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Υποδεχτείτε τη νέα χρονιά
με χαμόγελο!

Τ

ις γιορτινές ημέρες πάντα έχουμε έναν παραπάνω λόγο για να χαμογελάμε!
Οι στολισμοί στο σπίτι μας, τα γιορτινά φώτα στους δρόμους, οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, και ακόμα πιο πολύ οι συναντήσεις μας με αγαπημένους μας
φίλους, συγγενείς ή και συνεργάτες, αλλάζουν την καθημερινότητα και τη διάθεσή μας.

Εξ ορισμού, η εποχή που αποφασίζουμε να κάνουμε σημαντικές αλλαγές (και καλώς εχόντων των πραγμάτων τις πραγματοποιούμε) είναι όχι μόνο πολύ ευχάριστη, αλλά και πολύ
σημαντική! Για να την κάνουμε λοιπόν φέτος ακόμα πιο ιδιαίτερη, ας φροντίσουμε να
κάνουμε ή να αλλάξουμε κάτι το οποίο θα έχει πραγματικά θετική επιρροή για κάποιους
κοντινούς μας ανθρώπους. Γιατί αν έχουμε μάθει όλοι μας κάτι μέσα από αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, είναι ότι η ουσία των πραγμάτων βρίσκεται στις μοναδικές μικρές αλλά και
ουσιαστικές λεπτομέρειες των αξιών και των τελικών συμπεριφορών μας.
Κάντε λοιπόν κάτι φέτος για να σκορπίσετε το πιο λαμπερό χαμόγελο στους γύρω σας, κι
εμείς θα φροντίσουμε να σας βοηθήσουμε να το διατηρήσετε, αφού με κάθε σας αγορά
την περίοδο των γιορτών, σάς κάνουμε δώρο μία οδοντόβουρτσα και μία οδοντόκρεμα
της επιλογής σας από τη σειρά Aloe Dent της Optima!
Επιπλέον, φέτος τις γιορτές, θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε στο κινητό και στο
tablet σας, τη νέα μοναδική εφαρμογή της ISOPLUS healthymeUP! Την εφαρμογή αυτή
τη σκεφτήκαμε, τη δουλέψαμε και τη δημιουργήσαμε με πολλή αγάπη και με στόχο να
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην καθημερινότητα όλων μας.
Κατεβάστε λοιπόν το healthymeUP! εντελώς δωρεάν σε κινητό ή tablet με iOS ή Android,
ρυθμίστε το καθημερινό σας διατροφικό πρόγραμμα και δώστε ένα healthy UP! στην
υγεία, την ομορφιά και την ευεξία σας!
Η νέα μας εφαρμογή healthymeUP! θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής σας, να πετύχετε το επιθυμητό σας βάρος, αλλά και να ενημερώνεστε
γύρω από θέματα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς που σας απασχολούν!
Φέτος τις γιορτές ας αφήσουμε το healthymeUP! να μας βοηθήσει να μην πάρουμε αυτά
τα 1-2 συνήθη «γιορτινά» κιλά μας!
Σας εύχομαι καλές γιορτές με πολλά λαμπερά χαμόγελα!

Ηρώ Κουμάκη
Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας
ISOPLUS

Βάλτε φρένο 
στον διαβήτη

Ο

σακχαρώδης διαβήτης είναι χρόνια νόσος
που αποτελεί σήμερα μια παγκόσμια απειλητική «επιδημία». Στην Ελλάδα, εκτιμάται
ότι περίπου 800.000 άτομα πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), ενώ
ένα ποσοστό 3–4% δεν γνωρίζει ότι πάσχει από τη
νόσο. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν
διαβήτη τύπου 2; Υπάρχει τρόπος να τον προλάβουμε;
Για την καλύτερη πρόληψη του συγκεκριμένου τύπου διαβήτη, είναι σημαντικό να εντοπιστούν τα άτομα που πάσχουν από προδιαβήτη (δηλ. ένα πρόδρομο

στάδιο του διαβήτη), ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο
ζωής και διατροφής τους και να εμποδίσουν την εγκατάσταση της νόσου. Ο προδιαβήτης είναι η κατάσταση
στη οποία κάποιος έχει αυξημένα επίπεδα γλυκόζης
στο αίμα του, πάνω από το φυσιολογικό όριο, αλλά όχι
τόσο πολύ ώστε να χαρακτηριστεί διαβήτης. Η διάγνωση και η αντιμετώπιση του προδιαβήτη είναι σημαντική
γιατί προλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό τα καρδιαγγειακά
επεισόδια. Έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με τελευταίες
μελέτες, ότι το στάδιο του προδιαβήτη είναι εξίσου σημαντικό με αυτό του ΣΔ στην εμφάνιση αγγειοπάθειας,
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και κυρίως καρδιαγγειακών επεισοδίων.
«Ο προδιαβήτης δεν έχει συμπτώματα και δεν θεωρείται νόσος,
ωστόσο είναι το αρχικό στάδιο στην πορεία προς τον διαβήτη, καθώς αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισής του από 3 έως 10 φορές.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανιχνεύεται έγκαιρα, γιατί είναι αναστρέψιμος, αλλά και γιατί μπορεί να οδηγήσει σε νοσήματα του
καρδιαγγειακού συστήματος», σημειώνει ο κ. Ξυδάκης.
Στον προδιαβήτη, διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ σακχάρου
αίματος και ινσουλίνης. Σε κάποιες περιπτώσεις, το πάγκρεας αδυνατεί να παράγει την ποσότητα ινσουλίνης που χρειάζεται ο οργανισμός, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει η λεγόμενη «αντίσταση
στην ινσουλίνη», όπου η παραγόμενη ινσουλίνη δεν απορροφάται
σωστά από τον οργανισμό.
Ο προδιαβήτης έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας καθώς τα άτομα με προδιαβήτη υπολογίζονται σε πάνω από 300 εκατομμύρια
παγκοσμίως. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισής του, ακόμη και από την εφηβική ηλικία. Τα άτομα με
προδιαβήτη πρέπει να παρακολουθούνται τουλάχιστον ετησίως με
κλινική εξέταση και κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε
έγκαιρα να διαπιστωθεί μια επιδείνωση της κατάστασης προς τον
διαβήτη ή άλλες επιπλοκές, όπως η υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία.

► Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Κεντρικό ρόλο στην εμφάνιση προδιαβήτη και ΣΔ2 παίζει το κληρονομικό ιστορικό. «Ωστόσο, ένα γενετικά επιρρεπές άτομο έχει
αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει στη διάρκεια της ζωής του προδιαβήτη ή ΣΔ2, αν αποκτήσει υπερβολικό σωματικό βάρος, ιδιαίτερα αν αποκτήσει μεγάλη περίμετρο μέσης (άθροιση ενδοκοιλιακού/
σπλαχνικού λίπους)», σημειώνει ο ειδικός και προσθέτει: «Παράγοντες όπως η ανθυγιεινή διατροφή και η μειωμένη έως ανύπαρκτη σωματική δραστηριότητα αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης
προδιαβήτη και διαβήτη. Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το
σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο και, για τις γυναίκες, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ο διαβήτης κύησης ή η γέννηση παιδιού με
βάρος άνω των 4 kg».
Στους παραπάνω παράγοντες κινδύνου για διαβήτη, θα πρέπει
να προστεθούν η υπέρταση, τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων,
η χαμηλή HDL χοληστερόλη, στοιχεία που μαζί με την αυξημένη
περίμετρο μέσης (>102 εκατοστά για άνδρες και 88 εκατοστά για
γυναίκες) απαρτίζουν το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο. «Τα άτομα αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να παρακολουθούνται προληπτικά με εργαστηριακές εξετάσεις, τουλάχιστον ετησίως, ώστε να
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Αποφεύγεις τα γλυκά, χάνεις
βάρος, παίρνεις το χαπάκι
σου κι όλα καλά με τον
διαβήτη. Αυτό πιστεύουν οι
περισσότεροι, αλλά η αλήθεια
είναι λίγο πιο …πολύπλοκη.
Καταρχάς, υπάρχουν τρόποι να
καθυστερήσουμε την εμφάνιση
ή τη βαρύτητα του διαβήτη
τύπου 2 ή διαβήτη ενηλίκων.
Και δεύτερον, ο διαβήτης
είναι πολυπαραγοντική νόσος,
επηρεάζει π.χ. σημαντικά
την υγεία των αγγείων,
οπότε τα πράγματα μπορεί
να εξελιχθούν γρήγορα και
άσχημα, για όσους δεν δίνουν
την κατάλληλη προσοχή. Ο
ενδοκρινολόγος- διαβητολόγος
κ. Αντώνης Ξυδάκης, λύνει
όλες μας τις απορίες.
τησ

Νεκταρίας Καρακώστα
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Η ISOPLUS προτείνει...
solgAR - ChRomIum PIColInATE
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥλΙΝΗΣ
Το χρώμιο αποτελεί ένα από τα βασικότερα θρεπτικά συστατικά για τον ανθρώπινο οργανισμό, το οποίο προσλαμβάνεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης λαχανικών και οπωροκηπευτικών. Το χρώμιο ενισχύει τη δράση της ινσουλίνης και
είναι απαραίτητο για τις βασικές διεργασίες του μεταβολισμού της γλυκόζης και
για τον έλεγχο των επιπέδων των λιπών στο αίμα, ενώ θεωρείται χρήσιμο σε
περιπτώσεις εθισμού στη λήψη γλυκών.
Δυστυχώς, η επεξεργασία των τροφίμων μειώνει δραστικά την περιεκτικότητά
τους σε χρώμιο, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να λαμβάνουν ανεπαρκείς ποσότητες του συγκεκριμένου ιχνοστοιχείου μέσω της διατροφής τους.
Το συμπλήρωμα διατροφής Chromium Picolinate της solgar καλύπτει αυτή την
ανάγκη, παρέχοντας πικολινικό χρώμιο, το οποίο ενισχύει τη δράση της ινσουλίνης και θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμο στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και στον μεταβολισμό
του λίπους.
solgAR - CInnAmon
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ & ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
Το κιννάμωμο (κανέλλα) είναι γνωστό για τις θεραπευτικές του δράσεις από
την αρχαιότητα. Διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιμυκητησιακή δράση,
βελτιώνει την ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά
την ινσουλίνη, ενώ είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις δυσβίωσης, καντιδίασης,
ινσουλινοαντίστασης, καθώς επίσης και στην προαγωγή της καλής πέψης.
Στην Ευρώπη, η κανέλλα έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για καταστάσεις
κρυολογημάτων, γρίπης και γαστροπεπτικών προβλημάτων.

Βιταμίνες με
αντιοξειδωτικές ιδιότητες,
όπως η C και η E, η βιταμίνη
D, το αλφα-λιποϊκό οξύ,
μέταλλα όπως το χρώμιο
και το μαγνήσιο, οι διαλυτές
φυτικές ίνες, καθώς και
η κανέλα αλλά και -πιο
πρόσφατα- τα προβιοτικά,
έχει φανεί ότι έχουν θετικά
αποτελέσματα στη ρύθμιση
των επιπέδων του σακχάρου

|
διατροφή

|

► ΠΡΟλΗψΗ

Για να εμποδίσουμε την εμφάνιση ΣΔ2, θα πρέπει
να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής
μας, βάζοντας την άσκηση στη ζωή μας και δίνοντας
έμφαση στους κανόνες της μεσογειακής διατροφής.
Γιατί μεσογειακή διατροφή; Γιατί περιλαμβάνει, περισσότερο από κάθε άλλο διατροφικό σχήμα τρόφιμα που έχουν, όπως λέμε, χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη
και πολλές φυτικές ίνες (όσπρια, λαχανικά, φρούτα,
ψωμί ολικής άλεσης κ.ά.). Ο γλυκαιμικός δείκτης
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αύξησης
του σακχάρου στο αίμα, που προκαλούν τα τρόφιμα
που περιέχουν υδατάνθρακες. Τα τρόφιμα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, προκαλούν μικρότερη αύξηση στο σάκχαρο, απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο πέψης
και απελευθερώνουν με βραδύτερο ρυθμό
τα σάκχαρα στο αίμα, σε αντίθεση
προς τα τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη.
«Η αποτελεσματικότητα της
υγιεινής διατροφής, σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση στην
πρόληψη του προδιαβήτη/ΣΔ2
φτάνει μέχρι και το 60%. Τα άτομα με
προδιαβήτη πρέπει να μειώσουν το βάρος
τους τουλάχιστον κατά 5 με 10% και να ασκούνται 30
έως 60 λεπτά, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα»,
τονίζει ο κ. Ξυδάκης.
Σε κάποιες περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση του
προδιαβήτη έχουν χρησιμοποιηθεί και φάρμακα
(μετφορμίνη, ακαρβόζη, ορλιστάτη).
Υπάρχουν όμως λύσεις, πέρα από τα φάρμακα; Η απάντηση είναι θετική. Σύμφωνα με τον κ.
Ξυδάκη, «βιταμίνες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες,
όπως η C και η E, η βιταμίνη D, το αλφα-λιποϊκό
οξύ, μέταλλα όπως το χρώμιο και το μαγνήσιο, οι
διαλυτές φυτικές ίνες, καθώς και η κανέλα αλλά
και -πιο πρόσφατα- τα προβιοτικά, έχει φανεί ότι
έχουν θετικά αποτελέσματα στη ρύθμιση των επιπέδων του σακχάρου».
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ψυχολογία

διαγνωσθούν έγκαιρα, γιατί στα αρχικά του στάδια,
ο ΣΔ2 ενδέχεται να μη δίνει συμπτώματα», συστήνει
ο κ. Ξυδάκης.
Ο έλεγχος όμως δεν επαρκεί. Ο έλεγχος θα μας
βοηθήσει απλώς στην έγκαιρη διάγνωση και όχι
στην πρόληψή του.

|
|
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| Παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση διαβήτη τύπου 2

|

|

•υγεία
Δείκτης μάζας σώματος >30 kg/m2
• Καθιστική ζωή
• Συγγενείς πρώτου βαθμού με σακχαρώδη
διαβήτη σελίδα
τελευταία
• Γυναίκες με ιστορικό γέννησης τέκνου > 4 kg
•outdoor
Γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών
ωοθηκών
•αγορά
Ιστορικό προδιαβήτη
new entries
• Υπέρταση ή ιστορικό λήψης αντιυπερτασικών φαρμάκων
• HDL (καλή χαληστερόλη) μικρότερη των 35
mg/dl ή τριγλυκερίδια νηστείας μεγαλύτερα των 250 mg/dl
• Περιπτώσεις αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη, όπως σοβαρού βαθμού παχυσαρκία
• Ιστορικό καρδιαγγειακού επεισοδίου

|

|

|

|

|

|

► ΚΙ ΑΝ ΕΧΩ ΗΔΗ ΣΔ2;

|

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο ΣΔ2,
στο αρχικό του στάδιο, είναι πιθανό
να μην δίνει καθόλου συμπτώματα.
Όσο όμως η υπεργλυκαιμία χειροτερεύει, μπορεί να εμφανιστούν πολυουρία, ξηροστομία και αυξημένη
δίψα, θαμπή όραση, αδικαιολόγητη
απώλεια βάρους, αίσθημα κόπωσης, αλλά
και λοιμώξεις, όπως για παράδειγμα ουρολοιμώξεις και κολπίτιδες, με ασυνήθιστη συχνότητα.
Τι μπορεί να κάνει ο ασθενής; «Και εδώ, η άσκηση
και η διατροφή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, ενώ σε
φαρμακευτικό επίπεδο, δίνεται έμφαση στην ικανότητα των φαρμάκων να βελτιώνουν και να διατηρούν
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη λειτουργία των
β-κυττάρων του παγκρέατος, που παράγουν ινσουλίνη», σημειώνει ο ειδικός. ||

Info
Αντώνης Ξυδάκης
Ενδοκρινολόγος- Διαβητολόγος
Κουντουριώτου 144, Πειραιάς 18535
τηλ.: 210 4114321

|

Ησημασίατου
καλούύπνου
Το άγχος της καθημερινότητας και οι δεκάδες υποχρεώσεις μας ακολουθούν ακόμα και
στον... ύπνο; Φαίνεται πως ναι! Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν κόπωση
και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρά το γεγονός ότι έχουν συμπληρώσει ένα
ολόκληρο 8ωρο ύπνου. Αυτό αποδεικνύει ότι το να κοιμάσαι είναι βεβαίως σημαντικό,
αλλά το να κοιμάσαι καλά είναι σημαντικότερο.
Γιατί ο ύπνος μας αρκετές φορές έχει μεν διάρκεια, αλλά υπολείπεται σε ποιότητα; Ποια
είναι τα μυστικά του καλού ύπνου; Φτάνει να «αδειάσουμε» το μυαλό μας από τις σκέψεις
που το βομβαρδίζουν για να κοιμηθούμε καλά; Και πόσο εύκολο είναι άραγε αυτό;

11

Ο

ύπνος είναι ο... φυσικός μας θεραπευτής,
το «εισιτήριο» για ένα
υγιές σώμα και μυαλό.
Στη διάρκειά του, εξοικονομείται ενέργεια, «τακτοποιούνται» οι σκέψεις και οι αναμνήσεις
στον εγκέφαλο, ξεκουράζονται και
αναδομούνται οι μύες, επιδρά η
αυξητική ορμόνη που επουλώνει
τα τραυματισμένα κύτταρα και διορθώνει ζημιές. Συμβαίνουν και
πολλά άλλα, θαυμαστά, όσο και
άγνωστα.
Σε μελέτη του Πανεπιστημίου
του Γιέιλ1, ανακαλύφθηκε πως ένα
γονίδιο κρίσιμης σημασίας για τους
φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς
του οργανισμού μας, απορρυθμίζεται όταν ο ύπνος που κάνουμε είναι λίγος ή ανήσυχος. Σχεδόν όλοι
έχουμε περάσει περιόδους στις
οποίες ξυπνάμε κατά τη διάρκεια
του ύπνου, δυσκολευόμαστε να
σηκωθούμε το πρωί και νιώθουμε νύστα καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας. Οι διαταραχές αυτές επιδρούν αρνητικά στη διάθεση, στη
συγκέντρωση και συνολικά στην
απόδοσή μας στη δουλειά, στο
σχολείο ή σε οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα. Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, οι
διαταραχές στον ύπνο ακόμα και
για ένα βράδυ, οδηγούν σε μείωση
της απόδοσης και της ικανότητας
συγκέντρωσης κατά περίπου 30%
την επόμενη μέρα.
Ο καθηγητής Kevin Morgan από
το Πανεπιστήμιο του Loughborough, που ασχολείται με τη μελέτη

3. Προσέξτε περισσότερο τη δι-

του ανθρώπινου ύπνου, σημειώνει
ότι «η ποιότητα του ύπνου εξασθενεί κάθε δεκαετία, εξαιτίας των
πολλών υποχρεώσεων στη δουλειά
(υψηλές θέσεις), αλλά και στην οικογένεια (απόκτηση παιδιού)».

► Τα 10 μυστικά του καλού

ύπνου

1.

Δώστε στον ύπνο τη...θέση
που του αξίζει. Σήμερα, δυστυχώς,
η κρεβατοκάμαρα έχει μετατραπεί
σε «κέντρο» δραστηριότητας, με
βιβλία, τηλεόραση και φορητούς
υπολογιστές. Φαίνεται πως ήλθε η
ώρα να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να αφήσουμε το χώρο
της κρεβατοκάμαρας να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται!

2.

Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ. Όσο κι αν έχουμε την
εντύπωση ότι ένα ποτηράκι αλκοόλ
θα μας χαλαρώσει και θα μας βοηθήσει να κοιμηθούμε πιο εύκολα,
αυτό δεν ισχύει. Ο ύπνος, μετά την
κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να γίνεται βαθύτερος στην αρχή, αλλά
στη συνέχεια διαταράσσεται. Επίσης, η υπερκατανάλωση αλκοόλ
ενισχύει τα επίπεδα αδρεναλίνης
και δημιουργεί υπερένταση.

ατροφή σας. Θρεπτικά συστατικά,
όπως οι υδατάνθρακες, η τρυπτοφάνη και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μπορούν να διευκολύνουν
και να βελτιώσουν τον ύπνο σας. Το
αμινοξύ τρυπτοφάνη φαίνεται να
είναι η πιο σημαντική ουσία για την
ποιότητα του ύπνου, καθώς μετατρέπεται στον οργανισμό σε σεροτονίνη. Αντίστοιχα, και οι βιταμίνες
του συμπλέγματος Β συμμετέχουν
στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, και έμμεσα βοηθούν
στην καλύτερη ποιότητα του ύπνου.

4. Πιείτε ένα ρόφημα χωρίς κα-

φεΐνη. Ιδανικό για να σας χαλαρώσει, είναι το τσάι του βουνού ή το
χαμομήλι.

5.

Κλείστε την τηλεόραση. Η
ανοιχτή τηλεόραση ενώ αποκοιμιέστε, δεν θα σας αφήσει να κοιμηθείτε καλά. Διαταράσσει την
έκκριση μελατονίνης (ορμόνης που
εκκρίνεται στο σκοτάδι και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού) και
ο εγκέφαλος δεν χαλαρώνει όσο
πρέπει. Χρησιμοποιείστε την ειδική
ρύθμιση για ύπνο που θα κλείσει
αυτόματα την τηλεόρασή σας στον
χρόνο που έχετε ορίσει.

6.

Φροντίστε την ποιότητα του
χώρου. Το δωμάτιο όπου κοιμάστε
θα πρέπει να είναι καλά εξαερισμένο, ήσυχο και καθαρό. Κλείστε
το φως για να κοιμηθείτε. Αν δεν
κλείσετε το φως, δεν θα μπορέσει
να απελευθερωθεί η μελατονίνη.
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ποιείται η ινσουλίνη κατά τη διάρκεια της νύχτας με
αποτέλεσμα να προκαλεί άνοδο ή πτώση του σακχάρου. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα τη διακοπή του ύπνου
ή τη μη ομαλή λειτουργία του.
Επιπλέον, ακόμη κι αν καταφέρετε κοιμηθείτε, το
βάρος στο στομάχι σας δεν θα σας αφήσει να κοιμηθείτε καλά, ενώ μπορεί να σας προκαλέσει ακόμη και
...εφιάλτες!
Αποφύγετε όμως και το αντίθετο, δηλαδή να πάτε για
ύπνο νηστικοί! Η υπογλυκαιμία προκαλεί την έκκριση
ορμονών που διεγείρουν τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαδικασία του ύπνου.

10. Ασκηθείτε. Οι άνθρωποι κοιμούνται πολύ καλύ-

τερα τη νύχτα και νιώθουν πιο ξεκούραστοι και «φρέσκοι» το πρωί που ξυπνούν, όταν μέσα στην εβδομάδα
ασκούνται τουλάχιστον επί δυόμισι ώρες συνολικά,
σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές. Η μελέτη2, που
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Mental Health and
Physical Activity", αφού παρακολούθησε πάνω από
2.600 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-85 ετών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου 150 λεπτά μέτριας έως
έντονης σωματικής άσκησης εβδομαδιαίως, αυξάνουν
την ποιότητα του ύπνου κατά 65%!

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β
συμμετέχουν στη χαλάρωση του
νευρικού συστήματος, και έμμεσα
βοηθούν στην καλύτερη ποιότητα
του ύπνου

7.

Επιλέξτε ένα άνετο στρώμα και μαξιλάρι, ανάλογα με τις ανάγκες σας, ακόμα κι αν είναι ακριβό. Μην
ξεχνάτε ότι εκεί θα περάσετε –ούτε λίγο ούτε πολύ- το
…ένα τρίτο της ζωής σας!

8. Χαλαρώστε στη μπανιέρα με χλιαρό νερό για 20-

30 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό, θα ανεβάσετε κατά 1-2
βαθμούς τη θερμοκρασία του σώματός σας, κάτι που
θα σας εξασφαλίσει έναν ήρεμο και βαθύ ύπνο.

► Κοινωνικό jet lag

«Παιδί» της έλλειψης ποιοτικού ύπνου θεωρείται το
κοινωνικό jet lag, ένα νέο σύνδρομο που αναδύθηκε
τα τελευταία 10 χρόνια, εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου
ζωής. Πρόκειται για ένα νέο είδος jet lag, με συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του jet lag των μακρινών
πτήσεων: κόπωση, εκνευρισμό, πονοκέφαλο και γαστρεντερικές διαταραχές. Η διαφορά τους είναι ότι το
σύγχρονο jet lag οφείλεται στους γρήγορους ρυθμούς
ζωής, στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου και στο έλλειμμα ποιοτικού
ύπνου.
Καθημερινά, ζούμε κόντρα στους βιορυθμούς μας
και πιέζουμε το σώμα μας να αντεπεξέλθει, κατάσταση
στην οποία ο οργανισμός αντιδρά, «φορτώνοντας» το
σώμα με μόνιμη κούραση και εκνευρισμό. ||

9. Αποφύγετε τα μεγάλα γεύματα. Ναι, πεινούσατε,

αλλά ένα μεγάλο γεύμα θα θέσει σε εγρήγορση το πεπτικό σας σύστημα, κρατώντας σας ξύπνιους. Αν φάτε
ένα μεγάλο γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες, ενεργο-

1. Silver A., Arjona A., Walker W., Fikrig E., The Circadian Clock Controls Toll-like Receptor 9-Mediated Innate and Adaptive
Immunity, Immunity, Volume 36, Issue 2, 251-261, 16 February 2012
2. Loprinzia P., Cardinalb B., Association between objectively-measured physical activity and sleep, NHANES 2005–2006,
Mental Health and Physical Activity, Volume 4, Issue 2, December 2011, Pages 65–69
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Η ISOPLUS προτείνει...
Solgar
Sweetest Dreams
Και όνειρα γλυκά...
Η μελατονίνη είναι
μία ορμόνη την
οποία παράγει ο
οργανισμός προκειμένου να μεταφέρει
σε κάθε κύτταρό
μας το μήνυμα του
σκοταδιού. Σύμφωνα
με έρευνες, η ουσία
αυτή είναι αποφασιστικής σημασίας για
έναν ήρεμο και αναζωογονητικό ύπνο.
To Sweetest Dreams από τη
Solgar, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό μελατονίνης
και θεανίνης που περιέχει,
εξασφαλίζει έναν ήσυχο και
ξεκούραστο ύπνο και υπόσχεται ... όνειρα γλυκά! Μπορεί
να βοηθήσει αποτελεσματικά σε περιπτώσεις αϋπνίας,
ανήσυχου ύπνου, jet lag, ενώ
παράλληλα συμβάλλει θετικά
στη βελτίωση της διάθεσης και
στη διατήρηση μιας ήρεμης
ψυχολογικής κατάστασης.
Solgar - Balance
Rhodiola Complex
Πείτε αντίο
στο άγχος!
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξισορρόπησης του
τρόπου ζωής η
Solgar δημιούργησε το

Balance Rhodiola Complex,
ένα σκεύασμα - κλειδί για την
αποτελεσματική διαχείριση
του στρες. Το συμπλήρωμα
διατροφής Balance Rhodiola
Complex είναι ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, ιχνοστοιχείων, φυτικών
εκχυλισμάτων, λαχανικών και
φρούτων, κατάλληλο για άτομα
με διανοητικό, συναισθηματικό, εργασιακό ή σωματικό
στρες. Βοηθάει τους βαριά
εργαζόμενους κάθε ηλικίας να
καταπολεμήσουν το στρες με
φυσικό τρόπο, να τονώσουν
τον κουρασμένο οργανισμό
τους και να βελτιώσουν την
ερωτική τους διάθεση.
Solgar - Ginkgo Biloba
Για δυνατό εγκέφαλο
To Ginkgo Biloba χρησιμοποιείται στην
κινέζικη
ιατρική εδώ
και 5.000
χρόνια, για
την υγεία του
εγκεφάλου
και της αναπνευστικής
οδού. Κατά
τη διάρκεια
των τελευταίων δύο δεκαετιών, εκατοντάδες έρευνες
επιβεβαίωσαν πολλές από τις
παραδοσιακές χρήσεις του
Ginkgo. Η μοντέρνα κλινική
χρήση εστιάζει στις θετικές
επιδράσεις του Ginkgo στην
κυκλοφορία και στη χρήση του
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ως αντιοξειδωτικό. Βελτιώνει
την κυκλοφορία, ειδικά του
εγκεφάλου, και είναι χρήσιμο
σε περιπτώσεις αδύνατης
μνήμης, κατάθλιψης και
απώλειας εγρήγορσης.
Solgar
Vitamin B12 1000μg
Για υγεία και
ισορροπία
Η βιταμίνη B12
(κοβαλαμίνη) είναι
απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία
όλων των κυττάρων
του οργανισμού, ειδικά
αυτών του μυελού των
οστών, της γαστρεντερικής οδού και του
νευρικού συστήματος, ενώ είναι αναγκαία και για τον σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Επίσης, θεωρείται
απαραίτητη για τη διατήρηση
ενός υγιούς καρδιαγγειακού
συστήματος. Κύρια πηγή της
βιταμίνης B12 είναι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Το συμπλήρωμα διατροφής
Vitamin B12 1000μg της
Solgar είναι μια φυσική πηγή
βιταμίνης B12 για όσους δεν
λαμβάνουν τις απαραίτητες
ποσότητες μέσω της διατροφής τους ή για όσους πάσχουν
από έλλειψή της. Έχει παρατηρηθεί ότι άτομα με πεπτικές
διαταραχές, ηλικιωμένοι και
φυτοφάγοι παρουσιάζουν
συνήθως έλλειψη στη βιταμίνη αυτή.

βιταμίνη

C

Ο καθημερινός μας
σύμμαχος
Το 1928, ο Ούγγρος νομπελίστας
βιοχημικός Άλμπερτ Ζεντ Γκιόργκι
ανακάλυψε την βιταμίνη C ή αλλιώς
ασκορβικό οξύ. Έκτοτε αποτελεί
την πιο γνωστή υδατοδιαλυτή
βιταμίνη. Σε ποια τρόφιμα την
βρίσκουμε όμως; Ποια είναι
η συνιστώμενη ποσότητα που
πρέπει να λαμβάνουμε καθημερινά;
Και πόσο ωφέλιμη είναι
για τον ανθρώπινο οργανισμό;
Η Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
κ. Κυριακή Γούτα, μας δίνει
όλες τις απαντήσεις.
τησ

Λυδίας Παπαευαγγέλου

Η

Βιταμίνη C περιέχεται κυρίως σε φυτικές
τροφές: στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπως τα εσπεριδοειδή, το μπρόκολο,
τα σκουροπράσινα πυκνόφυλλα λαχανικά, οι κόκκινες και πράσινες πιπεριές, οι
φράουλες και τα ακτινίδια, τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C όταν είναι ωμές. «Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε, είναι πως οι μαγειρεμένες τροφές περιέχουν
πολύ λιγότερη ποσότητα βιταμίνης C από τις ωμές,
διότι η θερμότητα του μαγειρέματος καταστρέφει τη
βιταμίνη σε σημαντικό ποσοστό», εξηγεί η κ. Γούτα.
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who is who
Η Βιταμίνη C μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ευαίσθητη», καθώς το οξυγόνο, το φως, η θερμότητα, το νερό, η
μαγειρική σόδα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες στα
τρόφιμα μπορούν να την καταστρέψουν», επισημαίνει η
ειδικός.

► ΟΦΕλΗ & ΕλλΕΙψΗ
Η βιταμίνη C είναι μια αντιοξειδωτική βιταμίνη απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής υγείας του οργανισμού.
«Διατηρεί υγιές το δέρμα, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος,
έχει αντιφλεγμονώδεις δράσεις ενώ, επιπλέον, αποτελεί
ένα ισχυρότατο αντιοξειδωτικό. Ακόμα, η βιταμίνη C συμμετέχει στο σχηματισμό του κολλαγόνου, ενδυναμώνει
τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, ενώ παράλληλα,
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση του σιδήρου και στην αξιοποίηση του φυλλικού οξέος, επιταχύνει την επούλωση των πληγών και αυξάνει την παραγωγή
λεμφοκυττάρων, που έχουν ως στόχο την παρεμπόδιση
του πολλαπλασιασμού των ιών», τονίζει η κ. Γούτα. Επίσης, αυξάνει τα επίπεδα των ιντερφερονών, ένα σύνολο
φυσικών πρωτεϊνών οι οποίες αποτελούν βασικό μέρος
του ανοσοποιητικού συστήματός μας και οι οποίες, έχουν

1. Αlan Buchman. Clinical Nutrition in Gastrointestinal Disease. SLACK edition, 2006

| Χυμός πορτοκαλιού:
το πρωί χρυσάφι,
το βράδυ μολύβι;
«Ο χυμός πορτοκαλιού είναι μια ισχυρή πηγή θρεπτικών συστατικών. Στο ξεκίνημα της ημέρας, είναι
λογικό να ζητάμε να προσφέρουμε στο σώμα μας
τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και ενέργεια. Ο χυμός πορτοκαλιού προσφέρει φλαβονοειδή, κάλιο, βιταμίνη C και φυλλικό οξύ, συστατικά
που βοηθούν στη μείωση της μυϊκής κούρασης και
αυξάνουν τις αντοχές μας. Το βράδυ, ο οργανισμός
μας θέλει να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει και να επιδιορθώσει τις βλάβες του. Το πορτοκάλι ή ο χυμός
πορτοκαλιού φέρνει σε πολλούς ανθρώπους υπερένταση και αϋπνία, ενώ μπορεί να δημιουργήσει και
αίσθημα βάρους και καούρες σε άτομα με γαστρεντερικά προβλήματα1.
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Η κ. Κυριακή Γούτα γεννήθηκε και ζει
στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε τις
σπουδές της στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
στο τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας. Παρακολούθησε πρόγραµµα
µετεκπαίδευσης Εξειδίκευσης στις
∆ιατροφικές ∆ιαταραχές (Master
Practitioner Programme in Eating Disorders and
Obesity) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιµετώπισης ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών (ΚΕΑ∆∆) υπό την
αιγίδα του National Centre for Eating Disorders
(NCFED). Από το 2008 διδάσκει σε ΙΕΚ και είναι παράλληλα ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη ∆ιαιτολογικού
Γραφείου στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο οκτάµηνο του 2005 εργάστηκε στο
Νοσοκοµείο Παπανικολάου στο τµήµα της Χρόνιας
Αναπνευστικής Ανεπάρκειας. Από το 2000 έως το
2005 συνεργάστηκε µε την αλυσίδα γυµναστηρίων
Vis Vitalis, ως διαιτολόγος, εκπαιδεύτρια προσωπικού και υπεύθυνη πωλήσεων προγραµµάτων
αισθητικής και άθλησης. Το 2002 συνεργάστηκε µε
κέντρα οµορφιάς και αδυνατίσµατος ως σύµβουλος
διαιτολογίας και αισθητικής.
Από το 2005 έως το 2009 εργάστηκε σε αντιπροσωπεία καλλυντικών ως σύµβουλος αισθητικής,
διαιτολογίας. Από το 2010 είναι εξωτερικός συνεργάτης του γυµναστηρίου Fitness Art.
Έχει συµµετάσχει σε πολλές ραδιοτηλεοπτικές
εκποµπές µε θέµατα ∆ιατροφής και παρουσιάζει την εκποµπή «∆ιατροφικές Συµµαχίες» στο
dailytvradio.
Αρθρογραφεί σε έντυπα µέσα, στο ;iντερνετ και στο
περιοδικό ∆ιατροφή.
Είναι µέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της επιστηµονικής οµάδας
ΜediDiatrofi και ∆ιατροφή, µέλος του Ι.∆.Μ.Ε
(Ινστιτούτο ∆ιατροφικών Μελετών & Ερευνών), συνεργάτης των ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και της ∆ιαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
Είναι συνεργάτης της Λέσχης Αρχιµαγείρων και
Ζαχαροπλαστών Βορείου Ελλάδος και έχει συνεργαστεί µε τις ακαδηµίες ποδοσφαίρου και µε την
ανδρική οµάδα του Handball του ΠΑΟΚ.
Το 2011 συµµετείχε στο πρόγραµµα Davinci στην
ενηµέρωση παιδιών για την παχυσαρκία και τη
σηµασία της ισορροπηµένης διατροφής, ενώ
πραγµατοποιεί συχνά οµιλίες και παρουσιάσεις, σε
σχολεία, δήµους κ.λπ.
Συµµετέχει ανελλιπώς σε συνέδρια, ηµερίδες και
ενηµερωτικά προγράµµατα πάνω σε θέµατα ∆ιατροφής και Υγείας.
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την ιδιότητα να δρουν προστατευτικά ως
δίαιτα

προς τα κύτταρά μας..
Τα οφέλη
της βιταμίνης C και η συνεισφοη αγορά
του µήνα
ρά της στην άμυνα του οργανισμού είναι
γνωστά σε όλους. Η βιταμίνη C βοηθά στην
συµπληρώµατα
αύξηση της παραγωγής λευκών αιμοσφαιρίων και αντισωμάτων και ιδίως της ιντερπαιδί φερόνης, μιας πρωτεΐνης/αντισώματος
που περιβάλλει προστατευτικά τις κυτταρικές μεμβράνες, αποθαρρύνοντας έτσι
οµορφιά
την είσοδο των ιών.
«Τα άτομα με ανεπάρκεια σε βιταμίνη C μπορεί να εμφανίσουν αρκετά
προβλήματα όπως απώλεια μαλλιών,
συνέντευξη
αναιμία, αιμορραγία στα ούλα, να εμφανίζουν εύκολα μώλωπες καθώς και
υγεία καθυστέρηση στην επούλωση τραυμάτων. ||
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Η ISOPLUS προτείνει...
διατροφή

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 1000mg ΕλΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
nATuRE’s BounTY
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Είναι ευρέως γνωστά τα πολλαπλά
οφέλη της βιταμίνης C για τον
οργανισμό, μεταξύ
των οποίων είναι
η ενίσχυση της
άμυνας του
οργανισμού και
η δημιουργία
κολλαγόνου. Ωστόσο, λίγοι
γνωρίζουν πόσο εύκολα καταστρέφεται και πόσο λίγη τελικά
απομένει στις τροφές μέχρι
την κατανάλωσή τους.
Η Βιταμίνη C της nature’s
Bounty προσφέρεται σε μορφή
που αποδεσμεύεται σταδιακά στον οργανισμό, κάτι που

|

|

|

κιτρικών βιοφλαβονοειδών,
επιτρέπει την κυκλοφορία της
βιταμίνης για περισσότερες
ψυχολογίαασβέστιο, acerola, καρπούς
αγριοτριανταφυλλιάς, ρουτίνη
ώρες στο σώμα, παρέχοντας
και τους φυσικά ευρισκόμεενισχυμένη απορρόφηση και
βελτιστοποιώντας με αυτόν τον νους μεταβολίτες της βιταμίνης
C. Οι μεταβολίτες βοηθούν
τρόπο τα οφέλη της. Το συμπλήρωμα διατροφής περιέχει, ώστε η Ester C της Solgar να
επίσης, καρπούς αγριοτριαντα- απορροφάται 4 φορές περισφυλλιάς (Rosehips), που παρέ- σότερο, να ενεργοποιείται 2
υγεία
φορές γρηγορότερα και να
χουν φυσικά βιοφλαβονοειδή
παραμένει στην κυκλοφορία 2
για αυξημένη αντιοξειδωτική
φορές περισσότερο σε σχέση
δράση απέναντι στις επιβλαμε την κανονική βιταμίνη C.
βείς ελεύθερες ρίζες. τελευταία σελίδα
Επιπλέον, οι μεταβολίτες της
outdoor
επιτρέπουν στη βιταμίνη
EsTER–C 500 ΚΑΙ
C να διεισδύσει στα λευ1000mg ΤΗΣ solgAR
entries
κά αιμοσφαίριαnew
αποτελεΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΥψΗλΗΣ αγορά
σματικότερα, ενισχύοντας
ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟτον καίριο ρόλο τους στην
ΦΗΣΗΣ
αποδοτικότερη λειτουρΗ Ester - C της solgar
γία του ανοσοποιητικού
είναι μια επαναστασυστήματος. Πολύ χρήσιτική μη όξινη μορφή
μη για πρόληψη κρυολοβιταμίνης C με ενσωγημάτων.
ματωμένα: σύμπλεγμα
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ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

Συμπληρώματα
που τονώνουν
Με το πέρασμα των χρόνων, το σώμα υφίσταται
σημαντικές αλλαγές: ο μεταβολισμός και η μυική
μάζα μειώνονται, ενώ η μείωση της όρεξης και οι
δυσκολίες στο φαγητό (τόσο στην προετοιμασία
όσο και στη μάσηση) αυξάνουν τις πιθανότητες οι
ηλικιωμένοι να εμφανίσουν διατροφικές ελλείψεις.
Αναπόφευκτα λοιπόν, η γήρανση αυξάνει τις ανάγκες
για όλες τις βιταμίνες και όχι μόνο. Τι πρέπει να
κάνουμε; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους δικούς
μας ανθρώπους; Μας συμβουλεύει ο παθολόγος
κ. Θεόφιλος Σαχινίδης.

Π

οιες είναι, λοιπόν, οι καταλληλότερες βιταμίνες για τους
ηλικιωμένους; Η απάντηση
είναι όλες. Αν όμως πρέπει να
επιλέξουμε, πολύ σημαντικές
θεωρούνται οι βιταμίνες του συμπλέγματος
Β, η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε. Συστήνεται
σε όλα τα άτομα τρίτης ηλικίας η συμπληρωματική λήψη αυτών των βιταμινών, καθώς η απορρόφησή τους, αλλά και η αξιοποίησή τους από ένα γερασμένο οργανισμό,
είναι μειωμένες. Έτσι, συχνά παρατηρείται
το φαινόμενο να έχουμε ηλικιωμένους με
φυσιολογικό βάρος ή βάρος παραπάνω

από το κανονικό, αλλά με διατροφικές ελλείψεις (ή ακόμη και κίνδυνο δυσθρεψίας).
Ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά για τις γυναίκες, θεωρείται και η λήψη συμπληρωμάτων
βιταμίνης D, για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, ενώ σημαντική είναι η συμπλήρωση της διατροφής με ω-3 λιπαρά οξέα,
ασβέστιο, πρωτεΐνη, φυλλικό οξύ και σίδηρο. Τα δύο τελευταία έχουν στόχο την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της αναιμίας, που
είναι ιδιαίτερα συχνή στους ηλικιωμένους.
Μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ, έδειξε ότι περίπου 3 εκατομμύρια ηλικιωμένοι άνω των
65 ετών πάσχουν από αναιμία1.
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► Ποιοι δεν μπορούν να πάρουν συμπληρώματα;
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εκδηλώσεις
διατροφή
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ψυχολογία
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| Πολυβιταμίνες:
προσφέρουν πολλά!
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υγεία
«Σε
μελέτη που αφορούσε
ηλικιωμένους άνω των 65
ετών που λάμβαναν συμπλήτελευταία
σελίδα και
ρωμα
πολυβιταμίνης
ιχνοστοιχείων, παρατηρήoutdoor
θηκε
μειωμένη (κατά 50%)
πιθανότητα προσβολής τους
από
μικροβιακούς παράαγορά
γοντες και βελτίωση των
νοητικών τους λειτουργιών.
Επιπλέον, μια συστηματική
ανασκόπηση 31 μελετών
που δημοσιεύτηκε το 2005,
έδειξε στατιστικά σημαντική
διαφορά στη θνητότητα και
στη διάρκεια νοσηλείας σε
ηλικιωμένους που λάμβαναν
συμπληρώματα διατροφής»,
σημειώνει ο κ. Σαχινίδης.
Τέλος, η καθημερινή λήψη
πολυβιταμινών φαίνεται
ότι μειώνει και τον κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου στους
άνδρες ηλικίας άνω των 50
ετών κατά 8%, σύμφωνα με
την τυχαιοποιημένη μελέτη
«Physicians’ Health Study
II2», που δημοσιεύθηκε στο
Journal of the American
Medical Association
(JAMA).
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«Υπάρχουν αντενδείξεις στη λήψη συμπληρωμάτων από τα άτομα
μεγάλης ηλικίας;», ρωτάμε τον κ. Σαχινίδη. «Τα άτομα τρίτης ηλικίας
πρέπει πάντα να λαμβάνουν συμπληρώματα με την καθοδήγηση γιατρού, καθώς είναι πιθανό να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή –για
την αυξημένη αρτηριακή πίεση, αντιπηκτικά κ.ο.κ.- ή
ορισμένες λειτουργίες του οργανισμού τους να είναι
σε έκπτωση.
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ωστόσο ότι η
συμβουλή του θεράποντος ιατρού είναι απαραίτητη σε
κάθε ηλικία εάν γίνεται λήψη χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής ή
υπάρχει υποκείμενη ασθένεια. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι μια
πολύ ασφαλής λύση, ωστόσο σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή
ή στην περίπτωση που υπάρχει κάποια υποκείμενη νόσος μπορεί να
υπάρχει αλληλεπίδραση, οπότε και απαιτείται προσοχή».

► Υπάρχει λύση μέσω της διατροφής;

Σίγουρα, σε κάποιες περιπτώσεις η λήψη συμπληρώματος είναι απαραίτητη για να αναστρέψει μία μικρότερη ή μεγαλύτερη διατροφική
έλλειψη στα άτομα τρίτης ηλικίας. Όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
ότι, η λήψη των συμπληρωμάτων δεν θα πρέπει να υποκαθιστά συγκεκριμένα τρόφιμα, αλλά να συμπληρώνει μια όσο το δυνατόν υγιεινή
διατροφή. «Η σωστή και υγιεινή διατροφή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
newστην
entries
προσπάθεια διατήρησης της υγείας του ηλικιωμένου», τονίζει ο
παθολόγος. Τι θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνει η διατροφή ενός ηλικιωμένου; Ο κ. Σαχινίδης απαριθμεί:
Φρούτα: Στόχος είναι η κατανάλωση δύο φρούτων την ημέρα. Ο γιατρός συστήνει μάλιστα, την κατανάλωση ολόκληρου του φρούτου, και
όχι χυμού, για τη λήψη περισσότερων φυτικών ινών και βιταμινών.
Λαχανικά: Στόχος είναι ο ηλικιωμένος να καταναλώνει περίπου 2
κούπες λαχανικών την ημέρα – προτιμήστε τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (π.χ. λάχανο, σπανάκι, μπρόκολο) και τα κίτρινα και πορτοκαλί
λαχανικά (π.χ. καρότα, κολοκύθα, γλυκοπατάτα).
Ασβέστιο: Σημαντικές πηγές του είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα
(γάλα, γιαούρτι, τυρί), το μπρόκολο, τα αμύγδαλα και το λάχανο.
Δημητριακά: Προτιμήστε ζυμαρικά, ψωμί και δημητριακά πρωινού
ολικής άλεσης.
Πρωτεΐνες: Οι ενήλικες άνω των 50 χρειάζονται ημερησίως τόση
πρωτεΐνη, όσο είναι το βάρος τους σε γραμμάρια. Για παράδειγμα, μια
ηλικιωμένη κυρία που ζυγίζει 65 κιλά χρειάζεται ημερησίως περίπου
65 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ψάρι, κοτόπουλο, φασόλια, αρακά, ξηρούς καρπούς, αυγά, γάλα ή τυρί.
«Επειδή όμως η επίτευξη μιας πλήρους και ισορροπημένης διατροφής σε αυτές τις ηλικίες, δεν είναι πολύ εύκολος στόχος, συστήνεται η
λήψη μιας πολυβιταμίνης, σε συνδυασμό με ασβέστιο και βιταμίνη D,
αλλά και επιπρόσθετης πρωτεΐνης, για να αποφευχθούν οι διατροφικές ελλείψεις», καταλήγει ο κ. Σαχινίδης. ||
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Η ISOPLUS προτείνει...
solgAR - gInkgo BIloBA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
To ginkgo Biloba χρησιμοποιείται στην
κινέζικη
ιατρική εδώ
και 5.000
χρόνια, για
την υγεία του
εγκεφάλου
και της αναπνευστικής
οδού. Κατά
τη διάρκεια
των τελευταίων δύο δεκαετιών, εκατοντάδες έρευνες
επιβεβαίωσαν πολλές από τις
παραδοσιακές χρήσεις του
Ginkgo. Η μοντέρνα κλινική
χρήση εστιάζει στις θετικές
επιδράσεις του Ginkgo στην
κυκλοφορία και στη χρήση του ως αντιοξειδωτικό.
Βελτιώνει την κυκλοφορία του
αίματος, ειδικά του εγκεφάλου, και είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις αδύνατης μνήμης,
κατάθλιψης και απώλειας
εγρήγορσης.

solgAR - ZInC PIColInATE
ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΗλΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Ο ψευδάργυρος είναι
χρήσιμος σε περιπτώσεις
φλεγμονών και λοιμώξεων,
ρευματοειδούς αρθρίτιδας,
ακμής, εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας και γεροντικής άνοιας. Η έλλειψη ψευδαργύρου
είναι ένα
φαινόμενο
που παρατηρείται συχνά
στα άτομα
της τρίτης
ηλικίας και
τους φυτοφάγους, ενώ
αυξημένες
ανάγκες
μπορεί να
παρουσιαστούν και κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης,
στο θηλασμό και σε καταστάσεις εγχειρήσεων και τραυματισμών.
Το Zinc Picolinate της solgar
είναι στοιχειακός ψευδάργυρος σε πικολινική μορφή,
η οποία θεωρείται η πλέον
απορροφήσιμη από τον οργανισμό.

solgAR - VITAmIn B-12
1000mg mEThYlCoBAlAmIn
h ΚΑΤΑλλΗλΗ ΜΟΡΦΗ Β12
Η βιταμίνη
Β12 είναι
ζωτικής σημασίας για το
νευρικό σύστημα, ενώ
είναι και από
τα στοιχεία
κλειδιά για
τον σχηματισμό υγειών
ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Η B12 για να χρησιμοποιηθεί
από τον οργανισμό, χρειάζεται
πρώτα να μετατραπεί ενδογενώς σε μεθυλοκοβαλαμίνη.
Για πολλούς ανθρώπους,
ωστόσο, αυτή η ενδογενής
μετατροπή είναι ανεπαρκής,
λόγω διαφόρων αιτιών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής
methylcobalamin της solgar,
προσφέρει τη βιταμίνη Β12
υπό τη μορφή της μεθυλοκοβαλαμίνης, μια μορφή που
όπως δείχνουν έρευνες είναι
άμεσα ενεργός κατά την
απορρόφησή της.

διατροφή
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who is who
Ο κ. Θεόφιλος Σαχινίδης
γεννήθηκε στον Πειραιά το 1973.
Είναι παντρεµένος και έχει τρία
παιδιά. Το 1991 αποφοίτησε µε
βαθµό άριστα από το Κολέγιο
Αθηνών, ενώ το 1997 απέκτησε
το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών µε βαθµό πτυχίου 7.98.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική
του θητεία στη Σάµο (1998-99), ενώ
τη διετία 1999-2000 υπηρέτησε ως
αγροτικός ιατρός στο Περιφερικό Ιατρείο
Λεπτοκαρυάς Πιερίας. Στη συνέχεια,
εργάστηκε ως γενικός ιατρός πλήρους
απασχόλησης στο Παθολογικό τµήµα
της κλινικής «Άγιος Νικόλαος». Το
2002 ξεκίνησε την ειδίκευση στην
Παθολογία, στην Α’ Παθολογική Κλινική
του Γ.Κ.Ν. «Άγιος Παντελεήµων».
Το 2007 διετέλεσε επιστηµονικός
συνεργάτης στην ∆’ Παθολογική
Κλινική, στο Π.Γ.Ν.«ΑΤΤΙΚΟΝ». Το
2008 του απονεµήθηκε ο τίτλος του
Ειδικού Παθολόγου. Την ίδια χρονιά
έφυγε για µετεκπαίδευση στο Λονδίνο
στην Ηπατολογία. Εργάστηκε στο Royal
Free Hospital, υπό την καθοδήγηση
του διεθνούς φήµης Καθηγητή
Geoffrey Dusheiko. Το 2009 άνοιξε
το ιδιωτικό του ιατρείο στον
Πειραιά και ανέλαβε διευθυντής του
Παθολογικού τµήµατος της κλινικής
«Πειραϊκό Θεραπευτήριο». Έχει
συµµετάσχει µε ανακοινώσεις, σε
πολυάριθµα συνέδρια στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Ανάµεσα στις
δηµοσιεύσεις του περιλαµβάνονται
άρθρα σε διεθνούς εµβέλειας
επιστηµονικά περιοδικά, όπως
το “Journal of Chemotherapy”
και το “Journal of Biomedical and
Material research A”. Τον Οκτώβριο
του 2010, το Πανεπιστήµιο Αθηνών τον
αναγόρευσε αριστούχο διδάκτορα της
Ιατρικής. Έχει συµµετάσχει σε ιατρικές
τηλεοπτικές εκποµπές, ενώ άρθρα του
έχουν δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες.
1. Guralnik JM, Eisenstaedt RS, Ferrucci L, Klein HG, Woodman RC. Prevalence of anemia in
persons 65 years and older in the United States: evidence for a high rate of unexplained anemia.
Blood. 2004;104:2263–2268
2. Gaziano JM, Sesso HD, Christen WG, Bubes V, Smith JP, MacFadyen J, Schvartz M, Manson JE,
Glynn RJ, Buring JE, Multivitamins in the prevention of cancer in men: the Physicians' Health
Study II randomized controlled trial, JAMA. 2012 Nov 14;308(18):1871-80.

|

|
|

ψυχολογία

|

| Οι αλλαγές στον οργανισμό
των ηλικιωμένων
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•υγεία
Πτώση του µεταβολισµού: «Κάθε χρόνο μετά
την ηλικία των 40, ο μεταβολισμός του ατόμου επιβραδύνεται. Αν συνεχίσει, λοιπόν, το άτομο να τρώει
την
ίδια ποσότητα
φαγητού, το βάρος του πιθανότελευταία
σελίδα
τατα θα αυξηθεί, καθώς καίει λιγότερες θερμίδες»,
σημειώνει
outdoor ο κ. Σαχινίδης.
• Αποδυναµωµένες αισθήσεις: Γεύση, όσφρηση,
ακοή
και όραση εξασθενούν, με αποτέλεσμα
οι ηλιαγορά
new entries
κιωμένοι είτε να αναζητούν έντονες γεύσεις (αύξηση
της κατανάλωσης αλατιού και ζάχαρης), είτε να
μειώνεται η όρεξή τους για φαγητό.
• Απώλεια δοντιών: Η χρήση τεχνητής οδοντοστοιχίας συχνά συνεπάγεται δυσκολία στη μάσηση, στη
σίτιση και περιορισμούς στην επιλογή τροφής.
• Μειωµένη λειτουργία του πεπτικού συστήµατος, του ήπατος και των νεφρών: «Λόγω επιβράδυνσης της λειτουργικότητας του πεπτικού συστήματος, παράγεται λιγότερο σάλιο και γαστρικά υγρά,
με αποτέλεσμα ο οργανισμός να δυσκολεύεται στην
επεξεργασία βιταμινών και ιχνοστοιχείων, όπως οι
βιταμίνες Β12 και Β6 και το φυλλικό οξύ, στοιχεία
απαραίτητα για τη νοητική λειτουργία, την καλή
μνήμη και τη σωστή κυκλοφορία του αίματος»,
τονίζει ο ειδικός.
• Αλλαγή στη σύνθεση του σώµατος: αύξηση του λιπώδους ιστού και μείωση της
μυϊκής μάζας.
• Φάρµακα και ασθένειες: «Κάποια
φάρμακα, καθώς και ασθένειες,
μειώνουν την όρεξη, ενώ παράλληλα επηρεάζουν τη γεύση», εξηγεί ο
κ. Σαχινίδης.
• Αδυναµία προετοιµασίας
φαγητού: Πολλοί ηλικωμένοι
αδυνατούν να ετοιμάσουν τα γεύματά τους, είτε επειδή δεν μπορούν,
είτε επειδή το ξεχνούν.
• Μοναξιά και κατάθλιψη: Η μοναξιά
οδηγεί σε ανορεξία και απώλεια βάρους.
• Οικονοµικές δυσκολίες: Οι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα μειώνουν την
ποσότητα, αλλά και την ποιότητα της
τροφής τους.
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ΕΓΚΥμΟΣΥνη

Περιμένοντας
τονπελαργό
τησ

Νεκταριασ Καρακωστα
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Η εγκυμοσύνη και η γέννηση ενός παιδιού είναι από τα σημαντικότερα
γεγονότα στη ζωή μιας γυναίκας. Το σώμα της είναι αυτό που θα
φιλοξενήσει το μωρό για 9 ολόκληρους μήνες. Γι’ αυτό και είναι
σημαντικό η μέλλουσα μητέρα να κάνει αυτό το πρώτο «σπίτι» της νέας
ζωής που έρχεται, όσο πιο φιλόξενο γίνεται!
Η γυναικολόγος – μαιευτήρας, κ. Αθανασία Τσαλίκη, συμβουλεύει
τις γυναίκες για το πώς να προετοιμάσουν το σώμα τους και να
προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους, για την… έλευση του πελαργού!

Σ

ε μία προγραμματισμένη... έλευση του πελαργού, οι περισσότεροι
γιατροί συστήνουν μια
επίσκεψη πριν τη σύλληψη, ώστε να διαγνωστούν και
να θεραπευτούν τυχόν καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον.
Επίσης, σε μια προγραμματισμένη
εγκυμοσύνη, η γυναίκα έχει τον
χρόνο να αλλάξει τον τρόπο ζωής
της και να τονώσει τον οργανισμό
της, αυξάνοντας τις πιθανότητες,
τόσο να μείνει έγκυος, όσο και να
γεννήσει ένα υγιές μωρό. Μπορεί,
για παράδειγμα, να φέρει το βάρος της πιο κοντά στο φυσιολογικό
(αν είναι υπέρβαρη ή λιποβαρής).
Οι υπέρβαρες γυναίκες αντιμετωπίζουν πιο συχνά προβλήματα
σύλληψης, έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαβήτη
κύησης ή υπέρταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι πιο
πιθανό να υποβληθούν σε καισαρική τομή. Αντίθετα, οι λιποβαρείς
γυναίκες είναι πολύ πιθανό να
αναπτύξουν αναιμία και να φέρουν
στον κόσμο ελλιποβαρές μωρό. Με
δεδομένο, επίσης, ότι οι γυναίκες
με καλή φυσική κατάσταση τείνουν
να έχουν ευκολότερο τοκετό, μια
γυναίκα που προγραμματίζει μια

εγκυμοσύνη, μπορεί να ξεκινήσει
γυμναστική.
Ωστόσο, με τη γυναίκα σήμερα να «μοιράζεται μεταξύ εργασίας και σπιτιού, προσπαθώντας
να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς
ρόλους (της εργαζόμενης, της συζύγου, της νοικοκυράς), η εγκυμοσύνη πολλές φορές δεν είναι
προγραμματισμένη, αλλά κάτι που
προκύπτει, χωρίς η γυναίκα να είναι προετοιμασμένη, σωματικά ή
ψυχολογικά», σημειώνει η μαιευτήρας - γυναικολόγος κ. Αθανασία
Τσαλίκη.

►Είστε έγκυος;

Έστω λοιπόν ότι το τεστ είναι θετικό. Το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής
ξεκινά. Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα για να εξασφαλίσει ότι αυτό το
ταξίδι θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Η κ. Τσαλίκη
απαριθμεί τα βήματα που πρέπει
να ακολουθήσει η γυναίκα, μετά το
θετικό τεστ εγκυμοσύνης.

Βήμα 1. Μία επίσκεψη στον
γυναικολόγο, για προγεννητικό
έλεγχο. Ο γιατρός λαμβάνει το οικογενειακό ιστορικό για γενετικές,
χρωμοσωμικές παθήσεις, για περιστατικά πνευματικής, αναπτυξιακής καθυστέρησης και περιστατικά
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με ανατομικές συγγενείς ανωμαλίες καρδιολογικής και νευρολογικής φύσεως.

Βήμα 2. Ξεκινήστε φυλλι-

κό οξύ. «Η λήψη 400 mcg φυλλικού οξέος κάθε μέρα, από τη στιγμή που το τεστ κύησης βγει θετικό,
μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα
να γεννηθεί το έμβρυο με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και στο
νευρικό σύστημα. Σε προγραμματισμένη εγκυμοσύνη, καλό είναι η
λήψη του φυλλικού οξέος να ξεκινήσει δύο μήνες πριν τη σύλληψη»,
σημειώνει η ειδικός. Σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος
του εμβρύου παίζουν και τα ωμέγα
λιπαρά οξέα.

Βήμα 3. Θα πρέπει να γί-

νουν εξετάσεις για σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα και να θεραπευτούν, αν υπάρχουν.

Βήμα 4. Η γυναίκα θα πρέ-

πει να εμβολιαστεί, για να μειώσει
την πιθανότητα να προσβληθεί από
γρίπη στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Βήμα 5.

Θα πρέπει να γίνει
εξέταση για αντισώματα στο τοξό-

26
σι, αλλαντικά), τα μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά, τα
αναψυκτικά και οι χυμοί με συντηρητικά», τονίζει η κ.
Τσαλίκη.
Καλό είναι η γυναίκα να προτιμά τα φρέσκα από
τα επεξεργασμένα τρόφιμα και να επιλέγει βιολογικά
φρούτα και λαχανικά, αν είναι εφικτό.

► Τips για μια εγκυμοσύνη με ασφάλεια

Για την περίοδο της εγκυμοσύνης όλες οι γυναίκες
έχουν ακούσει και διαβάσει δεκάδες «μη». Τ ι πρέπει
πραγματικά όμως να αποφεύγει και τι είναι καλό να
κάνει η γυναίκα που κυοφορεί;

πλασμα. Εάν δεν υπάρχουν αντισώματα, δίδεται προσοχή στην κατανάλωση ωμών λαχανικών. Εάν υπάρχουν κατοικίδια, όπως π.χ. γάτες, δίδονται σαφείς και
αναλυτικές οδηγίες καθαριότητας στην έγκυο, για να
αποφευχθεί η τοξοπλάσμωση.

Βήμα 6. Θα πρέπει να γίνουν από το γυναι-

κολόγο συστάσεις για υγιεινή δίαιτα και σωστή συντήρηση των τροφίμων. «Μια ισορροπημένη δίαιτα
είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην
υγιεινή διατροφή, να διορθωθούν τυχόν διατροφικές
ελλείψεις και να αποφεύγονται οι ωμές τροφές (σού-

Μειώστε το κάπνισμα, τον καφέ και το αλκοόλ. Η
χρήση νικοτίνης, καφεΐνης, αλκοόλ και φαρμάκων
πρέπει να περιοριστεί και, σταδιακά, να διακοπεί. «Το
τσιγάρο σχετίζεται με 20% νεογνών με χαμηλό βάρος,
8% πρόωρων τοκετών και 5% περιγεννητικής θνησιμότητας. Το κάπνισμα μειώνει επίσης τη γονιμότητα,
μειώνοντας τα επίπεδα οιστρογόνων. Για αποβολές και
υπογονιμότητα έχει επίσης ενοχοποιηθεί η αυξημένη
κατανάλωση καφεΐνης. Η καφεΐνη δρα ως διουρητικό και μπορεί να επιδεινώσει, λόγω αφυδάτωσης, τη
δυσκοιλιότητα, να προκαλέσει ξηρότητα στο δέρμα και
απώλεια ασβεστίου - το οποίο όμως είναι απαραίτητο
για να αναπτύξει το έμβρυο υγιή σκελετό και για να
διατηρήσει η μέλλουσα μητέρα καλά αποθέματα για
τις δικές της ανάγκες. Η καφεΐνη αυξάνει επίσης το
στρες και την αϋπνία, δημιουργεί αγγειοσυστολή και
μειώνει τη ροή αίματος στο πλακούντα. Αυξάνει, επίσης, την αρτηριακή πίεση και μειώνει την απορρόφηση
του σιδήρου. Το αλκοόλ, τέλος, σχετίζεται με αυξημένο
ρίσκο για αποβολή», σημειώνει η κ. Τσαλίκη.
Το κάπνισμα και η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ,
όπως και το αυξημένο βάρος, είναι παράγοντες που
επιδρούν και στη γονιμότητα του άνδρα, επηρεάζοντας
την κινητικότητα του σπέρματος.
Μειώστε το στρες. Αν σκεφθεί κανείς ότι το στρες,
λόγω των ορμονών που εκκρίνει στον οργανισμό,
σταδιακά μετατρέπεται σε «εθισμό», η διαρκώς στρεσαρισμένη γυναίκα, δεν είναι εύκολο να «πατήσει
το κουμπί» και να μετατραπεί εν μία νυκτί σε ήρεμη
έγκυο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, η προσπάθεια μείωσης του στρες να ξεκινήσει πριν την εγκυμοσύνη. Γιατί,
όπως επισημαίνει η κ. Τσαλίκη, τα έμβρυα εγκύων με
πολύ στρες στη διάρκεια της κύησης, έχουν μεγάλες
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Η ISOPLUS προτείνει...
Solgar - Prenatal Nutrients
Φροντίδα για τις μέλλουσες μαμάδες!
Για όλες τις έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που επιθυμούν να καλύψουν
τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις διατροφικές τους ανάγκες, στην πιο σημαντική περίοδο της ζωής τους, η Solgar προτείνει το ειδικά σχεδιασμένο
συμπλήρωμα διατροφής Prenatal Nutrients.
Το Prenatal Nutrients προμηθεύει στο γυναικείο οργανισμό το απαραίτητο
φυλλικό οξύ, που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης
γενετικών ανωμαλιών. Επίσης, παρέχει όλα τα βασικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, υψηλής ισχύος βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη D και τις
αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και E, που βοηθούν στη στήριξη της γενικότερης υγείας της γυναίκας, σε αυτή την σημαντική περίοδο της ζωής της.
Solgar - Folacin (Folic Acid) 400/ 800μg
Χρήσιμο & απαραίτητο
Το Folacin (Folic Acid, φολικό οξύ) είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις της αναιμίας που οφείλεται σε έλλειψη φολικού οξέος. Η λήψη φολικού οξέος συστήνεται επίσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πάντα σε συνεννόηση με τον
γιατρό που παρακολουθεί την κύηση, καθώς μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ιστών του εμβρύου. Το συμπλήρωμα διατροφής Folacin (Folic Acid)
της Solgar λειτουργεί μαζί με τη βιταμίνη Β12 και τη βιταμίνη C στην αξιοποίηση
των πρωτεϊνών και είναι απαραίτητο για την αιμοποίηση.

Solgar - Flaxseed Oil (Cold Pressed) 1250mg
Με τη δύναμη των λιπαρών οξέων
Χρήσιμο για την ομαλή ορμονική ισορροπία και την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος, τo Flaxseed Oil της Solgar, οφείλει τη δράση
του στα ωμέγα - 6 λιπαρά οξέα (λινολεϊκό οξύ) κα στα ωμέγα - 9 (ολεϊκό
οξύ) που περιέχει. Περιέχει λινέλαιο ψυχρής πίεσης, από σπόρους καλλιεργημένους χωρίς φυτοφάρμακα, λιπάσματα και πρόσθετα και αποτελεί
πλούσια πηγή άλφα λινολενικού οξέος.
Solgar - Calcium Citrate with Vitamin D
Ασβέστιο υψηλής απορρόφησης
Το ασβέστιο είναι χρήσιμο για τη δόμηση και τη διατήρηση της φυσιολογικής
λειτουργίας των οστών και των δοντιών, για την τόνωση του μυϊκού συστήματος και τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας.
Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής Calcium Citrate with Vitamin D της Solgar
παρέχει ασβέστιο σε κιτρική μορφή, η οποία προσφέρει υψηλότερη απορρόφηση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ηλικιωμένους και σε άτομα που παρουσιάζουν χαμηλή οξύτητα στομάχου.
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πιθανότητες να γεννηθούν
πρόωρα και μετά τον τοκετό
να παρουσιάσουν συμπτώματα
ευερεθιστότητας.
Πολλές γυναίκες, δεδομένου ότι
με την εγκυμοσύνη χάνουν τον έλεγχο
πάνω στο σώμα και τον χρόνο τους, αγχώνονται, ανησυχούν και γενικά βιώνουν
ανάμικτα συναισθήματα. Πέρα από τη χαρά
τους για το μωρό που έρχεται, προβληματίζονται
για το πώς θα καταφέρουν να ισορροπήσουν π.χ. τη
δουλειά με τη φροντίδα του παιδιού, για το πώς θα τα
βγάλουν πέρα οικονομικά, για το αν θα είναι γερό το
μωρό, για το πώς θα είναι οι ίδιες ως μητέρες, για το
πώς θα αντιδράσουν τα αδελφάκια του (αν υπάρχουν).
Κάντε ειλικρινείς συζητήσεις με τον σύντροφό σας
και μοιραστείτε τις ανησυχίες σας.
Αναζητήστε λύσεις. Για τη φροντίδα του μωρού, για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιο τρίτο άτομο - εντός
ή εκτός οικογενείας. Εάν, παρά τις συζητήσεις,
νιώθετε το άγχος να σας πνίγει, ή αν έχετε βιώσει κατάθλιψη στο παρελθόν, καλό θα ήταν να δείτε
έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
Ασκηθείτε. Ένα μεγάλο ερώτημα που θέτουν πολλές
γυναίκες, μόλις πληροφορηθούν ότι κυοφορούν, αφορά στο αν μπορούν ή όχι να ασκηθούν. Η άσκηση συστήνεται στην κύηση, εκτός αν υπάρχουν αντενδείξεις.
Το περπάτημα για 10-20 λεπτά την ημέρα, π.χ., βοηθά
τη μητέρα, τόσο σωματικά, στη διατήρηση της ευεξία
της, όσο και ψυχολογικά, στη χαλάρωση και στην αντιμετώπιση του στρες. Η yoga είναι μια μορφή άσκησης
που ενδείκνυται στην εγκυμοσύνη. Βοηθά την έγκυο
να ελέγξει το στρες της και μαθαίνει να αναπνέει καλύτερα. Ωστόσο, οι ασκήσεις θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες και η γυναίκα θα πρέπει να συμβουλευθεί
πρώτα τον γυναικολόγο της. ||

Αθανασία Τσαλίκη, mD
Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Τhe Brooklyn Hospital Center
Μαιευτήριο ΡΕΑ
Πέτρου Ράλλη 236, τηλ. 2104969389
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Με τη γυναίκα σήμερα να
μοιράζεται μεταξύ εργασίας
και σπιτιού, προσπαθώντας να
ανταποκριθεί σε πολλαπλούς
ρόλους, η εγκυμοσύνη
πολλές φορές δεν είναι
προγραμματισμένη, αλλά κάτι
που προκύπτει, χωρίς
η γυναίκα να είναι
προετοιμασμένη,
σωματικά
ή ψυχολογικά

32

ΘΩΡΑΚΙΣΤΕ

τηνάμυνάσας

τησ

Λυδίας Παπαευαγγέλου

Τους χειμωνιάτικους μήνες, κύριο μέλημά μας είναι να
αποφύγουμε τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, από το
ελαφρύ κρυολόγημα μέχρι τη σοβαρή γρίπη. Για να το
πετύχουμε, πρέπει να τονώσουμε τον οργανισμό μας και
το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να αποκρούει επιτυχώς τις επιθέσεις των ιών και των λοιπών μικροβίων.
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Π

ώς θα πετύχουμε την
τόνωση της άμυνας
του οργανισμού μας;
Και πόσο η διατροφή
επηρεάζει την ετοιμότητα του ανοσοποιητικού μας
συστήματος; Ο φαρμακοποιός, κ.
Θεόδωρος Καμπόλης, λύνει τις
απορίες μας και μας εξηγεί πως θα
παραμείνουμε γεροί και δυνατοί
όλο τον χρόνο.
«H σχέση της διατροφής και
των λοιμώξεων είναι επιστημονικά
τεκμηριωμένη εδώ και δεκαετίες.
Η φτωχή ποιότητα της διατροφής
μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις
βιταμινών του συμπλέγματος Β, της
βιταμίνης Α καθώς και της βιταμίνης C. Επίσης, η ανεπάρκεια σιδήρου μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για τη εξασθένηση
του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Αν, λοιπόν, κάποιος εμφανίσει
συμπτώματα, όπως ο πυρετός, ο
βήχας, η καταρροή, ο πονόλαιμος,
ο πόνος στους μύες, ο πονοκέφαλος, αλλά και ρίγη, αίσθημα κόπωσης, διάρροια και εμετούς, η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού
θα πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να
μην υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις», εξηγεί ο κ. Καμπόλης.
«Συνήθως, κατά της διάρκεια
μιας ίωσης στόχος μας είναι να
φάμε για να... δυναμώσουμε, χωρίς
όμως να καταναλώνουμε τις κατάλληλες τροφές για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
Για να προστατευθούμε από τις
απειλές του χειμώνα, πέρα από το
να φροντίζουμε την υγεία μας και
να τηρούμε τους βασικούς κανόνες
υγιεινής, πρέπει να προσθέσουμε
στο διαιτολόγιό μας τροφές που θα
διατηρήσουν το ανοσοποιητικό μας
σύστημα σε καλή λειτουργία και να
αναπληρώνουμε τις ‘χαμένες’ θρε-

πτικές ουσίες με τα ανάλογα συμπληρώματα διατροφής, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο», επισημαίνει
ο κ. Καμπόλης.

► ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑλλΑ ΚΑΙ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΡΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Βιταμίνες του συμπλέγματος Β:
Η έλλειψή τους μπορεί να αποδυναμώσει τα επίπεδα σιδήρου και
φερριτίνης στον οργανισμό και να
οδηγήσει σε εμφάνιση αναιμίας
(μεγαλοβλαστική αναιμία). Το φυλλικό οξύ, η Β12 και η Β6 βοηθούν
στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας τόσο της φυσικής, όσο και
επίκτητης ανοσίας. Φυσικές πηγές
βιταμινών του συμπλέγματος Β
είναι το μοσχάρι, η πέστροφα, τα
δημητριακά, ο σολομός, τα μύδια
αλλά και το γάλα και το γιαούρτι.
Η αναπλήρωση των ελλείψεων των
βιταμινών του συμπλέγματος Β,
μέσω συμπληρωμάτων διατροφής,
βελτιώνουν τη λειτουργικότητα των
αντισωμάτων.
Βιταμίνη C: Τα οφέλη της βιταμίνης
C και η συνεισφορά της στην άμυνα του οργανισμού είναι γνωστά
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σε όλους. Η βιταμίνη C κινητοποιείται άμεσα σε περίπτωση φλεγμονής και προσφέρει αυξημένη
αντιμικροβιακή δράση. Επίσης, η
βιταμίνη C βοηθά στην αύξηση της
παραγωγής λευκών αιμοσφαιρίων και αντισωμάτων και ιδίως της
ιντερφερόνης, μιας πρωτεΐνης/
αντισώματος που περιβάλλει προστατευτικά τις κυτταρικές μεμβράνες, αποθαρρύνοντας την είσοδο των ιών.
Φυσικές πηγές της βιταμίνης C είναι το μπρόκολο, οι
πιπεριές, το σπανάκι, η κολοκύθα, οι ντομάτες, ενώ από
φρούτα, το πορτοκάλι, η παπάγια και τα ακτινίδια. Η Βιταμίνη C
είναι καλό να καταναλώνεται προληπτικά και μέσω σκευασμάτων,
μιας και είναι υδατοδιαλυτή – η
περίσσειά της αποβάλλεται από τον
οργανισμό μέσω των ούρων, άρα
ακόμη και σε περίπτωση υπερβολικής λήψης, δεν υπάρχουν τοξικές επιδράσεις.
Βιταμίνη D: Η βιταμίνη D είναι μια
πολύ σημαντική βιταμίνη για την
υγεία των οστών, το ανοσοποιητικό
και τη γενική καλή υγεία. Το 2010,
ανακοινώθηκε στο Nature1 μια νέα
ανακάλυψη που αφορά στον ρόλο
της βιταμίνης D στην ενεργοποίηση
των ανοσοποιητικών μηχανισμών
του οργανισμού μας.
Όταν το σώμα μας έρχεται σε
επαφή με κάποιον νέο ιό η βακτηρίδιο, επιστρατεύονται συγκεκριμένα λευκά αιμοσφαίρια –Τ λεμφοκύτταρα– για να πολεμήσουν
τον εισβολέα. Το καθένα όμως από
αυτά τα κύτταρα είναι προγραμματισμένο να αναγνωρίζει έναν συγκεκριμένο ιό ή βακτηρίδιο. Αυτά
τα λιγοστά κύτταρα πρέπει άμεσα
να πολλαπλασιαστούν για να μην
επιτρέψουν στον εισβολέα να προ-
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καλέσει νόσο. Για να μπορέσουν όμως
να ενεργοποιηθούν τα Τ-λεμφοκύτταρα
και να μετατραπούν σε κύτταρα που θα
σκοτώσουν το μικρόβιο, είναι απαραίτητη
η παρουσία της βιταμίνης D σε επαρκείς
ποσότητες. Αν, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν υπάρχει αφθονία βιταμίνης D
στο αίμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
ανεπαρκή απόκριση των Τ - λεμφοκυττάρων και το ανοσοποιητικό μας δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στην απειλή από τον ιό ή
το βακτήριο.
ψευδάργυρος: Ο ψευδάργυρος παίζει
σημαντικό ρόλο σε πολλές βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.
Εμπλέκεται σε ποικίλες κυτταρικές λειτουργίες, όπως στην άμυνα ενάντια στις
ελεύθερες ρίζες, στη ρύθμιση πολυάριθμων γονιδίων, ενώ μπορεί να επηρεάσει
και την ενδοκρινική λειτουργία. Ο ψευδάργυρος εμποδίζει τον σχηματισμό των
πρωτεϊνών που χρησιμοποιούν οι ιοί του
κρυολογήματος για να αναπαράγουν τον
εαυτό τους. Έχει βρεθεί, ότι μπορεί να
περιορίσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων
και να μειώσει τη σοβαρότητα του κοινού
κρυολογήματος, όταν ληφθεί εντός 24
ωρών από τα πρώτα συμπτώματα. Είναι
απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος και την προστασία του οργανισμού από μολύνσεις,
ιώσεις και ασθένειες, ενώ βοηθά στη
διαδικασία επούλωσης των τραυμάτων.
Φυσικές πηγές ψευδαργύρου αποτελούν
οι σπόροι από κολοκύθα, τα φιστίκια, το
τυρί, η πατάτα, το μοσχάρι, το αρνί, το
χοιρινό, η γαλοπούλα και ο σολομός. ||
1. Leavy O., Immune-boosting sunshine, Nature Reviews Immunology 10, 220
(April 2010) | doi:10.1038/nri2759

Info
Θεόδωρος Καμπόλης
Καμπόλης Pharmacy
Βασιλίσσης Σοφίας 23, Μαρούσι
Τηλ. 2108025279

Η ISOPLUS προτείνει...
omnIum ΤΗΣ solgAR
ΟλΟΚλΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑλΥψΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Το συμπλήρωμα διατροφής omnIum αποτελεί μια προηγμένη φόρμουλα πολλαπλής
διατροφικής αξίας με μεγίστη απορρόφηση
και αξιοποίηση από τον οργανισμό. Επιλέγεται από ειδικούς και καταναλωτές, ως ένα
κορυφαίο διατροφικό συμπλήρωμα, αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης πάνω στην επιστήμη της
διατροφής και εκτεταμένων ερευνών πάνω
σε θέματα πρόληψης των ασθενειών και επίτευξης και διατήρησης ιδανικής υγείας. Το
OMNIUM θεωρείται ένας τέλειος και ισορροπημένος συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων,
ισχυρών αντιοξειδωτικών ουσιών και πολύτιμων φυτοστοιχείων. Το OMNIUM πράγματι αναδεικνύει τη συνεργασία μεταξύ της φύσης και της επιστήμης της διατροφής στην υψηλότερή της έκφραση.
ΠΟλΥΒΙΤΑΜΙΝΗ Vm – 2000 ΤΗΣ solgAR
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟλΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟλΑ!
Οι γρήγοροι και έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας, εξουθενώνουν και καταπονούν τον
οργανισμό μας, ενώ δεν μας επιτρέπουν να
τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά. Όλα αυτά, μαζί
με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και το στρες,
μπορούν πολύ εύκολα να μας καταστήσουν...
υποψήφιους για κάποια ίωση ή γρίπη.
Η solgar κατανοώντας τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, παρουσιάζει την πολυβιταμίνη
Vm-2000, μια ισχυρή πολυ-διατροφική φόρμουλα σχεδιασμένη για να παρέχει στον οργανισμό τα απαραίτητα διατροφικά
στοιχεία και τον ενισχύει από τις προκλήσεις του χειμώνα.
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, πεπτικά ένζυμα, υπερτροφές, βότανα, υδατοδιαλυτές ίνες και βιοφλαβονοειδή.
Η πολυβιταμίνη VM-2000 της Solgar είναι κατάλληλη για άτομα όλων των ηλικιών, αλλά και για άτομα με έντονη φυσική
δραστηριότητα. Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αθλητές,
άτομα και επαγγελματίες με έντονους ρυθμούς ζωής, καθώς
και για χορτοφάγους.

ΑΝΑΙΜΙΑ

Δεν είναι
μία η αιτία
Χλωμάδα - «χλώρωση» το
έλεγαν πολύ παλιά - εύκολη
κόπωση, έλλειψη ενέργειας,
ταχυπαλμίες. Γνωστές
καταστάσεις, κυρίως σε
κορίτσια και νέες γυναίκες.
Αναιμία από έλλειψη
σιδήρου - η συχνότερη και η
πιο γνωστή αναιμία.
Αλλά ας δούμε τα πράγματα
με τη σειρά, με τη βοήθεια
του κ. Θεόδωρου Σπανού,
Ιατρού- Αιματολόγου, MD,
PhD, Συντονιστή Διευθυντή
στο νοσοκομείο Παίδων
«Η Αγία Σοφία».
τησ

Νεκταριασ Καρακωστα

37

Η

λέξη κλειδί για την αναιμία
είναι η αιμοσφαιρίνη. «Η
αιμοσφαιρίνη είναι η ουσία
που βρίσκεται στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η πτώση των επιπέδων αυτής της
χρωματιστής πρωτεΐνης, χαρακτηρίζεται
ως αναιμία», εξηγεί ο κ. Σπανός. Ανάλογα όμως με τις αιτίες που προκαλούν την
πτώση της αιμοσφαιρίνης, μπορούμε να
προσδιορίσουμε τα διαφορετικά είδη
αναιμίας.
Η αναιμία, στην πραγματικότητα δεν
αποτελεί νόσο, αλλά εργαστηριακό εύρημα, αφού προκύπτει ως αποτέλεσμα
ποικίλων ασθενειών. Ωστόσο, εκφράζεται με συμπτώματα που είναι δυσάρεστα
για τους πάσχοντες, όπως ταχυκαρδία,
αίσθημα κόπωσης, δύσπνοια, ζάλη, εμβοές στα αυτιά, κεφαλαλγία κ.ά.
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Η αναιμία εκφράζεται με συμπτώματα που
είναι δυσάρεστα για τους πάσχοντες, όπως
ταχυκαρδία, αίσθημα κόπωσης, δύσπνοια, ζάλη,
εμβοές στα αυτιά, κεφαλαλγία κ.ά.

► Τα είδη

Αν και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε την τάση να
θεωρούμε αναιμία μόνο την έλλειψη σιδήρου, ο κ.
Σπανός επισημαίνει ότι οι αναιμίες διακρίνονται σε
ποικίλες κατηγορίες. «Το αίμα αναπαράγεται συνέχεια. Κάθε ερυθρό αιμοσφαίριο επιβιώνει για 100-120
μέρες. Μετά από αυτό το διάστημα καταστρέφεται και
παράγεται ένα νέο από τον μυελό των οστών. Όταν ο
μηχανισμός αυτός διαταραχθεί, μπορεί να έχουμε έλλειμμα στην παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων
και να εμφανιστεί αναιμία. Για παράδειγμα, μπορεί να
χάνεται αίμα και η απώλεια να μην μπορεί να καλυφθεί, είτε η καταστροφή των αιμοσφαιρίων να είναι
υπερβολική», εξηγεί ο ειδικός.
Στην αιμολυτική αναιμία έχουμε μείωση του χρόνου
επιβίωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι αιμολυτικές
αναιμίες διακρίνονται σε οξείες και χρόνιες, σε κληρονομικές και επίκτητες. Ένα παράδειγμα τέτοιας αναιμίας είναι η δρεπανοκυτταρική αναιμία, όπου έχουμε χαμηλής ποιότητας ερυθρά αιμοσφαίρια που δεν μπορούν
να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κυκλοφορίας και
καταστρέφονται πρόωρα. Σε άλλες περιπτώσεις αιμολυτικών αναιμιών, υπάρχουν αστοχίες στο περιεχόμενο
ή στη μορφή των ερυθροκυττάρων, τους λείπουν δηλαδή κάποιοι παράγοντες ή δεν λειτουργούν φυσιολογικά,

με αποτέλεσμα να βραχύνεται ο χρόνος της ζωής τους.
Η διάγνωση του τύπου της αιμολυτικής αναιμίας απαιτεί
λεπτομερή λήψη του ιστορικού του ασθενούς (με έμφαση
σε θέματα όπως οικογενειακό ιστορικό, λήψη φαρμάκων,
είδος διατροφής), πλήρη κλινική εξέταση και ειδικό εργαστηριακό έλεγχο.
Η απλαστική αναιμία χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του μυελού των οστών να παράξει κύτταρα του
αίματος, με αποτέλεσμα ο ασθενής να παρουσιάζει
αναιμία (χαμηλό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και
άρα αιμοσφαιρίνης), χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια και
χαμηλά αιμοπετάλια. Η απλαστική αναιμία, μπορεί
να είναι είτε κληρονομικής αιτιολογίας (π.χ. αναιμία
Fanconi), είτε μπορεί να εμφανιστεί μετά από έκθεση
σε τοξικές ουσίες (όπως π.χ. το βενζόλιο, που είναι μυελοτοξική ουσία), έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία
ή λήψη μυελοτοξικών φαρμάκων (π.χ. άλατα χρυσού,
τετρακυκλίνες).

► Στερητικές αναιμίες

Όπως επισημαίνει ο κ. Σπανός, μία ξεχωριστή κατηγορία είναι οι λεγόμενες στερητικές αναιμίες, όπου το
άτομο στερείται των ουσιών που του είναι απαραίτητες
για τη διαδικασία της αιμοποίησης. «Η παραγωγή αίματος δεν είναι απλή υπόθεση. Το αίμα συντίθεται από

Η ISOPLUS προτείνει...
solgAR - B12 – 2000Μg lIQuID wITh B-ComPlEx 59ml
ΤΟ ΥΓΡΟ ΤΟΝΩΤΙΚΟ
Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στην ομαλή παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ παράλληλα
είναι απαραίτητο συστατικό για την ομαλή λειτουργία και ακεραιότητα του νευρικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Παράλληλα, το σύμπλεγμα βιταμινών Β συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του
μεταβολισμού, βοηθώντας την απελευθέρωση ενέργειας από τις τροφές.
Η B12 καθώς και όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών Β σε υγρή μορφή είναι η πρόταση της solgar για
όσους αναζητούν τα οφέλη της βιταμίνης Β στην πιο αφομοιώσιμη και εύληπτη μορφή της. Ιδανική
για όσους υποφέρουν από προβλήματα στο στομάχι ή δυσκολεύονται στην κατάποση ταμπλετών, η
Β12 liquid απορροφάται ταχύτατα από του βλεννογόνους του στόματος, οδηγώντας στη γρηγορότερη αφομοίωσή της από τον οργανισμό. Απαραίτητη για vegans και φυτοφάγους.
nATuRE’s BounTY - ΣΥΜΠλΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ B–50
ΠΟλΥΤΙΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΜΙΑ
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος B συμβάλλουν στην αιμοποίηση, κάτι που τις καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιπτώσεις έλλειψης σιδήρου και χαμηλού αιματοκρίτη, στην ομαλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού, στην καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και των βιταμινών που λαμβάνονται
από τη διατροφή και στη μείωση της αίσθησης κόπωσης. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι
ακόμη σημαντικές για την τόνωση του νευρικού συστήματος και βοηθούν στην ανακούφιση από
ημικρανίες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την υγεία του δέρματος. Το ισορροπημένο σύμπλεγμα
βιταμινών Β-50 ελεγχόμενης αποδέσμευσης της nature’s Bounty, περιέχει τις βιταμίνες του
συμπλέγματος Β, σε μορφή που αποδεσμεύονται σταδιακά στον οργανισμό. Έτσι, οι βιταμίνες
κυκλοφορούν για περισσότερες ώρες στο σώμα, και η χρησιμοποίησή τους από τα διάφορα συστήματα του οργανισμού, βελτιστοποιείται.
solgAR - VITAmIn B-12 1000mg mEThYlCoBAlAmIn
h ΚΑΤΑλλΗλΗ ΜΟΡΦΗ Β12
Η βιταμίνη Β12 είναι ζωτικής σημασίας για το νευρικό σύστημα, ενώ είναι και από τα στοιχεία
κλειδιά για τον σχηματισμό υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η B12 για να χρησιμοποιηθεί από τον
οργανισμό, χρειάζεται πρώτα να μετατραπεί ενδογενώς σε μεθυλοκοβαλαμίνη, με την επίδραση
του ενζύμου MTRR. Για πολλούς ανθρώπους, ωστόσο, αυτή η ενδογενής μετατροπή είναι ανεπαρκής. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής methylcobalamin της solgar, προσφέρει τη βιταμίνη Β12
υπό τη μορφή της μεθυλοκοβαλαμίνης, μια μορφή που είναι άμεσα ενεργός κατά την απορρόφησή της.
solgAR - FolACIn (FolIC ACID) 400/ 800Μg
ΧΡΗΣΙΜΟ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
Το Folacin (Folic Acid, φολικό οξύ) είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις της αναιμίας που οφείλεται σε έλλειψη φολικού οξέος. Η λήψη φολικού οξέος συστήνεται επίσης κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό που παρακολουθεί την κύηση, καθώς μπορεί
να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ιστών του εμβρύου. Το συμπλήρωμα διατροφής Folacin (Folic
Acid) της solgar λειτουργεί μαζί με τη βιταμίνη Β12 και τη βιταμίνη C στην αξιοποίηση των πρωτεϊνών και είναι απαραίτητο για την αιμοποίηση.
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πρωτεΐνες, ανόργανα και οργανικά στοιχεία, βιταμίνες,
άλατα, ενώσεις και υδατάνθρακες. Για να μπορέσει ο
μυελός να συνθέσει το αίμα θα πρέπει να έχει διαθέσιμα όλα αυτά τα συστατικά». Το σημαντικότερο στοιχείο
σε αυτή τη διαδικασία είναι ο σίδηρος. Χωρίς σίδηρο,
η αιμοσφαιρίνη δεν μπορεί να βρει τον δρόμο της για
το εσωτερικό του ερυθροκυττάρου. Έτσι, τα αιμοσφαίρια παραμένουν αναξιοποίητα στον μυελό των οστών,
όπου υπόκεινται σε μιτώσεις, με αποτέλεσμα την εμφάνιση της λεγόμενης μικροκυττάρωσης.

► Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β
Κρίσιμες για την αιμοποίηση είναι και οι βιταμίνες του
συμπλέγματος Β και ιδιαίτερα η βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη). Μπορεί να προκληθεί αναιμία λόγω έλλειψης της

Η σιδηροπενική αναιμία πλήττει
κυρίως τα νεογνά, τα παιδιά, τους
εφήβους, τους χορτοφάγους, τις
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
και τις εγκύους

συγκεκριμένης βιταμίνης, ρωτάμε τον ειδικό; «Ναι»
απαντά ο κ. Σπανός. «Και ευτυχώς που σήμερα έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου των επιπέδων πυριδοξίνης
στον οργανισμό - κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν».
Εξίσου σημαντική είναι και η Β12 (κυανοκοβαλαμίνη), η έλλειψη της οποίας εμπλέκεται στην μακροκυτταρική αναιμία: είναι η αναιμία που χαρακτηρίζεται
από αύξηση του μέσου μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Σε μεγάλο βαθμό, η μακροκυτταρική αναιμία είναι άγνωστης αιτιολογίας, με κύρια συμπτώματα:
ωχρότητα, αδυναμία, καταβολή δυνάμεων, αίσθημα
πόνου στη γλώσσα, ανορεξία, απώλεια βάρους και,
ίσως, συμπτώματα από το καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστημα.
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Η βιταμίνη Β12, μαζί με το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητη και στις περιπτώσεις σιδηροπενικής αναιμίας. Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο συχνή
μορφή αναιμίας - σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αφορά περίπου
2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο!
Πλήττει κυρίως τα νεογνά (η βρεφική σιδηροπενική αναιμία εμφανίζεται τις πρώτες εβδομάδες της
ζωής του μωρού και εξαφανίζεται συνήθως όταν το
μωρό αρχίσει να τρώει στερεές τροφές), τα παιδιά,
τους εφήβους (και περισσότερο τα κορίτσια), τους
χορτοφάγους, τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και, κυρίως, τις εγκύους, λόγω της συνεχόμενης
αύξησης του όγκου του αίματος και της αραίωσης
των ερυθρών αιμοσφαιρίων. «Καμία γυναίκα, όσο
καλούς δείκτες και να έχει, δεν μπορεί να φέρει εις
πέρας την εγκυμοσύνη της, αν δεν λάβει σίδηρο. Αν
το κάνει, θα φτάσει στο μαιευτήριο με εξαντλημένα όλα τα αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό της»,
υπογραμμίζει ο κ. Σπανός.
Για την έγκαιρη διάγνωση της σιδηροπενικής
αναιμίας, ένας καλός δείκτης είναι τα επίπεδα της
φερριτίνης στο αίμα. Η φερριτίνη (Ferritin) είναι μια
πρωτεΐνη που δεσμεύει τον σίδηρο και λειτουργεί
στον οργανισμό σαν αποθήκη σιδήρου.
Τα επίπεδα της φερριτίνης μειώνονται πριν από την
εμφάνιση των συμπτωμάτων της αναιμίας. Στο πρώτο στάδιο της σιδηροπενικής αναιμίας, εξαντλούνται
τα αποθέματα της φερριτίνης και της αιμοσιδηρίνης.
Στο δεύτερο στάδιο, μειώνεται ο σίδηρος του ορού
και αυξάνεται η ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα.
Φτάνοντας στο τρίτο στάδιο, μειώνεται το επίπεδο
της αιμοσφαιρίνης και η έλλειψη σιδήρου επηρεάζει
τη σύνθεση της αίμης.

► ΠΡΟλΗψΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
«Όταν κάποιος έχει έλλειψη σιδήρου και του χορηγούμε σίδηρο, βάζουμε μπροστά τις μηχανές της
αιμοποίησης. Για να παραχθεί όμως αίμα, δεν αρκεί
ο σίδηρος, χρειάζονται και τα άλλα υλικά της αιμοποίησης. Άρα χρειαζόμαστε βιταμίνη Β12 και φυλλικό οξύ», τονίζει ο κ. Σπανός. Eπίσης, σημαντικό
στοιχείο για την καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου
είναι η βιταμίνη C και η αποφυγή ουσιών που προκαλούν ανάσχεση του ρυθμού απορρόφησής του,
όπως οι τανίνες, ουσίες που περιέχονται στο κόκκινο κρασί, στο τσάι, στο κακάο και στον καφέ.
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Για την πρόληψη της αναιμίας, είναι σημαντικό να
ακολουθεί κανείς μία πλήρη και ισορροπημένη διατροφή: «Χρήσιμο στην ενίσχυση της διατροφής σας
μπορεί να φανεί κάποιο συμπλήρωμα, ώστε να λαμβάνονται επαρκείς ποσότητες από τα στοιχεία που
προαναφέραμε, όπως βιταμίνη Β12, φυλλικό οξύ,
βιταμίνη C».
Καλές πηγές σιδήρου, μέσω της διατροφής, είναι: το αρνί, το μοσχάρι, το χοιρινό, η γαλοπούλα, το
συκώτι, τα λαχανικά όπως αγκινάρα, αρακάς, μανιτάρια, ραδίκια, κόκκινο λάχανο, τα όσπρια (φακές,
φασόλια, ρεβίθια), τα δημητριακά (π.χ. μούσλι), οι
σταφίδες, τα δαμάσκηνα κ.λπ. Πλούσιες τροφές σε
σίδηρο είναι και τα καλαμάρια, τα μύδια, τα στρείδια,
τα φιστίκια, τα αμύγδαλα, τα καρύδια.
Η θεραπεία της αναιμίας, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνει χορήγηση βιταμίνης
Β12 ή φυλλικού οξέος, αλλά κυρίως «είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την αιτία που προκάλεσε την
απώλεια αίματος και την αναιμία, αλλιώς το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί», τόνισε ο κ. Σπανός. ||

Info
Θεόδωρος Α. Σπανός
Ιατρός - Αιματολόγος, mD, PhD
Συντονιστής Διευθυντής στο νοσοκομείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Xοληστερόλη:
Kαλή ή κακή;
τησ

Η

Λυδίας Παπαευαγγέλου

Διαβάζουμε πως είναι
απαραίτητη, αλλά και
επικίνδυνη. Τι γίνεται όμως
όταν οι δείκτες δείχνουν
αυξημένη χοληστερόλη;
Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε
εξαντλητικές δίαιτες ή να
πίνουμε φάρμακα εφ’ όρου
ζωής; Είναι σωστό και χρήσιμο
να μετράμε τη χοληστερόλη μας
ασταμάτητα; Τις απορίες μας
λύνει ο καρδιολόγος
κ. Λεωνίδας Τσακνάκης.

χοληστερόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι σημαντικό
λιπώδες συστατικό
των μεμβρανών όλων
των κυττάρων, το οποίο παράγεται
κυρίως από το ήπαρ.
«Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι χοληστερόλης, η HDL
και η LDL χοληστερόλη ή όπως συνηθίζεται να λέγεται, η «καλή» και η «κακή» χοληστερόλη. Τα υψηλά
επίπεδα της καλής χοληστερόλης (HDL) ωφελούν τον
οργανισμό, ενώ τα υψηλά επίπεδα της κακής (LDL)
χοληστερόλης είναι επιβλαβή για τον οργανισμό, καθώς αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση, κυρίως, καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι δύο τύποι
χοληστερόλης εξετάζονται αναλογικά και θα πρέπει
να υπάρχουν αυξημένα επίπεδα «καλής» και μειωμένα επίπεδα «κακής» χοληστερόλης, προκειμένου
η τιμή του λόγου της LDL/HDL χοληστερόλη να μην
ξεπερνά το 5», εξηγεί ο κ. Τσακνάκης. Για παράδειγμα, έστω ότι δυο άτομα έχουν 250mg/dl «κακή» χοληστερόλη, αλλά ο ένας έχει «καλή» χοληστερόλη
27mg/dl και ο άλλος 63mg/dl. Αυτό σημαίνει ότι η

τιμή του κλάσματος είναι 9,26 για
τον πρώτο και 3,97 για τον δεύτερο. Ο πρώτος πρέπει να κάνει
βήματα για να αυξήσει την καλή
του χοληστερόλη, παρά το γεγονός ότι και οι δυο έχουν την ίδια
LDL χοληστερόλη.

► Γιατί έχω αυξημένη

«κακή» χοληστερόλη;
Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα του κάθε ατόμου. Μερικούς από αυτούς μπορούμε να τους ελέγξουμε και
άλλους όχι. Ανάμεσα σε αυτούς που μπορούμε να
ελέγξουμε, είναι η διατροφή και, γενικότερα, ο τρόπος ζωής, ενώ ο βασικότερος από τους παράγοντες
που αδυνατούμε να θέσουμε υπό έλεγχο είναι, φυσικά, η κληρονομικότητα.
«Το τι τρώμε είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να
γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλα τα ζωικά παράγωγα επιβλαβή- όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Ορισμένα
τρόφιμα περιέχουν λίπη που βελτιώνουν τα επίπεδα
της χοληστερόλης. Στην αύξηση των επιπέδων της LDL
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Η τακτική άσκηση μπορεί να μας
βοηθήσει να χάσουμε βάρος και να
βελτιώσουμε τα επίπεδα της LDL
και της HDL χοληστερόλης μας

και στη μείωση των επιπέδων της HDL, αυξάνοντας το συνολικό
επίπεδο χοληστερόλης στο αίμα μας, συμβάλλουν τα παραπανίσια κιλά. Στα παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί και η έλλειψη
της άσκησης, που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού
βάρους. Η τακτική άσκηση μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε
βάρος και να βελτιώσουμε τα επίπεδα της LDL και της HDL χοληστερόλης μας.
Είναι αρκετά σημαντικό, επίσης, να γνωρίζουμε ότι το φύλο και
η ηλικία κάθε ατόμου διαδραματίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο στο
ζήτημα της χοληστερόλης. Στην εφηβεία, οι άνδρες έχουν χαμηλότερα επίπεδα HDL χοληστερόλης από τις γυναίκες. Οι νεότερες
γυναίκες έχουν, με τη σειρά τους, χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης από τους άνδρες. Όμως, μετά την ηλικία των 55, τα
επίπεδα της κακής χοληστερίνης αυξάνουν και στις γυναίκες, με
αποτέλεσμα να φτάνουν ή και να ξεπερνούν εκείνα των ανδρών»,
επισημαίνει ο ειδικός.

► Μήπως είναι κληρονομική;
«Η κληρονομικότητα δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο, όμως
υπάρχει και -σε κάποιες περιπτώσεις- μπορεί να θεωρηθεί έως
και επικίνδυνη για τον οργανισμό», τονίζει ο κ. Τσακνάκης. «Η
πλέον ακραία μορφή κληρονομικότητας, στο θέμα της χοληστερόλης, είναι η επονομαζόμενη οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία,
η οποία χαρακτηρίζεται από ψηλή συγκέντρωση χοληστερόλης

στο αίμα, που μεταδίδεται με κληρονομικό τρόπο. Η συχνότερη μορφή της
οικογενειακής υπερχοληστερολαιμίας,
στην οποία εμπλέκεται μόνο ένα γονίδιο,
υπάρχει σε 1 άνθρωπο ανά 500. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερες αλλά σπανιότερες μορφές της πάθησης, στις οποίες
εμπλέκονται δύο παθολογικά γονίδια.
Η πάθηση είναι η σημαντικότερη από
τις γνωστές αιτίες πρόωρης καρδιακής
προσβολής και συνοδεύεται από υψηλά
ποσοστά θανάτων. Αυξάνει τον κίνδυνο
θανάτου λόγω καρδιακής προσβολής
πριν από την ηλικία των 50 ετών, κατά 20
- 39 φορές σε σύγκριση με ανθρώπους
που δεν έχουν οικογενειακή υπερχοληστερολαιμία», εξηγεί ο ειδικός.

► Πρόληψη και αντιμετώπιση

Επειδή η πρόληψη είναι σαφώς προτιμότερη της θεραπείας, το σημαντικότερο
είναι να φροντίζουμε το σώμα μας όσο το
δυνατόν καλύτερα. Το δίπτυχο της επιτυχίας συνοψίζεται στη φράση «άσκηση
και σωστή διατροφή». Μια διατροφή
πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και τροφές
που αυξάνουν την καλή χοληστερόλη ή
που δεν οδηγούν στην αύξηση της «κακής» χοληστερόλης, μπορεί να αποτελέσει τον κατεξοχήν ιδανικό σύμμαχο στην
προσπάθειά μας να παραμένουμε υγιείς.
Όταν η σωστή διατροφή συνδυασθεί με
ήπια, συστηματική άσκηση, ανάλογη με
τις αντοχές αλλά και την ηλικία του κάθε
ατόμου, τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα πολύ κοντά στο επιθυμητό.
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Η ISOPLUS προτείνει...
solgAR - hYDRoxY CITRATE
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
λΙΠΟΥΣ!
Το hydroxy
Citrate θεωρείται η πλουσιότερη πηγή
υδροκιτρικού
οξέος, ουσία
που προσφέρει
ό,τι ακριβώς
χρειάζεται ο
καθένας μας
στην προσπάθειά του να επανέλθει στα παλιά του κιλά.
Το Hydroxy Citrate προέρχεται από τη φλούδα του
καρπού Garcinia Cambogia
και σύμφωνα με πρόσφατες
επιστημονικές έρευνες, βοηθά στη μείωση της όρεξης
και εμποδίζει την αποθήκευση λίπους. Ακόμη, συμβάλλει
στη μείωση του λίπους του
σώματος και στην επιτάχυνση
του καψίματος των θερμίδων.
solgAR - FlAxsEED oIl
1250mg
ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΩΝ λΙΠΑΡΩΝ
ΟΞΕΩΝ
Χρήσιμο για την
ομαλή ορμονική
ισορροπία και
την προστασία
του καρδιαγγειακού συστήματος, τo Flaxseed
oil της solgar,

οφείλει τη δράση του στα Ω-6
λιπαρά οξέα (λινολεϊκό οξύ)
και στα Ω-9 (ολεϊκό οξύ) που
περιέχει. Περιέχει λινέλαιο
ψυχρής πίεσης, από σπόρους καλλιεργημένους χωρίς
φυτοφάρμακα, λιπάσματα
και πρόσθετα και αποτελεί
πλούσια πηγή άλφα λινολενικού οξέος.
solgAR - FIsh oIl
ConCEnTRATE
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΧΟλΗΣΤΕΡΙΝΗ
Το Fish oil
Concentrate
της solgar
προέρχεται
από συμπυκνωμένο έλαιο
ψαριών,
πλούσιο σε
πολυακόρεστα Ω-3
λιπαρά οξέα
(EPA και
DHA). Τα ουσιώδη Ω-3 λιπαρά
οξέα που περιέχει προστατεύουν το καρδιαγγειακό
σύστημα και συμβάλλουν
στη μείωση των αυξημένων
επιπέδων χοληστερόλης και
τριγλυκεριδίων στο αίμα.
Επιπλέον, είναι χρήσιμο στην
εξισορρόπηση ήπιων υπερτάσεων, ενώ προάγει την
υγεία του νευρικού συστήματος, καθιστώντας το εξαιρετικά χρήσιμο στην πρόληψη
επαναλαμβανόμενων πονοκεφάλων και ημικρανιών.

l-CARnITInE 1500mg
lIQuID ΤΗΣ solgAR
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΕΙΣ!
Καρνιτίνη σε υγρή μορφή
για καλύτερη
απορρόφηση
και αφομοίωση, είναι το
μυστικό της
solgar για
τους πρωταθλητές στη
ζωή και το
γυμναστήριο.
Η καρνιτίνη
είναι ένα
απαραίτητο
αμινοξύ χρήσιμο για την
παραγωγή ενέργειας ενώ
παράλληλα ελαττώνει τα
επίπεδα της χοληστερίνης
και των τριγλυκεριδίων
στο αίμα.
Τα οφέλη της L-καρνιτίνης
στην απόδοση ενέργειας,
στις αθλητικές επιδόσεις,
στην αντοχή και στην άσκηση έχουν τεκμηριωθεί σε
πολλές κλινικές μελέτες,
καθιστώντας το έτσι απαραίτητο συμπλήρωμα για
αθλητές αλλά και αθλούμενους.
Με υπέροχη φυσική γεύση λεμόνι, ενέργεια και
ευεξία δεν συνδυάστηκαν
πότε ξανά τόσο ιδανικά
για όσους είναι επαγγελματίες αθλητές είτε όσους
έχουν ως αγαπημένη
ασχολία τους την άθληση!
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«Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κακής χοληστερόλης δεν πρέπει να περιορίζονται στην
άσκοπη λήψη φαρμάκων», εξηγεί ο κ. Τσακνάκης. «Η πρώτη γραμμή άμυνάς μας απέναντι στον
ύπουλο και σιωπηλό αυτό εχθρό, θα πρέπει να
ξεκινά με φυσικό τρόπο και με πίστη στις δυνατότητές μας. Η κατάρτιση ενός προγράμματος ορθής
διατροφής, αλλά και η συστηματική διαλειμματική
προπόνηση είναι απαραίτητα συστατικά μιας επιτυχημένης προσπάθειας ενάντια στη χοληστερόλη», συνεχίζει.
Έτσι, η μείωση της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών, η μείωση των θερμίδων καθώς και η μείωση
κατανάλωσης τροφίμων πλούσιων σε χοληστερίνη
αρκούν κατ’ αρχήν για να ξεκινήσουμε μια σοβαρή
προσπάθεια ενάντια στον «εχθρό» της χοληστερό-

*Παράγοντες κινδύνου. 1) Κλινική στεφανιαία νόσος ή/και συµπτωµατική νόσος καρωτίδων ή/και περιφερική αρτηριοπάθεια ή/και ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής, 2) Κάπνισµα, 3) Σακχαρώδης διαβήτης, 4) Παχυσαρκία, 5) Υπέρταση, 6)
Μειωµένη HDL 7) Οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου (άνδρες ηλικία < 55, γυναίκες ηλικία < 65), ηλικία (άνδρες
> 45, γυναίκες > 55)..

| T. 13 || ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

λης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι
υπάρχουν τρόφιμα τα οποία περιέχουν μηδενικές
ποσότητες χοληστερόλης, όπως οι τροφές φυτικής
προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, τα λαχανικά, τα
φρούτα, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια, τα αμυλούχα
προϊόντα περιέχουν μηδενική ποσότητα χοληστερίνης. Μηδενική χοληστερίνη περιέχει επίσης το
ασπράδι του αυγού.
«Στην προσπάθεια των ατόμων που έχουν ανεβασμένα επίπεδα χοληστερόλης να την αντιμετωπίσουν... φυσικά, σύμμαχοι γίνονται και τα συμπληρώματα διατροφής, που παρασκευάζονται από φυσικά
συστατικά, προσφέροντας στήριξη στην προσπάθειά
μας. Τα συμπληρώματα αυτά μπορούν να δράσουν
φυσικά και επικουρικά στην όποια φαρμακευτική
αγωγή», αναλύει ο ειδικός. ||

Info
Τσακνάκης λεωνίδας, Ιατρός Καρδιολόγος
Ομονοίας 28 Καβάλα, Τ.Κ. 65302, Τηλ.: 2510838377
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Βλεμμα
χωρίς ρυτίδες
Μπορεί στους άνδρες να βλέπουμε τις ρυτίδες
ως σημάδι εμπειρίας και ωριμότητας – πολλές
φορές και γοητείας! Για τις γυναίκες όμως,
οι οποίες πολύ δύσκολα συμφιλιώνονται με
το χρόνο, οι ρυτίδες αποτελούν ξεκάθαρο και
ομολογημένο εχθρό… Έχουμε ήπια «όπλα»
εναντίoν τους και ποια είναι αυτά;
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T

α μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, αλλά
και της ηλικίας μας. Πράγματι, στην ευαίσθητη και λεπτεπίλεπτη περιοχή γύρω από
τα μάτια, αποτυπώνονται τόσο οι χαρές, όσο
και οι λύπες μας, καθώς και η καθημερινή
φθορά από την ηλιακή ακτινοβολία και τη ρύπανση
του περιβάλλοντος. Οι εκφράσεις του προσώπου μας
αφήνουν επίσης τα σημάδια τους στο πρόσωπό μας και
στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Δεν έχετε ακούσει
για τις περίφημες «ρυτίδες έκφρασης»;
Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση του πυκνού πλέγματος
ρυτίδων στις άκρες των ματιών που είναι γνωστό ως
«πόδι χήνας», βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος της σύγχρονης αισθητικής και κοσμετολογίας.
Τι είναι το «πόδι της χήνας»; Όπως προαναφέραμε,
είναι οι ρυτίδες που εμφανίζονται στο πλάι των ματιών
και είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων κινήσεων,
όπως το χαμόγελο ή το συνοφρύωμα, εκφράσεις που
προκαλούν συσπάσεις στους μύες γύρω από τα μάτια.
Όταν οι μύες τεντώνονται, τραβάνε και το δέρμα μαζί,
το οποίο στη συνέχεια μαζεύεται πάλι. Αυτή η κίνηση, που επαναλαμβάνεται αμέτρητες φορές μέσα στη
μέρα, δημιουργεί τις λεπτές γραμμές. Με το πέρασμα
του χρόνου, καθώς περιορίζονται ποσοτικά το κολλαγόνο και η ελαστίνη που υποστηρίζουν το δέρμα και το
διατηρούν σφριγηλό, οι αρχικώς λεπτές γραμμές γίνονται ολοένα και πιο βαθιές.

► ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Το κλειδί για την αντιμετώπιση των ρυτίδων είναι η
σωστή και συστηματική περιποίηση, η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει:
Καθαρισμό: Καθαρίζετε πάντα το πρόσωπό σας,
όταν γυρνάτε στο σπίτι, είτε έχετε βαφτεί, είτε όχι. Είναι
η απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη, για να μπορέσει
το δέρμα σας να «αναπνεύσει» και να απορροφήσει
καλύτερα τα συστατικά της ενυδατικής κρέμας που θα
ακολουθήσει.
Ενυδάτωση: Το πιο σημαντικό βήμα για λαμπερή,
υγιή επιδερμίδα με λιγότερες ρυτίδες. Οι ενυδατικές
κρέμες ημέρας και νυκτός, καθώς και οι ειδικοί οροί,
βοηθούν όχι μόνο στην αντιμετώπιση, αλλά και στην

| T. 13 || ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

πρόληψη των ρυτίδων, ενυδατώνοντας το δέρμα, διατηρώντας την ελαστικότητά του και αναστρέφοντας τις
βλαπτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος.
Περιποίηση της περιοχής των ματιών: Μια απλή (ή
και αντιρυτιδική) κρέμα προσώπου δεν αρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες όλου του προσώπου. Είναι πολύ
σημαντικό να χρησιμοποιείτε ειδικά προϊόντα για την
περιοχή των ματιών. Τα μάτια περιβάλλονται από ένα
λεπτό στρώμα επιδερμίδας, όπου δεν υπάρχει ισχυρή δομή υποστήριξης, αντοχής και ελαστικότητας. Τα
ειδικά προϊόντα (οροί και κρέμες ματιών) έρχονται να
υποστηρίξουν αυτήν την ευαίσθητη περιοχή, γι’ αυτό
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοείτε τη σημασία τους ή να παραλείπετε τη χρήση τους.
Για αναζωογόνηση, λοιπόν, της ευαίσθητης περιοχής
γύρω από τα μάτια, πριν από την κρέμα ματιών σας,
εφαρμόστε ευλαβικά έναν ορό ματιών. Οι οροί ματιών
έχουν την ιδιότητα να διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας μας και να την αναδομούν από
μέσα προς τα έξω. Ένας τέτοιος ορός αναδόμησης,
αναζωογόνησης και λάμψης, είναι ο Organic Royal
Jelly Eye Serum της dr.organic. Περιέχει Βιολογικό Βασιλικό Πολτό,
σε ένα επαναστατικό, αντιγηραντικό
σύμπλεγμα, που εξασφαλίζει θρέψη
και λείανση του ευαίσθητου δέρματος γύρω από τα μάτια. Συμβάλλει
στη μείωση των λεπτών γραμμών και
ρυτίδων, βοηθώντας στη σταθερότητα
του κολλαγόνου. Παράλληλα, μειώνει
το πρήξιμο γύρω από τα μάτια, προσφέροντας σύσφιξη και ενυδατική
προστασία.
Για πιο βαθιές ρυτίδες,
δοκιμάστε το Organic Moroccan Argan
Oil Instant Tightening Eye Serum της
dr.organic. Το Σέρουμ Ματιών με Βιολογικό Έλαιο Αργκάν είναι ένας ορός
υψηλής δραστικότητας που ελαχιστοποιεί τις βαθιές γραμμές, τις ρυτίδες
και το πρήξιμο κάτω από τα μάτια, ενώ
λειαίνει και μεταμορφώνει άμεσα την
εμφάνιση της επιδερμίδας.

editorial
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|
|

αλληλογραφία

|

φροντίδα

|

|
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| |
Για την πρόληψη των ρυτίδων, πολύ σημαντική είναι

ΠΡΟλΗψΗ
► f.a.q.

και η υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και
δίαιτα
διατροφής.
• Περιορίστε το κάπνισμα και το αλκοόλ. Έρευη αγορά
να έχει
δείξει του
ότι τοµήνα
δέρμα όσων καπνίζουν παράγει
σημαντικά λιγότερο κολλαγόνο από το φυσιολογικό.
Επίσης,
το αλκοόλ επιταχύνει τη φθορά κυττάρων που
συµπληρώµατα
σχετίζονται με τη γήρανση.
•παιδί
Καταναλώνετε περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, που
λειτουργούν ως «αντίβαρο» στο οξειδωτικό στρες που
οµορφιά
προκαλούν ο ήλιος, το κάπνισμα, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το άγχος και διάφορα φάρμακα ή παθήσεις.
• Φροντίστε να κοιμάστε αρκετές ώρες. Ο επαρκής
ύπνος είναι πολύ βασικός για την πρόληψη των ρυτίδων,συνέντευξη
αλλά και των μαύρων κύκλων, που επίσης προσθέτουν χρόνια, καθώς θέτει σε θέση «ανάπαυσης»
τις συσπάσεις
υγεία των μυών γύρω από τα μάτια και όλο το
πρόσωπο.
• Προλάβετε την αφυδάτωση του δέρματος. Μην
ταξίδι
ξεχνάτε το νερό! Οκτώ με δέκα ποτήρια την ημέρα θα
κρατήσουν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη και ελαεκδηλώσεις
στική,
ώστε να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις εμφάνισης ρυτίδων.
•διατροφή
Χρησιμοποιείτε μεγάλα γυαλιά ηλίου. Προστατεύουν καλύτερα την περιοχή γύρω από τα μάτια.
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• Αυξήστε την πρόσληψη των βιταμινών. Οι βιταμίνες A, C και E αποτελούν ασπίδα ενάντια στις ρυτίδες,
ενώ και η βιταμίνη Κ αναφέρεται ότι δρα ευεργετικά
για την επιδερμίδα μας. Αυξήστε την πρόσληψη των
βιταμινών με φυσικούς τρόπους, καταναλώνοντας
τροφές που τις περιέχουν, όπως θαλασσινά, συκώτι,
καρότα, σπανάκι, δαμάσκηνα (βιταμίνη Α), πορτοκάλια, λεμόνια, ακτινίδια, φράουλες, μπρόκολο, ντομάτα
(βιταμίνη C), ελαιόλαδο, αβοκάντο, δημητριακά, σπαράγγια (βιταμίνη Ε). Τη βιταμίνη Κ θα τη βρείτε στο
μπρόκολο, το κουνουπίδι, το μαρούλι, το σπανάκι και
τη σόγια. Αν κάποια περίοδο δεν παίρνετε
τις παραπάνω βιταμίνες
σε επαρκείς ποσότητες
από τη διατροφή σας,
μπορείτε να πάρετε μια
πολυβιταμίνη που να τις
περιέχει. ||
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ψυχολογία
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| Τα 6 «βάρη» του δέρματος
Η κληρονοµικότητα. Μερικές οικογένειες παρουσιάζουν γρηγορότερα ρυτίδες από άλλες.

υγεία

|

|

Η ηλικία. Προκαλεί λέπτυνση του δέρματος,
μείωση της ικανότητας των επιδερμικών κυττάρων
να
πολλαπλασιάζονται
τελευταία
σελίδα και να αυτοεπιδιορθώνονται
και μειωμένη δυνατότητα κατακράτησης νερού.
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|
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Οoutdoor
φωτότυπος. Το ανοιχτόχρωμο και το λεπτό και
ξηρό δέρμα είναι πιο ευάλωτο στις ρυτίδες από το
λιπαρό
ή το σκουρόχρωμο.
αγορά
new entries

|

|

|

Ήλιος. Η υπερβολική έκθεση στην ήλιο, ευθύνεται
σημαντικά για τις ρυτίδες πρόωρης γήρανσης. Το
επάγγελμα είναι μια από τις παραμέτρους που έχει

άμεση σχέση και με το βαθμό καθημερινής έκθεσης στον ήλιο. Οι άνθρωποι που απασχολούνται
στην ύπαιθρο για παράδειγμα, εκτίθενται πολύ
περισσότερο στον ήλιο από εκείνους που κάνουν
δουλειά γραφείου.
Το στρες και οι συσπάσεις των µυών του προσώπου. Μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία
μηχανικών ρυτίδων έκφρασης.

|

Το κάπνισµα. Μειώνει την παραγωγή νέου
κολλαγόνου και αυξάνει την παραγωγή βλαπτικών
ελεύθερων ριζών οξυγόνου, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία ρυτίδων.
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10 λόγοι

για να χαμογελάτε 
τις φετινές γιορτές
τησ

1. Βοηθήστε κάποιον που έχει

ανάγκη. Αφιερώστε ένα απόγευμά
σας σε έναν εθελοντικό οργανισμό. Τίποτα δε μας θυμίζει περισσότερο το πραγματικό πνεύμα των
Χριστουγέννων από το να προσφέρουμε στους λιγότερο τυχερούς.
Με ένα κλικ στο Volunteer4Greece
(http://volunteer4greece.gr/S/v4g)
μπορείτε να βρείτε την πλησιέστερη
σε εσάς εθελοντική οργάνωση που
ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.

2.

Κάντε μία έκπληξη στον/
στην σύντροφό σας. Μία βραδιά
για δύο ή μια σύντομη απόδραση
είναι κάτι που θα σας αναζωογονήσει, απομακρύνοντας τη σκέψη σας
από τα άγχη της καθημερινότητας.

3.

Κάντε ένα δώρο στον εαυτό
σας. Περάσατε όλο το φθινόπωρο
κοιτάζοντας μία υπέροχη τσάντα
στη βιτρίνα ενός καταστήματος;
Αγοράστε την, αν αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τον
οικογενειακό σας προϋπολογισμό,

Νεκταριασ Καρακωστα

Tα Χριστούγεννα είναι
εξ ορισμού μια γιορτή
χαράς. Παρ’ όλα αυτά,
για πολλούς είναι
περίοδος απολογισμού
- τις γιορτινές ημέρες
σκέφτονται όχι όσα
έχουν, αλλά εκείνα που
δεν έχουν.
Το αποτέλεσμα;
Η περίφημη «κατάθλιψη
των γιορτών».
Λειτουργώντας ως
... αντίδοτο, το
healthyme σας
υπενθυμίζει όλα εκείνα
τα μικροπράγματα
που δίνουν χαρά τις
γιορτινές ημέρες
και μας κάνουν να
νιώθουμε ευγνωμοσύνη
για τη ζωή!

το αξίζετε! Εναλλακτικά, αφήστε να
σας... κακομάθουν, αφιερώνοντας
λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας
για να απολαύσετε ένα μασάζ, ένα
χαμάμ ή μια συνεδρία σε ένα spa ή
ανανεώστε το look σας με ένα νέο
κούρεμα ή ένα νέο χρώμα στα μαλλιά.

4. Υιοθετήστε ένα ζωάκι. Είναι

μικρά, όμορφα, παιχνιδιάρικα, αξιαγάπητα, μας βλέπουν με τα μάτια
τους γεμάτο παράπονο ή αγάπη.
Ποιος μπορεί να αντισταθεί άραγε
στο βλέμμα ενός κουταβιού; Πριν
πάρετε αυτήν την απόφαση, ωστόσο, θα πρέπει να έχετε συνειδητοποιήσει ότι η υιοθέτηση ενός ζώου
είναι πράξη ευθύνης και διάρκειας.
Ένα ζωάκι θέλει φροντίδα, χρόνο,
χρήμα και, προ πάντων, υπομονή
και αγάπη!

5.

Ζήστε την... πόλη σας, περπατώντας την! Είναι η ιδανική εποχή για να το κάνετε, καθώς η πόλη
φοράει τα γιορτινά της και είναι
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κυριολεκτικά... άγρυπνη! Αφήστε το βλέμμα σας
να περιπλανηθεί παντού και, ιδίως, στα ασήμαντα.
Όχι στην Ακρόπολη, αλλά στις λεπτομέρειες ενός
νεοκλασικού σπιτιού, στις βιτρίνες των μικρών καταστημάτων κ.λπ.

6.

Εάν το κοτσανάκι του
πορτοκαλιού είναι καλό
και φαίνεται γερό, μπορείτε να δέσετε σε αυτό μια
κορδελίτσα και να κρεμάσετε το αποσμητικό σας
στο σημείο του σπιτιού
που επιθυμείτε!
Μια καλή πρόταση είναι
να φτιάξετε όχι ένα, αλλά
3 - 4 πορτοκάλια και να
τα βάλετε όλα μαζί σε
ένα μπολ ή πιάτο. Είναι
πολύ όμορφα στην όψη
και διαρκούν τουλάχιστον
2 εβδομάδες χωρίς να
σαπίσουν.

7.

Πίσω στο σπίτι και στο... φαγητό της μαμάς.
Οι γιορτές είναι μια καλή ευκαιρία – ιδίως αν επισκέπτεστε το πατρικό στο χωριό - όχι μόνο για να
περάσετε χρόνο με την οικογένειά σας, αλλά και για
να θυμηθείτε τις παλιές, καλές εποχές και να απολαύσετε το μοναδικό, φαγητό της μαμάς!

8. Ξαναβρείτε τους φίλους σας. Ναι, αυτούς

που έχετε «χάσει» επειδή τρέχετε όλη μέρα. Οι
γιορτές είναι πάντα μια καλή ευκαιρία να περάσετε
ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους
σας.

9.

Το σπίτι μύρισε... Χριστούγεννα! Ίσως δεν
υπάρχει τίποτα πιο ωραίο σε σχέση με τις γιορτές,
από τη μυρωδιά των μελομακαρόνων που ψήνονται
στον φούρνο, γαργαλώντας την όσφρηση και ανασύροντας μνήμες της παιδικής ηλικίας.

10. Η αξία της συγχώρεσης. Πολλές φορές,

τυχαίνει να απομακρύνεστε από αγαπημένα σας
πρόσωπα και να ορθώνετε τοίχους απέναντί τους,
για κάτι που συνέβη στο παρελθόν.
Εκείνο που συνήθως σας εμποδίζει να κλείσετε
αυτές τις πληγές και να χτίσετε μια γέφυρα επικοινωνίας, είναι η υπερηφάνεια και ο φόβος της απόρριψης. Είναι Χριστούγεννα - ίσως είναι η ώρα ή η
αφορμή να κάνετε το πρώτο βήμα και να αναθερμάνετε τη σχέση σας με το αγαπημένο σας πρόσωπο.

κάνει καλό!

με πορτοκάλι και γαρύφαλλο. Πάρτε ένα πορτοκάλι (επιλέξτε ένα με
ωραίο σχήμα) και καρφώστε με γαρυφαλλάκια σε
όλη την επιφάνειά του. Το
αποτέλεσμα θα... μυρίσει
από το πρώτο λεπτό: ο
χώρος που θα το βάλετε
θα μοσχοβολήσει!

Χαμογελάστε

► Φτιάξτε αρωματικό χώρου

Ξαναγίνετε παιδιά! Το να μπαίνετε σε ένα σπίτι γεμάτο χρώματα, στολίδια και παιχνίδια, μετά από
μια αγχωτική μέρα στη δουλειά, σίγουρα θα σας αλλάξει τη διάθεση. Μπορεί οι μπάλες, τα στολίδια και
οι γιρλάντες να είναι η... χαρά των παιδιών, ωστόσο
το να ανοίγει η πόρτα του σπιτιού και όλα να φωνάζουν «γιορτή», θα σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε
από το άγχος και τις έγνοιες της καθημερινότητας.
Όσο κουρασμένοι κι αν είστε, μην παραλείψετε να
στολίσετε το σπίτι σας. Συντηρήστε το κλίμα της
γιορτής, απολαμβάνοντας μία βραδιά με τον/την σύντροφό σας, παρέα με ένα μπουκάλι κρασί.

Πέρα από τους παραπάνω λόγους που θα σας κάνουν
να χαμογελάσετε, υπάρχουν άλλοι τόσοι για τους
οποίους είναι σημαντικό να χαμογελάτε:

1 Το χαμόγελο σας ομορφαίνει.
2 Αλλάζει τη διάθεσή σας. Την επόμενη φορά που δεν θα αισθανθείτε καλά,
προσπαθήστε να χαμογελάσετε και όλα
θα αλλάξουν. Το χαμόγελο μπορεί ακόμα και να καταφέρει να «ξεγελάσει» το
σώμα, με άμεσα αποτελέσματα. Το 1984,
ένα άρθρο στο περιοδικό Science έδειξε
ότι όταν οι άνθρωποι μιμούνται διαφορετικές συναισθηματικές εκφράσεις, το
σώμα αντιδρά στις εκφράσεις αυτές με
αντίστοιχες αλλαγές στις ορμόνες, στη
λειτουργία της καρδιάς και στο ρυθμό
της αναπνοής.
Το χαμόγελο, λοιπόν, απελευθερώνει ενδορφίνες και σεροτονίνη. Πρόκειται για
χημικές ουσίες του νευρικού συστήματος, απαραίτητες για καλή διάθεση.

3 Είναι μεταδοτικό. Ένα χαμόγελο
από καρδιάς δείχνει ευτυχισμένες σκέψεις, παρασύροντας και τους άλλους
σε θετικά συναισθήματα. Το χαμόγελο
είναι μια φυσική αντίδραση που δείχνει
ότι μοιράζεστε την ευτυχία σας με τους
άλλους.

4 Σας ανακουφίζει από το στρες.
Όταν είστε αγχωμένοι, χαμογελάστε: θα
αισθανθείτε αμέσως καλύτερα και έτοιμοι για δράση. Επίσης, θα σας βοηθήσει να μην δείξετε προς τα έξω ότι είστε
στρεσαρισμένοι ή/και καταπονημένοι.

5 Κάνει καλό στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή σας κάνει
να χαλαρώνετε κι έτσι συμβάλλει στην
καλύτερη άμυνα του οργανισμού.

6 Μειώνει την αρτηριακή πίεση
και το σάκχαρο. Αν έχετε πιεσόμετρο στο σπίτι, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Καθίστε για λίγα λεπτά και
μετρηθείτε. Μετά χαμογελάστε και
μετρηθείτε ξανά. Θα δείτε αμέσως τη
διαφορά!
Σε μια μελέτη 19 ατόμων με διαβήτη, εξετάσθηκαν οι επιδράσεις
του γέλιου στα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα. Την πρώτη ημέρα, μετά
το φαγητό, η ομάδα παρακολούθησε μια κουραστική διάλεξη. Την
επόμενη μέρα, η ομάδα έφαγε το
ίδιο γεύμα και στη συνέχεια παρα-
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κολούθησε μια κωμωδία. Μετά την
κωμωδία, η ομάδα είχε χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα από
ό,τι μετά τη διάλεξη.

7 Είναι το αντίδοτο στη νευρικότητα
και την αμηχανία. Σπάει τον πάγο σε μια
νέα γνωριμία και δημιουργεί εμπιστοσύνη και συμπάθεια. Δείχνει ευχάριστη
προσωπικότητα και επικεντρώνει την
προσοχή στο πρόσωπο παρά στην υπόλοιπη εμφάνιση.

8 Κάνει φυσικό λίφτινγκ στο πρόσωπο και σας κάνει να φαίνεστε νεότεροι.
Γυμνάζει τους μυς του προσώπου βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος.
Δρα επομένως κατά των ρυτίδων, καλύτερα από οποιαδήποτε αντιρυτιδική
κρέμα.
9 Σας κάνει να φαίνεστε επιτυχημένοι. Όσοι χαμογελούν, μοιάζουν να έχουν
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
10 Βοηθά στη θετική σκέψη. Το χαμόγελο στέλνει το μήνυμα ότι «η ζωή είναι
ωραία» και σε εσάς και στους γύρω σας. ||

Μαγικά 
Χριστούγεννα 

με φόντο...Ελλάδα
Μπορεί τα οικονομικά το τελευταίο διάστημα να είναι περιορισμένα, αλλά
στις διακοπές των Χριστουγέννων όλοι αξίζουμε μερικές μέρες ξεγνοιασιάς και
ξεκούρασης. Τι καλύτερο, λοιπόν, από μια απόδραση… εντός Ελλάδος -για να
μην βρεθούμε εκτός προϋπολογισμού- με την οικογένεια ή με φίλους, σε έναν
από τους πραγματικά εξαίσιους χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας;
Κι αν δεν έχετε πειστεί ακόμα, τι θα λέγατε για μια μικρή ξενάγηση, με όχημα
-προς το παρόν!- τη φαντασία, σε τέσσερις μαγευτικούς προορισμούς που θα
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις κάθε εκδρομέα;
τησ

Λυδίας Παπαευαγγέλου

ΖαΓΟΡΟΧΩΡια
Πάντα δικαιώνουν τη φήμη τους…

Τ

α Ζαγοροχώρια είναι ένα δίκτυο από 46 πανέμορφα χωριά,
όπου μπορείς να βρεις ό,τι ζητάς.
Χωριά με ζωή ή με ηρεμία, χωριά
με απίστευτη θέα ή χωριά μέσα στο
δάσος. Δάση αλλά και ξερές κορυφές, πεντακάθαρα ποτάμια, όπως
ο Βοϊδομάτης, αλλά και αλπικές
λίμνες, όπως οι δρακόλιμνες.
Στα Ζαγοροχώρια, ο επισκέπτης
μπορεί να θαυμάσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική από πέτρα
και ξύλο. Η χαράδρα του Βίκου
είναι επίσης ένα αξιοθέατο που
αξίζει όχι μόνο να το δείτε, αλλά
να το περπατήσετε! Οι δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε είναι
πολλές: πεζοπορία, ιππασία, αναρρίχηση, ορειβασία, rafting, κανό/
καγιάκ, mountain bike.
Τα παραδοσιακά εδέσματα σίγουρα θα ικανοποιήσουν και τους
απαιτητικότερους ουρανίσκους. Μην

ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις περίφημες πίτες (χορτόπιτες, αλευρόπιτες,
γαλατόπιτες), τα γλυκά του κουταλιού και τα κρεατικά της περιοχής. Συνοδεύστε το φαγητό σας με
ωραίο κόκκινο κρασί και περάστε
τα βράδια σας πίνοντας το ντόπιο
τσίπουρο.
Ανατολικό Ζαγόρι. Βρίσκεται
ΒΑ από τα Ιωάννινα. Επισκεφθείτε
τα χωριά της κοιλάδας του Βάρδα
(Γρεβενίτι, Ελατοχώρι, Μακρίνο,
Φλαμπουράρι, Τρίστενο), τα χωριά
της κοιλάδας του Ζαγορίτικου (Ανθρακίτης, Καρυές, Δόλιανη, Καβαλλάρι), την όμορφη Βοβούσα, τα
χωριά Δεμάτι, Ιτέα, Πέτρα, Καστανώνα και τους συνοικισμούς Αγίας
Παρασκευής και Ποταμιάς.
Δυτικό Ζαγόρι. Η Αρίστη, χτισμένη σε μια χαρισματική θέση
απέναντι από τους βράχινους πύργους της Τύμφης, στο όρος Γκαμή-
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λα, προσφέρεται για περιπλάνηση
στα καλντερίμια. Πιο κάτω, από τη
γέφυρα του Βοϊδομάτη ξεκινά μονοπάτι που οδηγεί στις πηγές του
ποταμού. Πολύ κοντά στην Αρίστη,
βρίσκεται το χωριό Βίκος και στο
βάθος της πυκνόφυλλης πλατανιάς
το μοναστήρι της Παναγιάς Σπηλιώτισσας, σκαρφαλωμένο στον
βράχο.
Κεντρικό Ζαγόρι. Στο Κεντρικό
Ζαγόρι, αρχικά συναντάς τα Άνω
και Κάτω Πεδινά, τη Βίτσα και Μονοδένδρι με τα πέτρινα δρομάκια,
τα αρχοντικά και το μοναστήρι της
Αγίας Παρασκευής. Το μονοπάτι
που υπάρχει στην αρχή του χωριού οδηγεί στο φαράγγι του Βίκου. Άλλα χωριά είναι το Δίλοφο,
η Ελάτη, οι Ασπράγγελοι, οι Κήποι,
οι Νεγάδες, το Τσεπέλοβο, το Σκαμνέλι, ο Ελαφότοπος, το Κουκούλι,
το Καπέσοβο.
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Λιμνη ΠΛαΣτηΡα
Τεχνητή αλλά φυσικά όμορφη!

Η

λίμνη Πλαστήρα αποτελεί
πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου,
καθώς διαθέτει, εκτός από ονειρική ομορφιά, πλήθος εντυπωσιακών αξιοθέατων. Στην περιοχή
θα βρείτε θρησκευτικά μνημεία
με μεγάλο πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μοναστήρια,
το φράγμα, τον βοτανικό κήπο, το
ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων,
τοξωτά γεφύρια και σπήλαια, καθώς και σημεία που προσφέρουν
πανοραμική θέα στη λίμνη και κόβουν την ανάσα.
Η λίμνη περιτριγυρίζεται από
παραδοσιακά και φιλόξενα χωριά.
Επισκεφτείτε τα και δείτε την εξαιρετική ενσωμάτωση στο φυσικό
περιβάλλον και τα παραμυθένια
τοπία που συνθέτουν. Κάποια από
αυτά είναι πιο γνωστά και δημοφιλή, ενώ κάποια άλλα, σχεδόν
άγνωστα και έρημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε ένα έχει τις
δικές του ομορφιές και ιδιαίτερα
μυστικά να αποκαλύψει.
Αν βρίσκεστε ή περνάτε κοντά
από το Νεοχώρι και θέλετε να μάθετε για την χλωρίδα της περιοχής,
επισκεφθείτε τον Βοτανικό Κήπο.
Για τους λάτρεις των περιπάτων,
ιδανικά μέρη για επίσκεψη είναι:
• το Παρατηρητήριο: Φτάνοντας
στο Παρατηρητήριο, αφήστε το
βλέμμα σας να χαθεί στην υδάτινη
επιφάνεια της λίμνης, με το κατάφυτο νησάκι της.

• το Ορειβατικό καταφύγιο
«Ελατάκος»: Ιδανικό για αναβάσεις στις γύρω βουνοκορφές.
• η Καμάρα Ανθοχωρίου: Ένας
δρόμος μέσα στη φύση ξεκινά από
το χωριό και φτάνει μέχρι το πέτρινο αναπαλαιωμένο γεφύρι, στο
ρέμα της Κορομηλιάς, καταλήγοντας σε έναν πρόσφατα ανακαινισμένο νερόμυλο.
Για εκείνους που αγαπούν τα
σπορ του χιονιού, στην τοποθεσία
Καραμανώλη, δυτικά της λίμνης,
υπάρχει μία μικρή αλλά άρτια ορ-

γανωμένη χιονοδρομική πίστα, με
έναν μικρό συρόμενο αναβατήρα,
σκούτερ χιονιού. Πέδιλα και άλλα
αξεσουάρ ενοικιάζονται από τον
Ορειβατικό-Χιονοδρομικό Όμιλο
Καρδίτσας. Η ιππασία γύρω από
τη λίμνη Πλαστήρα είναι μία ακόμα
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για
μικρούς και μεγάλους.
Κι όταν πεινάσετε, τι; Οι ταβέρνες της περιοχής σερβίρουν όλες
τις τοπικές λιχουδιές, από ψάρια
της λίμνης μέχρι αγριογούρουνο
και ελάφι από τα δάση.
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Τ

ο Πήλιο προσφέρει στους επισκέπτες του, στιγμές ομορφιάς, χαλάρωσης και ψυχικής ανάτασης, με πανέμορφα τοπία, καταπράσινη φύση,
χιονισμένες πλαγιές παραδοσιακά χωριά, πλακόστρωτα καλντερίμια και μονοπάτια, τσίπουρο και
άφθονους τοπικούς μεζέδες, αλλά και γλυκά του
κουταλιού.
Ο επισκέπτης του Πηλίου μαγεύεται και πάντα
ξαναγυρνά, σε μέρη αγαπημένα και γνωστές διαδρομές. Αυτό είναι το μυστικό του! Διάσπαρτα σε
όλη την επικράτεια του Πηλίου, βρίσκονται τα χωριά
του, περίπου 70 συνολικά, πανέμορφα και γραφικά,
με τα αρχοντικά τους και την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική, στολίδια το καθένα χωριστά και όλα μαζί!
Είναι ιδανικός προορισμός για διακοπές και
χαλάρωση, για περιπέτεια και συγκινήσεις, κάθε
εποχή του χρόνου. Τον χειμώνα, θα χαρείτε το χιονισμένο τοπίο στο χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες, κοντά στα Χάνια, όπου μπορείτε να κάνετε ski
και snowboarding στις τέλεια οργανωμένες πίστες.
Όπως πολλά μέρη της Ελλάδας, έτσι και το Πήλιο
έχει διατηρήσει τις παραδόσεις και τα ήθη του και
ταυτόχρονα τις γεύσεις και μυρωδιές των παλιών
σπιτικών του. Ξεκινώντας από την πηλιορείτικη
αρχιτεκτονική στα παλιά αρχοντικά, τις εκκλησιές,
τα ήθη και τα έθιμα που αναβιώνουν σε πανηγύρια
και πολιτιστικές εκδηλώσεις και καταλήγοντας στο
γραφικό ταβερνάκι με τις πηλιορείτικες γεύσεις ή
στον παραδοσιακό φούρνο με παραδοσιακά προϊόντα, το ψωμί, τις πίτες και τα γλυκά, ο επισκέπτης
του Πηλίου θα διαπιστώσει το «ταξίδι στην παράδοση» με όλες του τις αισθήσεις.

ΠηΛιΟ
Βουνό, θάλασσα, δάσος, όλα…

ΚαΛαβΡΥτα
Για τους λάτρεις της περιπέτειας

Τ

α Καλάβρυτα, «φαβορί» του φθινοπωρινού και χειμερινού τουρισμού της Πελοποννήσου, χτισμένα στις
δυτικές πλαγιές του Χελμού, αποτελούν βάση εξόρμησης
για φυσιολάτρες και για σκιέρ. Είναι μια ζωντανή πόλη με
αξιόλογες τουριστικές υποδομές, που κοιτάζει με σεβασμό το παρελθόν της, μέσα από τα αναπαλαιωμένα νεοκλασικά της και τα ιστορικά της μνημεία. Συνδυάζει, φυσικές ομορφιές και μοναδικές εμπειρίες γι' αυτούς που
στις αποδράσεις τους επιζητούν την περιπέτεια. 'Ετσι, τα
Καλάβρυτα είναι ο απόλυτος προορισμός των Χριστουγέννων και όχι μόνο...
Η πρώτη εικόνα σας για τα Καλάβρυτα είναι αυτή του
ιστορικού σταθμού του τρένου, αφετηρία του οδοντωτού
που θυμίζει παλιές εποχές. Ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων, είναι το
χιονοδρομικό κέντρο, σημείο συνάντησης από το πρωί ως
το βράδυ των νέων και όχι μόνο. Μπείτε στο χριστουγεννιάτικο mood κάνοντας βόλτες με τα έλκηθρα αλλά και
νυχτερινό σκι, στην πίστα Δανάη!
Tα Καλάβρυτα είναι περήφανα και για το τηλεσκόπιο
«Αρίσταρχος», το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Βρίσκεται
σε υψόμετρο 2.340 μέτρων, στην κορυφή «Νεραϊδοράχη» του Χελμού, από όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει τον
έναστρο ουρανό. Επίσης, είναι γνωστά για το Σπήλαιο των
Λιμνών με τις κλιμακωτές λίμνες και τους σταλακτίτες και
σταλαγμίτες, οι οποίοι σχηματίζουν μορφές που μοιάζουν
με μέδουσες, φάτνες και πολυελαίους.
Τα Καλάβρυτα είναι και μέρος για τους καλοφαγάδες!
Θα απολαύσετε το κατσικάκι σε όλες τις εκδοχές του, στη
γάστρα, στην κατσαρόλα και στο φούρνο με καλύτερη συνταγή αυτήν που το συνδυάζει με την τοπική φέτα Καλαβρύτων. Μην παραλείψετε να φάτε κρασοτηγανιά και να
πιείτε τσιπουρόμελο, που ξορκίζει το κρύο, αλλά και να
δοκιμάσετε ροδοζάχαρη, ένα γλυκό κουταλιού από τριαντάφυλλο με ξεχωριστή γεύση και άρωμα.
Φεύγοντας, μην ξεχάσετε να αγοράσετε χειροποίητες
χυλοπίτες, τραχανά, μέλι και μάλιστα ελατόμελο, καρύδια,
κάστανα, τυροκομικά προϊόντα και γλυκά του κουταλιού.
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Να μην ξεχάσω να...

20-30/12

...να δω τον Καραγκιόζη kαπετάνιο
Ο Καραγκιόζης, παρέα με τους γνωστούς χάρτινους φίλους του, θα επιβιβαστεί στο
Χριστουγεννιάτικο Καράβι, που κατασκευάστηκε ειδικά για αυτήν τη σημαντική
αποστολή, η οποία θα διαρκέσει ολόκληρο το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων.
Μέσα από κινδύνους, περιπέτειες αλλά και ξεκαρδιστικά επεισόδια, οι ήρωές μας
θα περιπλανηθούν στις πόλεις και τα νησιά της Ελλάδας και θα γνωρίσουν από κοντά τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων.
Ένα πρωτότυπο παραμύθι, βασισμένο σε μύθους, θρύλους και παραδόσεις του ελλαδικού χώρου, με στοιχεία από λαϊκά παραμύθια και προφορικές αφηγήσεις, που
σχετίζονται με το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων.
Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα banquet
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Τιμή: 15 ευρώ, παιδικά - φοιτητικά 10 ευρώ.

01-29/12
...να γνωρίσω την
πόλη μου!

Μία «επιμορφωτική βόλτα» στον πολιτιστικό πλούτο και στις ομορφιές της Αθήνας από
έμπειρους και εξειδικευμένους ξεναγούς, υπόσχεται ο δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το
Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών. Οι ξεναγήσεις είναι δωρεάν, με μόνη οικονομική επιβάρυνση το εισιτήριο εισόδου στους χώρους,
όπου και όταν αυτό υπάρχει. Την Κυριακή
1/12 επισκεπτόμαστε το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, τη Δευτέρα 2/12 το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Σάββατο 7/12 το Βυζαντινό
Μουσείο, την Κυριακή 15/12 το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, το Σάββατο 21/12 την
Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και την Εθνική
Βιβλιοθήκη, την Κυριακή 22/12, το Μουσείο
της Πόλεως των Αθηνών και την Κυριακή
29/12, το Μουσείο Μπενάκη.
Για τη συμμετοχή στις ξεναγήσεις
είναι αναγκαία η δήλωση συμμετοχής
στα τηλ. 210 3313038, 210 3240472.

Τον Δεκέμβριο

…να θαυμάσω
το

Άστρο των Χρισ
το

υγέννων
Με μία εντυπω
σιακή παράστασ
η για όλη την
το Νέο Ψηφιακό
οικογένεια,
Πλανητάριο του
Ιδ
ρύματος Ευγενί
χεται την περίοδ
δου υποδέο των Χριστουγέν
νων. Η ψηφιακή
«Το Άστρο των Χρ
παράσταση
ιστουγέννων» θα
γεμίσει και φέτος
σφαιρα, αλλά κα
την ατμόι τις καρδιές μικρ
ών και μεγάλων
των εορτών! Θεμ
με
το
ατικά, πρόκειται
πνεύμα
για το γνώριμο κα
Χριστουγεννιάτικ
ι αγαπημένο
ο θέμα, το οποίο
όμως στο θόλο το
Πλανηταρίου απ
υ Ψηφιακού
οκτά μια επιστη
μο
νική και εκπαιδ
σταση. Η παράστ
ευτική διάαση αναλαμβάνε
ι να διερευνήσε
μετοχή του θεατ
ι,
με τη συμή, μερικά από τα
πιο δημοφιλή ερ
να δώσει μία εικό
ω
τήματα και
να στην αναζήτησ
η κάθε παιδικής
ξεχωριστού εκεί
ψυχής, του
νου κοσμικού φ
αινομένου, που
τρεις Μάγους στ
οδήγησε τους
ο νεογέννητο Χρ
ιστό. Τι ήταν τελι
«Άστρο»; Ήταν
κά εκείνο το
άραγε μετέωρο
ή κομήτης; Μετεω
δα; Ισχύει άραγε
ρί
της ή βολίη διατύπωση το
υ Κέπλερ, πως
συζυγία πλανητώ
επρόκειτο για
ν;
Σενάριο - Σκην
οθεσία: Παναγιώ
της Σιμόπουλος
Sound Design:
, Μουσική Μπάμπης Μπλαζ
ουδάκης, Αφηγ
Σιμαρδάνης, Κώ
ητ
ές: Χρήστος
στας Σεραφειμίδη
ς, Κείμενο & Οδη
στασης: Διονύση
γός Παράς Σιμόπουλος.
Τιμή: 4-6 ευρώ
Πότε: Για το πρόγ
ραμμα παραστάσ
εων επισκεφθε
την ιστοσελίδα
ίτε
www.eugenfoun
d.edu.gr
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20-29/12

Τα Χριστούγεννα του Σέρλοκ Χολμς
ράδι, ένα χαμένο καπέλο και
Τι κοινό έχουν ένα κλεμμένο πετ
ς άνθρωπος που μπορεί να
μία… γαλοπούλα; Υπάρχει μόνο ένα
μς, ο μεγαλύτερος ντετέκτιβ
λύσει το μυστήριο… Ο Σέρλοκ Χολ
περιπέτεια γεμάτη αγωνία,
με μια μοναδική χριστουγεννιάτικη
νών
Αθη
ς
σική
Μου
αρο
Μέγ
στο
ι
νοθέτης και σκηνοτου κόσμου, έρχετα
του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, ο σκη
ρίες
ιστο
τις
ία
τηρ
αφε
Με
!
σική
άνου Ουραδράση και πρωτότυπη μου
αβευμένη σολίστ εκκλησιαστικού οργ
υβρ
πολ
η
και
ης
τάκ
Γυφ
θης
Στά
ς
γράφος Πάρις Μέξης, ο συνθέτη
υς.
ή παράσταση για μικρούς και μεγάλο
σε
νία Γκάσιου, δημιουργούν μια μοναδικ
re of the Blue Carbuncle», αλλά και
entu
Χολμς, «The Adv
λοκ
Σέρ
του
ρία
ιστο
κή
εντι
αυθ
ν
στη
Το έργο βασίζεται
β.
ς «υποθέσεις» του διάσημου ντετέκτι
άλλες γνωστές και λιγότερο γνωστέ
. 210 7282333, megaron.gr
τηλ
να,
Αθή
η,
καλ
. Σοφίας & Κόκ
Βασ
,
νών
Αθη
ής
σικ
Μου
αρο
μέγ
Στο
Πού;
Τιμή: από 9 έως 30 ευρώ.

από 23/11
...να δω τον Καρυοθραύστη,
στην Εθνική λυρική Σκηνή
Στον Καρυοθραύστη, την ομορφότερη ιστορία των Χριστουγέννων, τα
όρια μεταξύ της πραγματικότητας
και του ονείρου είναι δυσδιάκριτα.
Στο παραμύθι, που πρωτοδημοσιεύθηκε το 1814, τα Χριστούγεννα
προσφέρουν το κατάλληλο, πραγματικό και επίκαιρο σκηνικό όπου
η φαντασία και η πραγματικότητα,
συνυφασμένες μέσα από παράξενα και θαυμαστά περιστατικά,
δημιουργούν έναν συναρπαστικό και γοητευτικό λαβύρινθο
που μαγεύει τους θεατές. Το
θρυλικό μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι, παρουσιάζεται ξανά
για 15 παραστάσεις σε εντυπωσιακή χορογραφία του
Ρενάτο Τζανέλλα, στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Ο Γερμανός σκηνογράφος – ενδυματολόγος Κριστόφ
Κρέμερ έχει σχεδιάσει τα ονειρικά σκηνικά και τα κοστούμια της παραγωγής δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα, αντάξια του διάσημου παραμυθιού.
Πού; Εθνική λυρική Σκηνή, Θέατρο Ολύμπια,
Ακαδημίας 59 - 61
Τα ταμεία λειτουργούν τη Δευτέρα 9 π.μ.- 4 μ.μ.
και από Τρίτη έως Κυριακή, 9 π.μ.- 9 μ.μ.
Τηλέφωνα: 210 3662100, 210 3612461, 210 3643725

| T. 13 || ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

από

27/11

…να ανταλλάξ
ω τα βιβλία που
έχω διαβάσει
Ο καλύτερος τρ
όπος να μοιρασ
τούμε την αγάπ
για τα βιβλία, είνα
η μας
ι ανταλλάσσοντάς
τα. Γιατί όπως εί
πει και ο Αβραά
χε
μ Λίνκολν, «Ο κα
λύτερός μου φίλ
ναι αυτός που θα
ος είμου χαρίσει ένα
βιβλίο που δεν
διαβάσει».
έχω
Στο πνεύμα της
ελεύθερης αντα
λλαγής βιβλίων,
ώρα και από όλ
κάθε
ους, δημιουργήθ
ηκε η ανταλλακ
βιβλιοθήκη της
τική
Στέγης Γραμμά
των & Τεχνών.
χτή και προσβά
Ανοισιμη 24 ώρες το
24ωρο, 7 ημέρες
εβδομάδα, δίνε
την
ι τη δυνατότητα
στους επισκέπτ
πάρουν και να αφ
ες
να
ήσουν δωρεάν τα
βιβλία που επιθ
μούν. Κάποιος μπ
υορεί να φέρει έν
α βιβλίο χωρίς
υποχρέωση να
την
πάρει κάποιο άλ
λο
και το αντίστροφ
Επίσης, δεν είνα
ο.
ι απαραίτητη η
επιστροφή των
ων. Ο χρήστης το
βιβλίμόνο που έχει να
κάνει, αφήνοντα
βιβλία του, είνα
ς τα
ι να κολλήσει στ
η ράχη τους τα
αυτοκόλλητα “sw
ει
δι
κά
ap-it / αντάλλαξ
έ το” που θα βρει
ράφια της βιβλιο
στα
θήκης.
Πού: Στέγη Γραμ
μάτων & Τεχνώ
ν,
λ. Συγγρού 107109, Ν. Κόσμος,
τηλ. 2130178000
Πότε: Καθημερ
ινά, 00:00 με 23
:59
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Σε αυτό το τεύχος, o παθολόγος κ. Θεόφιλος Σαχινίδης απαντά στα ερωτήματα
που εσείς θέσατε για τις ιώσεις και τα κρυολογήματα αλλά και τους τρόπους
ενίσχυσης της άμυνάς μας απέναντι στις λοιμώξεις.

Είμαι 46 ετών και ενώ σε όλη μου τη ζωή δεν
αρρώσταινα ποτέ, τα τελευταία χρόνια αρρωσταίνω με το που θα μπει ο χειμώνας. Γιατί
συμβαίνει αυτό; Πώς μπορώ να προστατευθώ;

Κατερίνα
Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού μας
είναι ένα πολύπλοκο σύστημα κυττάρων, ιστών και
οργάνων και διακρίνεται σε δύο βασικά μέρη: το
ενδογενές και το επίκτητο. Η λειτουργία των δύο αυτών
συστημάτων φαίνεται να εξασθενεί με την πάροδο της
ηλικίας.
Επίσης, παράγοντες όπως το άγχος, η εμμηνόπαυση, τα
φάρμακα φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδυνάμωση της άμυνας του οργανισμού.
Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση ενός
πιο υγιεινού τρόπου διαβίωσης συμβάλλει στη
ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. Η διακοπή
λοιπόν του καπνίσματος, μία δίαιτα πλούσια σε
φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, η τακτική άσκηση,
η διατήρηση της αρτηριακής σας πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ο
επαρκής ύπνος, το συστηματικό πλύσιμο χεριών
και η τακτική ιατρική παρακολούθηση, συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Μπορώ να θωρακιστώ από τις ιώσεις μέσω της
διατροφής; Τι πρέπει να τρώω;

Μαριλένα
Μία δίαιτα πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα έναντι των
λοιμώξεων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, η διατροφή σας να περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά, ωμέγα-3
λιπαρά οξέα (ψάρια, krill oil), σκόρδο και ginger και πολύ
νερό. Αποφύγετε τα ανθρακούχα ποτά (ιδίως εκείνα που
περιέχουν ζάχαρη).

Υπάρχουν ανοσοενισχυτικά συμπληρώματα;
Ποια είναι αυτά;

Μαργαρίτα
Τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν
echinacea, βιταμίνες C, E και B, βήτα-καροτένια,
βήτα-γλυκάνες, ψευδάργυρο και σελήνιο συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Με ποιο τρόπο μπορώ να ξεπεράσω πιο εύκολα
ένα κρυολόγημα;

Κωνσταντίνος
Σε περίπτωση κρυολογήματος, οι οδηγίες των γιαγιάδων μας παραμένουν πάντα επίκαιρες: Ξεκούραση, επαρκής ύπνος, ζεστά ροφήματα, καλό και
υγιεινό φαγητό, πολύ νερό και ζεστά ρούχα θα μας
βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την ίωση. Σημαντική είναι
επίσης η αποφυγή της επαφής με άλλους ανθρώπους, για
να μη μεταδώσουμε την ίωση.

Το παιδί μου είναι 12 ετών και φέρνει από το
σχολείο, σχεδόν κάθε ίωση που υπάρχει. Αρρωσταίνει πρώτα αυτός και μετά όλη η υπόλοιπη οικογένεια. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Βάσω
Το πρόβλημα της μετάδοσης των ιώσεων ενδοοικογενειακά είναι ιδιαιτέρως συχνό. Η πρόληψη,
ώστε να προστατευθούν τα άλλα μέλη της οικογένειας, όταν υπάρχει άρρωστος στο σπίτι είναι ο καλύτερός
σας σύμβουλος.
Συστήνεται λοιπόν για όλα τα μέλη της οικογένειας, καλό
πλύσιμο των χεριών, χρησιμοποίηση μάσκας, καλός αερισμός των χώρων, υγιεινή και σωστή διατροφή, άσκηση
και όσο το δυνατόν απομόνωση του αρρώστου – καλό
είναι ένα μέλος μόνο της οικογένειας να εξυπηρετεί τις
ανάγκες του ασθενούς. ||

