Καλύπτετε τη μύτη και το στόμα σας όταν βήχετε / φταρνίζεστε (όχι με τις παλάμες!) και χρησιμοποιείτε
χαρτομάντιλα, τα οποία πετάτε αμέσως.
• Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι. Χρησιμοποιείτε αντισηπτικά διαλύματα, εφόσον δεν είναι
διαθέσιμο σαπούνι και νερό.
• Μην αγγίζετε με τα χέρια σας το στόμα, τη μύτη και τα μάτια σας.
• Αποφεύγετε τη στενή επαφή με άτομα που νοσούν. Αν νοσήσετε, προσπαθήστε να αποφύγετε τη στενή
επαφή με άλλα άτομα, ώστε να μη μεταδώσετε τον ιό και αποφύγετε τις κοινωνικές συνευρέσεις.
• Σε εποχές με μεγάλη έξαρση, αποφεύγετε κατά το δυνατόν τους κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται
καλά και φιλοξενούν πολλούς ανθρώπους.
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Αποφύγετε τα γλυκά, τα αναψυκτικά, τα τηγανητά και τα πικάντικα
φαγητά, γενικά τροφές που περιέχουν κενές θερμίδες και επιβραδύνουν την ανάρρωση. Επίσης, τα
τυριά, το βούτυρο και τα γαλακτοκομικά, που κάνουν τις βλέννες
πιο πυκνές, αντί να ευνοούν την
απόχρεμψή τους.

εγκύους, τους καπνιστές, τα άτομα
που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, τους πάσχοντες από
χρόνιο stress και τους πάσχοντες
από χρόνια νοσήματα».
Ο κ. Στούμπος εξηγεί ακόμη ότι
η βιταμίνη C, η εχινάκια και ο ψευδάργυρος τονώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά ακόμη κι αν
τελικά αρρωστήσουμε, μειώνουν
την ένταση των συμπτωμάτων και
επισπεύδουν κατά μία με δύο ημέρες τον χρόνο ανάρρωσης, εφόσον
ληφθούν αμέσως με την εμφάνιση
των πρώτων συμπτωμάτων.
8. Κάνετε πλύσεις της μύτης
και του φάρυγγά σας με αλατόνερο. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα
στα φαρμακεία, ενώ μπορείτε να
φτιάξετε και μόνος σας αλατούχο
διάλυμα, ανακατεύοντας 1/4 κ. γλ.
αλάτι σε ένα φλυτζάνι ζεστό νερό.
9. Προσπαθήστε να είστε χαλαροί, υπομονετικοί και χαμογελαστοί.

zingerone και τα gingeroles, που
έχουν ήπια αντιφλεγμονώδη δράση, μπορούν επομένως να απαλύνουν τα συμπτώματα του κρυολογήματος.
Μέλι: Περιέχει ωφέλιμα στοιχεία, όπως η γλυκόζη, το μαγνήσιο, το κάλιο, το ασβέστιο, αλλά και
βιταμίνες του συμπλέγματος Β και
όξινο pH. Έχει σημαντική αντιοξειδωτική και αντιβακτηριδιακή
δράση.

INFO

Τροφές - σύμμαχοι
Ο γενικός ιατρός προτείνει να
εντάξετε στη διατροφή σας τροφές,
που άμεσα ή έμμεσα ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
Σκόρδο & κρεμμύδι: Το σκόρδο, χάρη στην ουσία αλισίνη που
περιέχει, έχει αντιοξειδωτική και
αντιμικροβιακή δράση.
Πιπέρι: Περιέχει φυτοχημικά και
την ουσία καψαϊκίνη, που θεωρείται
αναλγητικό. Είναι επίσης πλούσιο σε
βιταμίνες A, C και Β6, που λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά.
Μανιτάρια: Περιέχουν βήτα γλυκάνες, ουσίες που ενεργοποιούν και διεγείρουν τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού μας συστήματος.
Πιπερόριζα (ginger): Οι κύριες δραστικές της ουσίες είναι το

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό;
Ο κύριος λόγος για να απευθυνθεί
κανείς στον γιατρό, όταν πάσχει από
ένα κρυολόγημα, είναι η πιθανότητα
επιπλοκής. Πιο συγκεκριμένα, ο κ.
Στούμπος συστήνει προσεκτική παρακολούθηση, ώστε να διαπιστωθεί
εγκαίρως τυχόν επιδείνωση των συμπτωμάτων με:
• Γοργή αναπνοή
• Αναπνοή με ήχους σαν γρύλισμα
• Λαχάνιασμα (δύσπνοια)
• Κουραστική αναπνοή και έντονο αίσθημα κακουχίας
• Έντονο πόνο στην κοιλιά (πιο
συνήθης στα παιδιά)
• Αλλαγή στη συμπεριφορά,
όπως σύγχυση, αποπροσανατολισμό και έλλειψη διαύγειας
• Επίμονο πυρετό πάνω από 39,
που δεν υποχωρεί ή που υποχωρεί
για λίγο, μετά τη λήψη αντιπυρετικών.

Νικόλαος Στούμπος
Γενικός ιατρός
- Οικογενειακός ιατρός
Βασ. Παύλου 53 & Δάφνης
166 73 Βούλα, Αττική
τηλ. 2111829080
Κιν. 6978209358
nikolaostoumbos@gmail.com
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Solgar
VM-2000
Ενισχύει το
ανοσοποιητικό
Οι γρήγοροι και
έντονοι ρυθμοί της
καθημερινότητας
εξουθενώνουν και
καταπονούν τον
οργανισμό μας και
εξαντλούν την άμυνά
μας, κάνοντάς μας
επιρρεπείς στις ιώσεις. Η πολυβιταμίνη
VM-2000, θωρακίζει τον οργανισμό
από τις χειμερινές
προκλήσεις, όπως
οι ιώσεις και το
κρυολόγημα, καθώς
τον εφοδιάζει με
απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και
ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά,
πεπτικά ένζυμα,
υπερ-τροφές, βότανα, υδατοδιαλυτές
ίνες και βιοφλαβονοειδή.

Solgar
Vitamin C
Για την αποτελεσματική
λειτουργία του
ανοσοποιητικού
Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής
Vitamin C της Solgar
συμβάλλει στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των
μηχανισμών άμυνας
του οργανισμού, στο
φυσιολογικό σχηματισμό κολλαγόνου
και στην ακεραιότητα
των αιμοφόρων
αγγείων, ενισχύοντας την υγεία του
δέρματος και των
ούλων. Επιπλέον,
έχει αντιοξειδωτική
δράση, προστατεύοντας τα κύτταρα από
το οξειδωτικό στρες.

προτείνει...

Solgar
Spirulina
Ενισχύει τον
οργανισμό

Solgar
Echinacea
Αντίσταση στις
λοιμώξεις

H Σπιρουλίνα είναι
ένας μικροσκοπικός
φυτο - οργανισμός
(άλγος) πλούσιος
σε πρωτεΐνες (70%),
αμινοξέα, βήτα καροτίνη, χλωροφύλλη,
ίνες και ένα ευρύ
φάσμα βιταμινών,
μετάλλων και ιχνοστοιχείων, που ενισχύει τον οργανισμό
και συμμετέχει στην
απομάκρυνση των
τοξινών.
Η Spirulina της
Solgar είναι υψηλής
ποιότητας, πλούσια
σε πρωτεΐνες, βήτα
καροτίνη, καροτενοειδή, χλωροφύλλη
και πληθώρα βιταμινών, μετάλλων και
ιχνοστοιχείων.

H Εχινάκεια χρησιμοποιείται εδώ
και αιώνες για την
πρόληψη των λοιμώξεων. Η Echinacea
της Solgar περιέχει
σκόνη και εκχύλισμα
ρίζας εχινάκειας.
Παρουσιάζει αντιβακτηριακές ιδιότητες,
ενώ έρευνες έχουν
δείξει ότι αυξάνει την
ικανότητα αντίστασης του οργανισμού
στις λοιμώξεις από
ιούς και βακτήρια
ενεργοποιώντας
το ανοσοποιητικό
σύστημα. Τονώνει
τις φυσικές άμυνες
του οργανισμού και
θεωρείται εξαιρετικά
χρήσιμη σε περιπτώσεις κρυολογημάτων,
γρίπης και μολύνσεων.

Solgar
Zinc
Picolinate
Χρήσιμο στις
λοιμώξεις
Ο ψευδάργυρος
είναι χρήσιμος σε
περιπτώσεις φλεγμονών και λοιμώξεων, ρευματοειδούς
αρθρίτιδας, ακμής,
εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας και
γεροντικής άνοιας.
Η έλλειψη ψευδαργύρου παρατηρείται
συχνά στα άτομα της
τρίτης ηλικίας και
τους φυτοφάγους.
Έλλειψη ψευδαργύρου παρατηρείται
επίσης συχνά, στην
εγκυμοσύνη και στον
θηλασμό.
Το Zinc Picolinate
της Solgar είναι
στοιχειακός ψευδάργυρος σε πικολινική
μορφή, η οποία
θεωρείται η πλέον
απορροφήσιμη από
τον οργανισμό.

Solgar
Kangavites Multivitamin Formula
Ενισχύει την υγεία των παιδιών
Η πολυβιταμίνη Kangavites Formula Chewable Tabs είναι ειδικά σχεδιασμένη για juniors, σύμφωνα με τις
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και δεδομένα. Αποτελεί μία πολυφόρμουλα βιταμινών, μετάλλων και
ιχνοστοιχείων εμπλουτισμένη με λεκιθίνη, σκόνη καρότου-παντζαριού-φράουλας-μήλου-μπρόκολου-βερίκοκου, κιτρικά βιοφλαβονοειδή, καροτενοειδή και καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς.
Ενισχύστε και τονώστε την υγεία των παιδιών σας με την μασώμενη πολυβιταμίνη της Solgar, με ευχάριστη
γεύση τροπικά φρούτα, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες τους με 14 βιταμίνες και 11 μέταλλα.
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T

ο συνένζυμο Q10 (CoQ10) είναι μια ουσία που
βρίσκεται φυσικά στον ανθρώπινο οργανισμό
και βοηθά στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια, η
οποία είναι απαραίτητη για τα κύτταρα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα βασικό συστατικό της
αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων, γνωστής και ως
αναπνευστικής αλυσίδας, στα μιτοχόνδρια, τα κέντρα παραγωγής ενέργειας του κυττάρου. Η δράση
του είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή της
τριφωσφορικής αδενοσίνης, ουσίας γνωστής και ως
«ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου».
Όπως επισημαίνει ο καρδιολόγος κ. Μιχάλης Λεφάκης, «το συνένζυμο Q10 έχει διπλή δράση. Συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας από τα κύτταρα
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Q10

Όπλο
υγείας &
ευεξίας
το συνένζυμο Q10 (CοQ10) ή
ουμπικινόλη, μοιάζει με τις βιταμίνες, αλλά δεν είναι. Ωστόσο,
παίζει βασικό ρόλο στην υγεία
και στην ευεξία μας. τι ακριβώς
είναι και γιατί είναι τόσο σημαντικό; Ο καρδιολόγος κ. μιχάλης
Λεφάκης μας δίνει όλες τις απαντήσεις.

ΥΓΕΙΑ

και κυρίως εκείνα τα κύτταρα που είναι πιο ‘ενεργοβόρα’, όπως π.χ. τα κύτταρα της καρδιάς, του εγκεφάλου, των νεφρών κ.λπ. και δρα ως ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας, απομακρύνοντας τις τοξικές
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου από τον οργανισμό και
προφυλάσσοντας τα λίπη και τις πρωτεΐνες από τη
βλαπτική οξείδωσή τους».

Στο CoQ10 έχουν επίσης αποδοθεί καρδιο-προστατευτικές, κυτταρο-προστατευτικές και νευρο-προστατευτικές δράσεις. Για παράδειγμα, πολλές μελέτες,
εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, έχουν αναδείξει
τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του CoQ10 ως
συμπληρωματικής θεραπείας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Πηγές
Ο κύριος τρόπος απόκτησης του συγκεκριμένου συνενζύμου, είναι η ενδογενής βιοσύνθεσή του από τον
ίδιο τον οργανισμό. Ωστόσο, μπορούμε να απορροφήσουμε ικανές ποσότητες συνενζύμου από τροφές
όπως το μοσχαρίσιο κρέας (κυρίως το συκώτι και
την καρδιά), τη σαρδέλα, το σογιέλαιο, το ελαιόλαδο.

Δυστυχώς, όμως, το μαγείρεμα και οι διάφορες επεξεργασίες των τροφών το καταστρέφουν. Μικρότερες
ποσότητες του συνενζύμου περιέχονται στα φιστίκια,
το σουσάμι και τον μαϊντανό. Επομένως, τα συμπληρώματα διατροφής που το περιέχουν αποτελούν ουσιαστικότατη πηγή πρόσληψης του συνενζύμου.
Έλλειψη
Η διαδικασία παραγωγής του Q10 στον οργανισμό
υποχωρεί με την αύξηση της ηλικίας. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η έλλειψη ενέργειας που εμφανίζουν οι
ηλικιωμένοι, να οφείλεται, σε έναν βαθμό, στη χαμηλή παραγωγή CoQ10 στο σώμα τους.
«Η μειωμένη βιοσύνθεση και η αυξημένη χρήση
του από τον οργανισμό φαίνεται να είναι οι κύριοι λόγοι έλλειψής του. Παθήσεις όπως οι καρδιοπάθειες
(π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια), ο καρκίνος, παθήσεις
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (π.χ. νόσος
Parkinson), είναι επίσης συνηθισμένες αιτίες της
έλλειψής του». Όπως μάλιστα επισημαίνει ο ειδικός,
«είναι σημαντικό στους πάσχοντες από αυτές τις παθήσεις να χορηγείται συμπλήρωμα του συνενζύμου,
για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του οργανισμού τους». Χαμηλά επίπεδα σε Q10 εμφανίζουν επίσης τα άτομα με παχυσαρκία.
Τι μπορεί όμως να προκαλέσει η έλλειψη του συγκεκριμένου συνενζύμου από τον οργανισμό; Σύμφωνα με μελέτες, τα χαμηλά επίπεδα Q10 στον οργανισμό, έχουν σχετιστεί με αυξημένες πιθανότητες
εμφάνισης περιοδοντίτιδας και καρδιοπάθειας.
Q10 και καρδιακή ανεπάρκεια
Η σχέση του συνενζύμου Q10 με την καρδιακή ανεπάρκεια είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα
CoQ10 στον οργανισμό τους ενώ, παράλληλα, μελέτες
έχουν αποδείξει ότι το CoQ10 βελτιώνει τα συμπτώματα, τη λειτουργική ικανότητα και την ποιότητα ζωής
αυτών των ασθενών.
Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της μελέτης
Q-SYMBIO, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του τελευταίου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρείας, στη Λισαβόνα. Πρόκειται για την πρώτη διπλή-τυφλή μελέτη που ερεύνησε τις επιπτώσεις του
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CoQ10 στα συμπτώματα, στη λειτουργική ικανότητα, στη νοσηρότητα και
στη θνησιμότητα σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Τα αποτελέσματα της μελέτης, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 420 ασθενών
με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, έδειξαν ότι η λήψη του συνενζύμου
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της καρδιαγγειακής τους
λειτουργίας.
Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι όσοι έπαιρναν 100mg συνενζύμου Q10 τρεις φορές την ημέρα, παρουσίασαν στο τέλος της μελέτης μείωση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών
επεισοδίων κατά 50% και ισόποση μείωση του κινδύνου θανάτου από
όλες τις αιτίες. Επίσης, τα άτομα που έλαβαν θεραπεία με CoQ10 παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα καρδιαγγειακής θνησιμότητας
και νοσηλεύθηκαν πολύ λιγότερες φορές, σε σχέση με τους υπόλοιπους
ασθενείς.
«Το Q10 βελτιώνει σημαντικά την έκβαση ασθενών με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια –οι οποίοι παρουσιάζουν μικρότερη ανάγκη για νοσηλεία. Επίσης, βελτιώνει τη λειτουργική ικανότητά τους, με αντίκτυπο
στην ποιότητα της ζωής τους- κι όλα αυτά χωρίς καμία παρενέργεια»,
συνοψίζει ο κ. Λεφάκης, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι η χρήση του συμπληρώματος θα πρέπει να γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του
ιατρού που παρακολουθεί τον πάσχοντα.

μιχάλΗσ λέφάΚΗσ
Καρδιολόγος
Γεννήθηκε στον Κορυδαλλό
Αττικής το 1963. Αποφοίτησε
από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή
Πειραιά και σπούδασε Ιατρική
στην Αθήνα. Εργάζεται ως
Ιατρός της Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας της κλινικής «Κυανούς
Σταυρός» και ως υπεύθυνος
καρδιολόγος της κλινικής
«Αθηνά». Διατηρεί ιδιωτικό
ιατρείο στην Καλογρέζα Ν. Ιωνίας.

η

προτείνει...

Solgar
Coenzyme Q10
Προστασία και νεανική λάμψη

Solgar
Ubiquinol
Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Το θαυματουργό συνένζυμο Q10 έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές ως πολύτιμο συστατικό αντιγήρανσης σε καλλυντικές
κρέμες περιποίησης. Γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του
ιδιότητες, προσφέρει σημαντικά οφέλη στο καρδιαγγειακό σύστημα, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής
κυτταρικής ενέργειας και στην καταπολέμηση των
ελεύθερων ριζών που δημιουργούνται στον οργανισμό,
λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Μειώνει σημαντικά
τις συνέπειες του χρόνου, της περιβαλλοντικής μόλυνσης
και του σύγχρονου τρόπου ζωής, λειτουργεί αντιγηραντικά, μειώνει τα σημάδια της κόπωσης, χαρίζει ενέργεια
και προάγει την ζωτικότητα και την ευεξία.

Η ουμπικινόλη αποτελεί την ενεργό μορφή του συνένζυμου CoQ10. Το συνένζυμο CoQ10 (ουμπικινόνη)
χρειάζεται να μετατραπεί σε ουμπικινόλη, ώστε να
μπορέσει να συμμετάσχει στον κύκλο παραγωγής ενέργειας ATP στα κύτταρα.
Η Solgar καινοτομεί, παρέχοντας συνένζυμο CoQ-10
υψηλής βιολογικής αξίας στην ενεργό του μορφή, ως
ουμπικινόλη, για μέγιστα αποτελέσματα.
Το Ubiquinol της Solgar παρέχει την ουμπικινόλη σε
άμεσα διαθέσιμη μορφή, για ισχυρή αντιοξειδωτική
δράση και βέλτιστη παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα
του οργανισμού.
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εΥΑΓΓεΛΟσ
ΖΟΥμΠΑνεΑσ

Πρέπει να
μάθουμε
να τρώμε
σωστά
το κενό της διατροφικής παιδείας στη
χώρα μας, με τα διατροφικά λάθη να
επιβιώνουν και να... διαιωνίζονται, έχει
ασφαλώς μεγάλο μέρος της ευθύνης
για την παχυσαρκία του πληθυσμού.
σε μια προσπάθεια να ανατρέψει αυτή
την κατάσταση, ο διαιτολόγος κ. ευάγγελος Ζουμπανέας παρουσιάζει το
νέο του βιβλίο "Thin Positive" (εκδόσεις μεταίχμιο)- έναν εύκολο, εύχρηστο και κατανοητό οδηγό σωστής και
ισορροπημένης διατροφής. μέσα σε
160 σελίδες, ο συγγραφέας εκπαιδεύει τον αναγνώστη να τρέφεται σωστά,
καταθέτοντας μία δοκιμασμένη και
επιτυχημένη στρατηγική, ώστε να μείνουμε για πάντα αδύνατοι.
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Γ

ιατί ονομάσατε το βιβλίο
σας Thin Positive;

Γιατί στο βιβλίο περιγράφεται η διαδικασία μέσα από την οποία ένας
άνθρωπος μπορεί να καταφέρει
να είναι για πάντα αδύνατος. Το
Thin Positive δεν κομίζει γλαύκα
εις Αθήνας, αλλά παρουσιάζει μία
στρατηγική, που έχει εφαρμοστεί
από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αρχίσαμε να παχαίνουμε τα τελευταία
30-40 χρόνια. Αν λοιπόν γνωρίσουμε τη διαδικασία που εφάρμοζαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνα τα
χρόνια και την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, αναπόφευκτα
θα ενεργοποιήσουμε και πάλι το
«γονίδιο» του να είμαστε αδύνατοι.

Τελικά, αδύνατος γεννιέσαι
ή γίνεσαι;

Στο βιβλίο σας γίνεται μια
προσπάθεια οργάνωσης,
συστηματοποίησης
και απλοποίησης της
πληροφορίας, με την
εικονογράφηση, τα σκίτσα,
τις φωτογραφίες και τους
πίνακες...

Η φύση υπαγορεύει να είμαστε
αδύνατοι, όπως ήταν οι άνθρωποι

Το βιβλίο είναι γραμμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να

"

Η πράξη έχει αποδείξει, ότι όταν τρέφεσαι
σωστά, σιγά σιγά απαλλάσσεσαι από την
επιθυμία να φας οτιδήποτε ανθυγιεινό
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το καταλάβουν ακόμη και παιδιά
της Ε΄ και της ΣΤ΄ δημοτικού.
Μιλώντας για τα παιδιά,
πόσο μεγάλο είναι το κενό
της διατροφικής παιδείας
στη χώρα μας;

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το
10% του πληθυσμού τρέφεται σωστά. Το θετικό είναι ωστόσο, ότι
όσοι διαβάζουν το Τhin Ρositive διαπιστώνουν ότι πραγματικά παρέχει έναν πολύ απλό και κατανοητό
τρόπο για να ακολουθήσει κάποιος
μια σωστή διατροφή και να αποκτήσει σωστές συνήθειες. Στόχος
του βιβλίου είναι να μάθει στους
ανθρώπους να τρέφονται σωστά,
να έχουν συγκεκριμένα γεύματα,
να κάνουν τους σωστούς συνδυ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ασμούς τροφίμων και να τρώνε
συγκεκριμένες ώρες, ώστε να μην
πεινάνε στη διάρκεια της ημέρας.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής,
δεν απαγορεύεται ούτε το γλυκό
ούτε τα παχυντικά φαγητά. Αυτό
που πρεσβεύει αυτή η μέθοδος,
είναι να τρώμε πρώτα εκείνες τις
τροφές που κάνουν καλό στην υγεία
και στο σώμα μας, στην ψυχή και
στο μυαλό μας και μετά οτιδήποτε
άλλο.
Το «στοίχημα» είναι να καταφέρουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα
μπροστά από την πείνα μας, ώστε
να μπορέσουμε να ελέγξουμε και
τα φαινόμενα της πολυφαγίας.
Η πράξη έχει αποδείξει, ότι όταν
τρέφεσαι σωστά, σιγά σιγά απαλλάσσεσαι από την επιθυμία να φας
οτιδήποτε ανθυγιεινό. Κι ακόμη κι
αν το κάνεις, σπανίως θα φτάσεις
στην υπερβολή. Το σώμα δηλαδή,
αρχίζει να λειτουργεί σαν «δούρειος ίππος» απέναντι στα μη υγιεινά
τρόφιμα.
Ποια είναι τα κυριότερα λάθη
που κάνουμε και παχαίνουμε;

Το κακό ξεκινάει όταν στερούμε
από τον οργανισμό μας θρεπτικά
συστατικά. Αν κάποιος φάει π.χ. ένα
κομμάτι τούρτα, αντί για ένα γεύμα
που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των θρεπτικών συστατικών, θα
συμβούν δύο πράγματα. Πρώτον,
επειδή η τροφή δεν έχει θρεπτική
αξία, το σώμα δεν ξέρει πώς να την
αξιοποιήσει και θα τη μεταβολίσει
σε λίπος. Δεύτερον, το σώμα, για να
μεταβολίσει την τροφή σε λίπος, θα
δαπανήσει θρεπτικά συστατικά που
έχει ανάγκη (μαγνήσιο, ασβέστιο,
βιταμίνες). Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός, θα αισθανθεί την ανεπάρκεια στα συγκεκριμένα θρεπτικά
συστατικά και θα συνεχίσει να ανα-

ζητά τροφή. Για να σας δώσω ένα
παράδειγμα: Το σώμα δεν το ενδιαφέρει αν θα πάρει το μαγνήσιο,
από μία κουταλιά μουσκεμένους
ξηρούς καρπούς ή από μία σοκολάτα, δεν το νοιάζει αν θα πάρει το
ασβέστιο από ένα γιαούρτι ή ένα
κιλό παγωτό.
Ένα μεγάλο θέμα σήμερα
είναι το budget του
σούπερ μάρκετ. Επειδή
πολλοί πιστεύουν πως για
να τρώει σήμερα κανείς
υγιεινά πρέπει να ξοδέψει
πολλά, τι θα μπορούσαμε
να συμβουλέψουμε τους
καταναλωτές;

"

Για να φτάσει το μήνυμα του κορεσμού στον εγκέφαλο, χρησιμοποιείται ένας νευροδιαβιβαστής
που ονομάζεται σεροτονίνη. Για να
παραχθεί σεροτονίνη, χρειάζεται να
συνδυάσουμε μία φρέσκια τροφή
(φρούτο, λαχανικό), με μια μικρή
ποσότητα από υδατάνθρακες (κατά
προτίμηση ολικής άλεσης) και μία
καλή πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας.
Μπορεί, λοιπόν, κανείς να φτιάξει ένα τέτοιο ισορροπημένο γεύμα χρησιμοποιώντας σολομό, λαχανάκια Βρυξελλών και κινόα, με
κόστος 50 ευρώ και μπορεί να το
κάνει και συνδυάζοντας ντομάτα,
σαρδέλα και παξιμάδι, με κόστος
2 ευρώ! Όταν η τροφή φτάσει στο
λεπτό έντερο, ο οργανισμός θα
αναγνωρίσει βιταμίνες, πρωτεΐνες,
μέταλλα, υδατάνθρακες. Δεν θα
αναγνωρίσει τι έχεις φάει, θα αναγνωρίσει τα θρεπτικά συστατικά.
Όλα είναι θέμα επιλογών. Ας μην
ξεχνάμε ότι, με πολύ απλά και φθηνά υλικά (αυτό το περιγράφω στο
βιβλίο μου «Σεφ στο παρά πέντε»),
μπορεί κανείς να φτιάξει πραγματικά αριστουργήματα!

Μπορεί κανείς να
φτιάξει ένα
ισορροπημένο
γεύμα
χρησιμοποιώντας
σολομό, λαχανάκια
Βρυξελλών και
κινόα, με κόστος
50 ευρώ και μπορεί
να το κάνει και
συνδυάζοντας
ντομάτα, σαρδέλα
και παξιμάδι, με
κόστος 2 ευρώ!
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Τελικά τι πρέπει να τρώμε για
να παραμείνουμε λεπτοί και
υγιείς;

Το βασικό πλάνο είναι να τρώμε
3 κύρια γεύματα, σωστά συνδυασμένα, που να παρέχουν επαρκή
ποσότητα σε θρεπτικά συστατικά: πρωτεΐνες, καλά λίπη, καλούς
υδατάνθρακες, βιταμίνες, μέταλλα,
ιχνοστοιχεία. Ενδιάμεσα από τα
γεύματα, είναι σημαντικό να τρώμε
κάποιο φρούτο (φρέσκο ή ξερό) και
κάποιο σνακ πλούσιο σε φυτικές
ίνες, ώστε να παραμένουμε χορτάτοι, μέχρι το επόμενο γεύμα. Όλα
αυτά περιγράφονται στο βιβλίο αναλυτικά, με χρώματα, σχήματα και
ωραίους συνδυασμούς.
Στο βιβλίο προτάσσεται ως
βασικότερο στοιχείο της
διατροφής η πρωτεΐνη, αντί
των υδατανθράκων που
πιστεύαμε μέχρι σήμερα...

Πρόκειται για μία πλάνη που δημιουργήθηκε από το Αμερικανικό
Υπουργείο Υγείας. Στην προσπάθειά
του να πουλήσει τα αμερικανικά
άλευρα (καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι)
δημιούργησε τη διατροφική πυραμίδα, βάζοντας στη βάση της τους
υδατάνθρακες. Σήμερα γνωρίζουμε
ότι η σωστή διατροφή βασίζεται κυρίως στην επάρκεια σε πρωτεΐνη, με
μικρές ποσότητες υδατανθράκων,
ικανοποιητικές ποσότητες λαχανικών και περιορισμένες ποσότητες
φρούτων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η βιοχημική ισορροπία
του οργανισμού. Θυμίζω αυτό που
ανέφερα και παραπάνω: όταν το
σώμα μας έχει επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά, δεν αισθάνεται την
ανάγκη να αναζητήσει τροφή. Το
σώμα μας έχει την ανάγκη αναζήτησης τροφής, όχι για να γεμίσει το
στομάχι του, αλλά επειδή αναζητά

θρεπτικά συστατικά. Άπαξ και τα
λάβει, σταματά να ζητάει φαγητό.
Πόσο σημαντικά είναι τα
συμπληρώματα διατροφής;

Είναι απαραίτητα. Ένα πρόγραμμα
διατροφής που είναι σωστά φτιαγμένο, με τη συνέργεια των συμπληρωμάτων διατροφής (που επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες του
κάθε ανθρώπου), δίνει πολύ εύκολα την αίσθηση της ευεξίας και της
σωματικής και ψυχικής ισορροπίας.
Ας μην ξεχνάμε ότι το στρες
απογυμνώνει τον οργανισμό από
θρεπτικά συστατικά. Δεν μπορώ να
σκεφτώ έναν άνθρωπο που ζει στην
πόλη που να μην παίρνει συμπληρώματα διατροφής, για να ενισχύσει τον οργανισμό του. Ο μόνος που
δεν χρειάζεται συμπληρώματα διατροφής είναι εκείνος που ό,τι τρώει
είναι από τη στάνη ή το μποστάνι
του, που ζει στην εξοχή και αναπνέει καθαρό οξυγόνο, που πίνει νερό
από πηγή και βλέπει το απέραντο
γαλάζιο...
Στο βιβλίο σας δίνετε πολύ
μεγάλη έμφαση στην πιστή
τήρηση ενός διατροφικού
προγράμματος. Πρέπει να
τρώμε με το ...ρολόι, ακόμη κι
αν δεν πεινάμε;

Στην αρχή τουλάχιστον, ναι. Κι
αυτό γιατί ο βασικός νευροδιαβιβαστής που δίνει την αίσθηση του
κορεσμού με περιορισμένη ποσότητα τροφής, είναι η σεροτονίνη.
Με ένα καλό γεύμα λαμβάνουμε
ποσότητα σεροτονίνης που επαρκεί για περίπου 6 ώρες. Άρα, κάθε
6 ώρες περίπου χρειαζόμαστε ένα
γεύμα που να μας παρέχει αυτήν
την ουσία.
Από την άλλη πλευρά, κάθε 4
ώρες ο εγκέφαλος καταναλώνει
όλα τα αποθέματα γλυκόζης που
υπάρχουν στο αίμα. Αν, λοιπόν,
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Solgar
L-Glutamine
Φυσική &
νοητική ευεξία
Aναζητώντας
υψηλότερα επίπεδα
φυσικής και νοητικής ευεξίας, καθώς
και την απαραίτητη
ενέργεια για να τα
κατακτήσετε, μην
συμβιβαστείτε με
τίποτα λιγότερο από
το L- Glutamine, τη
νέα φυσική πρόταση
της Solgar.
Το αμινοξύ γλουταμίνη παίζει πρωταρχικό ρόλο στην
ομαλή λειτουργία
του ανοσοποιητικού
συστήματος και του
εγκεφάλου, συμβάλλοντας στην άμεση
μυϊκή αποκατάσταση
και στην ταχύτερη
σύνθεση των πρωτεϊνών.
Η L- γλουταμίνη
είναι διαίτερα χρήσιμη σε περιόδους
έντονης σωματικής
άσκησης, καθώς
και σε περιπτώσεις
έντονου μεταβολικού
στρες.

Solgar
Magnesium
Citrate
Για την ομαλή
λειτουργία των
μυών
Το μαγνήσιο συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας
των ηλεκτρολυτών
στο σώμα, που είναι
απαραίτητη σε αθλητές και αθλούμενους, βοηθά στη φυσιολογική λειτουργία
των μυών και στην
ομαλοποίηση των
συμπτωμάτων που
σχετίζονται με το
στρες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην
ομαλή παραγωγή
ενέργειας από τον
οργανισμό.
Είναι, επίσης,
χρήσιμο για την
καταπολέμηση των
ημικρανιών, μειώνει
τις κράμπες και
ανακουφίζει από το
αίσθημα κόπωσης.
Το συμπλήρωμα διατροφής Magnesium
Citrate είναι ένα
υψηλής ισχύος κιτρικό μαγνήσιο, μια
μορφή μαγνησίου
που παρέχει υψηλότερη απορρόφηση.

προτείνει...

Solgar
Vitamin E
Ισχυρή
αντιοξειδωτική
προστασία

Solgar
Liquid
Vitamin D3
Για υγεία &
καλή διάθεση

Solgar
OMNIUM
Ολοκληρωμένη κάλυψη &
προστασία

H βιταμίνη Ε έχει
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και
προστατεύει τον
οργανισμό από τους
τοξικούς παράγοντες
του περιβάλλοντος,
χρησιμεύει στη
διατήρηση της καλής
υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος,
στην προαγωγή της
ελαστικότητας της
επιδερμίδας και
στην ενδυνάμωση
του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Η Vitamin E της
Solgar περιέχει
d-άλφα τοκοφερόλη
μαζί με ανανεμιγμένες τοκοφερόλες, με
αποτέλεσμα να παρουσιάζει μεγαλύτερες αντιοξειδωτικές
ιδιότητες, σε σχέση
με τη μεμονωμένη
d-άλφα τοκοφερόλη.

Γνωστή για τον ρόλο
της στην ρύθμιση
των επιπέδων του
ασβεστίου, η βιταμίνη D προσελκύει
πλέον την προσοχή
της επιστημονικής
κοινότητας για τα
συνολικά οφέλη
της στον ανθρώπινο
οργανισμό. Θεωρείται απαραίτητη
για την υγεία των
οστών, του νευρικού συστήματος, τη
λειτουργία των μυών,
την καρδιαγγειακή
υγεία, τη ρύθμιση
του ανοσοποιητικού
συστήματος, ενώ
παράλληλα παρέχει
και αντιφλεγμονώδη
δράση.
Η Liquid Vitamin
D3 της Solgar,
με φυσική γεύση
πορτοκάλι, είναι
ιδανική για όσους
δυσκολεύονται στην
κατάποση ταμπλέτων
ή δισκίων, καθώς
προσφέρεται σε
υγρή μορφή! Με
βολικό σταγονόμετρο, για τη σωστή
ρύθμιση της δόσης.

H OMNIUM είναι μια
προηγμένη φόρμουλα πολλαπλής
διατροφικής αξίας
με μεγίστη απορρόφηση και αξιοποίηση
από τον οργανισμό.
Είναι ένας τέλειος
και ισορροπημένος συνδυασμός
βιταμινών, μετάλλων,
ιχνοστοιχείων, ισχυρών αντιοξειδωτικών
ουσιών και πολύτιμων φυτοστοιχείων.
Περιέχει φυσική
βήτα καροτίνη και
καροτενοειδή, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη C,
χυλωμένα μέταλλα
μεγίστης απορρόφησης, ιχνοστοιχεία
(π.χ. χρώμιο, σελήνιο), φυτοστοιχεία
και αντιοξειδωτικά
(ισοφλαβόνες, κουρκουμινοειδή, σουλφοραφάνες, τοκοτριανόλες, κουερσιτίνη,
προανθοκυανιδίνες,
πολυφαινόλες, άλφα
λιποϊκό οξύ, συνένζυμο Q10 κ.ά).
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Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν άνθρωπο
που ζει στην πόλη που να μην παίρνει
συμπληρώματα διατροφής, για να ενισχύσει
τον οργανισμό του
κάθε 3 ώρες του δίνουμε μία πηγή
γλυκόζης, π.χ. φρέσκα φρούτα ή κάποιο σνακ υψηλό σε φυτικές ίνες, θα
ξεπεράσουμε τον κίνδυνο της υπογλυκαιμίας, που μας κάνει, όταν έρχεται η
ώρα του γεύματος, να τρώμε μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού απ’ όση χρειαζόμαστε.
Χρειάζεται επομένως προγραμματισμός και οργάνωση των γευμάτων,
ακόμη κι όταν είμαστε εκτός σπιτιού.
Μετά από κάποιο διάστημα, το βιολογικό ρολόι του οργανισμού θα ρυθμιστεί
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και θα αναζητά τροφή τις συγκεκριμένες ώρες που έχει «μάθει» να τρώει.
Πόσο σημαντική είναι
η άσκηση;

Ο δρόμος προς το υγιές σωματικό βάρος
έχει δύο «πόδια»: την άσκηση και τη διατροφή. Με την άσκηση, ένας άνθρωπος
είναι «καταδικασμένος» να παραμείνει
αδύνατος. Τη δεκαετία του 1970, ο πιο...
τεμπέλης έκανε μισό μαραθώνιο την
εβδομάδα για να μπορέσει να πάει στις
δουλειές του, περίπου 4-5 χιλιόμετρα
την ημέρα. Οι άνθρωποι σήμερα, σπάνια
το κάνουν αυτό. Αν παρατηρήσουμε τους
λαχειοπώλες, που περπατούν χιλιόμετρα
καθημερινά, θα δούμε ότι δεν υπάρχει
υπέρβαρος λαχειοπώλης. Αυτό δείχνει
πόσο σημαντική είναι η κίνηση, η καθημερινή κίνηση.

who
is who

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΓΕΙΑ

Με την άσκηση, από μηχανή αποθήκευσης λίπους, ο οργανισμός γίνεται μηχανή καύσης θερμίδων. Πρέπει, λοιπόν, να
βάλουμε στο μυαλό μας, ότι η διατροφή και η άσκηση, μαζί
με τα συμπληρώματα διατροφής, είναι ο μόνος δρόμος προς
την επίτευξη ενός ιδανικού σωματικού βάρους.

TΗΙΝ… positive

Μυστικά ελέγχου της πείνας
και της διατροφής
Εκδόσεις Μεταίχμιο
Το να είναι κάποιος
ΠΑΧΥΣ ή ΛΕΠΤΟΣ δεν
είναι θέμα δίαιτας αλλά
θέμα φιλοσοφίας και
προσωπικής σχέσης με
το φαγητό.
Όπως το σώμα διαθέτει
τους μηχανισμούς να
θρέψει ένα σπασμένο
κόκαλο, μέσα από τους
ίδιους μηχανισμούς μπορεί
να αντιστρέψει ακόμη και
την παχυσαρκία. Αρκεί να
βρει το κατάλληλο θρεπτικό υπόστρωμα ώστε να
λειτουργήσουν επαρκώς και αποτελεσματικά οι μηχανισμοί αυτό-ΐασης που διαθέτει.
Το μεγάλο στοίχημα που κερδίζει το βιβλίο THIN…
positive, είναι ότι ο διαιτολόγος Ευάγγελος Ζουμπανέας μέσα από την εικοσαετή εμπειρία του στο
χώρο της διατροφής, παρουσιάζει μια επιτυχημένη
και ιδιαίτερα πρακτική μέθοδο, ώστε τα άτομα που
επιθυμούν να αποκτήσουν και πάλι ένα ιδανικό
σωματικό βάρος, να καταφέρουν να διατηρήσουν το
πρόγραμμα της διατροφής τους δίχως να παλεύουν
διαρκώς με την πείνα τους, μαθαίνοντας παράλληλα
τον τρόπο να το διατηρήσουν εφ’ όρου ζωής.
Στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
Για την ηλεκτρονική έκδοση επισκεφθείτε:
• Για ipad, και iphone: https://itunes.apple.com/gr/
app/metaixmio/id600370084?mt=8
• Για εφαρμογές Android: http://www.adobe.com/
products/digital-editions.html

έυάΓΓέλοσ ζουμπάνέάσ
Διαιτολόγος Διατροφολόγος,
Master Practitioner in Eating
Disorders & Obesity
Είναι διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου
Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών
Διαταραχών – ΚΕΑΔΔ (www.keadd.gr), που
συνεργάζεται αποκλειστικά με τον Εθνικό
Οργανισμό για τις Διατροφικές Διαταραχές της
Μεγάλης Βρετανίας (NCFED), εκπαιδεύοντας
διαιτολόγους στην αντιμετώπιση των
διατροφικών διαταραχών. Έχει διατελέσει
υπεύθυνος του Διαιτολογικού Τμήματος
της Μονάδας Εφηβικής Υγείας - Παίδων Α.
Κυριακού, ενώ από το 2007 είναι τακτικός
εξωτερικός συνεργάτης της μονάδας.
Είναι συνιδρυτής (μαζί με τον Μ. Μανωλαράκη)
της επιστημονικής ομάδας Διατροφή Εφαρμοσμένα Προγράμματα Διατροφικής
Αγωγής και Υποστήριξης, στην οποία
συμμετέχουν αξιόλογοι συνεργάτες από όλη την
Ελλάδα. Από τον Οκτώβριο του 1999 εκδίδουν το
επιστημονικό περιοδικό Διατροφή Health &
Welness και είναι υπεύθυνοι ύλης του site
www.diatrofi.gr και του ηλεκτρονικού
περιοδικού e-foodforthought.
Έρευνες και μελέτες του με θέμα την
Παχυσαρκία και τη Διατροφή, έχουν
παρουσιασθεί σε ελληνικά και παγκόσμια
συνέδρια.
Έχει συγγράψει, με τον Μ. Μανωλαράκη, το
βιβλίο «Τι καλό θα μαγειρέψεις ...σήμερα
μαμά;» (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα), που έχει
πουλήσει περισσότερα από 20.000 αντίτυπα.
Ακολούθησε το βιβλίο «Διατροφική Νοημοσύνη
– η απάντηση στη βουλιμία, την πολυφαγία και
την παχυσαρκία», που αγαπήθηκε από χιλιάδες
αναγνώστες.
Τον Μάιο του 2010 εξέδωσε το βιβλίο «Σεφ...
στο παρά πέντε- διατροφή, ιδέες & συνταγές για
πολυάσχολους». Διατηρεί προσωπικό γραφείο
στη Νέα Ιωνία, από το 1995.
Ραντεβού στο τηλ. 2102718360 ή μέσω Ίντερνετ:
http://www.nowdoctor.gr/ezoumpaneas
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Καρδιαγγειακά

T

ι εννοούμε με τον όρο «καρδιαγγειακά προβλήματα»;
«Αναφερόμαστε στα προβλήματα που αφορούν στα
αγγεία της καρδιάς, τα λεγόμενα στεφανιαία, στα καρδιακά τοιχώματα, αλλά και στα αγγεία του εγκέφαλου.
Το 52% των καρδιαγγειακών προβλημάτων αναφέρεται
στη στεφανιαία νόσο (στηθάγχη, έμφραγμα), το 17% σε
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και σε μικρότερο ποσοστό σε άλλα, περιφερειακά αγγειακά προβλήματα.
Τα καρδιαγγειακά εύλογα συγκεντρώνουν τεράστιο
ενδιαφέρον, αφού αποτελούν σήμερα την κυρία αιτία
θανάτου στον πλανήτη», εξηγεί ο κ. Παπάς.
Ποιες ηλικίες αφορούν και ποιοι είναι
περισσότερο επιρρεπείς σε αυτά;
Στο παρελθόν, οι δεκαετίες της ζωής με τη μεγαλύτερη συχνότητα καρδιαγγειακών προβλημάτων
ήταν η 4η και η 5η για τα καρδιολογικά προβλήματα και η 6η και 7η για τα εγκεφαλικά. Αυτό έχει
μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30-35 χρόνια.
Βλέπουμε, λοιπόν, σημαντικό αριθμό καρδιαγγειακών προβλημάτων ακόμη και στην 3η δεκαετία της
ζωής, αλλά και εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια
στην 5η δεκαετία.
Κύρια αίτια της επιδείνωσης αυτής της κατάστασης
είναι ο «δυτικός» τρόπος ζωής, με τους γρήγορους
ρυθμούς, τα γρήγορα και πρόχειρα γεύματα, το έντονο
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της Λυδίας Παπαευαγγέλου

ΑΠΟ
ΑνΔριΚη...
ΓυΝαΙΚΕΙα
ΥΠΟΘεση

«Καρδιαγγειακά επεισόδια». μια φράση που
ακούμε όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια,
μια φράση που τρομάζει
τους περισσότερους, ίσως
υπερβολικά, έπειτα από
κάποια ηλικία. Περί τίνος
πρόκειται; Ποιους αφορούν; Κάποτε ήταν θλιβερό «προνόμιο» μόνο των
ανδρών, τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ο όροι μοιάζουν να αντιστρέφονται.
τι συντέλεσε σε αυτήν την
αλλαγή; Ο καρδιολόγος,
κ. Παναγιώτης Παπάς,
απαντά στις ερωτήσεις
μας και μας βοηθά να
αποσαφηνίσουμε το
«θολό τοπίο» γύρω από τα
θέματα της… καρδιάς μας.

στρες και τον απάνθρωπο ανταγωνισμό, την έλλειψη
άσκησης και, συνεπώς, την επακόλουθη παχυσαρκία,
το κάπνισμα, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά
και την ελλιπή αγωγή υγείας. «Στη χώρα μας, την τελευταία 4ετία παρουσιάζεται μια αύξηση στα καρδιαγγειακά, και για έναν ακόμα λόγο: την οικονομική
κρίση. Αυτό, άλλωστε, είναι κάτι που παρατηρήθηκε
και σε άλλες χώρες, στις οποίες δραστηριοποιήθηκε
το Δ.Ν.Τ.», επισημαίνει ο κ. Παπάς.
Στο παρελθόν θεωρούνταν «προνόμιο»
μόνο των ανδρών. Τι συμβαίνει σήμερα;
«Πράγματι, στο παρελθόν τα καρδιαγγειακά νοσήματα
ήταν, κυρίως, ανδρικό “προνόμιο”. Η σχετική “ανοσία”
των γυναικών είχε αποδοθεί στην αυξημένη παραγωγή οιστρογόνων κατά την αναπαραγωγική ηλικία. Τα
οιστρογόνα πράγματι προσφέρουν κάποια προστασία
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ΠΑΠΑΣ
Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Καρδιολόγος
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στο γυναίκειο καρδιαγγειακό σύστημα. Από την εποχή
όμως που οι γυναίκες ακολουθούν έναν πιο… επιβαρυντικό τρόπο ζωής, τρώγοντας ανθυγιεινά, καπνίζοντας, αλλά και με την έκθεσή τους στο στρες του εργασιακού στίβου, η διαφορά άρχισε να μειώνεται. Έτσι,
σήμερα, όλο και περισσότερες γυναίκες παρουσιάζουν
καρδιαγγειακά προβλήματα», τονίζει ο ειδικός.
Ποιος ο ρόλος της διατροφής και
της άσκησης στην πρόληψή των
καρδιαγγειακών προβλημάτων;
«Είναι εύκολα αντιληπτό, ότι ο ρόλος της διατροφής
αλλά και της άσκησης, καθώς και γενικά ο τρόπος
ζωής, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την πρόληψη
αυτών των προβλημάτων. Η σοφία που περιέχει μέσα
της η μεσογειακή διατροφή, αποτέλεσμα γνώσης
πολλών αιώνων, είναι μια κληρονομιά που θα πρέπει

Σπούδασε στην Ιατρική
Σχολής του Δ.Π.Θ. και
κατέχει τον τίτλο του
ειδικού καρδιολόγου
από το 1998. Εργάζεται
στο ιδιωτικό του ιατρείο
εδώ και 14 χρόνια και τα
τελευταία 11 χρόνια είναι
γιατρός της υγειονομικής
μονάδας του ΕΟΠΥΥ
Αλεξανδρούπολης. Από
προσωπικό ενδιαφέρον,
έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με
την πρόληψη και κυρίως τη
διατροφή και την άσκηση.
Έχει παρακολουθήσει
όλα τα πανελλήνια
καρδιολογικά συνέδρια από
το 1993 και μετά και αρκετά
πανευρωπαϊκά.

να τη μελετήσουμε, να τη γνωρίσουμε σε βάθος και
να την εφαρμόσουμε προς όφελός μας.
Η χρήση των δημητριακών, του ελαιολάδου, των
λαχανικών και των φρούτων εποχής, των ανάλατων
ξηρών καρπών, των ψαριών και των γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της
διατροφής μας. Μια κακή διατροφή σε συνδυασμό με
την έλλειψη άσκησης, μας οδηγούν με μαθηματική
ακρίβεια στην παχυσαρκία, στο μεταβολικό σύνδρομο και σε πολλαπλασιασμό της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Στη χώρα μας, δυστυχώς ήδη το 32% των ενηλίκων
είναι υπέρβαροι, με ένα 20% εξ αυτών να πληρούν τα
κριτήρια της κακοήθους παχυσαρκίας. Αυτό συνεπάγεται αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη
διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων», τονίζει ο
κ. Παπάς.
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Υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής
που βοηθούν στην πρόληψη των
καρδιαγγειακών νοσημάτων;
Είναι βέβαιο ότι τα αξιόπιστα αλλά και σωστά χρησιμοποιούμενα συμπληρώματα μόνο καλό μπορεί
να κάνουν στην υγεία. Π.χ. τα ω-3 λιπαρά οξέα,
η βιταμίνη C, το μαγνήσιο, το κάλιο και η καρνιτίνη είναι ουσίες μεγάλης σημασίας για την υγεία
του καρδιαγγειακού μας συστήματος. «Συχνά δεν
τις προσλαμβάνουμε σε ικανοποιητική ποσότητα
μέσω της διατροφής μας και γι’ αυτό θα πρέπει να
τις παίρνουμε μέσω των κατάλληλων συμπληρωμάτων», εξηγεί ο ειδικός.

προτείνει...

η

myelements
Krill OMEGA3
Για υγιή καρδιά
Πολυάριθμες κλινικές
μελέτες δείχνουν πως τα
Ω3 λιπαρά προάγουν την
υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος και τις
εγκεφαλικές λειτουργίες.
Mελέτη στοχευμένη στη
δράση του ελαίου Krill
στην υπερλιπιδαιμία,
αποδεικνύει πως το
Krill Omega3 μπορεί να
συμβάλει στην ουσιαστική
μείωση των επιπέδων
ολικής χοληστερόλης, των
τριγλυκεριδίων και της
LDL (κακής) χοληστερόλης. Βασικό χαρακτηριστικό του ελαίου είναι η
υψηλή περιεκτικότητά του
σε Ω3 λιπαρά οξέα με τη
μορφή φωσφολιπιδίων,
για υψηλή απορρόφηση
από τον οργανισμό.

«Όταν έχει πλέον εκδηλωθεί κάποιο καρδιαγγειακό
πρόβλημα ή όταν η άσκηση και η διόρθωση της διατροφής δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα,
είναι απαραίτητη η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.
Επιπλέον, σε περιπτώσεις μεταβολικού συνδρόμου
και όταν υπάρχουν περισσότεροι από δύο παράγοντες
κίνδυνου μαζί με κληρονομική προδιάθεση (ηλικίαυπέρταση-σακχαρώδης διαβήτης-παχυσαρκία-κάπνισμα-έλλειψη άσκησης), πρέπει να επισκεφθούμε το
γιατρό μας και να αναζητήσουμε μαζί του τον σωστό
συνδυασμό διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής,
άσκησης και - αν είναι αναγκαίο- κάποιας φαρμακευτικής αγωγής», συνοψίζει ο ειδικός.

Solgar
Wild Alaskan
Full Spectrum
Omega
Όλα τα Ω
σε ένα προϊόν
Το συμπλήρωμα διατροφής Wild Alaskan Full
Spectrum Omega, από
το λάδι του σολομού
Αλάσκας, καλύπτει όλο
το εύρος των ΩΜΕΓΑ
ουσιωδών λιπαρών οξέων
(Ω3, Ω5, Ω6, Ω7 & Ω9), το
οποίο συμβάλλει θετικά
στην υγεία του κυκλοφορικού και καρδιαγγειακού
συστήματος.
Επιπλέον, περιέχει
ασταξανθίνη, ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό και βιταμίνη D3. Προάγει την υγεία
του οστικού, ανοσοποιητικού και καρδιαγγειακού
συστήματος.
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Solgar
Female Multiple
Η γυναικεία
πολυβιταμίνη

Solgar
Omega 3-6-9
Σύμμαχος καλής
υγείας

Περιέχει τις απαραίτητες
βιταμίνες, τα μέταλλα, τα
ιχνοστοιχεία και τα φυτοστοιχεία που βοηθούν στη
στήριξη της γενικότερης
υγείας της γυναίκας, όπως
βιταμίνες του συμπλέγματος Β και φολικό οξύ,
που μειώνουν τα επίπεδα
ομοκυστεΐνης στο αίμα
(παράγοντας που σχετίζεται με τη καρδιαγγειακή
υγεία). Ακόμη, περιέχει
βιταμίνες C και E, σελήνιο
και φυσικά καροτενοειδή, που προστατεύουν
από τις ελεύθερες ρίζες.
Τέλος, παρέχει ασβέστιο,
μαγνήσιο, βιταμίνη D και
βόριο, που βοηθούν στη
διατήρηση της υγείας των
οστών.

Το Omega 3-6-9 της
Solgar προέρχεται από
ένα μίγμα ουσιωδών
λιπαρών οξέων υψηλής
βιολογικής αξίας από μη
επεξεργασμένα έλαια
ψαριών, λιναριού και
μποράγκο και αποτελεί
πολύτιμο σύμμαχο για
την ομαλή λειτουργία και
καλή υγεία του οργανισμού. Το Omega 3-6-9
της Solgar θεωρείται
εξαιρετικά χρήσιμο για
τη διατήρηση ομαλών
επιπέδων χοληστερόλης
στο αίμα, ενώ επιπλέον
μπορεί να βοηθήσει στην
ομαλή λειτουργία του
νευρικού, του ορμονικού
και του ανοσοποιητικού
συστήματος.
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A

ς είμαστε ειλικρινείς. Τις εβδομάδες
των γιορτών, που στόχος μας είναι η
ξεκούραση, η χαρά και η χαλάρωση, είναι αδύνατον να έχουμε... χαλύβδινη θέληση και πειθαρχία,
ώστε να αντισταθούμε στο γλυκάκι, στο μεζεδάκι,
στο ένα παραπάνω ποτηράκι... Είναι δύσκολο να
ζούμε - ακόμη και μέσα στις γιορτές - με το φόβο
της ζυγαριάς.
«Στατιστικά, έχει βρεθεί ότι κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων, το βάρος μας αυξάνεται, κατά
μέσον όρο, περίπου 2-3 κιλά. Αυτό οφείλεται σε
αρκετούς παράγοντες αλλά, κυρίως, στις υπερβολές που συνοδεύουν το γιορτινό κλίμα. Η αφθονία
τροφής και αλκοόλ, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες, παράλληλα με την μειωμένη άσκηση,
οδηγούν στην αύξηση του βάρους μας κατά την
περίοδο γιορτών» περιγράφει ο ειδικός.
Ωστόσο, λύσεις υπάρχουν. Όλα είναι θέμα …
στρατηγικής! «Με καλή οργάνωση και σωστό σχεδιασμό μπορούμε να επανέλθουμε στους φυσιολογικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Αφού λοιπόν περάσουν οι γιορτές, ως πρώτο βήμα πρέπει
να οργανώσουμε τα ντουλάπια των τροφίμων και
το ψυγείο μας, κάνοντας ένα ξεκαθάρισμα από τα
γλυκά και τα φαγητά των γιορτών, ώστε να μπούμε σιγά σιγά στους καθημερινούς ρυθμούς και σε
μια ισορροπημένη διατροφή, αφήνοντας πίσω τους
πειρασμούς των γιορτινών ημερών», σημειώνει ο
κ. Κάλφας. Σημαντικό είναι επίσης να κοιμόμαστε
τουλάχιστον 6 ώρες και να προγραμματίσουμε τα
ημερήσια γεύματά μας με τέτοιον τρόπο, ώστε να
καλύπτουμε τα επίπεδα γλυκόζης και ενέργειας,
προσθέτει ο ειδικός.
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Τροφές – σύμμαχοι
Σε γενικές γραμμές, η απώλεια βάρους είναι αποτέλεσμα μειωμένης ενεργειακής πρόσληψης μέσω
της τροφής (λιγότερες θερμίδες) και της αύξησης
της ενεργειακής μας δαπάνης, μέσω των καύσεων.
Με απλά λόγια, για να χάσουμε βάρος, θα πρέπει
να προσλαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες από εκείνες που καταναλώνουμε.
Όπως εξηγεί ο κ. Κάλφας, «με βάση αυτή την
αρχή, δεν υπάρχουν τροφές που αδυνατίζουν ή
παχαίνουν. Αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι
η ποσότητα που τρώμε». Θα πρέπει, ωστόσο, να
αναγνωρίσουμε ότι ορισμένες τροφές προσφέρουν
πιο ικανοποιητικά επίπεδα κορεσμού από άλλες.
Μπορούν δηλαδή να μας κρατήσουν χορτάτους για
περισσότερη ώρα, βάζοντας «φρένο» στην τάση
μας να τρώμε περισσότερο. Ποιες είναι όμως αυτές
οι τροφές;
• Οι τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές
ίνες, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά αλλά και τα ανεπεξέργαστα προϊόντα ολικής άλεσης, που προσφέρουν υψηλό αίσθημα κορεσμού με λίγες θερμίδες.
• Οι τροφές που είναι πλούσιες σε υψηλής
βιολογικής αξίας πρωτεΐνη: κόκκινο κρέας, πουλερικά, ψάρια, γαλακτοκομικά (γιαούρτι και γάλα),
τυρί και αυγό, αλλά και οι φυτικές πρωτεΐνες, όπως
τα όσπρια και οι ξηροί καρποί, το ρύζι και η κινόα.
«Είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται πρωτεΐνη σε κάθε κυρίως γεύμα -πρωινό, μεσημεριανό,
βραδινό», υπογραμμίζει ο κ. Κάλφας.
• Το νερό. Η σωστή ενυδάτωση συμβάλλει σημαντικά στο αίσθημα του κορεσμού, αλλά και στη
σωστή λειτουργία του μεταβολισμού. Αξίζει να ση-

της Νεκταρίας Καρακώστα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑι μετΑ
τισ ΓιΟρτεσ τι;

μΠειτε σε...
ΠρΟΓρΑμμΑ
Πάρτι, λουκούλλεια γεύματα, οικογενειακές συνάξεις, μελομακάρονα και κουραμπιέδες σε πρώτο
πλάνο και o δείκτης της ζυγαριάς, ξεχασμένος για λίγο, πήρε
την ανιούσα... Όπως επισημαίνει
ο Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος κ. ιωάννης
Κάλφας, η περίοδος των
Χριστουγέννων είναι
συνδεδεμένη με ζεστές
οικογενειακές και
κοινωνικές στιγμές,
που συνοδεύονται
από στολισμένα
και νόστιμα πιάτα
φαγητών, γλυκισμάτων και άφθονο αλκοόλ. με λίγη
προσοχή και υπομονή
μπορούμε όμως να ξαναμπούμε
σε πρόγραμμα και να επιστρέψουμε στο βάρος που είχαμε πριν τις
γιορτές.
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μειωθεί, ότι μια ήπια αφυδάτωση της τάξεως του 2%, μπορεί να μειώσει το μεταβολισμό μας από 20 έως 40%.

Κάλφας Ιωάννης
Κλινικός διατροφολόγοςδιαιτολόγος
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε
στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
του Α.Τ.Ε.Ι. Σητείας. Στη συνέχεια,
απέκτησε μεταπτυχιακό στην
ανθρώπινη διατροφή με ειδίκευση
στην κλινική διατροφή (University
of Glasgow) και μετεκπαιδεύτηκε
στην αντιμετώπιση των διατροφικών
διαταραχών (Νευρική Ανορεξία,
Βουλιμία) και Παχυσαρκίας
από το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αντιμετώπισης Διατροφικών
Διαταραχών (ΚΕΑΔΔ). Από τον
Δεκέμβριο του 2007 διατηρεί γραφείο
στη Γλυφάδα.
Είναι μέλος της Ένωσης Διαιτολόγων
- Διατροφολόγων Ελλάδος, μέλος της
επιστημονικής ομάδας “Διατροφή”
και επιστημονικός συνεργάτης του
προγράμματος πρόληψης παιδικής
παχυσαρκίας «Παιδειατροφή».
Το 2010-2011 ήταν υπεύθυνος
διαιτολόγος της εθνικής ομάδας
Άρσης Βαρών.
Έχει συμμετάσχει σε αρκετά
ερευνητικά προγράμματα - αυτή
τη στιγμή είναι επιστημονικός
υπεύθυνος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
με θέμα «Διατροφικά Παρεμβατικά
Προγράμματα για την αντιμετώπιση
εκφυλιστικών παθήσεων».
Έχει στο ενεργητικό του συμμετοχές
σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
εκπομπές, αλλά και αρθρογραφία σε
έντυπα.
Η ενασχόλησή του με την ποδηλασία
τον οδήγησε στη δημιουργία της
ποδηλατικής ομάδας «Πεταλιές
Ζωής».
Δημ. Αγγέλου Μεταξά 14, Γλυφάδα,
τηλ. 210-8946823, www.iKalfas.gr
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Τα λάθη
Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε μετά από μια απότομη αύξηση
του βάρους μας σε σύντομο χρόνο, όπως είναι το διάστημα των γιορτών, είναι οι στερητικές ή υποθερμιδικές δίαιτες. Με οδηγό τον πανικό, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε καταφύγει κατά καιρούς σε
κάποια τέτοια δίαιτα ή σε κάποιο μονοφαγικό σχήμα. Μην σας πιάνει
πανικός και μην ψάχνετε για "μαγικές λύσεις". Δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο δείχνουν... «Η εμπειρία έχει δείξει ότι με ένα τέτοιο
διατροφικό σχήμα τα κιλά αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν», τονίζει
ο κ. Κάλφας. Όπως μάλιστα επισημαίνει, εκτός από το γεγονός ότι θα
ξαναπάρουμε με μαθηματική ακρίβεια τα κιλά που χάσαμε, έχουμε
πολύ μεγάλες πιθανότητες να τα πάρουμε και με... προσαύξηση, περίπου 10%.
«Η θεωρία ότι ακολουθώντας μονοφαγικά σχήματα, που περιλαμβάνουν π.χ. μόνο φρούτα και λαχανικά, ο οργανισμός θα αποβάλει και τις
διάφορες τοξίνες, δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Κάθε υγιής
ενήλικας είναι εφοδιασμένος με ένα υπέροχο σύστημα απομάκρυνσης
των τοξινών και των παραπροϊόντων του μεταβολισμού. Το συκώτι, το
γαστρεντερικό σύστημα, τα νεφρά και το ανοσοποιητικό σύστημα είναι
άρτια εξοπλισμένα, ώστε να αντιμετωπίσουν τη δράση των ελεύθερων
ριζών και να αποβάλουν τις τοξίνες, μερικές ώρες μετά την κατανάλωσή

Αδυνατίζει η άσκηση;
Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας. Η άσκηση βοηθά στην
απώλεια βάρους, καθώς αυξάνει τις καύσεις. Ωστόσο, αν
μέναμε μόνο σε αυτό, το όφελος της άσκησης θα ήταν
απογοητευτικό. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν φάμε
έναν κουραμπιέ και θελήσουμε να τον... κάψουμε περπατώντας, θα πρέπει να περπατήσουμε επί μία ώρα! Η συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στην απώλεια βάρους
δεν είναι κυρίως άμεση (απώλεια θερμίδων) αλλά περισσότερο έμμεση, αφού ελαχιστοποιεί την απώλεια μυϊκής
μάζας που θα μπορούσε να προκληθεί από τη μειωμένη
πρόσληψη θερμίδων. Η διατήρηση του μυϊκού ιστού είναι
πολύ σημαντική, αν σκεφθεί κανείς ότι δύο κιλά μυϊκού
ιστού καίνε περίπου 250 θερμίδες την ημέρα – αντίθετα ο
λιπώδης ιστός καίει 20 θερμίδες την ημέρα. Με λίγα λόγια,
όσο περισσότερη μυϊκή μάζα έχουμε στο σώμα μας, τόσο
καλύτερα θα λειτουργεί ο μεταβολισμός μας, αυξάνοντας
την ικανότητα καύσης λίπους του οργανισμού.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Ορισμένες τροφές
προσφέρουν πιο
ικανοποιητικά
επίπεδα κορεσμού
από άλλες.
Μπορούν, δηλαδή,
να μας κρατήσουν
χορτάτους για
περισσότερη ώρα,
βάζοντας «φρένο»
στην τάση μας να
τρώμε περισσότερο.
Ποιες είναι όμως
αυτές οι τροφές;
τους. Η όποια αποτελεσματικότητα των διαιτών αποτοξίνωσης είναι
αποτέλεσμα του χαμηλού θερμιδικού τους περιεχομένου. Με τη μονοφαγία και τις υποθερμιδικές δίαιτες επομένως, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να επιβαρύνουμε την υγεία μας και να ταλαιπωρούμε
τον μεταβολισμό μας», διευκρινίζει ο κ. Κάλφας.
Συνηθίστε στην… επιτυχία!
Μην κολλάτε... στους αριθμούς. Το αίτιο αύξησης του βάρους είναι η διατροφική συμπεριφορά. Το νούμερο που δείχνει η ζυγαριά
είναι το αποτέλεσμα και το σύμπτωμα καλών ή κακών διατροφικών συνηθειών. Η αποτελεσματικότητα ή η επιτυχία μιας δίαιτας,
επομένως, είναι λάθος να κρίνεται μόνο από την απώλεια κιλών.
Το «κλειδί» είναι να διατηρήσουμε σωστές διατροφικές συνήθειες
και να διατηρήσουμε και την απώλεια βάρους που με κόπο πετύχαμε.
Αλλάξτε συνήθειες. Μια πολύ χρήσιμη έρευνα, που έγινε στην
Αμερική σε 15.000 άτομα, τα οποία έχασαν το 10% του βάρους τους
και κατάφεραν να το διατηρήσουν για περισσότερο από 2 χρόνια,
έδειξε ότι ο κοινός παρονομαστής στην συμπεριφορά όλων των
συμμετεχόντων ήταν:
• η καθημερινή κατανάλωση πρωινού

• τα μικρά και συχνά γεύματα
• η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών καθημερινά
• η συστηματική άσκηση
• η τήρηση διατροφικού ημερολογίου
καταγραφής
• η σωστή οργάνωση και ο σχεδιασμός των ημερήσιων γευμάτων.
Είναι αξιοσημείωτο, ότι κανένας
δεν είχε ως στόχο κάποιο συγκεκριμένο αριθμό στη ζυγαριά. «Επιτυχία,
λοιπόν, δεν είναι να αποφασίσεις το
«από Δευτέρα δίαιτα», αλλά μέσα από
αναθεώρηση των κινήτρων και των
στόχων σου, να πετύχεις μια διατροφική αποκατάσταση και να βελτιώσεις
τον τρόπο ζωής σου, με αποτέλεσμα
την απώλεια βάρους», σημειώνει ο κ.
Κάλφας.
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Οπλιστείτε με υπομονή. Η
απώλεια βάρους είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και υπομονή. Ο κ. Κάλφας συμβουλεύει
να επικεντρωθούμε στην επιστροφή
μας σε πιο υγιεινές συνήθειες, εφαρμόζοντας στρατηγικές και αλλαγές που
θα μας επιφέρουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα, παρά στο πως να ξεφορτωθούμε τα
κιλά των Χριστουγέννων με δίαιτες εξπρές.
«Πρέπει να θυμόμαστε, ότι δεν έχει τόσο σημασία πώς τρεφόμαστε από τα Χριστούγεννα
μέχρι την Πρωτοχρονιά, αλλά από την Πρωτοχρονιά μέχρι τα Χριστούγεννα», καταλήγει ο ειδικός.

η

"

Η άποΤέλέσμάΤιΚοΤΗΤά Ή Η έπιΤυχιά
μιάσ διάιΤάσ έινάι λάθοσ νά ΚρινέΤάι
μονο άπο ΤΗν άπωλέιά Κιλων

προτείνει...

Solgar
Thermogenic
Complex
Μειώνει το λίπος

Solgar
All in One
Ξαναβρείτε τον λεπτό
εαυτό σας!

Solgar
Lecithin 1360mg
Για τον έλεγχο
του βάρους

Το Thermogenic Complex είναι
μια πρωτοποριακή φόρμουλα
φυτικών στοιχείων που βοηθάει
στον έλεγχο του βάρους και
στην καύση του λίπους. Το
Svetol®, η βασικότερη ουσία του
Thermogenic Complex, η μεθειονίνη, η χολίνη και η ινοσιτόλη,
συνδυάζονται σε μία σύνθεση
που βοηθά στην αποτελεσματικότερη μείωση του λίπους.
Τη φόρμουλα συμπληρώνουν
το χρώμιο, που συμβάλλει στη
ρύθμιση των φυσιολογικών
επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα
και το μαύρο πιπέρι, που αυξάνει
τις καύσεις του οργανισμού.

Το All in One της Solgar είναι
ο σύμμαχός σου στην προσπάθεια απώλειας των περιττών
κιλών. Περιέχει συμπυκνωμένο
γκρέιπ-φρουτ, μηλόξυδο και
λεκιθίνη σόγιας και βοηθά στον
έλεγχο του σωματικού βάρους
και στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Η δράση του μηλόξυδου
κατά του λίπους, γνωστή από τα
αρχαία χρόνια, συνδυάστηκε με
τις λιποδιαλυτικές ιδιότητες του
γκρέιπ-φρουτ σε μια φόρμουλα
που θα σας βοηθήσει να βρείτε
τον παλιό, λεπτό εαυτό σας!
Περιέχει επίσης βιταμίνη Β6 και
ιώδιο, για τόνωση και ρύθμιση
του μεταβολισμού.

Η λεκιθίνη περιέχει πληθώρα
πλούσιων διατροφικών στοιχείων όπως λιπαρά οξέα, φώσφορο,
βιταμίνες και μέταλλα. Δύο βασικά συστατικά της, η χολίνη και
η ινοσιτόλη, έχουν λιποτροπική
δράση. Η Lecithin της Solgar
τονώνει το νευρικό σύστημα και
ενισχύει τις νοητικές λειτουργίες, ενώ παράλληλα θωρακίζει
το ανοσοποιητικό σύστημα από
μολύνσεις ιών. Προάγει την
υγεία του ήπατος, αποτοξινώνει
και συμβάλλει στη διατήρηση και
τον έλεγχο του σωματικού βάρους, ενώ μπορεί να αποτρέψει
την εμφάνιση υψηλών επιπέδων
χοληστερόλης.
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της Λυδίας Παπαευαγγέλου

σΩστη
δΙαΤΡοΦή,
εισιτηριΟ
ΓοΝΙΜοΤήΤαΣ
η υπογονιμότητα και η αδυναμία τεκνοποίησης αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικά προβλήματα των ζευγαριών. Πόσο,
όμως, επηρεάζει η διατροφή τη γονιμότητα; τι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τι
θα πρέπει να... εξορίσουμε από το καθημερινό μας διαιτολόγιο, για να αυξήσουμε τη
γονιμότητά μας; η κ. μαρία Κοκκίνου, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Προϊσταμένη
του τμήματος Διατροφής ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, μας δίνει όλες τις απαντήσεις.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ο

σύγχρονος τρόπος ζωής, το στρες, αλλά
και η κακή διατροφή, σε συνδυασμό με
άλλους παράγοντες, οδηγούν όλο και περισσότερα
ζευγάρια στην πόρτα των ειδικών, ωθώντας τα αναπόφευκτα στη λύση θεραπειών για την καταπολέμηση
της υπογονιμότητας και -πολλές φορές- στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η κ. Μαρία Κοκκίνου, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και Προϊσταμένη του Τμήματος Διατροφής Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου,
απαντά στα πιο συχνά ερωτήματα ανδρών και γυναικών για τη σχέση μεταξύ διατροφής και γονιμότητας.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ διατροφής
και γονιμότητας;
«Mια σωστή και ισορροπημένη διατροφή, με ποικιλία τροφίμων, εξασφαλίζει όλα εκείνα τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται η γυναίκα για να
συλλάβει, αλλά και να φέρει σε πέρας μια εγκυμοσύνη ή ένας άντρας για να ενισχύσει την ποιότητα και
την ποσότητα του σπέρματός του, που είναι απαραίτητο για την σύλληψη», σημειώνει η κ. Κοκκίνου.
Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά
που μπορούν να ενισχύσουν την γονιμότητα και συστατικά που τη βλάπτουν και θα πρέπει να αποφεύγονται; Η απάντηση είναι θετική.
«Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες θα πρέπει να προτιμούν τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα,
γιαούρτι), καθώς προσφέρουν προστασία από τα
προβλήματα ωορρηξίας, με προσοχή όμως στην ποσότητα που καταναλώνεται, ώστε να αποφευχθεί η
αύξηση βάρους. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για τους
άνδρες: οι άνδρες θα πρέπει να προτιμούν τα άπαχα
ή ημίπαχα γαλακτοκομικά, αφού έχει βρεθεί ότι τα
πλήρη σε λιπαρά προϊόντα βλάπτουν τη μορφολογία
και την κινητικότητα του σπέρματος.
Πολύ σημαντική είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (π.χ. φράουλες, εσπεριδοειδή, ρόδι, σκούρα
πράσινα λαχανικά, σπανάκι, λάχανο κ.ά.) από το ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί. Οι βιταμίνες,
τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που περιέχουν και οι
αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.
Είναι προτιμότερο μάλιστα, να καταναλώνονται φρέσκα και νωπά, καθώς η θερμική επεξεργασία μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά
συστατικά.
Επίσης, η κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης
(μαύρο ψωμί, καστανό ρύζι, δημητριακά ολικής, ζυμαρικά ολικής, κ.ά.) και η αποφυγή των επεξεργασμένων δημητριακών (λευκό ψωμί, λευκά ζυμαρικά,
κ.ά.) μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της γονιμότητας. Τέλος, η κατανάλωση ψαριών
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2 φορές την εβδομάδα, διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην ενίσχυση της γονιμότητας, χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα, ψευδάργυρο,
σελήνιο, Β12 και βιταμίνη D. Προσοχή όμως χρειάζεται, στην κατανάλωση ψαριών που περιέχουν μεγάλες ποσότητες υδραργύρου, όπως π.χ. το φαγκρί και
ο ξιφίας», εξηγεί η κ. Κοκκίνου.
Όσον αφορά στις τροφές που επιδρούν αρνητικά στην
γονιμότητα και θα πρέπει να αποφεύγονται, η κ. Κοκκίνου συστήνει:
• περιορισμό στην κατανάλωση ζάχαρης και προϊόντων που την περιέχουν (π.χ. έτοιμοι χυμοί φρούτων,

αναψυκτικά κ.ά.), τροφών πλούσιων σε λίπος, αρτοσκευασμάτων (π.χ. κρουασάν), τηγανητών και επεξεργασμένων φαγητών.
• με μέτρο κατανάλωση καφέ (2 καφέδες/ημέρα) και
αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση καφέ αυξάνει τις
ελεύθερες ρίζες και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του σπέρματος, ενώ η κατάχρηση αλκοόλ οδηγεί
σε μειωμένη λίμπιντο, μη σωστή σύνθεση της τεστοστερόνης, μειωμένη συγκέντρωση, κινητικότητα και
παραγωγή σπέρματος.
• αποφυγή της σόγιας και των προϊόντων που την
περιέχουν (γάλα σόγιας, μπιφτέκι σόγιας, κ.ά.) διότι
διαταράσσουν την ορμονική ισορροπία.
Ποιος ο ρόλος του σωματικού βάρους
στη γονιμότητα;
«Το σωματικό βάρος παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη
διάρκεια της σύλληψης, τόσο για τις γυναίκες όσο και
για τους άντρες», επισημαίνει η ειδικός.
«Η διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της σύλληψης.
Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία συμβάλλει στην ανωορρηξία και σε διαταραχές του κύκλου. Το σωματικό
βάρος φαίνεται να επηρεάζει ακόμη και την επιτυχία
της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μελέτες έδειξαν ότι γυναίκες με 2ο και 3ο βαθμό παχυσαρκίας
(νοσογόνος παχυσαρκία), έχουν 60% λιγότερες πιθανότητες να συλλάβουν με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, συγκριτικά με γυναίκες φυσιολογικού βάρους.
Επομένως, αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας της
υπογονιμότητας θα πρέπει να είναι και η εξασφάλιση
ενός υγιούς σωματικού βάρους.
Καλό θα ήταν βέβαια να σημειωθεί, ότι μεγαλύτερη
σημασία έχει το ποσοστό του λιπώδους ιστού στο
σώμα, παρά το ίδιο το σωματικό βάρος. Υπάρχουν
π.χ. περιπτώσεις γυναικών με φυσιολογικό βάρος,
αλλά με ποσοστό λίπους στο σώμα κάτω από τα επιτρεπτά όρια, που έχουν διαταραχές κύκλου ή ακόμη
και αμηνόρροια», τονίζει η κ. Κοκκίνου.
«Οι διατροφικές διαταραχές, κυρίως η νευρική ανορεξία και νευρική βουλιμία, επηρεάζουν επίσης τη
γονιμότητα. Προκαλούν αρκετές βιοχημικές ανισορροπίες, οι οποίες επηρεάζουν το ορμονικό σύστημα, καθώς και την σεξουαλική ωρίμανση (έμμηνος
ρύση για τις γυναίκες και η στύση για τους άνδρες).
Καθίσταται, λοιπόν, απαραίτητο πριν ξεκινήσουν τις
προσπάθειες για να συλλάβουν, οι υποψήφιοι γονείς,
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να απευθυνθούν σε έναν ειδικό για τη θεραπεία αυτών των διαταραχών»,
διευκρινίζει η ειδικός.
Η παχυσαρκία επηρεάζει και τη γονιμότητα των ανδρών;
«Έχει διαπιστωθεί, ότι η παχυσαρκία επιδρά αρνητικά και στην ανδρική γονιμότητα, αφού μειώνει, τόσο την ποιότητα, όσο και την ποσότητα του σπέρματος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι υπέρβαροι ή
παχύσαρκοι άνδρες δεν έχουν μεγάλα προβλήματα να αποκτήσουν παιδί
και ότι μικρό ποσοστό των παχύσαρκων ανδρών αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Το σίγουρο είναι ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας ολοένα
αυξάνονται και τα προβλήματα υγείας και οι δυσλειτουργίες που προκαλεί
πολλαπλασιάζονται. Γι’ αυτό η ισορροπημένη διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για τη συνολική υγεία τόσο των ανδρών, όσο και των
γυναικών», εξηγεί η ειδικός.
Υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής που μπορούν
να βοηθήσουν τη γονιμότητα;
«Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η τακτική χρήση ενός πολυβιταμινούχου συμπληρώματος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της υπογονιμότητας,
που οφείλεται κυρίως σε διαταραχές της ωορρηξίας. Βέβαια, η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής καλό είναι να γίνεται με σύνεση και πάντα σε συνδυασμό με μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Θρεπτικά συστατικά που
καλό είναι να περιλαμβάνει ένα τέτοιο συμπλήρωμα είναι το φυλλικό οξύ, τα
Ω-3 λιπαρά οξέα, η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη Β12,
το ασβέστιο, το σελήνιο, ο σίδηρος», συμπληρώνει η κ. Κοκκίνου.

Συμβουλές διατροφής
για ζευγάρια που θέλουν να
ενισχύσουν την γονιμότητά τους
• Καταναλώνετε ωμά και φρέσκα φρούτα και λαχανικά
• Προτιμάτε δημητριακά ολικής άλεσης
• Καταναλώνετε ψάρια 2 φορές την εβδομάδα
• Μην ξεχνάτε το νερό, για καλή ενυδάτωση
• Προσοχή στο αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί
σε μειωμένη λίμπιντο
• Καταναλώνετε καφέ με μέτρο
• Αποφύγετε τη ζάχαρη και τα τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη
• Αντικαταστήστε τους τυποποιημένους χυμούς φρούτων με ζάχαρη, με φρεσκοστυμμένους χυμούς
• Αποφύγετε την κατανάλωση σόγιας και προϊόντων σόγιας

Μαρία Κοκκίνου
ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος
Η Μαρία Κοκκίνου γεννήθηκε
και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι
απόφοιτη του τμήματος Διατροφής
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Έχει
παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Εξειδίκευσης στις
Διατροφικές Διαταραχές (Master Practitioner Programme in
Eating Disorders and Obesity)
από το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αντιμετώπισης Διατροφικών
Διαταραχών (ΚΕΑΔΔ).
Από το 2007 είναι η διαιτολόγοςδιατροφολόγος και Προϊσταμένη
του Τμήματος Διατροφής του
Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου
και παράλληλα ιδιοκτήτρια και
υπεύθυνη διαιτολογικού γραφείου
στη Θεσσαλονίκη.
Το 2011 παρείχε διατροφική
παρακολούθηση στην αντρική
ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ. Την
ίδια σεζόν συνεργάστηκε και
παρείχε υπηρεσίες διατροφής στις
Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
Εργάστηκε στο Νομαρχιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», στο
τμήμα Διατροφής, στα πλαίσια
πρακτικής άσκησης, η οποία
βαθμολογήθηκε με άριστα.
Την περίοδο 2003-2005 εργάστηκε
στον ιδιωτικό τομέα, σε γνωστό
διαιτολογικό κέντρο. Από το 20052007 συνεργάστηκε με Δήμο
της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης,
παρέχοντας υπηρεσίες διατροφής
και διαιτολογίας στους κατοίκους
της περιοχής.
Διεύθυνση: Θησέως 1Β, Πεύκα Ρετζίκι, Τ.Κ.: 57010, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-676853
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η

Solgar
Female
Multiple
Ειδικά για τη
σύγχρονη
γυναίκα
Η Female Multiple
είναι μια πολυβιταμίνη, ειδικά
σχεδιασμένη για να
καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης
γυναίκας. Παρέχει
την ποσότητα των
πολυβιταμινών, μεταλλικών στοιχείων,
αντιοξειδωτικών
και φυτοστοιχείων
που χρειάζεται
η γυναίκα για να
καλύψει τις καθημερινές της ανάγκες.
Συγκεκριμένα,
περιέχει βιταμίνες
Ε, C, D, σύμπλεγμα βιταμινών Β,
ασβέστιο, μαγνήσιο,
φολικό οξύ, σίδηρο,
σελήνιο, ψευδάργυρο. Η Solgar
Female Multiple
περιλαμβάνει επίσης
βιταμίνη Κ και
βόριο, στοιχεία που
συμβάλλουν στη
διατήρηση υγιών
οστών και βοηθούν
στη στήριξη της
γενικότερης υγείας
της γυναίκας.

προτείνει...

Solgar
Male Multiple
Η ανδρική
πολυβιταμίνη

Solgar
L-Arginine
Τονώστε τη
σεξουαλική
σας ζωή

Πρόκειται για μια
προηγμένη φόρμουλα, αποκλειστικά
σχεδιασμένη για
τις ανάγκες του
σύγχρονου άντρα.
Μοναδική γιατί αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση με βιταμίνες, μέταλλα και
ιχνοστοιχεία για την
επίτευξη καλύτερων
επιπέδων υγείας και
ζωτικότητας, ενώ
εστιάζει στις ανάγκες του ανδρικού
οργανισμού. Προμηθεύει τον οργανισμό
με ψευδάργυρο,
λυκοπένιο θρεπτικές
ουσίες που συμβάλλουν στην καλή
υγεία του προστάτη,
Β6, Β12, φολικό οξύ,
βιταμίνες που μειώνουν τα επίπεδα της
ομοκυστεΐνης στο
αίμα και βιταμίνες
Α, C, φυσικά καροτινοειδή και σελήνιο
για αντιοξειδωτική
δράση.

Για τους άντρες που
αναζητούν φυσική
τόνωση της σεξουαλικής τους επιθυμίας και απόδοσης,
η Solgar προτείνει
Αργινίνη υψηλής
συγκέντρωσης. Η
Αργινίνη είναι ένα
σημαντικό για τον
οργανισμό αμινοξύ,
το οποίο μπορεί να
βοηθήσει στην αύξηση της ποσότητας
και της κινητικότητας του σπέρματος,
να προάγει την ομαλή κυκλοφορία του
αίματος και να επιδράσει ευεργετικά
στην ανδρική στύση.
Τέλος, η Αργινίνη
βοηθά στην αποβολή
των υποπροϊόντων
του μεταβολισμού,
συντελώντας έτσι
στην προστασία
του ήπατος και την
αποτοξίνωση του
ανθρώπινου οργανισμού.
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Solgar
Prenatal
Nutrients
Όλα τα
στοιχεία που
χρειάζεται η
έγκυος
Για όλες τις έγκυες
και θηλάζουσες
γυναίκες που επιθυμούν να καλύψουν
τις ενεργειακές
τους απαιτήσεις και
να καλύψουν τις
διατροφικές τους
ανάγκες στην πιο
σημαντική περίοδο
της ζωής τους, η
Solgar προτείνει το
ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες
τους συμπλήρωμα
διατροφής Prenatal
Nutrients. Το
Prenatal Nutrients
προμηθεύει τον
γυναικείο οργανισμό
με την απαραίτητη
ποσότητα φολικού
οξέος, που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου
εμφάνισης γενετικών ανωμαλιών, με
μέταλλα και ιχνοστοιχεία, βιταμίνες
του συμπλέγματος
Β, βιταμίνη D και
βιταμίνες C και Ε.

Solgar
Folacin
(Folic Acid)
Απαραίτητο
στην
εγκυμοσύνη
Το συμπλήρωμα
Folacin (Folic
Acid) της Solgar
λειτουργεί μαζί με
τη βιταμίνη Β12
και τη βιταμίνη C
στην αξιοποίηση
των πρωτεϊνών και
είναι απαραίτητο για
την αιμοποίηση. Το
Folacin (Folic Acid)
βοηθάει στη μείωση
των επιπέδων της
βλαπτικής ομοκυστεΐνης και είναι
χρήσιμο σε περιπτώσεις αναιμίας
λόγω ελλείψεως
φολικού οξέος.
Επίσης, συστήνεται
κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, πάντα
σε συνεννόηση με
το γιατρό που παρακολουθεί την κύηση,
καθώς μπορεί να
συνεισφέρει στην
ανάπτυξη των ιστών
του εμβρύου.

healthy

FITNESS

CrossFit

της Λυδίας Παπαευαγγέλου

ΚΑτΑΛΛηΛΟ
ΓιΑ οΛουΣ
Από τους πεζοναύτες μέχρι τη νοικοκυρά της διπλανής πόρτας και από τους
επαγγελματίες αθλητές μέχρι τον εργασιομανή που αναζητά έντονη γυμναστική και εκτόνωση, μια είναι η λύση:
το CrossFit. Ένα νέο, για τα ελληνικά
δεδομένα, είδος εκγύμνασης το οποίο,
όπως φαίνεται, ήλθε για να μείνει. τι
είναι όμως το CrossFit και σε ποιους
απευθύνεται;

FITNESS

Ξ

εχάστε τα όργανα και τα βάρη, τους κλασικούς κοιλιακούς και τους ραχιαίους,
τις ατελείωτες ώρες στον διάδρομο και το ποδήλατο,
παρέα με την τηλεόραση ή τη μουσική από το mp3
σας. Το CrossFit, η νέα προπονητική μέθοδος που
ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και πλέον αναπτύσσεται ταχύτατα σε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, συνδυάζει όλα
όσα θα θέλαμε από μια προπόνηση (κάψιμο λίπους,
αντοχή, δύναμη, μυϊκή μάζα) και –το σημαντικότερο– απευθύνεται σε όλους τους τύπους ασκούμενου,
από τους αρχάριους μέχρι τους προχωρημένους.
Το CrossFit αποτελεί ένα πρόγραμμα, μια «ρουτίνα» προπόνησης, η οποία συνδυάζει μεγάλη γκάμα
προπονητικών μεθόδων. Από ενόργανη γυμναστική
και άρση βαρών, μέχρι powerlifting (deadlifts), καθίσματα, αρασέ, ζετέ), σπριντ και τρέξιμο μεγάλων
αποστάσεων. Το μενού του CrossFit έχει… λίγο από
όλα!
Το CrossFit αποτελεί ένα είδος «λειτουργικής προπόνησης», κάτι που σημαίνει ότι προετοιμάζει τους
ασκούμενους για οποιαδήποτε σωματική ανάγκη
προκύπτει από τις καθημερινές τους ασχολίες. Λαμβάνει υπόψη όλες τις αθλητικές και φυσικές δραστηριότητες του ατόμου και εξετάζει προσαρμογές, για
τη βελτίωση των ικανοτήτων του ασκούμενου.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του CrossFit αποτελεί
η μη εξειδίκευση. Στόχος του είναι να προετοιμάσει
τους ασκούμενους για τυχαίες φυσικές προκλήσεις
μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα προπόνησης.
Σε ποιους απευθύνεται;
Το CrossFit απευθύνεται σε κάθε υγιή, χωρίς μυοσκελετικά προβλήματα (μέση, γόνατα) ασκούμενο,
ανεξαρτήτως ηλικίας. Η προπόνηση δεν εστιάζει
μόνο στην δύναμη ή την αντοχή, αλλά στοχεύει στη
βελτίωση και των δέκα χαρακτηριστικών που ορίζουν το επίπεδο της φυσικής κατάστασης: ακρίβεια,
ισορροπία, συντονισμός, ευλυγισία, ευκαμψία, σθένος, αντοχή, ταχύτητα, ισχύς και δύναμη.
Το σημαντικότερο είναι πως όλες οι ασκήσεις προ-

σαρμόζονται, ανάλογα με το επίπεδο του ασκούμενου. Αυτός είναι και ο λόγος που μεγάλη μερίδα του
κόσμου, ύστερα από μερικές προπονήσεις, το παίρνει πιο «ζεστά» και επιθυμεί να ασχοληθεί με αυτό,
ακόμη και σε αγωνιστικό επίπεδο.
Ποιοι το έχουν αγαπήσει; Όλοι! Αθλητές των πολεμικών τεχνών, εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας,
αλλά και γυναίκες μέσης ηλικίας, που το ξεκίνησαν,
θέλοντας απλώς να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Οι ειδήμονες του είδους ξεκαθαρίζουν ότι
«στο CrossFit όλοι είναι ευπρόσδεκτοι»! Σχεδιάζονται προσωπικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις, τις δυνατότητες και στην αντοχή του
καθενός. Όσον αφορά στους αγώνες CrossFit, που
πρόσφατα έγιναν για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, οι
συμμετέχοντες καλούνται να εκτελέσουν όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορούν, σε προκαθορισμένες
ασκήσεις, όπως για παράδειγμα άλματα πάνω σε
κουτιά, deadlifts με συγκεκριμένο βάρος, καθίσματα
squat, έλξεις στο μονόζυγο και πολλά άλλα, μέσα σε
ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Τι περιλαμβάνει το προπονητικό
πρόγραμμα;
Μια τυπική προπόνηση αποτελείται αρχικά από παρατεταμένη αερόβια άσκηση όπου χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά πολυαρθρικές ασκήσεις. Αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «βασικό»,
καθώς εστιάζει στην ενδυνάμωση του «πυρήνα» του
σώματος.
Για παράδειγμα, μια τυπική ρουτίνα WOD (Workout
of the Day), δηλαδή το καθημερινό πρόγραμμα εκγύμνασης στο CrossFit, περιλαμβάνει: 20 στροφές
(swings) με kettlebel, 10 προβολές/ ανοίγματα ποδιών, 20 push-ups, 20 ροκανίσματα κοιλιακών (συνεχόμενους γρήγορους κοιλιακούς, χωρίς να ακουμπά η πλάτη στο έδαφος), 20 ραχιαίους ή ακόμη και
3 γύρους χωρίς διάλειμμα, αποτελούμενους από 200
άλματα με σχοινάκι, 20 κοιλιακούς και 10 burpees.
Και αν όλα αυτά σας φαίνονται …κινέζικα, κανείς
δεν είπε να αρχίσετε CrossFit χωρίς να ενημερωθείτε πρώτα.
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Kόστος
Ένα από τα πιο καίρια ερωτήματα για όποιον θέλει
να ασχοληθεί με κάτι καινούργιο είναι το πόσο θα
του κοστίσει. Σύμφωνα με τους ειδικούς του αθλήματος, ο ιδανικός αριθμός προπονήσεων είναι τρεις
φορές τη βδομάδα.
Με γνώμονα αυτόν τον αριθμό, το κόστος κυμαίνεται από 40 έως 50 ευρώ/ μήνα. Βέβαια, θα πρέπει να
υπογραμμίσουμε ότι ο αθλούμενος στο CrossFit αντιμετωπίζεται σαν αθλητής και όχι σαν ασκούμενος.

προτείνει...

η

Solgar
VM-2000
Για περισσότερη
ενέργεια!
Οι γρήγοροι και έντονοι
ρυθμοί της καθημερινότητας εξουθενώνουν και
καταπονούν τον οργανισμό
μας, ενώ πολλές φορές
δεν μας επιτρέπουν να
τρεφόμαστε σωστά και
υγιεινά. Η VM-2000, που
προσφέρει στον οργανισμό την απαραίτητη ενέργεια και όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά,
ώστε να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις της καθημερινότητας- τη μόλυνση του
περιβάλλοντος, το στρες,
την πνευματική και σωματική κόπωση. Κατάλληλη
για άτομα όλων των ηλικιών και άτομα με έντονη
φυσική δραστηριότητα.

Πού θα πρέπει να απευθυνθώ;
Όποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το CrossFit,
θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον που κατέχει
πρώτα απ’ όλα την τεχνογνωσία και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να προπονήσει έναν αθλούμενο
του CrossFit.
Ο ίδιος ο αθλούμενος θα πρέπει να έχει υπομονή
και επιμονή, καθώς και ικανότητα εκτίμησης των
δυνατοτήτων του, για να μην υπερβαίνει τα όριά του
και να μην τραυματίζεται.

Solgar
Whey to go
protein powder
Κατάλληλο
για αθλητές
H Whey to go protein της
Solgar είναι μια υψηλής
βιολογικής αξίας πρωτεΐνη από ορό γάλακτος, για
μέγιστη απόδοση, αποκατάσταση, επιδιόρθωση
και ανάπτυξη του μυϊκού
ιστού μετά την άσκηση.
Παράλληλα, συμβάλλει στη
σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Είναι ιδανική για αθλητές
και αθλούμενους, τραυματίες, μετεγχειρητικούς
ασθενείς, ηλικιωμένους,
για τον έλεγχο του βάρους,
αλλά και για νέους ανθρώπους που δεν καλύπτουν
τις πρωτεϊνικές απαιτήσεις
τους μέσω της διατροφής.
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Optima
Goji Super Fruit
Juice with Oxy3
Τόνωση & υγεία

Solgar
Amino 75
Τα απαραίτητα
αμινοξέα

Ο καρπός Goji, είναι μία
από τις σημαντικότερες τροφές για τόνωση,
ενδυνάμωση και υγεία
του οργανισμού. Ο χυμός,
Goji Super Fruit Juice
with Oxy3 της Οptima
προσφέρει ήπια φυσική
αντιοξειδωτική δράση
κατά των βλαβερών για
τον οργανισμό ελεύθερων
ριζών, κάτι που μπορεί
να βοηθήσει στη μείωση
της κυτταρικής γήρανσης.
Παράλληλα, προσφέρει
στον οργανισμό μια σειρά
πολύτιμων θρεπτικών
στοιχείων, χαρίζει ενέργεια και προστατεύει τον
οργανισμό σε περιόδους
έντονου στρες.

Το Amino 75 της Solgar
είναι μια φόρμουλα
αμινοξέων που περιλαμβάνει τα αμινοξέα, που
δεν παρασκευάζονται από
τον οργανισμό και πρέπει
να λαμβάνονται μέσω της
διατροφής. Συμβάλλει στη
δόμηση υγιών μυών και
στην αύξηση του μυϊκού
ιστού γι’ αυτό και είναι
χρήσιμο για αθλητές και
έντονα αθλούμενους.
Βοηθά στην επιδιόρθωση,
ανάπτυξη και αποκατάσταση του μυϊκού ιστού, μετά
από την άσκηση.

FITNESS

Το λεξιλόγιο του CrossFit
Πολυαρθρικές ασκήσεις: Οι
πολυαρθρικές ασκήσεις κατά
την εκτέλεσή τους γυμνάζουν
περισσότερες από μία μυϊκές
ομάδες και αυξάνουν την παραγωγή των αναβολικών ορμονών (τεστοστερόνη, αυξητική
ορμόνη). Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι σημαντικότερες
ασκήσεις με αντίσταση, όπως το
ημικάθισμα (σκουότ), οι πιέσεις
στήθους, το μονόζυγο, αλλά
και οι κινήσεις του ζετέ και του
αρασέ.
Αερόβια άσκηση: Αερόβιες
δραστηριότητες είναι το περπάτημα, η πεζοπορία, το τρέξιμο,
το ποδήλατο, το κολύμπι, τα
ομαδικά προγράμματα Aerobics
κ.ά. Οι βασικότερες μέθοδοι
της αερόβιας προπόνησης είναι
η συνεχής, η διαλειμματική
(Ιnterval Τraining) και η κυκλική
(Circuit Training). Στο CrossFit,
από τις αερόβιες ασκήσεις που
αναφέρονται, γίνονται το ποδήλατο αλλά και το τρέξιμο.
Αναερόβια άσκηση: Η πιο κοινή
μορφή αναερόβιας άσκησης
είναι οι ασκήσεις ενδυνάμωσης,
δηλαδή τα βάρη (είτε σηκώνουμε το βάρος του σώματος ή
όργανα με βάρη) και τα σπριντ,
δηλαδή η «κάλυψη» μικρών
αποστάσεων με γρήγορο τρέξιμο. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης
χρησιμοποιούν την αντίσταση
στη συστολή των μυών για να
βελτιώσουν τη δύναμη, την αναερόβια αντοχή και το μέγεθος
των σκελετικών μυών.

Κettlebells: Tα kettlebells είναι
μεταλλικές μπάλες εκγύμνασης,
που προέρχονται από τη Ρωσία.
Αυτή η μορφή εκγύμνασης που
χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι
αθλητές, έχει πλέον «εισβάλει» στην Αμερική και κατακτά
συνεχώς όλο και περισσότερους
οπαδούς σε όλον τον κόσμο. Τα
παράξενα αυτά βάρη χτίζουν
δύναμη και αντοχή και προσφέρουν ευλυγισία και ισορροπία.
Είναι έτσι φτιαγμένα που, για
να καταφέρει ο ασκούμενος να
κάνει μία κίνηση με αυτά και να
διατηρήσει την ισορροπία του,
θα πρέπει να δραστηριοποιήσει
περισσότερους μυς στο σώμα
του.
Σκουότ (Squat): Πρόκειται για
τα γνωστά σε όλους «βαθιά
καθίσματα». Από όρθια στάση,
με πόδια ελαφρώς ανοιχτά, ο
ασκούμενος κάνει επαναλαμβανόμενα καθίσματα με λύγισμα
των γονάτων του.
Άρσεις θανάτου (deadlifts):
Πρόκειται για άρση βαρών, η
οποία γυμνάζει πρωτίστως τους
ραχιαίους μύες και την πλάτη
και έχει σαν στόχο την ενδυνάμωση. Οι ειδικοί συνιστούν να
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
στη σωστή τοποθέτηση του
σώματός μας και αν είμαστε
αρχάριοι να μην υπερβάλλουμε
στα κιλά που σηκώνουμε. Παρόλο που είναι μια πολύ σημαντική
άσκηση για το CrossFit, μπορεί
να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη,
αν γίνει χωρίς την καθοδήγηση

και την επίβλεψη ενός έμπειρου
στο CrossFit προπονητή.
Burpees: Πρόκειται για μια
ενιαία άσκηση, που συνδυάζει δύναμη και αντοχή
και μπορεί ταυτόχρονα να
βοηθήσει στην καύση λίπους,
στην οικοδόμηση μυϊκής
μάζας και στην αύξηση
της αντοχής. Το λεγόμενο
«Burpee» απαιτεί ισορροπία,
δύναμη και ευελιξία και δεν
απαιτεί κάποιο ειδικό εξοπλισμό ή χώρο. Το Burpee είναι
μία ολοκληρωμένη σωματική
άσκηση και χρησιμοποιείται
συνήθως για να χτίσει δύναμη
και καρδιαγγειακή αντοχή.
Ένα τυπικό Burpee γίνεται με τα
πιο κάτω βήματα:
- Ξεκινάτε σε θέση squat (δηλαδή με λυγισμένα τα γόνατα)
και με τα χέρια σας μπροστά στο
πάτωμα, ελαφρώς πιο ανοικτά
από το άνοιγμα των ώμων.
- Κλοτσήστε τα πόδια σας προς
τα πίσω, κρατώντας το πάνω
μέρος του σώματος σταθερό σε
θέση κάμψης.
- Προσγειωθείτε στις μύτες των
ποδιών σας με το σώμα σας σε
ευθεία θέση, και επιστρέψτε
αμέσως τα πόδια σας στην αρχική θέση squat.
- Από αυτή τη θέση, κάντε άλμα
όσο το δυνατόν ψηλότερα στον
αέρα, και επιστρέψτε πάλι στη
θέση squat. Αυτό πρέπει να
γίνει όσο πιο γρήγορα μπορείτε,
χωρίς όμως να διακυβεύεται η
ισορροπία σας.
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Γ

ιατί όμως συμβαίνει αυτό; Οι λόγοι είναι πολλοί:
«Το χειμώνα μειώνεται η έκκριση σμήγματος. Το
σμήγμα, που αποτελείται κυρίως από λιπίδια, προστατεύει την επιφάνεια του δέρματος από την αφυδάτωση. Φανταστείτε το σαν ένα αδιάβροχο φιλμ που
διατηρεί την υγρασία του δέρματος σταθερή. Ένας
ακόμη παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει την επιδερμίδα σε αφυδάτωση είναι ο άνεμος και οι χαμηλές
θερμοκρασίες.
Μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα (κυρίως στο πρόσωπο και τα χέρια)
έχουν οι άνθρωποι που εκτίθενται περισσότερο στις
επιδράσεις του περιβάλλοντος. Επιβαρυντικά λειτουργεί, επίσης, η παραμονή σε κλιματιζόμενο χώρο
για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και η απότομη αλλαγή από ζέστη σε κρύο», εξηγεί ο κ. Αντζουλής. Ας δούμε όμως πώς μπορούμε να διατηρήσουμε
το δέρμα μας υγιές και λαμπερό τον χειμώνα.
1

Προσεκτική ενυδάτωση.

Είναι απαραίτητη, επί καθημερινής βάσεως, η χρήση
μιας ενυδατικής κρέμας, η οποία θα πρέπει να επιλεγεί, ανάλογα με τον τύπο δέρματος του κάθε ατόμου.
Όσοι, για παράδειγμα, έχουν λιπαρό δέρμα, θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουν μια λεπτόρρευστη (oil-free) κρέμα, ενώ εκείνοι με ξηρή επιδερμίδα, θα χρειαστούν
μία κρέμα πλουσιότερη σε λιπίδια, με παχύρρευστη
υφή, για την ενίσχυση της θρέψης της επιδερμίδας.
«Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός στόχος μας πρέπει
να είναι η διατήρηση της ισορροπίας των λιπιδίων και
του ύδατος στο δέρμα», σημειώνει ο κ. Αντζουλής.
2 μην ξεχνάτε το αντηλιακό.
Το δέρμα εκτίθεται στην αρνητική επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας, όλο το χρόνο. «Συστήνουμε
αντηλιακή προστασία ακόμη και τους χειμερινούς
μήνες, με χαμηλότερο δείκτη προστασίας απ’ ό,τι το
καλοκαίρι», τονίζει ο φαρμακοποιός.
3

μην αμελείτε τα μάτια,
τα χείλη & τα χέρια.
Όπως είπαμε και παραπάνω, τον χειμώνα δεν αφυδατώνεται μόνο το πρόσωπο, αλλά και τα χείλη και τα
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χέρια. Ειδικά για τα χείλη, προτείνεται η χρήση ενυδατικού
stick χειλιών. Στην περιοχή
των ματιών, λόγω του ότι το
δέρμα είναι αρκετά λεπτότερο
σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπο, θα πρέπει
να χρησιμοποιείται μια εξειδικευμένη κρέμα ματιών. Για τα χέρια, ο ειδικός συστήνει συστηματική
επάλειψη μίας κρέμας χεριών, αποφυγή του συχνού πλυσίματος με πολύ ζεστό ή κρύο νερό και
χρήση γαντιών.
4 Προσοχή στο ντους.
Τα συχνά ντους κατά τους χειμερινούς μήνες, προκαλούν αφυδάτωση του δέρματος, ειδικά αν χρησιμοποιούμε ζεστό νερό. «Τα ζεστά ντους και μπάνια
απομακρύνουν το σμήγμα, με αποτέλεσμα να ξηραίνουν την επιδερμίδα. Συστήνεται το μπάνιο με
χλιαρό νερό, το σκούπισμα με απαλές, ταμποναριστές κινήσεις και η εφαρμογή, μετά το μπάνιο, μιας
υδατικής κρέμας.

Γιατί το δέρμα μας
είναι σημαντικό;
Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο
όργανο του ανθρώπινου σώματος. Ο
ρόλος του είναι πολλαπλός και ιδιαίτερα
σημαντικός για τον άνθρωπο. Κατ’ αρχήν,
αποτελεί φραγμό προστασίας από το
εξωτερικό περιβάλλον. Εκεί παράγεται
η μελανίνη από εξειδικευμένα κύτταρα, τα μελανοκύτταρα. Η μελανίνη μάς
προστατεύει από την επιβλαβή υπεριώδη
ακτινοβολία. Επίσης, στο δέρμα μας
παράγεται η βιταμίνη D, που είναι απαραίτητη στον έλεγχο της συγκέντρωσης
του ασβεστίου στο αίμα και στη δόμηση
των οστών. Τέλος, το δέρμα μας αποτελεί
θερμορρυθμιστικό παράγοντα.

της Νεκταρίας Καρακώστα

ΟΜΟΡΦΙΑ

δΕΡΜα
ΞηρΟ & ΑΦΥΔΑτΩμενΟ;
Ο χειμώνας είναι μια δύσκολη εποχή για το δέρμα. το κρύο και η παγωνιά ξεραίνουν και αφυδατώνουν την επιδερμίδα, κάνοντάς τη να
ξεφλουδίζει, να «τραβάει» και να φαίνεται θαμπή και τραχιά. Ο φαρμακοποιός κ. Παύλος Αντζουλής, μας δίνει χρήσιμες συμβουλές για
να αποφύγουμε την αφυδάτωση για να έχουμε ένα λαμπερό και αψεγάδιαστο δέρμα όλο το χειμώνα.
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ειδική αναφορά στη
σημασία των σαπουνιών - αφρόλουτρων που χρησιμοποιούμε.
Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε τα αλκαλικά προϊόντα, που διαταράσσουν το pΗ του δέρματος και να προτιμάμε καθαριστικά
με ουδέτερο pH (pH=7)», τονίζει ο κ. Αντζουλής.
5

Όχι στις κακές συνήθειες.

Περιορίστε συνήθειες όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ.

πάυλοσ άνΤζουλΗσ
Φαρμακοποιός
Γεννήθηκε το 1982 στη Ν. Υόρκη και στα 10 του
χρόνια εγκαταστάθηκε στη Λαμία, γενέτειρα
των γονιών του. Σπούδασε στη Φαρμακευτική
Σχολή Αθηνών. Κατόπιν, παράλληλα με την
εργασία του σε φαρμακείο, πραγματοποίησε
μεταπτυχιακές σπουδές στο αμερικάνικο
Κολέγιο Deree, απ’ όπου και έλαβε MBA.
Το 2010, αφού ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις, εγκαταστάθηκε μόνιμα
στη Λαμία. Έκτοτε διατηρεί ένα σύγχρονο
φαρμακείο στο κέντρο της πόλης. Από τις
αρχές του 2012, λειτουργεί και το ηλεκτρονικό
του φαρμακείο, το pharmacy2go.

6 Δώστε βάση στη διατροφή.
Η διατροφή μας θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, ώστε να μας
παρέχει τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός και πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ειδικότερα κάποιες βιταμίνες, όπως οι A, B, C και E είναι ιδιαίτερα
ευεργετικές για το δέρμα. Καταναλώστε συκώτι, σπανάκι, μπρόκολο, αρακά, καρότο, πορτοκάλι, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, ξηρούς
καρπούς, λιναρόσπορο, σολομό, γαύρο και σαρδέλα.
7

μειώστε το άγχος.

Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής, που γεννούν μεγάλη ένταση και
άγχος είναι επιβαρυντικές για το δέρμα.

προτείνει...

η

dr. organic

dr. organic

dr. organic

dr.organic

Organic Royal Jelly

Organic Moroccan
Argan

Organic Royal Jelly

Organic Manuka Honey

Day Cream
Για νεανική λάμψη

Hand and Nail
Cream
Εντατική φροντίδα
για τα χέρια

Body Wash & Skin
Lotion
Βασιλική περιποίηση
για το δέρμα
Το αφρόλουτρο Organic
Royal Jelly Body Wash
της dr. Organic, είναι ένα
πλούσιο αφρόλουτρο,
που ενυδατώνει, επανορθώνει και αναζωογονεί το
δέρμα, ενώ αφήνει
στο σώμα μια αίσθηση
φυσικής καθαριότητας.
Συνδυάστε το με τη Skin
Lotion της σειράς, για
λαμπερή και ενυδατωμένη
επιδερμίδα.

Oil Body Soufﬂe
Βαθιά ενυδάτωση
Μια πολυτελής, βαθιά ενυδατική και επανορθωτική
κρέμα σώματος που προσφέρει πολυτελή ενυδάτωση, χωρίς να είναι λιπαρή.
Απαλή προστασία για το
ξηρό, ευαίσθητο δέρμα, που
βελτιώνει τη σφριγηλότητα και τη ζωτικότητά του.
Κατάλληλη για χρήση σε
όλο το σώμα, εφαρμόζεται
εύκολα και απορροφάται
γρήγορα.
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Μια εξαιρετική ενυδατική
κρέμα ημέρας, η οποία χάρη
στις αναζωογονητικές και
θεραπευτικές ιδιότητες του
βιολογικού βασιλικού πολτού,
συμβάλλει στη διατήρηση και
επαναφορά του κολλαγόνου
της επιδερμίδας. Επίσης,
ενισχύει την ελαστικότητα
του δέρματος, χαρίζοντας
νεανική λάμψη, προστατεύει
το δέρμα από την οξειδωτική
δράση των ελεύθερων ριζών
και μειώνει την εμφάνιση των
λεπτών γραμμών και ρυτίδων.

Η Κρέμα Χεριών και Νυχιών
με Βιολογικό Μέλι Μανούκα
είναι μία εντατική, αντιοξειδωτική που καταπραΰνει
και προστατεύει τα ξηρά και
σκληρά χέρια. Αυτή η εξαιρετική κρέμα εισχωρεί στα νύχια και διεισδύει στο δέρμα,
χαρίζοντας ελαστικότητα και
ενυδάτωση σε πετσάκια και
παρανυχίδες, βελτιώνοντας
την εμφάνιση των χεριών.

healthy
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Διασκεδάστε
με την
ψυχή σας
Aπό την Kρήτη, μέχρι τη Θράκη, η Aποκριά
συνοδεύεται από πολύχρωμες παρελάσεις
και εντυπωσιακά έθιμα με ρίζες στη διονυσιακή λατρεία που συγκλίνουν σε ένα μοναδικό μίγμα κεφιού και ευφορίας, το οποίο
αξίζει να ζήσετε! Oι Απόκριες είναι συνώνυμο της χαράς και του γλεντιού! Πετάξτε από
πάνω σας τα φορτία της καθημερινότητας,
σηκώστε το τηλέφωνο, κάντε κρατήσεις για
εισιτήριο και δωμάτιο, ρίξτε μερικά ρούχα
και πολλά αποθέματα κεφιού στις αποσκευές
σας κι ετοιμαστείτε να ξεχυθείτε στους δρόμους και στις πλατείες της Eλλάδας, για να
διασκεδάστε με την ψυχή σας!

M

ε τη λατινογενή λέξη Καρναβάλι, την αντίστοιχη της
ελληνικής Απόκρεω ή Αποκριά, χαρακτηρίζεται η
περίοδος των τριών εβδομάδων πριν από την Καθαρά Δευτέρα,
κατά την οποία επικρατεί το έθιμο του μασκαρέματος. Κυριολεκτικά η λέξη «Αποκρεά» δηλώνει τον αποχαιρετισμό της περιόδου
κρεατοφαγίας ή την αποχή από το κρέας (απο-κρεώ). Ομοίως, η
λατινογενής λέξη «Καρναβάλι» είναι σύνθετη από τις λέξεις carne
= κρέας και vale = χαιρετώ. Οι Απόκριες αποτελούν ουσιαστικά
την εισαγωγή στην περίοδο της νηστείας και προετοιμασίας για το
Πάσχα.
Οι ρίζες των εθίμων της Αποκριάς εντοπίζονται στην αρχαιότητα και στις λατρευτικές γιορτές προς τιμή του θεού Διονύσου, στις
οποίες κυριαρχούσε ο ενθουσιασμός, η ευθυμία και η χιουμοριστική διάθεση.
Με την επικράτηση του χριστιανισμού, πολλά από τα στοιχεία της
αρχαιοελληνικής λατρείας συνδυάστηκαν στη συνείδηση και τις
παραδόσεις του λαού με την περίοδο πριν από τη Σαρακοστή.
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ΠΑτρΑ
καρδιά της ελληνικής Aποκριάς χτυπά και φέτος, όπως
και κάθε χρόνο, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, γνωστό ως το ελληνικό...
«Pίο». Το Πατρινό Καρναβάλι,
έπειτα από ένα ολόκληρο έτος
πυρετώδους προετοιμασίας και
σχεδιασμού, υποδέχεται χιλιάδες
επισκέπτες από κάθε γωνιά της
Eλλάδας.
Για την Πάτρα, το Καρναβάλι
αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της
πόλης. Σημαντική θέση στα δρώμενα του Πατρινού Καρναβαλιού
κατέχει η Τσικνοπέμπτη. Τη μέρα
αυτή, η μπάντα του Δήμου διασχίζει τους κεντρικούς δρόμους της
Πάτρας, γεμίζοντάς τους μουσική.
Παραδοσιακές και δημοτικές ορχήστρες και θίασοι θεάτρου δρόμου με ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ,
γελωτοποιούς και αυτοσχεδιαστές
της υπαίθριας τέχνης, προσφέρουν
την ξεχωριστή τους πινελιά.
Tα βασικά συστατικά της «χρυ-

σής» καρναβαλικής συνταγής, που
εξασφαλίζει κάθε χρόνο στην Πάτρα τα πρωτεία στην προσέλευση,
στη συμμετοχή και στο κέφι του
κόσμου, είναι το «κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού», η «Μεγάλη παρέλαση» και τα «Μπουρμπούλια».
Η κορύφωση στις εκδηλώσεις
του Πατρινού Καρναβαλιού έρχεται με δύο εντυπωσιακές παρελάσεις: τη «Νυχτερινή ποδαράτη» και
τη μεγαλειώδη παρέλαση της Κυριακής, με τη συμμετοχή χιλιάδων
καρναβαλιστών όλων των ηλικιών.
Μετά την παρέλαση, ο Βασιλιάς
Καρνάβαλος καίγεται στον Μόλο
της Αγίου Νικολάου, σε μια εντυπωσιακή τελετή, με πυροτεχνήματα, μουσική, χορό και πολλές
εκπλήξεις.
Αξιοθέατα: Περιδιαβείτε τα
στεγασμένα πεζοδρόμια και μυρίστε… Ιταλία στις γωνιές της πόλης.
Αξιοθέατα αποτελούν η πλατεία
Γεωργίου Α, το Δημοτικό Θέατρο

Απόλλων και το κτίριο του Εμπορικού Συλλόγου Ερμής, σχεδιασμένα
από τον Τσίλερ, αλλά και η όμορφη
πλατεία των «Ψηλών Αλωνίων».
Σε καλή κατάσταση διατηρείται
το Ρωμαϊκό ωδείο στην πλατεία
Αγίου Γεωργίου, ενώ ψηλότερα,
βρίσκεται το Μεσαιωνικό Κάστρο.
Δείτε ακόμη την εκκλησία του
Παντοκράτορα και τον Άγιο Ανδρέα, μία από τις μεγαλοπρεπέστερες εκκλησίες της Πάτρας. Μην
παραλείψετε μια βόλτα και ξενάγηση, οχτώ χιλιόμετρα έξω από την
Πάτρα, στο εργοστάσιο της Achaia
Claus, την παλαιότερη οινοποιία
της σύγχρονης ιστορίας.
∆οκιμάστε: Ντόπια τυριά, το
ζυμωτό ψωμί, ψημένο σε ξυλόφουρνους, αλλά και τη διάσημη
«τεντούρα», το παραδοσιακό λικέρ
της Πάτρας.
INFO

H

www.carnivalpatras.gr
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Σ

μικρές πλατείες και κτίσματα που αφηγούνται την
ιστορία της πόλης. Με ένα δρασκέλισμα, αφήνει πίσω
τη σύγχρονη πόλη και μπαίνει στα λιθόστρωτα σοκάκια μιας ονειρεμένης πολιτείας. «Σταθμό» αποτελούν
το λαογραφικό μουσείο της πόλης, στεγασμένο στο
παλιό αρχοντικό του καπνεμπόρου Κουγιουμτζόγλου,
αλλά και η Δημοτική Πινακοθήκη. Κάθε Σάββατο,
πίσω από την Πυροσβεστική και το Πολυτεχνείο, στήνεται το φημισμένο παζάρι της Ξάνθης, που θυμίζει
αλλοτινές εποχές.
Αγοράστε: Γλυκά και ξηρούς καρπούς (καριόκες,
σουτζούκ λουκούμια, παστέλια, φουντούκια, αμύγδαλα), ντόπια κρέατα και αλλαντικά.
INFO

την πόλη με τα «χίλια χρώματα», στο θρακιώτικο μωσαϊκό των πολιτισμών, χιλιάδες Ξανθιώτες,
αλλά και επισκέπτες κάθε ηλικίας λαμβάνουν μέρος
σε ένα ξέφρενο πανηγύρι πριν τη Σαρακοστή. Nτυμένοι καρναβαλιστές, σατιρίζουν την επικαιρότητα ή
αναβιώνουν σκηνές από την μυθολογία και την ιστορία του τόπου.
Η επιβλητική παρέλαση με τα άρματα, όπου οι κάτοικοι της Ξάνθης γίνονται ένα με τους επισκέπτες,
είναι η κορυφαία στιγμή του αποκριάτικου εορτασμού
της Ξάνθης. Το στίγμα του ξανθιώτικου καρναβαλιού
δίδεται με το κάψιμο του Τζάρου, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. O «Τζάρος» ή η «Τζάρους» είναι
ένα κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα, που τοποθετείται πάνω σε ένα σωρό από πουρνάρια. Το έθιμο
έφεραν οι πρόσφυγες από το Σαμακώβ της Ανατολικής Θράκης. Η ονομασία «Τζάρος» προήλθε από τον
ιδιόρρυθμο ήχο, που δημιουργούσε η καύση του θάμνου «τζ,τζ,τζ...». H αναβίωση του εθίμου συνοδεύεται
από ένα φαντασμαγορικό θέαμα με πυροτεχνήματα.
Αξιοθέατα: Ο επισκέπτης στην Παλιά Πόλη περπατώντας στα πλακόστρωτα δρομάκια της θα θαυμάσει

www.carnival-of-xanthi.gr
www.carnivalx.gr

μεΘΩνη

Ό

INFO

μορφη παραθαλάσσια κωμόπολη, η Μεθώνη γοητεύει τους επισκέπτες με το επιβλητικό κάστρο και τη ρομαντική ατμόσφαιρά της.
Η Αποκριά στη Μεθώνη είναι συνυφασμένη με το «γάμο του Κουτρούλη». Ο γάμος του τελευταίου Έλληνα ιππότη είναι πραγματικό περιστατικό και αναβιώνει κάθε χρόνο. Οι ρίζες του εθίμου ανάγονται στην εποχή
του Βυζαντίου, όταν ο Ιωάννης Κουτρούλης, αν και ερωτευμένος με μια
γυναίκα που είχε πάρει διαζύγιο από τον πρώτο της άνδρα, δεν μπορούσε να την παντρευτεί, επειδή δεν το επέτρεπε ο επίσκοπος Νήφωνας.
Όταν ο Kουτρούλης κατέφερε τελικά να αποσπάσει την έγκριση του επισκόπου και παντρεύτηκε την όμορφη Μεθωναία, το γλέντι που έκανε
ήταν τόσο μεγάλο και θορυβώδες που κράτησε πολλές μέρες.
H αναβίωση του εθίμου διαρκεί τρεις μέρες. Οι δύο πρώτες μέρες είναι οι μέρες της προετοιμασίας του γάμου, ενώ η τελευταία, η ημέρα του
γάμου και του μεγάλου γλεντιού.
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Πολιτιστικός σύλλογος Μεθώνης:
27230-31107, 27230-31738

ΤΑΞΙΔΙ

E

τΥρνΑΒΟσ

ρεΘΥμνΟ

Ε

ίναι σίγουρα μια από τις πιο ειδυλλιακές πόλεις της
Ελλάδας, με βενετσιάνικα, ανατολικά και κρητικά
στοιχεία αρχιτεκτονικής, που δύσκολα κάποιος τα συναντά όλα μαζί σε άλλη περιοχή.
Χιλιάδες επισκέπτες, από όλη την Ελλάδα και την Κρήτη, γεμίζουν κάθε χρόνο το αποκριάτικο Ρέθυμνο για να
παρακολουθήσουν και να ζήσουν το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι.
Η Τσικνοπέμπτη στο Ρέθυμνο έχει το δικό της χρώμα. Την μέρα αυτή, με αποκορύφωμα τις βραδινές ώρες,
χιλιάδες μασκαράδες προσκαλούνται σε ένα ατέλειωτο
γλέντι με επίκεντρο την Παλιά Πόλη και γίνονται μια μεγάλη παρέα χαράς, κεφιού και χορού μαζί με τους Ρεθυμνιώτες.
Το Σαββατόβραδο, πριν την Mεγάλη Aποκριά, οι παρέες Καρναβαλιστών ξεχύνονται στους δρόμους, για να
«παρελάσουν» και να γίνουν μια μεγάλη παρέα με τους
επισκέπτες που παρακολουθούν τη νυχτερινή παρέλαση
και συμμετέχουν αυθόρμητα στο χορό τους. Η πολύχρωμη βραδιά, «ξεσηκώνει» τη διάθεση και προετοιμάζει
τους πάντες για την κορύφωση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, την παρέλαση της Kυριακής.
Αξιοθέατα: Η Φορτέτζα είναι το πιο εντυπωσιακό κτίσμα στην πόλη του Ρεθύμνου, πάνω στο λόφο με εντυπωσιακή θέα στο λιμάνι και στον κάμπο. Σημείο αναφοράς
είναι επίσης, το βενετσιάνικο λιμάνι, η Μονή Πρέβελης,
τα τζαμιά, αλλά και η Μονή Αρκαδίου, που πυρπολήθηκε
το 1866 από τους κατοίκους, σε ένα από τα πιο τρανταχτά
παραδείγματα αυτοθυσίας στην ελληνική ιστορία. Στην
πόλη υπάρχουν επίσης πολλά μουσεία -αρχαιολογικό,
εκκλησιαστικό, λαογραφικό-, ενώ δεν πρέπει να φύγετε
από το Ρέθυμνο χωρίς να επισκεφθείτε τη Φαιστό, έναν
από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της
Κρήτης και όλης της Ελλάδας.
Την Καθαρά Δευτέρα, κατευθυνθείτε στα γραφικά Ρεθυμνιώτικα χωριά Μέρωνα και Μελιδόνια, όπου αναβιώνουν έθιμα όπως το κλέψιμο της νύφης, ο «Καντής» και
το μουντζούρωμα. Eκεί τον τόνο δίνει ο λυράρης, ενώ το
καλό κρασί ρέει άφθονο.

INFO

ίναι πασίγνωστος για το Kαρναβάλι του, αλλά
και το έθιμο του Mπουρανί. O λόγος για τον
Tύρναβο, που κάθε Aποκριά έρχεται στην επικαιρότητα, επειδή προσφέρει κάτι που ξεφεύγει πολύ
από τα συνηθισμένα. Tο μόνο που διώκεται φανατικά στη διάρκεια του Tυρναβίτικου Kαρναβαλιού
είναι η... σοβαροφάνεια! Oι κάτοικοι της πόλης
βάζουν γρήγορα στο «παιχνίδι» τους επισκέπτες
και ο χαρακτήρας του παιχνιδιού είναι τόσο τολμηρός, που κάποιοι θα μπορούσαν να τον χαρακτηρίσουν… προκλητικό! Aν αφεθείτε και συμμετάσχετε στο απέραντο γλέντι που στήνεται στον Tύρναβο,
θα θυμάστε για πολλά χρόνια αυτήν την εμπειρία.
Oι εορταστικές εκδηλώσεις στον Tύρναβο ξεκινούν μόλις ανοίξει το Tριώδιο και κορυφώνονται το
τριήμερο της τελευταίας Kυριακής της Aποκριάς,
με μουσικές, χορευτικές, θεατρικές παραστάσεις
και λαϊκά δρώμενα.
Tο τελευταίο Σάββατο, πριν από την έναρξη της
Σαρακοστής, μουσικά συγκροτήματα γεμίζουν με
νότες τους δρόμους της πόλης. Ωστόσο, όλα τα
βλέμματα στρέφονται στην κεντρική πλατεία, όπου
πραγματοποιείται η καύση του βασιλιά Kαρνάβαλου. Πολύχρωμα βεγγαλικά, μαζί με τη φωτιά του
καρνάβαλου, κάνουν «τη νύχτα μέρα».
Tο πρωί της Kαθαράς Δευτέρας ξεκινά το Mπουρανί, στο άλσος του Προφήτη Hλία. Oικοδεσπότες
της γιορτής είναι τα μέλη του συλλόγου Mπουρανί,
που υποδέχονται κάτοικους και επισκέπτες φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές τους. Aυτοί στήνουν το γαϊτανάκι, ενώ ταυτόχρονα ανάβουν φωτιές για να μαγειρευτεί, μέσα σε μεγάλα καζάνια
το μπουρανί, η παραδοσιακή ντόπια χορτόσουπα
χωρίς λάδι. H διαδικασία του μαγειρέματος συνοδεύεται από φαλλικά σύμβολα, πικάντικα αστεία,
παραδοσιακά σατυρικά τραγούδια, αυτοσχέδια
ποιήματα, πειράγματα και χειρονομίες, που σκορπούν άφθονο γέλιο.
Αγοράστε: Εγχώριο τσίπουρο, ούζο και κρασί.
Είναι από τα καλύτερα της Ελλάδας.

www.rethymnon.gr
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ΛιΒΑνεΖιΚη

ΚινεΖιΚη

ινΔιΚη

ΔιεΘνεισ
ΚΟΥΖινεσ

της Νεκταρίας Καρακώστα

TΑ τΑΞιΔιΑ Του...
ουΡαΝΙΣΚου
Ο Φιλέας Φογκ στοιχημάτισε να κάνει τον Γύρο του Κόσμου σε 80 μέρες, στο ομώνυμο μυθιστόρημα του ιουλίου Βερν που έγινε και διασκεδαστική ταινία. εμείς,
σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι στις γεύσεις των πέντε
ηπείρων, κάνοντας ζουμ στα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους. Για να δοκιμάσετε μάλιστα τις γεύσεις που σας
προτείνουμε, δεν χρειάζεται καν να βγείτε από την πόλη!
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χοποιείται για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Έρευνες έχουν
συνδέσει επίσης τη συχνή χρήση του μπαχαρικού με
βελτίωση της ρύθμισης του διαβήτη σε διαβητικούς
ασθενείς.
Ένα άλλο, γνωστό μίγμα καρυκευμάτων που χρησιμοποιείται στην ινδική κουζίνα, το γκαράμ μασάλα,
περιέχει κανέλα, κάρδαμο, γαρίφαλο, κύμινο, τζίντζερ, κόλιανδρο και πιπέρι και συνδυάζει ιδιαίτερη
γεύση και πλούσια αντιοξειδωτική δράση.
Πού θα τη δοκιμάσετε:
BOLLYWOOD ΚITCHEN, Αδριανού & Θησείου 7, Θησείο, Αθήνα
KOHENOOR, Τριπτολέμου 41, Γκάζι, Αθήνα
NARGIS, Καπετάν Πατρίκη 18, Θεσσαλονίκη
Τι να δοκιμάσετε:
κοτόπουλο τίκα μασάλα, ρύζι μπασμάτι, πακόρα λαχανικών (μικρές τραγανές κροκέτες λαχανικών)
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ΙΣΠΑΝΙΚΗ

ΤΑΪΛΑΝΔΕΖΙΚΗ

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ

ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Iνδική κουζίνα. Η ινδική κουζίνα κεντρίζει πρώταπρώτα την όσφρηση, με μυρωδιές από μπαχαρικά όπως
ο κόλιανδρος, η δάφνη, το κύμινο και το κάρι, το πιπέρι,
η κανέλα και το μοσχοκάρυδο. Όλα αυτά τα καρυκεύματα, προάγουν την υγεία, εξαιτίας της καλής διατροφικής τους σύστασης, ενώ παράλληλα αποτελούν ιδανικό
υποκατάστατο του αλατιού. Εκτός από τα μπαχαρικά, η
ινδική κουζίνα, χρησιμοποιεί πολύ το γιαούρτι και το
γάλα, αλλά και τα λαχανικά και τα όσπρια. Αντίθετα, μάλιστα, με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι δεν είναι πολύ...
καυτερή!
Ο «πρωταγωνιστής» της ινδικής κουζίνας, το κάρι,
αποτελεί ασπίδα κατά του Αλτσχάιμερ. Οι ευεργετικές
ιδιότητες του κάρι αποδίδονται στην κουρκουμίνη. Σύμφωνα με μελέτη1, η κουρκουμίνη μαζί με τη βιταμίνη D
ωθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να «καθαρίσει» τον
εγκέφαλο από το β-αμυλοειδές, την πρωτεΐνη που ενο-
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Κινέζικη κουζίνα. Το μενού της παραδοσιακής
κινέζικης κουζίνας αποτελείται κατά βάση από λαχανικά, θαλασσινά, άπαχο κρέας (κοτόπουλο ή χοιρινό),
νουντλς, σπορέλαια, όπως το σησαμέλαιο και, φυσικά,
ρύζι - όλα μαγειρεμένα στο παραδοσιακό τηγάνι γουόκ.
Τα νουντλς και το ρύζι, που αποτελούν τη βάση της
κινέζικης κουζίνας, παρέχουν σύνθετους υδατάνθρακες, πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Το σησαμέλαιο χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες και είναι
πλούσιο στα απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
και σε βιταμίνες Ε, Κ και αντιοξειδωτικά. Μελέτες του
αποδίδουν ευεργετικές επιδράσεις στον μεταβολισμό
της χοληστερόλης και στην αρτηριακή πίεση. Και ναι
μεν το τηγάνισμα είναι στενά συνδεδεμένο στη συνείδηση των περισσότερων με έξτρα κιλά, οι Ασιάτες
σεφ όμως έχουν τα μυστικά τους για λάιτ γεύσεις. Tο
βασικότερο από αυτά είναι το σκεύος που χρησιμοποιούν, το γουόκ! Ο κοίλος πυθμένας του τηγανιού
βοηθά στη διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας σε όλη
του την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται
γρήγορο και ομοιόμορφο μαγείρεμα.
Η συνεχής ανάδευση στο γουόκ και η μικρή διάρκεια του μαγειρέματος συντελούν στο να διατηρείται
μεγάλο ποσοστό των θρεπτικών συστατικών των λαχανικών που μαγειρεύονται.
Πού θα τη δοκιμάσετε:
GOLDEN PHOENIX, Τατοΐου 131, Νέα Κηφισιά, Αθήνα
CHAU'S, Αγ. Κωνσταντίνου 66, Ηλιούπολη, Αθήνα
HONG KONG, Οπλοποιού 3, Θεσσαλονίκη
mongo, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα: Διαλέγετε τα υλικά της αρεσκείας σας. Ο μάγειρας και το... θαυματουργό
γουόκ αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα! Το φαγητό μαγειρεύεται μπροστά σας.
Τι να δοκιμάσετε:
νουντλς, πάπια Πεκίνου, μπουτάκια κοτόπουλου με σάλτσα
τεριγιάκι

Ιαπωνική κουζίνα. Η παραδοσιακή ιαπωνική
κουζίνα, εκτός από ελαφριά, είναι πάρα πολύ υγιεινή.
Είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η προετοιμασία του φαγητού, που
γίνεται στον ατμό ή με ένα πολύ «γρήγορο τηγάνισμα», το stir-fry, με αποτέλεσμα να διατηρούνται στο
μέγιστο οι βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά τους.
Η ιαπωνική κουζίνα έγινε διάσημη τα τελευταία χρόνια, λόγω του σούσι. Το σούσι είναι μια επιλογή υψηλής
διατροφικής αξίας, καθώς συνδυάζει ρύζι με θαλασσινά, που περιέχουν πολύτιμα ω-3 λιπαρά οξέα. Είναι
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ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνες
υψηλής βιολογικής
αξίας, βιταμίνες Α και
Β, ιχνοστοιχεία, χωρίς
πολλές θερμίδες και λιπαρά. Τα κυριότερα είδη σούσι
είναι: το νιγκίρι, λεπτοκομμένο φιλέτο ψαριού ή θαλασσινού πάνω σε ρύζι και το μάκι - ρολ, φιλέτο ψαριού,
θαλασσινού ή λαχανικού, τυλιγμένο με ρύζι και φύκι. Το
σούσι συνοδεύεται με τζίντζερ και γουασάμπι, ένα είδος
ραδικιού με έντονα καυτερή γεύση, που σύμφωνα με
έρευνες διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες.
Η ιαπωνική διατροφή θεωρείται μία από τις πιο
υγιεινές του κόσμου, καθώς σύμφωνα με μελέτες, οι
άνθρωποι στην Ιαπωνία διαχρονικά εμφανίζουν πολύ
λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο του
μαστού ή του παχέος εντέρου.
Πού θα τη δοκιμάσετε:
HAMA, Γρ. Λαμπράκη 34, Γλυφάδα, Αθήνα
KIKU, Δημοκρίτου 12, Κολωνάκι, Αθήνα
SQUARE SUSHI, Δηληγιάννη 56, Κεφαλάρι, Αθήνα
Τι να δοκιμάσετε:
σούσι, σασίμι, ντάμπλινγκς

Λιβανέζικη κουζίνα. Φαλάφελ, χούμους, ταμπουλέ και κίμπε είναι μερικά κλασικά λιβανέζικα
πιάτα. Με κύρια συστατικά της το σουσάμι, το πλιγούρι, τα ρεβίθια, το ταχίνι, το γιαούρτι, πολλά λαχανικά, όπως η ντομάτα, η μελιτζάνα και το κολοκύθι
και το αρνίσιο κρέας, η λιβανέζικη κουζίνα είναι ιδιαίτερα θρεπτική. Σημαντικό ρόλο παίζουν και εδώ τα
μπαχαρικά και τα βότανα: μαϊντανός, δυόσμος, σκόρδο, κανέλα και κύμινο. Η λιβανέζικη κουζίνα είναι
ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα μας, λόγω της γευστικής
της συγγένειας με την ελληνική κουζίνα - παρ’ όλα
αυτά, η μύηση στη λιβανέζικη κουζίνα εξακολουθεί
να συνιστά «εμπειρία» για κάθε ουρανίσκο.
Τα επιδόρπια της λιβανέζικης κουζίνας είναι πολύ
αρωματικά, καθώς χρησιμοποιούν ανθόνερο και ροδόνερο, μέλι, ξηρούς καρπούς και μπαχαρικά.
Πού θα τη δοκιμάσετε:
Κήπος της Εδέμ, Περικλέους 24, Μαρούσι, Αθήνα
Sahara, Κωνσταντινουπόλεως 24, Γλυφάδα, Αθήνα
Νargile, Χαρ. Τρικούπη 50, Κεφαλάρι, Αθήνα
Τι να δοκιμάσετε:
φαλάφελ, κεμπάπ, χούμους, σαλάτα φετούς, αραγιές
(πιτάκια γεμισμένα με κιμά)
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Ταϊλανδέζικη κουζίνα. Τα μπαχαρικά και τα
υπόλοιπα συστατικά που κυριαρχούν στην ταϊλανδέζικη κουζίνα, όπως τα πιπεράκια τσίλι, είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμα για τον οργανισμό, καθώς περιέχουν πολλές
βιταμίνες και έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Η πιπερόρριζα ενισχύει την πέψη, ο κουρκουμάς
είναι αντιοξειδωτικός και αντιφλεγμονώδης, ενώ το
λεμονόχορτο χρησιμοποιείται στην ασιατική ιατρική
στην αντιμετώπιση του κρυολογήματος και στα κοιλιακά προβλήματα.
Πού θα τη δοκιμάσετε:
ROYAL THAI, Ζηρίνη 12, Κηφισιά, Αθήνα
TAMARIND, THAI KITCHEN, Κεραμεικού 51,
μεταξουργείο, Αθήνα
Tip: Αποφύγετε τις σούπες με γάλα καρύδας - είναι
πλούσιες σε λίπος και θερμίδες (αν και τα λιπαρά τους
ανήκουν στα λεγόμενα «καλά λιπαρά»).

Ισπανική κουζίνα. Βασίζεται στα φρέσκα θαλασσινά, στα λαχανικά και στο ελαιόλαδο, που όλα τους
αποτελούν διατροφικά «δώρα» υγείας. Η συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση έχει ως αποτέλεσμα αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και
χοληστερόλη και αφετέρου υψηλή περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες και ίνες. Το ελαιόλαδο, που αποτελεί
βασικό συστατικό της ισπανικής κουζίνας, συνεπάγεται την πρόσληψη ωφέλιμων μονοακόρεστων λιπαρών οξέων.
Άλλα κύρια συστατικά της είναι το κρεμμύδι, το
σκόρδο, η ντομάτα, η κόκκινη καυτερή πιπεριά,
μπαχαρικά και βότανα που αφθονούν στην ισπανική φύση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ισπανικού
πιάτου είναι η παέλια, που είναι πλούσια σε φρέσκα θαλασσινά, ρύζι και λαχανικά. Αποφύγετε τα
λιπαρά λουκάνικα και τα πολλά τηγανητά, τα οποία
θα συναντήσετε στα τάπας μενού και απολαύστε
αυθεντικό ισπανικό κρασί.
Πού θα τη δοκιμάσετε:
PAELLA BARCELONA, ευφράνορος 8, Παγκράτι, Αθήνα
JAMON, ελασιδών 15 & Δεκελέων, Γκάζι, Αθήνα
PUNTO.ES, Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη
Τι να δοκιμάσετε:
γκασπάτσο (παραδοσιακή σούπα με βάση τη ντομάτα),
παέγια και ισπανικό κρασί

Μεξικάνικη κουζίνα. Η μεξικάνικη κουζίνα διακρίνεται για τη μεγάλη της ποικιλία σε μαγειρευτά
φαγητά, σε οστρακοειδή, σε ψάρια στη σχάρα και σε
σαλάτες. Το καλαμπόκι, τα φασόλια και μια μεγάλη
ποικιλία από πιπεριές είναι οι δομικοί λίθοι της μεξικάνικης κουζίνας. Τα τάκος, τα νάτσος με γκουακαμόλε (αλοιφή αβοκάντο), οι κεσαντίγιας και τα εντσιλάδας
είναι μερικά μόνο από τα παραδοσιακά πιάτα της συγκεκριμένης κουζίνας.
Οι καυτερές πιπεριές, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες,
χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους στην ουσία
καψαϊκίνη, που έχει αντιβακτηριδιακή, αντικαρκινική, αναλγητική και
αντι-διαβητική
δράση. Είναι
επίσης πλούσιες σε βιταμίνες
Α, Β και C.
Επιπλέον,
οι συνταγές
εμπλουτίζονται με
πολλά μπαχαρικά:
κανέλα, γαρίφαλο,
κύμινο, κόλιανδρο,
θυμάρι και μαντζουράνα.
Έρευνα2 που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, έδειξε
ότι η μεξικάνικη διατροφή,
βοηθά σημαντικά στη
μείωση του καρκίνου του
μαστού σε γυναίκες.

Πού θα τη δοκιμάσετε:
AZTEC, Κύπρου 20 & Δαβάκη, Πλ. τσαχπίνη,
νέα ερυθραία, Αθήνα
RINCON MEXICANO, Δημητρακοπούλου 5,
μακρυγιάννη, Αθήνα
EL BURITTO, Χρυσοστόμου σμύρνης 5, Θεσσαλονίκη
Τι να δοκιμάσετε:
mole poblano (κοτόπουλο με σως σοκολάτας), γουακαμόλε, κεσαντίγιας, μπουρίτος, φαχίτας, τσίλι κον κάρνε
Tip: Προτιμήστε ένα μπουρίτο κοτόπουλου ή φασολιών
αντί για ένα μπουρίτο με κιμά ή μπέικον, που θα σας
«φορτώσει» με πολύ περισσότερα λιπαρά!

Πηγές: 1. University of California - Los Angeles (2009, July 16). Vitamin D, Curcumin May Help Clear Amyloid Plaques Found In Alzheimer's Disease. ScienceDaily. Retrieved January
10, 2014, from http://www.sciencedaily.com /releases/2009/07/090715131558.htm. 2. Murtaugh MA, Sweeney C, Giuliano AR, Herrick JS, Hines L, Byers T, et al. Diet patterns and
breast cancer risk in Hispanic and non-Hispanic white women: the Four-Corners Breast Cancer Study
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Οι συγκρούσεις
είναι ...στο
πρόγραμμα
Υπάρχει τέλεια σχέση; Η απάντηση είναι
–δυστυχώς- αρνητική. Οι σχέσεις έχουν
ωραίες και άσχημες
στιγμές, φέρνουν
άλλοτε απέραντη
ευτυχία και άλλοτε
προβλήματα και διαφωνίες. Ένα είναι
σίγουρο, πως τα σημάδια της φθοράς είναι κοινά. Πώς θα τα
αναγνωρίσετε και –το
κυριότερο- πώς θα τα
αντιμετωπίσετε;

της Νεκταρίας Καρακώστα

σχέσεις

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Έ

ρωτας, ενθουσιασμός, συντροφικότητα,
αγάπη: αυτή είναι η τυπική αρχή κάθε
σχέσης. Οι περισσότεροι από εμάς θα επιθυμούσαν
η σχέση της ζωής τους να έχει μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά. Δίχως ψήγμα διαφωνίας και προστριβής,
προβλημάτων και ρουτίνας. Πόσο εφικτό είναι αυτό;
Κάποιοι λένε ότι η κρίση στη σχέση έρχεται μετά
τα πρώτα 2 χρόνια, άλλοι πως έρχεται στα 7- όπως
και στην ταινία 7 χρόνια φαγούρα με τη θρυλική Μέριλιν. Πόση αλήθεια κρύβει ο τίτλος της πασίγνωστης
ταινίας;
Στο ερώτημα αυτό προσπάθησε να απαντήσει ο καθηγητής Larry A. Kurdek από το Πανεπιστήμιο του
Wright State του Οχάιο, στις ΗΠΑ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν δύο στάδια... φαγούρας, ένα στα
4 χρόνια συμβίωσης και ένα δεύτερο, στα 7 χρόνια.
Η έρευνά του, διαπίστωσε μάλιστα πως η μείωση της
ποιότητας της συζυγικής σχέσης ήταν μεγαλύτερη
στα ζευγάρια που είχαν παιδιά.
Σχέσεις σε... κρίση
Ποιοι είναι όμως οι κυριότεροι λόγοι των διαφωνιών
και των εντάσεων; Ένας πρώτος λόγος είναι η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι, η έλλειψης
κοινών δραστηριοτήτων ή ακόμη και η οικονομική
κρίση που σήμερα βιώνουμε.
Το καθημερινό άγχος, οι τεταμένες εργασιακές
σχέσεις, η έλλειψη ποιοτικού χρόνου ανάμεσα στο
ζευγάρι, αλλά και η έλλειψη επικοινωνίας, αφήνουν
έντονα τα αποτυπώματά τους στη σχέση. Το αποτέλεσμα; Ζευγάρια που θεωρούν το σπίτι τους φυλακή και
σχέσεις που μοιάζουν ολοένα και περισσότερο με...
πεδίο μάχης.
Ένας άλλος συνηθισμένος λόγος διαφωνιών ή ακόμη και
χωρισμών είναι η λεγόμενη ασυμφωνία χαρακτήρων.

Μπορεί ο σύντροφός μας να είναι ακριβές αντίτυπο
ή το άλλο μισό τού εαυτού μας; Δύσκολο... Ωστόσο,
στην αρχή της σχέσης η διαφορετικότητα φαίνεται
συχνά συναρπαστική! Στη συνέχεια όμως, οι διαφορές μπορεί να μας κουράσουν! Το αποτέλεσμα; Να
θυμώνουμε και να προσπαθούμε πεισματικά να «φέρουμε τον άλλο στα νερά μας», αντί να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού βρίσκονται οι διαφορές και
να τις γεφυρώσουμε ή να τις αποδεχτούμε, ανακαλύπτοντας δρόμους που ικανοποιούν και τους δύο.
Τα λάθη
Συχνά, τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους, είτε χρησιμοποιούν το θυμό ως
μέσο έκφρασης και αποφόρτισης των αρνητικών
συναισθημάτων τους είτε υιοθετούν τη σιωπή και
την απόσταση. Αντί να επικοινωνήσουν, να συζητήσουν, να δείξουν κατανόηση και ειλικρινή διάθεση να
ακούσουν, να καταλάβουν και να πλησιάσουν ο ένας
τον άλλο. Αυτά είναι τα «κλειδιά» για να μπορέσει το
ζευγάρι να ξαναέλθει κοντά.
Να θυμάστε ότι ένας καβγάς δεν αποτελεί μόνο
μέσο για να εκτονώσετε τη συσσωρευμένη ένταση
αλλά και έναν τρόπο για να επικοινωνήσετε μεταξύ
σας, έστω και υπ’ αυτές τις συνθήκες. Είναι δηλαδή η
έσχατη λύση στην προσπάθεια για επικοινωνία.
Διαχείριση των διαφωνιών
Διαφωνίες πάντα υπάρχουν στο ζευγάρι, τόσο για
απλά θέματα, της καθημερινότητας, όσο και για πιο
σύνθετα. Το θέμα είναι πως διαχειρίζεται το ζευγάρι
αυτές τις διαφωνίες.
Οι διαφωνίες αυτές συχνά καταλήγουν σε καυγάδες για το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Ποιος
κίνδυνος υπάρχει; Τα παιδιά, αν υπάρχουν, που ζουν
μέσα σε αυτό το κλίμα των διαρκών προστριβών, να
«διδαχθούν» πως ο τσακωμός είναι ο μόνος τρόπος
διαχείρισης των διαφωνιών.
Αυτό που θα πρέπει να διδάξουν οι γονείς στα παιδιά, μέσα από το προσωπικό τους παράδειγμα, αλλά
και ο ένας στον άλλο, είναι ότι ακόμα και αν υπάρχουν
διαφωνίες, συζητάμε και σεβόμαστε τον άλλον.
Τίποτα δεν είναι αυτονόητο
Το κυριότερο λάθος που κάνουμε σε περιόδους άγχους, είναι ότι θεωρούμε την οικογένεια και το σύ-
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ντροφό μας σταθερά και αυτονόητα κομμάτια της
ζωής μας, που μπορούμε άνετα να παραμελήσουμε.
Υπό καθεστώς άγχους, μπορεί να αφήσουμε να ατονήσουν οι κοινές δραστηριότητες, η επικοινωνία με το
σύντροφο ή να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε
τα προβλήματά μας εντελώς μόνοι. Όμως, αυτές οι
κινήσεις οδηγούν σε απομάκρυνση, ασυνεννοησία
και συσσώρευση θυμού.
Η αλληλοϋποστήριξη των δυο μερών είναι κρίσιμο στοιχείο για το παρόν και το μέλλον της σχέσης! Όταν οι σύντροφοι αναλώνονται στην απόδοση
φταιξίματος ο ένας στον άλλο και όχι στο μοίρασμα των προβλημάτων και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης με στόχο την κοινή ευημερία, τότε
απειλείται η συνοχή του ζευγαριού και κινδυνεύουν να βουλιάξουν στις δυσκολίες. Αν, μάλιστα, το
κρεβάτι, αντί για χώρος ερωτικής συνεύρεσης των
συντρόφων και συναισθηματικής επικοινωνίας,
αποτελεί συνέχεια μιας μίζερης πραγματικότητας,
αποστειρωμένης από όνειρα, ελπίδα και φαντασία,
τότε η σχέση κινδυνεύει πραγματικά.
Εκείνο που ξεχνούν πολύ συχνά οι σύντροφοι είναι

η

ότι η σχέση τους δεν είναι δεδομένη και ότι ο άλλος
δεν θα είναι πάντα εκεί για να υπομένει…
Οι σχέσεις την εποχή της οικονομικής
κρίσης
Η κρίση, από τη μια πλευρά δημιουργεί στους ανθρώπους την ανάγκη να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο, από
την άλλη, έχει την αντιφατική τάση να ενισχύει τον
ατομικισμό.
Η στήριξη, ο σεβασμός, το ενδιαφέρον, η ύπαρξη
συνεχούς και ικανοποιητικής σεξουαλικής ζωής, ο
ρομαντισμός, η ηρεμία, η αυτοπεποίθηση, κλονίζονται.
Η οικονομική ευμάρεια των προηγούμενων ετών,
βοηθούσε πολλά ζευγάρια με προβλήματα όχι να τα
ξεπεράσουν, αλλά να .... κρύβουν τις αδυναμίες της
σχέσης τους κάτω από το χαλί. Ένα ταξίδι ή οι πολλές
κοινωνικές συναναστροφές, τους βοηθούσαν να «ξεχαστούν» και να προσπεράσουν τα προβλήματα της
σχέσης. Τώρα που μένουν, αναγκαστικά, περισσότερο
χρόνο μαζί μέσα στο σπίτι, τα θέματα βγαίνουν στην
επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι η σχέση να φθείρεται

προτείνει...

Solgar
Balance Rhodiola Complex
Πείτε αντίο στο άγχος

Solgar
L-Theanine
Χαλαρώστε ...«φυσικά»

Το συμπλήρωμα διατροφής Balance Rhodiola Complex
της Solgar είναι ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών,
ιχνοστοιχείων, φυτικών εκχυλισμάτων, λαχανικών και
φρούτων, κατάλληλο για άτομα με διανοητικό, συναισθηματικό, εργασιακό ή σωματικό στρες. Επιλέγοντας και
συνδυάζοντας τις κατάλληλες θρεπτικές ουσίες, βοηθά
τον οργανισμό να προσαρμόζεται στις αγχωτικές καταστάσεις, αυξάνει την ερωτική επιθυμία και βελτιώνει τις
ερωτικές επιδόσεις.

H L-Θεανίνη είναι συστατικό του πράσινου τσαγιού.
Προάγει την χαλάρωση χωρίς να προκαλεί υπνηλία ενώ
παρουσιάζει οφέλη για το νευρικό σύστημα.
Σε περιπτώσεις άγχους, στρες, ανησυχίας και ευερεθιστότητας, η L–Θεανίνη βελτιώνει τα συμπτώματα αλλά και
την ποιότητα του ύπνου. Επίσης, βοηθά τη συγκέντρωση,
χωρίς να προκαλεί υπερδιέγερση, όπως συμβαίνει με
άλλα διεγερτικά. Επιπλέον, συμβάλλει στην καλή διάθεση
και τη συναισθηματική σταθερότητα.
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από την ρουτίνα και –συχνά- τη γκρίνια, που προκαλείται από τα οικονομικά προβλήματα.

που μόνος του ο καθένας δεν θα μπορούσε εύκολα
να το πετύχει.

Συμβουλές... αρμονικής συμβίωσης
1 Συζητήστε! Όσο ένα ζευγάρι έχει την ωριμότητα να συζητά τα όποια προβλήματα έχει και να καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα ή απόφαση, μπορεί
να ξαναβρεί τις ισορροπίες του. Οι συγκρούσεις δεν
βοηθούν τη σχέση. Μην θάβετε τη δυσαρέσκειά σαςεκφράστε τα συναισθήματά σας!

4 Μην σταματάτε να προσπαθείτε. Το κλειδί για
να παραμείνει μια σχέση όμορφη είναι η σκληρή δουλειά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζευγάρια που
περνούν χρόνο μεταξύ τους αλλά και δείχνουν αληθινό ενδιαφέρον ο ένας για τις ανάγκες τους άλλου
μπορούν και λύνουν πολύ πιο εύκολα τα προβλήματα
που προκύπτουν, σε αντίθεση με τα ζευγάρια που είναι απομονωμένα μεταξύ τους.

2 Μην θεωρείτε τον/την σύντροφό σας δεδομένη/η. Η συναισθηματική ανταπόκριση και υποστήριξη, η συντροφικότητα, η αγάπη, η κατανόηση,
η αμοιβαία ικανοποίηση των αναγκών, η επικοινωνία
και η συνεργασία στην επίλυση των προβλημάτων, η
υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η σεξουαλική πίστη, είναι στοιχεία που θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανά
μέσα στη σχέση. Η ευτυχία δεν είναι κάτι που έρχεται
από μόνο του. Κατακτιέται με σκληρή δουλειά και από
τους δύο συντρόφους.
3 Συνεργαστείτε! Συνεργασία για ένα ζευγάρι
σημαίνει ότι ο άντρας και η γυναίκα προσπαθούν μαζί
για την επιδίωξη ενός κοινού σκοπού. Πρέπει να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, τα φυσικά χαρίσματά
τους και όλες τις δυνάμεις τους για να πετύχουν κάτι

5 Μάθετε να συγχωρείτε. Όταν συμβιώνετε, οι
διαφορές και οι παρεξηγήσεις είναι αναπόφευκτες. Η
αλληλοκατανόηση είναι πολύ σημαντική. Κι αν γίνουν
και λάθη, πρέπει να μάθετε να συγχωρείτε.
6 Προστατευθείτε από τη φθορά της ρουτίνας.
Μία έξοδος για το ζευγάρι «όπως παλιά», μία φορά την
εβδομάδα ή τουλάχιστον όποτε υπάρχει χρόνος, για
ποτό, χαλάρωση και βόλτα, θα σας αναζωογονήσει.
Έχετε λοιπόν στο νου σας τα παραπάνω και να θυμάστε: μία καλή συντροφική/συζυγική σχέση, χωρίς
κόντρες και αντεγκλήσεις, είναι υγεία. Οι σχέσεις που
αντέχουν στο χρόνο, ένας καλός γάμος και μια ποιοτική σεξουαλική ζωή αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες για μεγαλύτερη ζωή με καλύτερη υγεία.
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τον χειμώνα, τα χείλη
απαιτούν ενυδάτωση,
όπως ακριβώς η επιδερμίδα. σήμερα, υπάρχουν
εξειδικευμένα προϊόντα,
lip balm και serum, που
φροντίζουν και περιποιούνται τα χείλη σας σε
βάθος, με μια κίνηση!
μην αμελείτε τη χρήση
τους, ιδιαίτερα τις κρύες ημέρες, που τα χείλη
πραγματικά... υποφέρουν. Δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε, άλλωστε, ότι
τα φροντισμένα χείλη,
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας περιποιημένης εμφάνισης.
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dr.organic
Lip balms & Lip serums

ΑΠΑΛΑ χΕΙΛή,
ΚΑΘε μερΑ!

Η

dr.organic διαθέτει μια ολοκληρωμένη
σειρά προϊόντων φροντίδας χειλιών, για
υπέροχα, ενυδατωμένα και απαλά χείλη

σέρουµ εντατικήσ ενυδάτωσησ για
τα χείλη με Έλαιο Καρύδασ, θρέφει σε βά-

Το

"

O χέιμωνάσ Τάλάιπωρέι Τά χέιλΗ
μάσ, ξΗράινονΤάσ Τά! προσΤάΤέΨΤέ
Τά, μέ ΤΗ ΒοΗθέιά Των πολυΤιμων
συσΤάΤιΚων ΤΗσ φυσΗσ

θος τα χείλη, χαρίζοντάς τους υπέροχη όψη και λάμψη. Η μοναδική αυτή αίσθηση συμπληρώνεται από
τη γλυκιά γεύση καραμέλας που αφήνει στα χείλη!
Το Lip Balm Χειλιών με Βιολογικό Μέλι
Μανούκα αξιοποιεί στο έπακρο τις μοναδικές
επανορθωτικές ιδιότητες του Μελιού Μανούκα για
να προσφέρει άμεση ενυδάτωση για τα χείλη. Είναι
ιδανικό για χείλη ξηρά, σκασμένα και ταλαιπωρημένα.
Το Lip Balm µε Βιολογικό Ρόδι, επανορθώνει, ενυδατώνει, καταπραΰνει και προστατεύει τα
χείλη, αφήνοντας ένα διακριτικό ροζ χρώμα και μία
ελαφριά λάμψη γκλος. Με δείκτη SPF 15, για προστασία από τις επιβλαβείς ηλιακές ακτίνες UVA και
UVB.
Το Lip Balm µε Βιταµίνη E έχει ενυδατική,
μαλακτική και καταπραϋντική δράση. Επαναφέρει τη
φυσική υγρασία του δέρματος, αφήνοντας τα χείλη
πραγματικά απαλά και υπέροχα ενυδατωμένα.
Τέλος, το Lip Serum µε Βασιλικό Πολτό
προσφέρει εντατική ενυδάτωση, επανόρθωση και
αντιοξειδωτική προστασία στα σκασμένα και ξηρά
χείλη. Περιέχει θρεπτικά συστατικά που εισχωρούν
στην ευαίσθητη περιοχή των χειλιών και τα προστα-

τεύουν από τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, τα βοηθά
να διατηρήσουν την ελαστικότητα και την υγιή τους
εμφάνιση.
Όποιο κι αν επιλέξετε, θα έχετε εξαιρετικό αποτέλεσμα και ενυδατωμένα, όμορφα χείλη!
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Η έκθεση με τίτλο "Γιάννης Τσαρούχης" παρουσιάζει την ιστορία της
ζωγραφικής του γνωστού ζωγράφου, μέσα από χρονολογικές ενότητες,
αναπλάθοντας το περιβάλλον που έζησε και τις επιρροές που δέχθηκε
σε όλη του την καλλιτεχνική πορεία.
Ξεκινώντας από τα παιδικά του χρόνια, ο επισκέπτης περιδιαβαίνει
μέσα από τα έργα του καλλιτέχνη, την εποχή του, τα ακούσματά του, τις
γνωριμίες τους, τις συναναστροφές του, τους συνεργάτες, τους δασκάλους του. Η περιήγηση συμπληρώνεται με φωτογραφικό υλικό, κείμενα
και συνεντεύξεις του ιδίου και οπτικοακουστικό υλικό.

27 Ιουλίου

Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ,
Ματ Ντέιμον, Κέιτ Μπλάνσετ, Μπίλ Μάρεϊ,
Τζον Γκούντμαν.

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία εξιστορεί το μεγαλύτερο κυνήγι θησαυρού της
καταγεγραμμένης ιστορίας, σε σκηνοθεσία Τζορτζ Κλούνεϊ. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τη δράση μιας επίλεκτης «διμοιρίας» ανθρώπων, οι οποίοι κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν επιφορτιστεί με μια πολύ σημαντική υποχρέωση: Να διασώσουν
κλεμμένα καλλιτεχνικά αριστουργήματα από τα χέρια των Ναζί και να τα επιστρέψουν
στους νόμιμους κατόχους τους! Τον Φεβρουάριο στους κινηματογράφους.

έως

από 13

...να δω το
Mνημείων
Άνδρες

Φεβρουαρίου

agenda

έως

...να γνωρίσω
τη νέα γενιά
Ελλήνων
καλλιτεχνών

...να δω την έκθεση
«Γιάννης Τσαρούχης»

2 Μαρτίου

Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα, τηλ. 2103453111, www.benaki.gr.
Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη, Κυριακή: 10:00 - 18:00, Παρασκευή, Σάββατο: 10:00 - 22:00
Τιμή: 2,5 - 5 ευρώ

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ),
Βασ. Γεωργίου Β’ 17 -19 & Ρηγίλλης,
τηλ. 2109242111, www.emst.gr
Ωράριο: Τρίτη - Κυριακή: 11.00 – 19.00,
Πέμπτη: 11.00 – 22.00, Τιμή: 0 - 3 ευρώ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο “Εκ
νέου, Μια νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών”. Η έκθεση διερευνά το δικό μας μέλλον, στον
ορίζοντα ενός διεθνούς καλλιτεχνικού περιβάλλοντος, παρουσιάζει τα νέα ερωτήματα
που διατυπώνονται και αναδεικνύει την καλλιτεχνική δυναμική που τώρα διαμορφώνεται. Γεννημένοι τη δεκαετία του ΄80, οι 34 πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες και τα
μέλη 3 καλλιτεχνικών ομάδων που επιλέχθηκαν, έχουν μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές
τους και ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα και σε διεθνή καλλιτεχνικά
κέντρα.

έως

13 Απριλίου
...να δω την ANNIE,
Πού «δίδαςκεί»
αγαΠη καί ελΠίδα

14 Φεβρουαρίου

Το αεροδρόμιο της Αθήνας, σε συνεργασία με το ελculture, ταξιδεύει το κοινό και
τους επιβάτες μέχρι... το φεγγάρι! «Fly me to the Moon» ονομάζεται το πρωτότυπο,
νεανικό και χαρούμενο πολιτιστικό πρόγραμμα - ταξίδι, που περιλαμβάνει μουσικές
συναυλίες, performances, happenings, διαδραστικούς διαγωνισμούς και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα. Στις 14/02, με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων απολαύστε την
παράσταση Love is in the air, από τους Perform in Art.

...να ΠεταΞω
ςτο Φεγγαρί

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος
Βενιζέλος, Σπάτα, επίπεδο αναχωρήσεων,
τηλ. 2103531000, 2103537228, www.aia.gr,
Ώρα: 13.00 - 17.00, Είσοδος ελεύθερη

Το γνωστό μιούζικαλ ανεβαίνει στο Θέατρον - Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Μία ελληνική υπερπαραγωγή, σε σκηνοθεσία Θέμις Μαρσέλλου, με ένα μεγάλο καστ ηθοποιών, τραγουδιστών και χορευτών και 15
ταλαντούχα κοριτσάκια (6-12 ετών). Η Annie ανέβηκε για πρώτη φορά στο
Broadway το 1977 και από τότε δεν έχει σταματήσει να παίζεται σε διάφορα θέατρα του κόσμου, ενώ μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Δύο
από τα τραγούδια του έργου, το «Tommorow» και το «Hard-Knock Life»,
θεωρούνται από τα πιο δημοφιλή τραγούδια μιούζικαλ όλων των εποχών.

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Άννα Παναγιωτοπούλου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κατερίνα Παπουτσάκη,
Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννα Πηλιχού. Στο ρόλο της Αnnie οι μικρές: Άννα-Μαρία Κόρνια, Δανάη Βασιλοπούλου
Θέατρο Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος, τηλ. 2122540315, Παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη & Κυριακή
στις 19:00, Παρασκευή στις 20:00, Σάββατο στις 17:15 και στις 20:00, Τιμή: 7 - 35 ευρώ

έως

21 Απριλίου

Στην οδό Σκουπιδοπόλεως χωράνε: 2 κάδοι, 99 σκύλοι, 22 στύλοι της ΔΕΗ, 2 γραμματοκιβώτια, 1 περίπτερο, 33 γκρινιάρηδες, 100 αυτοκίνητα, 33 φωνακλάδες, αλλά δε
χωράει το παιχνίδι των παιδιών. Ούτε καν μια παιδική χαρά. Παρκάκι δεν υπάρχει, ούτε
γήπεδο για καμιά μπαλιά. Και οι πλατείες είναι μόνο για τους φραπέδες. Οι μεγάλοι
τα έχουν μπερδέψει. Πιστεύουν ότι φασαρία είναι οι φωνές των παιδιών και ησυχία
τα αυτοκίνητα, οι κόρνες και οι μηχανές. Στην παράσταση «Τζέλα, Λέλα, Κόρνας και ο
Κλεομένης» τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν την αξία της αλληλεγγύης.

…να γνωρίςω
τη τΖελα,
τη λελα,
τον κορνα
καί τον
κλεομενη

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5, Αθήνα,
τηλ. 2108210991, Κάθε Κυριακή στις 12:00.
Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία
καθημερινές στις 10:00. Τιμή: 8 ευρώ
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τη γυναίκα

«γραμμένη»
αι απλώς θέμα τύχης, ούτε είναι
είν
δεν
ξία,
ευε
και
ία
υγε
άτη
κάνουμε
Μια καλή ζωή, γεμ
ν πολλά πράγματα που μπορούμε να
ρχου
υπά
ότι
ει,
δείξ
υν
έχο
ς
υνε
;
στα γονίδιά μας. Έρε
πει να προσέχεις αν είσαι γυναίκα
για να διατηρηθούμε υγιείς. Tι πρέ
Αθηνών,
μίου
ιστη
νεπ
Πα
PhD, Διδάκτωρ
,
MD
ος,
λόγ
αικο
Γυν
ός
υργ
ειρο
δέουσα
Η Μαιευτήρας-Χ
–κλειδιά που αν τους δώσεις τη
εία
σημ
α
δέκ
τα
ι
άφε
αγρ
κατ
,
αμά
κ. Ευγενία Βαρχαλ
αικολογική και γενική σου υγεία!
σημασία θα φροντίσουν για τη γυν

Τεστ Παπανικολάου.

Μην ξεχνάς τον ετήσιο έλεγχο! Ο
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό.
Ωστόσο, μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα
με το τεστ, το οποίο αναγνωρίζει τις
κυτταρικές αλλοιώσεις που θα εξελιχθούν σε καρκίνο στο μέλλον. Και τότε
θεραπεύεται.

Αυτοεξέταση μαστού

Μπορείς να την κάνεις στο ντους (με
το ένα χέρι στον αυχένα ενώ, με τα
δάκτυλα του αντίθετου χεριού μπορείς
να ψηλαφήσεις κάθε ανομοιομορφία του
δέρματος ή του μαστού), στον καθρέφτη
(με τα χέρια στη μέση και μετά πίσω
από τον αυχένα μπορείς να δεις αλλαγή
στο χρώμα, στο σχήμα ή στην επιδερμίδα του στήθους σου), στο κρεβάτι (τοποθέτησε κάτω από την ωμοπλάτη ένα
μαξιλάρι και σήκωσε το χέρι σου πίσω
από το κεφάλι. Με το άλλο ψηλάφισε
με κυκλικές κινήσεις από τη θηλή προς
την περιφέρεια, κατά τη φορά των
δεικτών του ρολογιού).

Υπερηχογράφημα μαστών

Χρήσιμο στις νεαρές ηλικίες, συμπληρωματική εξέταση στις μεγαλύτερες γυναίκες. Μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε
τις κύστες από τα συμπαγή μορφώματα
του μαστού, γι’ αυτό προτείνεται στον
ετήσιο έλεγχο.

Διακολπικό Υπερηχογράφημα

Απαραίτητο στον έλεγχο ρουτίνας,
μπορεί να βοηθήσει να διαγνωσθούν
παθολογικές καταστάσεις όπως:
παθήσεις της μήτρας (ινομυώματα,
πολύποδες), κύστες και όγκοι των
ωοθηκών, πυελική φλεγμονή (υδροσάλπιγγα, πυοσάλπιγγα), διαταραχές της
εμμήνου ρύσεως.

Καλλιέργεια κολπικού υγρού

Είναι η λήψη υγρού από τον κόλπο
και τον τράχηλο, προκειμένου να
αποσαφηνιστεί η αιτία ενοχλημάτων,
όπως ο πόνος, το κάψιμο ή ο κνησμός
στα έξω γεννητικά όργανα (μύκητες,
βακτήρια, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα,
χλαμύδια) και να δοθεί η κατάλληλη
φαρμακευτική αγωγή.

Αντισύλληψη

Μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη θα σου
αλλάξει τη ζωή. Συμβουλέψου το
γυναικολόγο σου για το ποια μέθοδο
αντισύλληψης μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Μην ξεχνάς ότι με τη σωστή
αντισύλληψη προστατεύεσαι και από
επικίνδυνα νοσήματα.

Ενδοκολπικό ταμπόν

Απόφυγε τη συστηματική χρήση του,
διότι μπορεί να αποτελέσει εστία
μικροβίων. Επιπλέον, η χρήση του
τους καλοκαιρινούς μήνες στη θάλασσα
μπορεί να ενισχύσει την αναστροφή

Θα γίνετε μαμά;

Προετοιμαστείτε να δεχτείτε πληθώρα συμβουλών από άλλες γυναίκες,
από βιβλία και τον γυναικολόγο σας. Μην αναλωθείτε στην προσπάθεια
να τα εφαρμόσετε και μην κατηγορήσετε τον εαυτό σας, αν δεν τα
καταφέρετε. Χρυσός κανόνας για να μεγαλώσεις ένα παιδί δεν υπάρχει.
Το παιδί σας χρειάζεται μόνο την αγάπη σας. Μην ξεχνάτε να αφιερώνετε χρόνο στον εαυτό σας, κάνοντας πράγματα που σας ευχαριστούν.
Ευτυχισμένη μαμά συνεπάγεται ευτυχισμένο παιδί!

της ροής του αίματος προς τις σάλπιγγες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενδομητρίωσης.

Προσοχή στη διατροφή.

Κάθε γυναίκα αν θέλει να παραμένει
υγιής και σε φόρμα, θα πρέπει να
καταναλώνει τροφές πλούσιες σε:
• Ασβέστιο (γαλακτοκομικά): Απαραίτητο στο σχηματισμό γερών οστών
• Φυλλικό οξύ (σπαράγγια, εσπεριδοειδή, μπρόκολο)
• Σίδηρο (κόκκινο κρέας, μαλάκια,
ξηροί καρποί)
• Βιταμίνη C (εσπεριδοειδή): Αντιοξειδωτικό σημαντικό για τη συνολική
υγεία του οργανισμού
• Φυτικές ίνες (πράσινα λαχανικά,
δημητριακά ολικής αλέσεως): Για
την καλή λειτουργία του πεπτικού
συστήματος,
• Cranberries: Προλαμβάνουν τις
ουρολοιμώξεις
• Νερό: Είναι σημαντικό για όλες τις
μεταβολικές εργασίες στο σώμα.

Οστεοπόρωση

Μία ασθένεια που προκύπτει
από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Η
φυσική άσκηση και η ισορροπημένη
διατροφή, με επαρκή ποσότητα
γαλακτοκομικών προϊόντων από
νεαρή ηλικία βοηθά στην αποφυγή της οστεοπόρωσης κατά την
εμμηνόπαυση.
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