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Έ
χοντας επιστρέψει στην Αθήνα μόλις μία εβδομάδα τώρα, κάθομαι μπρο-
στά στον υπολογιστή μου αναπολώντας εκείνη την όμορφη παραλία στη 
Νότια Κρήτη, όπου ένιωθες ότι βρίσκεσαι στην άκρη του κόσμου ή εκείνη 
την τσιπούρα στην παραλία της Μάνης που μύριζε Αιγαίο.

Ο Σεπτέμβριος έφτασε και η άφιξή του μαζί με τα πρωτοβρόχια δημιουρ-
γεί σε όλους μας εκείνη τη γνωστή γλυκιά μελαγχολία. 

Όμως ο Σεπτέμβριος εκτός από μελαγχολικός είναι ίσως και ο πιο δημιουργικός μήνας 
του έτους. Με γεμάτες πια «μπαταρίες» επιστρέφουμε στους ρυθμούς μας και στους 
ρόλους μας, έχοντας φρέσκες ιδέες και πολλή ενέργεια για να τις πραγματοποιήσουμε.

Οργανώνουμε τον χρόνο μας, θέτουμε στόχους, ξεκινάμε καινούρια project, και 
μάλλον αποφασίζουμε να χάσουμε και εκείνα τα 2-3 παραπανίσια κιλά που πήραμε 
στις διακοπές μας. Ξεκινάμε γυμναστήριο, αρχίζουμε την άσκηση και το περπάτημα, 
επισκεπτόμαστε εκείνον τον γιατρό που είχαμε αμελήσει, και γενικότερα θέτουμε 
ένα πιο υγιεινό πλαίσιο διατροφής και διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση πολυάριθμες μελέτες, αλλά και την πολύτιμη συμβολή 
του κλινικού διαιτολόγου-διατροφολόγου κ. Κωνσταντίνου Ξένου, φέτος τον Σεπτέμ-
βριο δημιουργήσαμε την καμπάνια «Βήματα Υγείας & Ευεξίας», με σκοπό να ενη-
μερώσουμε τον κόσμο για την πολύτιμη συμβολή του περπατήματος στην υγεία μας!

Διαβάστε τη συνέντευξή του και μάθετε γιατί το περπάτημα αποτελεί ιδανική άσκηση 
και τρόπο προαγωγής της υγείας μας και πώς μπορούμε να το εντάξουμε με εύκολο 
τρόπο στην καθημερινότητά μας. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η IsoPlus, για να σας βοηθήσει να ενσωματώσετε το 
ευεργετικό περπάτημα στη ζωή σας, σας κάνει δώρο έναν πρακτικό και εξαιρετικά 
χρήσιμο βηματομετρητή.

Φορέστε λοιπόν τη φόρμα σας, πάρτε τον βηματομετρητή σας και κάντε το περπάτη-
μα την καθημερινή σας ευεργετική συνήθεια!

Καλό μας Φθινόπωρο!
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Βήματα	Υγείας	&	Ευεξίας!

Περπατήστε	και	βαδίστε	προς	ένα	
πιο	υγιή	εαυτό!

  editorial |       |

Ηρώ Κουμάκη
Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας

IsoPlus 





Τα	10	σημαντικότερα	
αντιοξειδωτικά



Τ
ι είναι τα αντιοξειδω-
τικά; Τις απορίες μας 
για τις ουσίες αυτές, 
λύνει η διαιτολόγος -  
διατροφολόγος κ. Ζωή 

Γιαννακάκη.
 «Πρόκειται για χημικές ενώ-

σεις, οι οποίες βρίσκονται στη 
σύσταση τροφίμων φυτικής προ-
έλευσης. Προστατεύουν τις αδύ-
ναμες πρωτεΐνες και τα λιπίδια 
στις μεμβράνες των κυττάρων και 
εξουδετερώνουν τα αποτελέσματα 
της οξείδωσης, δεσμεύοντας και 
εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες 
ρίζες, μετατρέποντάς τες σε ου-
σίες μη τοξικές και ακίνδυνες για 
τον ανθρώπινο οργανισμό», εξη-
γεί η κ. Γιαννακάκη. Τα λαχανικά 
και φρούτα με έντονα χρώματα 
είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, 
στα οποία, συνήθως οφείλεται 
και το χρώμα τους. Τρώτε, λοιπόν, 
«πολύχρωμα» πιάτα!

«Είναι κοινά παραδεκτό ότι η 
εποχή μας χαρακτηρίζεται από 
την έξαρση πληθώρας επιβαρυ-
ντικών για την υγεία παραγόντων. 
Ατμοσφαιρική ρύπανση, κακή δι-
ατροφή, στρες και κάπνισμα ευ-
θύνονται για ένα σημαντικό ποσο-
στό νοσημάτων. Υπάρχει όμως ένα 
στοιχείο που ενώνει όλες τις πα-
ραπάνω αιτίες σοβαρών βλαβών - 
η δράση των ιδιαίτερα επιβλαβών 
για τα κύτταρα του ανθρώπινου 
οργανισμού φορτισμένων ατόμων 
ή μορίων, των «ελεύθερων ριζών». 
Πιο αναλυτικά, όταν μια ελεύθερη 
ρίζα προσβάλει ένα κύτταρο, ει-
σέρχεται στις μεταβολικές οδούς 
και μπορεί να προκαλέσει ανεπα-
νόρθωτη βλάβη δημιουργώντας 
το λεγόμενο οξειδωτικό στρες. 
Σε μακροχρόνια βάση, αυτή η δυ-
σλειτουργία - όταν οι οξειδωτικοί 
μηχανισμοί υπερτερούν των αντί-

στοιχων αντιοξειδωτικών - μπορεί 
να προκαλέσει καρδιαγγειακές 
και δερματικές παθήσεις, πρόω-
ρη γήρανση του δέρματος, αλλά 
και εμφάνιση διαφόρων μορφών 
καρκίνου», τονίζει η ειδικός.

► ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες είναι 
απαραίτητες στην καθημερινή 
μας διατροφή αφού καταπολε-
μούν αλλά και περιορίζουν την 
οξείδωση που μπορεί να προ-
καλέσει στον οργανισμό διάφο-
ρα προβλήματα υγείας. Τα αντι-
οξειδωτικά συμβάλλουν στην 
αντιγήρανση και καταπολεμούν 
διάφορες νόσους, ενώ επίσης 
φέρονται να χαρίζουν υγεία και 
μακροζωία. Αυτός είναι λοιπόν ο 
λόγος για τον οποίο δεν περνάει 
μέρα χωρίς να διαβάσουμε ή να 
ακούσουμε για τις θαυματουργές 
ιδιότητές τους. 
Επιστήμονες από το Πανεπιστή-
μιο της Βοστόνης έχουν καθορί-
σει για κάθε τρόφιμο μια ποσό-
τητα μονάδων (μονάδα Orac) για 
να μετρήσουν την αντιοξειδωτική 
ικανότητά του. Οι ειδικοί υπο-
στηρίζουν ότι κάθε άνθρωπος θα 
πρέπει να λαμβάνει καθημερινά 
από 3.300 έως 4.500 μονάδες 
Orac, για να δημιουργήσει μια 
ασπίδα κατά των οξειδώσεων. 
«Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τα 
αντιοξειδωτικά βρίσκονται σε κα-
θημερινά τρόφιμα και ροφήματα, 
πολύ διαδεδομένα», επισημαί-
νει η κ. Γιαννακάκη, τονίζοντας 
πως «βιταμίνες όπως η C, η E, το 
β-καροτένιο και τα καροτενοει-
δή, το σελήνιο, οι πολυφαινόλες 
ή αλλιώς πολυφαινολικά συστα-
τικά (συμπεριλαμβανομένων των 
φλαβονοειδών, κατεχινών, τανι-
νών κ.ά. ουσιών), το λυκοπένιο 

Πολλοί ειδικοί 
συνιστούν: 

«Καταναλώστε 
μπρόκολο κατά του 
καρκίνου, σταφύλι 
για υγιές δέρμα και 
μείωση των ρυτίδων 
και πράσινο τσάι για 
υγεία και ευεξία». 

Τι κοινό έχουν όμως 
όλα αυτά και γιατί 
μας κάνουν άραγε 
καλό; «Περιέχουν 
αντιοξειδωτικά!». 

Χωρίς 
αντιοξειδωτικά 

ζωή δεν θα υπήρχε 
καθώς το σώμα 

μας παράγει αλλά 
και βομβαρδίζεται 
από τις λεγόμενες 

ελεύθερες ρίζες που 
ασκούν βλαπτικές 
επιδράσεις αλλά 

εξουδετερώνονται, 
λιγότερο ή 

περισσότερο 
επιτυχημένα, από τα 

αντιοξειδωτικά. 

  

 τησ  
Λυδίας Παπαευαγγέλου 
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Ο ανθρώπινος οργανισμός αξιοποιεί τις τροφές μέσα από πολύπλοκες βιοχημικές αντιδράσεις. Όλες αυτές 
οι αντιδράσεις συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο «μεταβολισμός». Παράγωγα αυτών των αντιδράσεων 
είναι χημικές ουσίες οι οποίες διαθέτουν ένα ή περισσότερα ελεύθερα (λέγονται και μονήρη) ηλεκτρόνια. 

Τα άτομα ή μόρια που περιέχουν ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο σε μία ή περισσότερες τροχιές, ονομάζονται 
ελεύθερες ρίζες. Άμεσος στόχος των ελευθέρων ριζών, από τη στιγμή που παράγονται στον οργανισμό, 
είναι η αποκατάσταση της έλλειψης του ηλεκτρονίου. Έτσι, προσπαθούν να αποσπάσουν ηλεκτρόνια από 
πρωτεΐνες, λιπίδια ή αμινοξέα προκαλώντας την οξείδωσή τους (φθορά, μετάλλαξη ή καταστροφή). 

Όταν, λοιπόν, στον οργανισμό υπάρχουν πλεονάζουσες ελεύθερες ρίζες (οξειδωτικό στρες), που στρέ-
φονται εναντίον των πρωτεϊνών, των λιπαρών οξέων, του DNA των κυττάρων ή ακόμη και ολόκληρων των 
κυττάρων του οργανισμού, προκαλούν βλάβες. 

Τα αντιοξειδωτικά έρχονται να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στη δράση των ελευθέρων ριζών, καθώς δί-
νουν (αναγωγή) ή αποσπούν (οξείδωση) ηλεκτρόνια από τις ελεύθερες ρίζες και τις απενεργοποιούν, στα-
ματώντας την ανεπιθύμητη οξείδωση του οργανισμού. 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

  δίαιτα  |       |
  η αγορά του µήνα  |       |
  συµπληρώµατα  |       |
  παιδί  |       |
  οµορφιά  |       |

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

αλλά και το συνένζυμο Q10 αποτελούν τα ισχυρότερα 
φυσικά αντιοξειδωτικά συστατικά. Αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες παρουσιάζουν επίσης ουσίες παρόμοιας 
δομής με τη βιταμίνη E, που ονομάζονται τοκοτριε-
νόλες και περιέρχονται, μεταξύ άλλων, στη βρώμη». 

► ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ; 
Βιταμίνη C: Στα εσπεριδοειδή, τα μούρα, τα σκούρα 
πράσινα λαχανικά (σπανάκι, σπαράγγι, πράσινες πι-
περιές, μπρόκολο), τις κόκκινες και κίτρινες πιπεριές, 
τις ντομάτες, τον ανανά, το πεπόνι, τις φράουλες. 

Βιταμίνη E: Στα φυτικά έλαια, τα καρύδια, τους 
σπόρους, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, το μαύρο 
ρύζι, τα όσπρια (φασόλια, φακές, φάβα), τα σκούρα 
πράσινα λαχανικά.
Σελήνιο: Στα καρύδια, τη μαγιά μπίρας, το μαύρο 
ρύζι, το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, το 
σκόρδο, τον σολομό, τον τόνο, τα θαλασσινά, τα δη-
μητριακά ολικής αλέσεως, τα λαχανικά.
Β-καροτένιο: Στα σκούρα πορτοκαλί, κόκκινα, κί-
τρινα και πράσινα λαχανικά και φρούτα, όπως το 
μπρόκολο, το σπανάκι, τα καρότα, οι πιπεριές, τα 
βερίκοκα. 
Πολυφαινόλες (φλαβονοειδή κ.ά.): Στα φρούτα 
(εσπεριδοειδή, κεράσια, σταφύλια, μούρα), τα λα-
χανικά, τα αρωματικά φυτά, το τσάι (πράσινο, λευκό 
και μαύρο), το κακάο και τα παράγωγά του. 
Λυκοπένιο: Στις ντομάτες (φρέσκες, λιαστές και 
επεξεργασμένα προϊόντα ντομάτας) και επίσης στο 
γκρέιπφρουτ, το καρπούζι και τις πιπεριές.
Συνένζυμο Q10: Στη σαρδέλα, το σκουμπρί και τη σόγια.

► ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΦΕΛΟΥΝ;
>> Προστατεύουν τις κυτταρικές μεμβράνες: Η συ-
γκεκριμένη δράση αφορά κυρίως τη βιταμίνη Ε και 
το βήτα-καροτένιο.
>> Δρουν καρδιοπροστατευτικά: Αυξάνουν την αν-
θεκτικότητα των αγγείων, περιορίζουν τους φλεγμο-
νώδεις παράγοντες, αποτρέπουν την οξείδωση της 
LDL χοληστερίνης και συμβάλλουν στη ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης.
>> Μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο για εγκεφαλι-



9

| T. 12 || ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

who is who
Η Ζωή Γιαννακάκη 
είναι διαιτολόγος-
διατροφολόγος, 
με ειδίκευση 
στις διατροφικές 
διαταραχές και την 
ψυχογενή παχυσαρκία. 
Γεννήθηκε το 1983 και σπούδασε 
στο ΤΕΙ Διατροφής- Διαιτολογίας 
Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, 
απέκτησε μεταπτυχιακό από 
το National Centre for Eating 
Disorders: Diploma at Eating 
Disorders & Certificate at 
Nutritional Interventions for 
Eating Disorders  
(www.keadd.gr).  
Είναι μέλος της Ένωσης 
διαιτολόγων - διατροφολόγων 
μελών του Ινστιτούτου 
Διατροφικών Μελετών & 
Ερευνών. Ενημερώνεται πάνω στο 
αντικείμενό της, συμμετέχοντας 
σε συνέδρια σχετικά με 
την παχυσαρκία, ενώ έχει 
παρουσία σε αρκετές ημερίδες 
και συνέδρια διαιτολογίας. 
Έχει εργαστεί σε αλυσίδα 
γυμναστηρίων της Θεσσαλονίκης 
και από το 2009 διατηρεί δικό 
της γραφείο. «Δεν συνεργάζομαι 
με ανθρώπους που επιθυμούν 
γρήγορη, συνεπώς λανθασμένη, 
απώλεια βάρους. Στόχος μου 
είναι η εκπαίδευση του ατόμου, 
έτσι ώστε να υπάρξει ένα 
σωστό και υγιές αποτέλεσμα», 
τονίζει. Πραγματοποιεί και 
συνεδρίες μέσω skype, ενώ για το 
προσωπικό της blog  
(www.hellofitness.gr) λέει: 
«Διάλεξα το hellofitness γιατί 
το fit είναι ένας όρος που 
περιλαμβάνει τη διατροφή και 
την άσκηση. Θέλω να τονίσω 
στην διαδικασία της απώλειας 
βάρους τον σημαντικό ρόλο που 
παίζει η άσκηση για ένα σωστό 
και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα». 
e-mail: zoigian@hotmail.com, 
κιν. 6973553181

κό επεισόδιο: Μελέτες δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να δράσει 
ευεργετικά σε ασθενείς που ήταν χρόνιοι καπνιστές, είχαν υπερχο-
ληστερολεμία ή καρδιαγγειακή πάθηση.
>> Έχουν αντικαρκινική δράση: μπλοκάρουν ή εμποδίζουν την 
προσκόλληση επικίνδυνων ενζύμων στους ιστούς, αδρανοποιούν 
καρκινογόνες ουσίες και επιβραδύνουν τους μηχανισμούς καρκι-
νογένεσης. 
>> Βελτιώνουν τις πνευματικές ικανότητες και την ψυχική διάθεση, 
προστατεύοντας τους νευροδιαβιβαστές από την οξείδωση και συμ-
βάλλοντας στην καλύτερη εγκεφαλική μικροκυκλοφορία.
>> Διατηρούν το δέρμα ελαστικό και το προφυλάσσουν από την 
πρόωρη γήρανση, περιορίζοντας τη διάσπαση του κολλαγόνου.
>> Προστατεύουν τα οστά και τις αρθρώσεις, περιορίζοντας τα οι-
δήματα, τις φλεγμονές και τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις.
>> Ενισχύουν την όραση.
>> Δρουν αντιαλλεργικά. Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν ότι οι 
αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α, Ε και C, καθώς και τα πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα ω-3, συμβάλλουν στην πρόληψη ή και στη μείωση των 
συμπτωμάτων άσθματος, ατοπικής δερματίτιδας και εκζέματος.
>> Διαφυλάσσουν τα αποθέματα άλλων απαραίτητων θρεπτικών 
ουσιών στον οργανισμό, αποτρέπουν την καταστροφή τους και, σε 
κάποιες περιπτώσεις, ενισχύουν τη δράση τους.

► ΤΟ ToP 10 ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ
Όλα τα εσπεριδοειδή αποτελούν άριστη πηγή βιταμίνης C που 
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αντιοξειδωτικές ουσίες. 
Τα καρυκεύματα, γαρίφαλο και κανέλα σε σκόνη, περιέχουν 
πληθώρα αντιοξειδωτικών ουσιών.
Τα ξερά, κυρίως, αλλά και τα φρέσκα δαμάσκηνα, οφείλουν 
την αντιοξειδωτική τους ικανότητα στις φαινόλες που περιέ-
χουν και περιλαμβάνονται επίσης στα σημαντικότερα αντιοξει-
δωτικά.
Η αγαπημένη μας ντομάτα είναι το τρόφιμο με τη μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε λυκοπένιο. 
Το μπρόκολο σαν καλή πηγή βιταμίνης C, ανθοκυανινών και 
φαινολών, είναι από τα πιο πολύτιμα τρόφιμα, όσον αφορά τις 
αντιοξειδωτικές του ικανότητες.
Το πράσινο τσάι, λόγω των πολυφαινολών που περιέχει, είναι 
μια καλή επιλογή για ρόφημα. Επιπλέον, η θερμιδική του αξία 
είναι μηδαμινή.
 Οι ελιές και το παρθένο ελαιόλαδο είναι οι κύριοι εκπρόσωποι 
των τροφίμων πλούσιων σε βιταμίνη Ε, μια από τις σπουδαιό-
τερες αντιοξειδωτικές ουσίες.
 Η σαρδέλα, πέρα από τα ω-3 λιπαρά οξέα που περιέχει, είναι 
και καλή πηγή του συνενζύμου Q10.
Το κόκκινο κρασί περιέχει φλαβονοειδή και φαινόλες.
Όλα τα θαλασσινά είναι καλές πηγές σεληνίου. ||
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ADVANCED ANTIoXIDANT FoRMulA ΤΗΣ solGAR
Στη σημερινή εποχή, όπου η ανθρώπινη υγεία κάθε στιγμή βάλλεται από την περιβαλλοντική μόλυνση, 
την υποβάθμιση των τροφών και το καθημερινό στρες, η καταστροφική δράση των ελευθέρων ριζών 
πάνω στα κύτταρα του σώματός μας αποτελεί ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Η προηγμένη αντιοξειδωτική 
φόρμουλα της Solgar ενδιαφέρει όλους όσους επιζητούν ευεξία, ζωτικότητα, αντιγήρανση και νεανικό 
σφρίγος. Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες, επιδρώντας θετικά στον έλεγχο της κυτταρικής φθοράς. 
Παρέχει τις βιταμίνες C, E, Α, ριβοφλαβίνη (Β2), φυσική βήτα καροτίνη/καροτενοειδή, αμινοξέα όπως 
L-Γλουταθειόνη, L-Κυστείνη και ταυρίνη, μεταλλικά στοιχεία όπως Χαλκό, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο, Σε-
λήνιο και Πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και κόκκινο κρασί και Προανθοκυανιδίνες από πυκνογενόλη, 

όλα σε μια βάση από σούπερ τροφές και βότανα όπως: Σπιρουλίνα, Gingko Biloba, Milk Thistle και Gotu Cola. 

BETA-CARoTENE 7mg ΤΗΣ solGAR
Περιέχει φυσικής προέλευσης βήτα καροτίνη από άλγη του ωκεανού (Dunaliella salina) μαζί με άλλα 
φυσικά καροτενοειδή, συμπεριλαμβανομένης της λουτεΐνης, της ζεαξανθίνης και της κρυπτοξανθίνης. 
Η βήτα καροτίνη είναι η πλέον γνωστή από όλα τα καροτενοειδή και μπορεί να μετατραπεί σε βιταμίνη 
Α από τον ανθρώπινο οργανισμό.

CoENzyME Q10 ΤΗΣ solGAR
Το θαυματουργό συνένζυμο Q10 έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές ως πολύτιμο συστατικό αντιγήρανσης σε καλ-
λυντικές κρέμες περιποίησης και είναι επίσης γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Προσφέρει ση-
μαντικά οφέλη στο καρδιαγγειακό μας σύστημα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής 
κυτταρικής ενέργειας και στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών που δημιουργούνται στον οργανισμό 
εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής. Μειώνοντας σημαντικά τις συνέπειες του χρόνου, της περιβαλλο-
ντικής μόλυνσης και του σύγχρονου τρόπου ζωής, λειτουργεί αντιγηραντικά, μειώνει τα σημάδια της 
κόπωσης, χαρίζει ενέργεια και προάγει τη ζωτικότητα και την ευεξία όλου του οργανισμού. 

VITAMIN C ΤΗΣ solGAR
Η βιταμίνη C είναι μια αντιοξειδωτική βιταμίνη, πολύ σημαντική για την υγεία του οργανισμού. Αν και 
τα οφέλη της είναι πολλαπλά, παραμένει γνωστή στους περισσότερους για τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει στην απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό και στην ενίσχυση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος του οργανισμού.
Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής Vitamin C της solgar συμβάλλει στην ομαλή και αποτελεσματι-
κή λειτουργία των μηχανισμών άμυνας του οργανισμού, στον φυσιολογικό σχηματισμό κολλαγόνου 
και στην ακεραιότητα των αιμοφόρων αγγείων, ενισχύοντας την υγεία του δέρματος και των ούλων. Επιπλέον, έχει 
αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

sElENIuM ΤΗΣ solGAR
To σελήνιο είναι ένα απαραίτητο για τον οργανισμό μας ιχνοστοιχείο με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. 
Λειτουργεί σε συνεργασία με τη βιταμίνη Ε και προστατεύει τον οργανισμό από τη βλαβερή δράση των 
ελεύθερων ριζών. Επίσης, συμβάλλει στην τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, βοηθά στη δια-
τήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, ενώ παίζει ρόλο και στη διαδικασία 
της σπερματογένεσης. Το συμπλήρωμα διατροφής selenium της solgar παρέχει οργανική μορφή 
σεληνίου χωρίς μαγιά. 
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Η ISOPLUS προτείνει...





Προλάβετε	τον	
καταρράκτη

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

Ο καταρράκτης, μια 
από τις πιο συχνές 
αιτίες «θόλωσης» 
της όρασής μας, 
θεωρείται μέρος 

της φυσιολογικής 
διαδικασίας 

γήρανσης. Είναι 
όμως πράγματι 
αναπόφευκτη 
συνέπεια του 

γήρατος ή μπορούμε 
να τον προλάβουμε 
με απλές αλλαγές 

στις συνήθειές 
μας; Ο χειρουργός 
οφθαλμίατρος κ. 

Στυλιανός Μασέλος 
απαντά θετικά 

και μας δίνει όλες 
τις αναγκαίες 

συμβουλές για να 
κρατήσουμε τον 

καταρράκτη μακριά 
από τα μάτια μας… 

T 
ι είναι όμως ο καταρ-
ράκτης; Ο καταρράκτης 
είναι μια θόλωση του 
φυσικού φακού εντός 
του οφθαλμού. Ο φα-

κός αυτός, που βρίσκεται πίσω από 
την ίριδα (το έγχρωμο τμήμα του 
οφθαλμού) έχει την ικανότητα να 
κινείται και να αλλάζει σχήμα, ώστε 
να λειτουργεί ακριβώς όπως ο φα-
κός μιας κάμερας. Αιχμαλωτίζει τις 
εικόνες στον αμφιβληστροειδή, ο 
οποίος τις στέλνει στον εγκέφαλό 
μας. Ο φυσικός φακός του ματιού 
είναι διαυγής. Ο ανθρώπινος φα-
κός, αποτελούμενος κυρίως από 
πρωτεΐνη και νερό, μπορεί να πα-
ρουσιάσει θόλωση, σε τέτοιο βαθμό 

που να μην επιτρέπει στο φως και 
τις εικόνες να φθάσουν στον αμφι-
βληστροειδή.

► ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Εκτός από τη φυσιολογική διαδικα-
σία γήρανσης, όπου ο φακός με τα 
χρόνια χάνει τη διαύγειά του, τη δη-
μιουργία του καταρράκτη μπορούν 
να επιτείνουν μεταβολικοί παράγο-
ντες, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης, 
τραυματισμοί του οφθαλμού και η 
χρήση φαρμάκων (κυρίως η κορτι-
ζόνη). Γενετικά νοσήματα, σύνδρο-
μα, οφθαλμικές φλεγμονές αλλά και 
δερματολογικές παθήσεις, όπως η 
ατοπική δερματίτιδα, μπορούν επί-
σης να δημιουργήσουν καταρράκτη. 



Η συχνότητα του καταρράκτη είναι 50% σε ανθρώ-
πους ηλικίας μεταξύ 65 - 74 ετών και μπορεί να φτά-
σει μέχρι και το 70%, σε ηλικίες άνω των 75 ετών. Η 
συνηθισμένη αυτή ασθένεια, δεν αποτελεί προνόμιο 
αποκλειστικά των ηλικιωμένων. Νεαρά άτομα, ακόμη 
και βρέφη, μπορεί να παρουσιάσουν καταρράκτη, από 
αιτίες όπως τραυματισμοί, ασθένειες και ακτινοβολί-
ες. Πολύ σπάνια, ο καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί 
από τη γέννηση ενός παιδιού (συγγενής καταρράκτης).

► ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ
Εξεταστείτε από οφθαλμίατρο αν παρατηρήσετε: 
> Μειωμένη μακρινή ή κοντινή όραση. Η όραση γίνε-
ται ολοένα και λιγότερο σαφής 
> Εξασθένηση στην αντίληψη των χρωμάτων- τα χρώ-
ματα γίνονται πιο θαμπά και πιο κίτρινα
> Τα αντικείμενα φαίνονται διπλά όταν τα βλέπετε με 
το ένα μάτι
> Θάμβος & μείωση της ευαισθησίας των αντιθέσεων 
σε φωτεινό περιβάλλον
> Εμφάνιση ή επιδείνωση μυωπίας
> Έντονη ενόχληση από τον ήλιο
> Λάμψεις και αντανακλάσεις γύρω από ορισμένα 
αντικείμενα (τα φώτα των αυτοκινήτων κατά τη βραδι-
νή οδήγηση φαίνονται σαν να «απλώνουν») 
Ως αποτέλεσμα, η οδήγηση (ειδικά το βράδυ) γίνεται 
όλο και πιο δύσκολη, δυσκολεύεστε στο διάβασμα ή 
στην παρακολούθηση τηλεόρασης, ενώ σας φαίνονται 
«βουνό» εργασίες όπως το γράψιμο ή άλλες ασχολίες 
που απαιτούν λεπτομερή παρατήρηση των αντικειμέ-
νων (π.χ. ράψιμο). «Ανάλογα με τη στιβάδα του φακού 
που έχει θολώσει, άλλοι δυσκολεύονται στην ηλιοφά-
νεια και βλέπουν καλύτερα τη νύχτα και άλλοι το αντί-
θετο», διευκρινίζει ο κ. Μασέλος. 

► ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
«Όταν έχει δημιουργηθεί καταρράκτης τότε η μόνη 
λύση είναι η χειρουργική αντιμετώπισή του. Η επέμ-
βαση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστα λεπτά και εί-
ναι άμεσα αποτελεσματική, καθώς ο ασθενής βλέπει 
αμέσως μετά το χειρουργείο. Ο καταρράκτης δεν ξα-
ναδημιουργείται και τη θέση του θολωμένου φακού 
παίρνει ένας ακρυλικός φακός που έχει τη δυνατότητα 
να διορθώσει και το υποκείμενο διαθλαστικό σφάλμα 
που μας αναγκάζει να φοράμε γυαλιά (μυωπία, υπερ-
μετρωπία, αστιγματισμός, πρεσβυωπία)», εξηγεί ο κ. 
Μασέλος.

► ΠΡΟΛΗψΗ
Το πιο σημαντικό ερώτημα, ωστόσο, είναι εκείνο που 
έχει να κάνει με την πρόληψη. Ναι, γερνάμε και ναι, 
ζούμε περισσότερα χρόνια. Μπορούν όμως αυτά τα χρό-
νια να είναι ποιοτικά; Και ως προς το θέμα που πραγμα-
τευόμαστε εδώ, μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία 
των ματιών μας και να προλάβουμε καταστάσεις όπως 
ο καταρράκτης;

«Με δεδομένο ότι ο καταρράκτης συνιστά μια φυσι-
ολογική διαδικασία γήρανσης του οργανισμού, αν μει-
ώσουμε τον ρυθμό γήρανσης των κυττάρων, τότε μπο-
ρούμε να τον προλάβουμε. Και τι είναι αυτό που κάνει 
τα κύτταρά μας να εκφυλίζονται; Το οξειδωτικό στρες», 
σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μασέλος.

Το οξειδωτικό στρες αντιπροσωπεύει μια διαταρα-
χή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών 
μορφών οξυγόνου (ελεύθερες ρίζες) και της ικανότητας 
ενός βιολογικού συστήματος να αδρανοποιεί τα τοξικά 
αυτά μόρια και να «επισκευάζει» τις βλάβες που προ-
καλούν. Οι δραστικές μορφές οξυγόνου βλάπτουν όλα 
τα συστατικά του κυττάρου, συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτεϊνών, των λιπιδίων και του DNA. 

Από τι προκαλείται το οξειδωτικό στρες; Από το άγ-
χος, την περιβαλλοντική ρύπανση (μόλυνση νερού, 
αέρα, τροφής), την ηλιακή (υπεριώδη) ακτινοβολία και 
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τη βαριά σωματική 
άσκηση, το κάπνισμα, την κακή διατροφή, τις ασθένειες, 
τα φάρμακα, το αλκοόλ, τις τοξικές ουσίες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο περιορισμός των βλα-
βερών μας συνηθειών και του στρες, αλλά και μία δια-
τροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά, μπορεί να 
μας προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό από τη γήρανση και 
τις εκφυλιστικές παθήσεις που προκαλούν οι ελεύθερες 
ρίζες - και ο καταρράκτης είναι μία από αυτές. Όπως 
σημειώνει ο κ. Μασέλος, «σε μια μελέτη που πραγματο-
ποιήθηκε το 2008 σε δείγμα 35.551 γυναικών, οι ερευνη-
τές διαπίστωσαν ότι εκείνες που κατανάλωναν μεγάλες 
ποσότητες σε λουτεΐνη και ζεαξανθίνη (αντιοξειδωτικά 
που εντοπίζονται στα κίτρινα ή σκουροπράσινα φυλλώ-
δη λαχανικά) είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης 
καταρράκτη, από εκείνες που κατανάλωναν μικρές πο-
σότητες λουτεΐνης και ζεαξανθίνης».

Ο ίδιος τονίζει ότι σαν όπλο κατά του καταρράκτη 
μπορούν να λειτουργήσουν και τα ω-3 λιπαρά οξέα. 
«Τα ω-3 λιπαρά οξέα μπορούν να αποτελέσουν ασπί-
δα κατά του καταρράκτη, σύμφωνα με μελέτη του 
2005, γεγονός που αποδίδεται στη δράση των συ-
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  δίαιτα  |       |
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Βιταμίνη Α: αυγό, βούτυρο, γάλα και γαλακτοκομικά, 
συκώτι, ιχθυέλαια, εσπεριδοειδή, φραγκοστάφυλα.
Βιταμίνη C: φράουλες, ακτινίδια, κεράσια, μούρα, 
πεπόνι, ντομάτα, λάχανο, πράσινη πιπεριά, πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή (μπρόκολο, κουνουπί-
δι, λαχανάκια Βρυξελλών).
Β-καροτένιο: εσπεριδοειδή, πράσινα, κίτρινα και πορ-
τοκαλί λαχανικά, ντομάτες και σε μικρότερες ποσότη-
τες σε βερίκοκα, γλυκοπατάτες, καρπούζι, κολοκύθα.
Βιταμίνη Ε: φυτικά έλαια (π.χ. ελαιόλαδο), ανεπεξέρ-
γαστα δημητριακά, σόγια, αμύγδαλα, καρύδια, φου-
ντούκια, σκουροπράσινα λαχανικά, φύτρα σιταριού, 
αυγά.
Σελήνιο: κρέας, συκώτι, θαλασσινά, αβοκάντο, ελιές, 
ξηροί καρποί, δημητριακά, σπόροι, φρούτα και λαχα-
νικά που φυτρώνουν στο έδαφος.

Φλαβονοειδή: αρακάς, βατόμουρα, εσπεριδοειδή, κόκ-
κινο κρασί, κουμ-κουάτ, κρεμμύδια, μέλι, μήλα, μπρό-
κολο, μαύρη σοκολάτα, σόγια, σταφύλια, πράσινο και 
μαύρο τσάι, πράσινα φασολάκια.
Ψευδάργυρος: δημητριακά, συκώτι, όσπρια, θαλασσι-
νά, σπόροι σιταριού, μαγιά μπίρας, αυγά.
Ανθοκυανίνες: μπρόκολο, μύρτιλλα, σπαράγγια, στα-
φύλια, φράουλες, γογγύλια, κάρδαμο, κεράσια, κουνου-
πίδι, κραμβολάχανο, λάχανο κατσαρό, μούρα.
Λυκοπένιο: ντομάτα και λιγότερο στο γκρέιπφρουτ, 
καρπούζι, πιπεριές
Φαινόλες: ελαιόλαδο, ελιές, εσπεριδοειδή, κακάο, κρα-
σί, λιναρόσπορος, μπρόκολο, σκόρδο, μαύρη σοκολάτα, 
πράσινο τσάι.
Συνένζυμο Q10: σαρδέλα, σκουμπρί, σόγια.
Ελαγικό οξύ: κεράσια, ρόδι.

γκεκριμένων ουσιών στην κατα-
πολέμηση της φλεγμονής. Η με-
λέτη, που έγινε σε δείγμα 71.083 
γυναικών, έδειξε ότι εκείνες που 
λάμβαναν περισσότερα ω-3 λιπα-
ρά οξέα (που βρίσκονται στα λιπα-
ρά ψάρια, όπως ο σολομός και οι 
σαρδέλες, καθώς και στον λινα-
ρόσπορο) είχαν μειωμένο κίνδυνο 
εμφάνισης καταρράκτη». 

Αν, ωστόσο, η διατροφή μας υπο-
λείπεται στα παραπάνω - πολύτιμα 
για την υγεία των ματιών - συστα-
τικά, η πιο πρόσφορη λύση είναι η 
λήψη συμπληρωμάτων διατροφής. 
Προσοχή όμως! Η λήψη συμπλη-
ρωμάτων δεν μπορεί να αναστείλει 
βλάβες που έχουν ήδη δημιουργη-
θεί. Με λίγα λόγια, αν έχετε ήδη εμ-
φανίσει καταρράκτη, όσα συμπλη-

ρώματα και να πάρετε, η θόλωση 
που έχει ήδη συμβεί δεν μπορεί να 
υποστραφεί. 

Σύμφωνα με τον ειδικό, η προ-
ληπτική λήψη συμπληρωμάτων 
διατροφής με αντιοξειδωτικά και 
καροτενοειδή, συστήνεται από την 
ηλικία των 50 ετών και μετά, αλλά 
και νωρίτερα, σε άτομα που έχουν 
πολύ άγχος. «Ποτέ δεν είναι αργά 
να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και 
διατροφής μας. Αρκεί να καταλά-
βουμε ότι αυτός που ακολουθούμε 
δεν μας λύνει, αλλά μας δημιουρ-
γεί προβλήματα. Μια ισορροπημέ-
νη διατροφή που περιλαμβάνει και 
κρέας σε λογικές ποσότητες, λα-
χανικά, όσπρια και ψάρια, αλλά και 
η χρήση γυαλιών που απορροφούν 
την υπεριώδη ακτινοβολία και όχι 

απλώς η χρήση γυαλιών ηλίου για 
ομορφιά, είναι δύο απλές, αλλά 
πολύ σημαντικές συμβουλές για 
την υγεία των ματιών. Σημαντικός 
είναι επίσης, ο ετήσιος οφθαλμο-
λογικός έλεγχος για την πρόληψη 
κάποιου επικείμενου προβλήμα-
τος και γίνεται σημαντικότερος 
μετά την ηλικία των 50 ετών, όπου 
πέρα από τον καταρράκτη αρχί-
ζουν να κάνουν την εμφάνισή τους 
και άλλα σοβαρά οφθαλμολογικά 
προβλήματα, όπως η εκφύλιση της 
ωχράς κηλίδας και το γλαύκωμα» 
καταλήγει ο κ. Μασέλος. ||

who is who
Ο Στέλιος Μασέλος είναι Χειρουργός Οφθαλμίατρος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και 
σπούδασε Ιατρική στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εξειδικευθεί 
στις Οφθαλμικές Φλεγμονές και ασχολείται με τη χειρουργική του καταρράκτη και 
τις διαθλαστικές διορθώσεις. Διατηρεί Ιδιωτικό Οφθαλμολογικό ιατρείο στη Νίκαια, 
Πλατεία Δαβάκη 14 (περιβολάκι), τηλ. 2121019932, e-mail: steliosmasselos@yahoo.gr 



15

Η ISOPLUS προτείνει...
VITAMIN A ΤΗΣ solGAR >> Σημαντική βοήθεια στην όραση
Η βιταμίνη Α παίζει σημαντικό ρόλο σε αρκετές λειτουργίες του οργανισμού. Από τα πιο ση-
μαντικά οφέλη της είναι η ενδυνάμωση και διατήρηση της όρασης και η θετική συμβολή της 
σε πολλές διαταραχές των οφθαλμών. 
Επίσης, προάγει την ανάπτυξη υγιών οστών και δοντιών, ενώ βοηθά και στη διατήρηση της 
υγείας του δέρματος, των μαλλιών και των βλεννογόνων. 

ADVANCED ANTIoXIDANT FoRMulA ΤΗΣ solGAR >> Πλήρης αντιοξειδωτική προστασία
Στη σημερινή εποχή, που η ανθρώπινη υγεία κάθε στιγμή βάλλεται από την περιβαλλοντική μόλυνση, 
την υποβάθμιση των τροφών και το καθημερινό στρες και την καταστροφική δράση των ελευθέρων 
ριζών, ο οργανισμός μας έχει ανάγκη από ένα αντίδοτο που να καταπολεμά όλους αυτούς τους αρνη-
τικούς παράγοντες. Το Advanced Antioxidant Formula της solgar, πλούσιο σε βιταμίνες C, E, Α, ρι-
βοφλαβίνη (Β2), φυσική βήτα καροτίνη/καροτενοειδή, αμινοξέα όπως L-Γλουταθειόνη, L-Κυστείνη 
και ταυρίνη, μεταλλικά στοιχεία όπως Χαλκό, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο, Σελήνιο, Πολυφαινόλες και 
Προανθοκυανιδίνες, ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλλει στον έλεγχο της κυτταρικής φθοράς. 
Η αντιοξειδωτική φόρμουλα της Solgar είναι χρήσιμη για όσους επιζητούν ευεξία, ζωτικότητα, αντιγήρανση 
και νεανικό σφρίγος.

BETA-CARoTENE 7mg ΤΗΣ solGAR >> Τα καροτενοειδή της φύσης
Η βήτα καροτίνη είναι η πλέον γνωστή από όλα τα καροτενοειδή και μπορεί να μετατραπεί σε βιταμί-
νη Α από τον ανθρώπινο οργανισμό. Το σκεύασμα Beta-Carotene 7mg της solgar περιέχει φυσική 
βήτα καροτίνη, προερχόμενη από άλγη του ωκεανού (Dunaliella salina), τα οποία συνδυάζονται με 
άλλα φυσικά καροτενοειδή, όπως για παράδειγμα λουτεΐνη, ζεαξανθίνη και κρυπτοξανθίνη, που 
θεωρούνται ουσίες πολύτιμες για την υγεία των ματιών. 

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

VIsIoN GuARD Plus ΤΗΣ solGAR >> Ο «φρουρός» της υγείας των ματιών 
Το Vision Guard Plus της solgar είναι ένας πρωτοποριακός συνδυασμός αντιοξειδωτικών στοιχεί-
ων, όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη μαζί με τα βότανα bilberry, ginkgo, eyebright, τις βιταμίνες C, 
Ε και Α, βήτα καροτίνη, τα ιχνοστοιχεία σελήνιο και ψευδάργυρο και τα αμινοξέα NAC και ταυρίνη, 
που προστατεύουν τα μάτια μας, από εκφυλιστικές καταστάσεις των οφθαλμών, όπως η ηλικιακή 
εκφύλιση ώχρας κηλίδας αλλά και της κόπωσης από τη χρόνια χρήση υπολογιστή.
Τα στοιχεία αυτά προστατεύουν από ποικίλες ελεύθερες ρίζες και βαρέα μέταλλα, βελτιώνουν την 
οφθαλμική κυκλοφορία και βοηθούν στην ισχυροποίηση της όρασης, καθιστώντας το ιδιαίτερα 

χρήσιμο συμπλήρωμα.
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Το	περπάτημα	είναι	
καλό	για	όλους!

Κωνσταντίνοσ Ξένοσ

 Ένα σύνολο 2.500 βημάτων, 
συγκροτεί μια μέτριας έντασης 

άσκηση, με σημαντικά οφέλη για 
τον οργανισμό. Όπως επισημαίνει 

ο Κλινικός Διαιτολόγος - 
Διατροφολόγος M.Sc.  

κ. Κωνσταντίνος Ξένος, με το 
περπάτημα μπορεί κανείς να 

βελτιώσει την καρδιαγγειακή του 
λειτουργία, να διατηρήσει το βάρος 
του στα επιθυμητά επίπεδα και να 

εξασφαλίσει ψυχική ισορροπία! 
Αν, μάλιστα, σκεφθούμε ότι ένας 
μέσος άνθρωπος χρειάζεται μόνο 

5’ για να κάνει 500 βήματα, η 
κατάκτηση του στόχου των 2.500 
βημάτων μόνο δύσκολη δεν είναι! 

Ακόμη το σκέφτεστε; 
 

> Ποια είναι τα κύρια οφέλη 
του περπατήματος;
Κωνσταντίνος Ξένος: Τρία 
θα έλεγα πως είναι τα βασικά 
οφέλη που προκύπτουν από 
το περπάτημα, όταν βέβαια 
αυτό γίνει μέρος της καθημε-
ρινότητάς μας: βελτίωση της 
καρδιαγγειακής λειτουργίας, 
συμβολή στη διατήρηση ενός 
επιθυμητού σωματικού βάρους 
και βέβαια εκτόνωση, κάτι που 
συμβάλλει μέγιστα στη ψυχική 
μας ισορροπία!

> Σε τι ρυθμό πρέπει να περπατάει κανείς ώστε να 
είναι ωφέλιμο για τον οργανισμό;
Κ.Ξ.: Θεωρούμε ότι όταν κάποιος βαδίζει στο 50-
60% της μέγιστης καρδιακής του συχνότητας (των 
μέγιστων σφυγμών του δηλαδή) τότε ευεργετεί τη 
καρδιαγγειακή του υγεία. 

> Πόσες θερμίδες μπο-
ρεί να κάψει κανείς 
περπατώντας;
Κ.Ξ.: Σε μια ώρα περπά-
τημα, με μια ταχύτητα κο-
ντά στα 3 χιλιόμετρα την 
ώρα και για ένα άτομο 
70 κιλών, η ενεργειακή 
δαπάνη δεν ξεπερνά τις 
180 θερμίδες. Αν, βέβαια, 
αυξήσουμε το ρυθμό 
περπατήματος, θα έχου-
με μεγαλύτερη δαπάνη 
θερμίδων. 

Αυτό όμως στο οποίο πρέπει να εστιάσει κάποιος 
που ενδιαφέρεται για τα κιλά του, δεν είναι το ποσό 
των θερμίδων που «καίει» μέσω του περπατήματος, 
αλλά το γεγονός ότι το περπάτημα αποτελεί έναν πρώ-
της τάξεως τρόπο εκτόνωσης και άρα αποτρέπει την 
αναζήτηση άλλων διεξόδων από τη πιεστική καθημε-
ρινότητα, όπως π.χ. το τσιμπολόγημα... 



Επίσης, είναι πια αποδεδειγμένο πως ένα δραστήριο 
υπέρβαρο άτομο, συχνά έχει καλύτερη υγεία από ένα 
άτομο με φυσιολογικό σωματικό βάρος, που δεν δρα-
στηριοποιείται καθόλου σωματικά!

> Τι λύσεις υπάρχουν αν κάποιος δεν έχει χρόνο; Το 
να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο σε κοντινές απο-
στάσεις και το να προτιμάμε τη σκάλα αντί του ασαν-
σέρ βοηθούν;
Κ.Ξ.: Σαφέστατα και βοηθούν. Τέτοιοι τρόποι που αγγί-
ζουν την καθημερινότητά μας είναι, μάλιστα, οι πλέον 
αποδοτικοί.

> Ποιο είναι το μίνιμουμ της άσκησης που πρέπει να 
έχουμε στη ζωή μας;
Κ.Ξ.: Μια μέτριας έντασης σωματική άσκηση διάρκει-
ας τουλάχιστον 30 λεπτών την μέρα επί πέντε μέρες 
την εβδομάδα ή, εναλλακτικά, τουλάχιστον 20 λεπτά 
έντονης άσκησης τη μέρα επί τρεις μέρες την εβδομά-
δα, είναι ικανοποιητική για τον γενικό πληθυσμό.

> Σε ποιους κάνει καλό το περπάτημα;
Κ.Ξ.: Σε όλους ανεξαιρέτως!

> Τι πρέπει να προσέξουν οι αρχάριοι; 
Κ.Ξ.: Επειδή μιλάμε για περπάτημα και όχι για κάποια 

έντονη δραστηριότητα, πέρα από ένα καλό ζευγάρι πα-
πούτσια και καλή διάθεση, δεν χρειάζεται κάτι άλλο...

> Πώς μπορεί να βοηθήσει ένας βηματομετρητής; 
Μπορεί να μας δώσει κίνητρο; 
Κ.Ξ.: Το κίνητρο αποτελεί το εφαλτήριο για κάθε προ-
σπάθεια στη ζωή μας, για κάθε στόχο. Η μέτρηση των 
βημάτων, των θερμίδων που καίμε και του χρόνου που 
ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, αποτελεί μια πολύ 
βασική παράμετρο προκειμένου να συνεχίσει κάποιος 
και τελικά να υιοθετήσει την καλύτερη και πιο εύκο-
λη συνήθεια για τη υγεία του: το περπάτημα! Ας μην 
ξεχνάμε, πως εκ κατασκευής του ο άνθρωπος είναι 
«φτιαγμένος» για να κινείται και όχι για να στέκεται ή 
να κάθεται...

Info
Κωνσταντίνος Ξένος
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος M.Sc.
Μετεκπαιδευθείς στη Διατροφική Ιατρική - University 
of Surrey, 
Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής (ΕΙΔ), 
Διευθυντής τμήματος Διατροφογενετικής και Έρευνας 
Θρέψης "ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ"
www.kxenos.gr 



«Όπλο»	καλής	υγείας

Μουρουνέλαίο

«Πιες το παιδί μου για να μεγαλώσεις. Μια κουταλιά μόνο»... Φράσεις που σχεδόν 
κάθε παιδί άκουγε, ειδικά μέχρι και πριν 30-40 χρόνια, σε καθημερινή βάση από 
τους γονείς του. Ο λόγος για το περίφημο μουρουνέλαιο. Εκείνο το παχύρρευστο, 

δύσοσμο υγρό που αποτελούσε πραγματικό βασανιστήριο για τα περισσότερα 
παιδιά που δεν μπορούσαν, βεβαίως, ούτε ενδιαφέρονταν να ενημερωθούν για 
τις εξαιρετικά ευεργετικές ιδιότητές του και για όσα προσέφερε στη σωστή τους 

ανάπτυξη. Και το μουρουνέλαιο επιμένει! Τι άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια;  
Μας εξηγεί η φαρμακοποιός κ. Ντίνα Δουβή. 

τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου 

T 
ι είναι, όμως, το μουρουνέλαιο; Από πού 
προέρχεται; Ποιες είναι οι δράσεις του 
στον ανθρώπινο οργανισμό; Είχαν δίκιο 
στο παρελθόν να το θεωρούν πολύτιμο για 
τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών; Η κ. Δου-

βή εξηγεί: «Το μουρουνέλαιο είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής που παράγεται από το ήπαρ των λευκών 
ψαριών, όπως της μουρούνας ή άλλων συγγενικών 
ψαριών, όπως ο μπακαλιάρος, ο γάδος και ο ιππό-
γλωσσος. Αρκετοί συγχέουν το μουρουνέλαιο με το 
ιχθυέλαιο, η βασική τους όμως διαφορά έγκειται 
στο ότι το ιχθυέλαιο παράγεται από τη σάρκα των 
λιπαρών ψαριών όπως του σολομού, της ρέγγας, του 
σκουμπριού, της σαρδέλας και της πέστροφας και 
όχι από το ήπαρ», εξηγεί η κ. Δουβή. 

► ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ 
«Το μουρουνέλαιο περιέχει μεγάλες ποσότητες 
από βιταμίνη A που χρησιμεύει ως αντιοξειδωτικό 
και είναι εξαιρετικά σημαντική για την όραση και 
την ανάπτυξη των οστών. Περιέχει ακόμα βιταμί-

νη D, που συμβάλλει επίσης στη διατήρηση του 
ασβεστίου και του φωσφόρου στα σωστά επίπεδα 
στο αίμα, με αποτέλεσμα γερά οστά. Τέλος, περι-
έχει βιταμίνη K που βοηθά στην πήξη του αίματος 
και Ω-3 λιπαρά οξέα. Οι γιατροί θεωρούν το μου-
ρουνέλαιο - παρά την κακή του γεύση - άριστη 
τροφή, που προλαμβάνει πολλές ασθένειες.

Χάρη στη βιταμίνη D που παρέχει, αποτρέπει τη 
ραχίτιδα στα παιδιά και την οστεομαλακία και την 
οστεοπόρωση στους ενήλικους. Πρόσφατες μελέ-
τες έδειξαν ότι το μουρουνέλαιο περιέχει μεγα-
λύτερες ποσότητες βιταμινών A και D από κάθε 
άλλο τρόφιμο, ανά μονάδα βάρους. Ειδικότερα, 
100 gr μουρουνέλαιου παρέχουν στον οργανισμό 
3 φορές περισσότερη βιταμίνη A από το μοσχαρί-
σιο κρέας (την επόμενη πλουσιότερη πηγή της A). 
Αρκεί μια μόνο κουταλιά μουρουνέλαιου (περί-
που 15 gr) για να μας δώσει τη ΣΗΔ (Συνιστώμενη 
Ημερήσια Δόση) και για τις δύο αυτές σημαντικές 
βιταμίνες.

Η βιταμίνη K που περιέχει, διευκολύνει την 
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Σε μία από τις χώρες με τα με-
γαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης, 
κυρίως λόγω των καιρικών συν-
θηκών και της παρατεταμένης έλ-
λειψης φυσικού φωτός κατά τους 
χειμερινούς μήνες, τη Νορβηγία, 
διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλω-
ναν συχνά μουρουνέλαιο ήταν λι-
γότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη 
και ότι η τάση αυτή ήταν ευθέως 
ανάλογη με το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο χρησιμοποιούσαν 
μουρουνέλαιο. Από τους επιστή-
μονες υποστηρίζεται ότι μια κου-
ταλιά σούπας μουρουνέλαιο κα-
θημερινά, μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο κατάθλιψης κατά 30%.

απορρόφηση των μεταλλικών στοιχείων και βελτιώνει την 
ελαστικότητα των αιμοφόρων αγγείων και τη λειτουργία των 
μυών. Τα Ω-3 λιπαρά οξέα είναι επίσης σημαντικά, ιδιαίτερα 
για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.

Επιπρόσθετα, το μουρουνέλαιο περιέχει πολυακόρεστα 
Ω-3 λιπαρά οξέα EPA (εικοσιπεντανοϊκό οξύ) και DHA (εικο-
σιδυοπεντανοϊκό οξύ). Το EPA είναι ο πρόδρομος των προ-
σταγλανδινών, των ορμονών που βοηθούν τους ιστούς του 
οργανισμού να αντιμετωπίζουν τις φλεγμονές, ενώ το DHA 
συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφά-
λου και του νευρικού συστήματος. Έρευνες που έγιναν σε 
Εσκιμώους ανέδειξαν τις ιδιότητες των Ω-3 λιπαρών οξέων 
ως πιθανά αντιθρομβωτικά και τη συμβολή τους στη μείωση 
των τριγλυκεριδίων στο αίμα, συνεπώς και στη μείωση της 
αρτηριοσκλήρυνσης και την αντιμετώπιση των καρδιοπαθει-
ών», επισημαίνει η ειδικός.

Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι ορισμένα "σύνδρομα" των και-
ρών μας, όπως η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο διαβήτης και τα 
εγκεφαλικά επεισόδια συνδέονται με υψηλά επίπεδα σε Ω-6 
λιπαρά οξέα και χαμηλά επίπεδα σε Ω-3 λιπαρά οξέα, μαζί 
με την ανεπάρκεια σε ορισμένες λιποδιαλυτές βιταμίνες.



► ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ … ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Καρδιακές παθήσεις. Το μου-
ρουνέλαιο φαίνεται να έχει ρόλο 
στην προστασία της καρδιάς και 
στην πρόληψη των καρδιακών 
παθήσεων. Συμβάλλει θετικά 
στην καταπολέμηση της φλεγμο-
νής που σχετίζεται με τις καρδια-
κές παθήσεις, βελτιώνει τη λει-
τουργία των αιμοφόρων αγγείων, 
ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μει-
ώνει το μέγεθος των αθηρωμά-
των που αποφράσσουν τις αρτη-
ρίες και την αρτηριακή πίεση.

Η υγεία των παιδιών. Tο μου-
ρουνέλαιο μπορεί να ωφελήσει 
σημαντικά την ανάπτυξη των 
παιδιών, καθώς τα προστατεύει 
από ασθένειες και τους παρέχει 
σημαντικές θρεπτικές ουσίες και 
λιπαρά οξέα. Κατά την περίοδο 
της ανάπτυξης των παιδιών, το 
μουρουνέλαιο είναι σημαντικό 
για υγιή οστά και δόντια.

Υγιές δέρμα και μαλλιά. Οι βιτα-
μίνες και τα λιπαρά οξέα που πε-
ριέχει το μουρουνέλαιο μπορούν 
να βελτιώσουν σημαντικά την 

υγεία του δέρματος και των μαλ-
λιών. Το μουρουνέλαιο εφαρμό-
ζεται και τοπικά, επιταχύνοντας 
την επούλωση των τραυμάτων.

Αρθρώσεις & Οστεοαρθρίτιδα. 
Τα τελευταία χρόνια, οι επιστή-

μονες ανακαλύπτουν συνεχώς 
νέες ευεργετικές ιδιότητες του 
μουρουνέλαιου. Σε αυτές έρχεται 
να προστεθεί και η συμβολή του 
στην καλή λειτουργία των αρθρώ-
σεων. Άλλωστε, και στο παρελ-
θόν, οι ηλικιωμένοι συνήθιζαν να 

| Norwegian Cod Liver Oil της Solgar: Δυνατά μαλλιά, δόντια & μάτια | 
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Τα ευεργετικά οφέλη του μουρουνέλαιου είναι γνωστά εδώ και αιώνες και γι' 
αυτό δινόταν στα παιδιά για να συμβάλει στην προαγωγή της υγείας τους και στη 
σωστή ανάπτυξή τους. Η μείωση της τακτικής κατανάλωσης ψαριών έχει κατα-
στήσει αναγκαία την πρόσληψη των ωφέλιμων θρεπτικών τους στοιχείων μέσω 
διατροφικών συμπληρωμάτων. 

Το Cod Liver Oil της Solgar καλύπτει αυτήν την ανάγκη και σας προσφέρει 
εξαιρετικής πηγής μουρουνέλαιο από τη Νορβηγία, εμπλουτισμένο με βιταμίνες 
Α και D καθώς και λιπαρά οξέα EPA και DHA για μέγιστη κάλυψη. Το Cod Liver 
Oil βοηθάει στη διατήρηση της καλής υγείας του δέρματος και του νευρικού 
συστήματος, συμβάλλει στην υποστήριξη της πλαστικότητας των αρθρώσε-
ων, ενώ οι βιταμίνες Α και D που περιέχει, συμβάλλουν στην καλή υγεία των 
μαλλιών, των δοντιών και των ματιών.
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Είναι και οι δύο διαταραχές που 
οφείλονται σε έλλειψη βιταμίνης D, 
με αποτέλεσμα τα οστά να γίνονται 
αδύναμα και μαλακά και να κινδυ-
νεύουν από κατάγματα. Παρόλο 
που και οι δύο καταστάσεις έχουν 
τον ίδιο μηχανισμό δράσης, διαφέ-
ρουν στο γεγονός ότι η οστεομαλα-
κία αναπτύσσεται σε ενήλικες, ενώ 
η ραχίτιδα σε παιδιά, όπου έχουμε 
περισσότερες εκδηλώσεις που σχε-
τίζονται με την ανάπτυξή τους. 

Ποιος είναι ο παθολογικός μη-
χανισμός; Τα μέταλλα φώσφορος 
και ασβέστιο είναι αυτά που προ-
σφέρουν στα οστά τη σκληρή τους 
υφή και πυκνότητα. Η βιταμίνη 
D όμως είναι αυτή που οδηγεί σε 
επαρκή απορρόφηση του ασβεστίου 
από το έντερο και προάγει επίσης 
την επαναπορρόφησή του από τα 
νεφρά, ώστε να μη χάνεται με τα 
ούρα. Η βιταμίνη D προσλαμβάνε-
ται από την τροφή, αλλά παράγεται 
φυσιολογικά και στο δέρμα, με τη 
βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Έτσι, η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί 
να προκύψει είτε από φτωχή διαιτη-
τική πρόσληψη, είτε από ανεπαρκή 
έκθεση στον ήλιο. Σε κάποιες περι-
πτώσεις, μπορεί να είναι υπεύθυνη 
κάποια γενετική βλάβη ή κάποια 
αντιεπιληπτικά φάρμακα κ.ο.κ. Τα 
χρόνια του Β Παγκοσμίου πολέμου, 
οι τραγικές συνθήκες διαβίωσης 
έκαναν ιδιαίτερα συχνή την εμφά-
νιση παιδιών παραμορφωμένων από 
τη ραχίτιδα. Το μουρουνέλαιο απο-
τελούσε την ισχυρότερη και, ταυτό-
χρονα, φθηνότερη λύση στο μεγάλο 
αυτό πρόβλημα…

καταναλώνουν μουρουνέλαιο για να «λαδώσουν», όπως έλε-
γαν, τις αρθρώσεις τους και να μπορούν να αντεπεξέρχονται 
στις χειρωνακτικές εργασίες. Οι επιστήμονες εξέτασαν την 
επίδραση των Ω-3 λιπαρών οξέων, που αποτελούν κύριο συ-
στατικό του μουρουνέλαιου, σε τμήματα αρθρώσεων γονάτων 
από άτομα που είχαν υποβληθεί σε αρθροπλαστική. Κάποια 
από τα δείγματα υπέστησαν επεξεργασία με Ω-3 λιπαρά οξέα 
για 24 ώρες και κάποια όχι. Επιπλέον, σε όλα τα δείγματα 
προστέθηκε μία χημική ουσία, η οποία μπορούσε να μιμηθεί 
τη φλεγμονώδη αντίδραση στις αρθρώσεις. Τι διαπίστωσαν; 
Ότι στα δείγματα τα οποία είχαν υποστεί επεξεργασία με Ω-3 
λιπαρά οξέα δεν εντοπίστηκαν τα ένζυμα που ευθύνονται για 
την καταστροφή των χόνδρων, τα οποία όμως εντοπίστηκαν 
στα δείγματα που δεν είχαν υποστεί επεξεργασία με Ω-3. 

Απώλεια όρασης λόγω ηλικίας. Ο περιορισμός της όρασης 
είναι ένα σοβαρό ζήτημα που φοβίζει πολύ τους ηλικιωμέ-
νους. Τη λύση σε αυτό έρχεται να δώσει μελέτη που δημο-
σιεύτηκε πρόσφατα και αποδεικνύει ότι το μουρουνέλαιο, 
πλούσιο σε Ω-3, μπορεί να προλάβει τα προβλήματα όρασης 
που δημιουργούνται με το πέρασμα των χρόνων.

Μουρουνέλαιο, λοιπόν, και για τους μεγάλους και για τα παι-
διά. Κι αν η προοπτική του να καταναλώνετε μουρουνέλαιο 
υπό την παραδοσιακή μορφή του, σας φέρνει δυσφορία, πρέ-
πει να ξέρετε ότι σήμερα, το μουρουνέλαιο είναι -ευτυχώς- 
διαθέσιμο και σε κάψουλες! ||

Info
Ντίνα Δουβή, Φαρμακοποιός 
 Εθνικής Αντίστασης 28, Νέα Ερυθραία, Τηλ.: 2108077527
e-mail: dmdouvis@otenet.gr
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τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου

Νιώθετε κουρασμένοι; Αναρωτιέστε που έχει πάει η 
«χαμένη» σας ενέργεια; Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε 

συχνά προβλήματα κόπωσης. Νιώθουμε τις δυνάμεις μας να 
μας εγκαταλείπουν ή δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε τίποτα 

άλλο, παρά να καθόμαστε στο κρεβάτι ή τον καναπέ για 
ώρες, βλέποντας τηλεόραση. Ο διαιτολόγος- διατροφολόγος, 

κ. Κωνσταντίνος Ζερβός μάς εξηγεί πού μπορούμε να 
αναζητήσουμε τη χαμένη μας ενέργεια και ποια συστατικά 

θα βοηθήσουν ώστε να μη μας… σταματάει τίποτα. 

Και	τίποτα		
δεν	σε	σταματά...	

συΜπληρωΜατα που δίνουν ένέργέία



O 
ι αιτίες της «κόπωσης 
χωρίς λόγο» μπορεί να 
κρύβονται στους έντο-
νους ρυθμούς ζωής, 
σε μια εξαντλητική 

δίαιτα ή σε κάποια ίωση που περά-
σαμε πρόσφατα ή, πολύ πιο απλά, 
στο ότι δεν προσλαμβάνουμε καθη-
μερινά τις απαραίτητες βιταμίνες και 
τα θρεπτικά συστατικά που έχουμε 
ανάγκη. Μην ανησυχείτε… Υπάρχει 
λύση και βρίσκεται στα συμπληρώ-
ματα διατροφής.

«Τα θρεπτικά συστατικά όλων 
των τροφίμων (υδατάνθρακες, πρω-
τεΐνες και λίπος) είναι ουσιαστικά 
αυτά που μας δίνουν ενέργεια. Το 
ανθρώπινο σώμα μετατρέπει τους 
υδατάνθρακες σε γλυκόζη, τη σημα-
ντικότερη πηγή ενέργειας. Η πρωτε-
ΐνη μπορεί επίσης να μετατραπεί σε 
ενέργεια, αλλά είναι λιγότερο αποτε-
λεσματική σε σχέση με τους υδατάν-
θρακες. Παρόλο που τα λίπη είναι η 
πιο συμπυκνωμένη πηγή θερμίδων, 
στην πραγματικότητα είναι λιγότερο 
αποδοτική πηγή ενέργειας από τους 
υδατάνθρακες, επειδή χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για να αφομοιω-
θούν και να μεταβολιστούν από τον 
οργανισμό. Επίσης, σε αντίθεση με 
όσα πιστεύει ο κόσμος, οι βιταμίνες 
δεν παρέχουν ενέργεια. Χρειάζο-
νται, ωστόσο, για να ενεργοποιήσουν 
πολλές από τις μεταβολικές διεργα-
σίες, που οδηγούν στην παραγωγή 
ενέργειας», εξηγεί ο κ. Ζερβός.

Τι πρέπει όμως να περιέχει 
ένα συμπλήρωμα διατροφής 
για να μας δώσει την ενέργεια 
που επιζητούμε;

► Το συνένζυμο Q10
Το συνένζυμο Q10 είναι ένα 
εξαιρετικά χρήσιμο συστατικό, 
όλων σχεδόν των κυττάρων 
του οργανισμού. Αφενός μεν 

είναι απαραίτητο για την παραγωγή 
ενέργειας εκ μέρους του κυττά-
ρου, ούτως ώστε αυτό να μπορέσει 
να εκτελέσει τη λειτουργική του 
αποστολή, να αντεπεξέλθει στις 
ανάγκες και να πολλαπλασιαστεί, 
αφετέρου προσφέρει πολύτιμη 
προστασία στα κύτταρά μας από 
τη βλαπτική επίδραση ορισμένων 
«τοξικών» παραγόντων, που ονο-
μάζονται ελεύθερες ρίζες. Με άλλα 
λόγια, το συνένζυμο Q10 έχει διττό 
ρόλο: εμπλέκεται στην παραγωγή 
ενέργειας, αλλά παράλληλα, παρέ-
χει θωράκιση από την οξειδωτική 
δράση των ελεύθερων ριζών. 

Σχεδόν όλα τα κύτταρα του σώ-
ματός μας περιέχουν ένα ειδικό 
οργανίδιο, που ονομάζεται μιτοχόν-
δριο, μέσα στο οποίο επιτελούνται 
διάφορες πολύπλοκες διεργασίες, 
οι οποίες έχουν σαν στόχο να με-
τατρέψουν τη χημική ενέργεια των 
τροφίμων (δηλαδή τις θερμίδες) 
σε μία άλλη μορφή ενέργειας, τη 
βιολογική. Το συνένζυμο Q10 εί-
ναι ένας απαραίτητος «κρίκος» σε 
αυτή την αλυσίδα. Το μιτοχόνδριο 
προμηθεύεται το συνένζυμο Q10 
ενδογενώς, από τα ίδια τα κύτταρα 
και εξωγενώς, μέσω της διατροφής 
και των συμπληρωμάτων διατρο-

φής. Το συνένζυμο αυτό περιέχεται 
σε ορισμένα είδη ψαριών (σαρδέλα 
και σκουμπρί), στο φύτρο της σό-
γιας και, κατά δεύτερο λόγο, στο 
κοτόπουλο. 

Έχει αποδειχθεί, ότι τα άτομα της 
τρίτης ηλικίας, έχουν πολύ χαμηλό-
τερα επίπεδα συνενζύμου Q10, ενώ 
αυξημένες ανάγκες παρουσιάζουν 
και τα άτομα που έχουν αυξημένο 
μεταβολικό ρυθμό (λόγω αυξη-
μένης φυσικής και πνευματικής 
δραστηριότητας ή έντονου άγχους). 
Χαμηλότερα επίπεδα συνενζύμου 
Q10 έχουν όσοι λαμβάνουν φάρμα-
κα για τη μείωση της χοληστερόλης 
τους. Σε όλες αυτές τις περιπτώ-
σεις, η χρήση ενός συμπληρώματος 
διατροφής, που να περιέχει αυτό το 
ευεργετικό συστατικό, θα αποβεί 
χρήσιμη. 

► Η καρνιτίνη
Η καρνιτίνη είναι ένα αμινοξύ που 
εκτελεί πολλές ζωτικές λειτουργίες 
στο ανθρώπινο σώμα και βοηθά τον 
οργανισμό στην παραγωγή της ενέρ-
γειας που χρειαζόμαστε στην καθη-
μερινή μας ζωή. Κατά τη διαδικασία 
της παραγωγής ενέργειας, η καρ-
νιτίνη μεταφέρει συνήθως λιπαρά 
οξέα στο «εργοστασιακό τμήμα» των 
κυττάρων. Εκεί, τα λιπαρά οξέα με-
τατρέπονται σε ενέργεια, την οποία 
χρησιμοποιούν η καρδιά, οι μύες, 
και οι άλλοι ιστοί του σώματος. 

Η καρνιτίνη διαδραματίζει 
επίσης ζωτικό ρόλο στον με-
ταβολισμό μιας σειράς άλλων 
σημαντικών ουσιών. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος για τον οποίο 
η καρνιτίνη φαίνεται να κρα-
τά το κλειδί για την πρόληψη 
διαφόρων παθήσεων. Επί-
σης, ενισχύει την αντοχή των 
ατόμων που έχουν αποδυ-
ναμωθεί από κάποια ασθέ-



νεια και ενισχύει την αποκατάσταση 
των μυών ύστερα από την άσκηση.

Αν και η καρνιτίνη συναντά-
ται ευρέως στα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα, καθώς και 
στα κρέατα, κάποιοι λαμ-
βάνουν καρνιτίνη με τη 
μορφή συμπληρώματος. 
Γιατί; Για να ενισχύσουν 
τη ζωτικότητά τους, αφού 
η καρνιτίνη έχει τη δυ-
νατότητα να μας χαρίζει 
ενέργεια και ζωντάνια. Η 
καρνιτίνη, τέλος, διαδραματί-
ζει κρίσιμο ρόλο στον μεταβο-
λισμό του λίπους. 

► Η βιταμίνη Β12
Η βιταμίνη Β12 ή κοβαλαμίνη, είναι μια υδροδιαλυτή 
βιταμίνη, που έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξασφά-
λιση της κανονικής λειτουργίας του εγκεφάλου και του 
νευρικού συστήματος, αφού βοηθά, μεταξύ άλλων, στη 
σύνθεση της μυελίνης, δηλαδή της προστατευτικής μεμ-
βράνης που περιβάλλει τις νευρικές απολήξεις και κά-
νει τα νεύρα να «επικοινωνούν» αποτελεσματικά μεταξύ 
 τους, αλλά και στην αιμοποίηση.

Η B12 είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό, γι’ 
αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι λέγεται και «βιτα-
μίνη της ενέργειας»: συμβάλλει στη σύνθεση του DNA 
(μέσω της ουσίας φυλλικό οξύ), συμμετέχει σε πολλές 
διεργασίες του μεταβολισμού και είναι απαραίτητη για 
τη δημιουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

Βρίσκεται στις περισσότερες ζωικές τροφές, συμπε-
ριλαμβανομένων των ψαριών και των οστρακοειδών, 
στο κρέας (ειδικά στο συκώτι), τα πουλερικά, τα αυγά, 
το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ένα από τα με-
γάλα της «ατού» είναι ότι μπορεί να αποθηκεύεται στο 
σώμα, παρόλο που είναι υδατοδιαλυτή. Η αποθήκευση 
πραγματοποιείται στο συκώτι και κάθε φορά που δεν 
υπάρχουν επαρκή αποθέματα, καταναλώνονται αυτές 
οι καλά φυλαγμένες ποσότητες. Γι’ αυτό και η ανεπάρ-
κεια, ενώ μπορεί να ισχύει για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, εκδηλώνεται όταν στερέψουν οι αποθήκες, έπειτα 
δηλαδή από χρόνια.

Αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν έλλειψη 
έχουν και όσοι ακολουθούν μια αμιγώς χορτοφαγική 
διατροφή (αφού η Β12 βρίσκεται κυρίως σε ζωικές 

ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Διατροφολόγος, MPEDO, Health and Wellness Coach
Νιόβης 11, Γαλάτσι , Τηλ.: 210 612 1961 , Κιν.: 693 703 8543 , 
Ε-mail: k.zervos@nutritiontreatment.gr
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τροφές), αλλά και γυναίκες ή άνδρες 
που έχουν προβλήματα ή ευαισθη-

σία στο στομάχι, με αποτέλεσμα 
η απορρόφηση της βιταμίνης 

Β12  να είναι πιο δύσκολη. 
Όταν τα αποθέματα εξα-

ντληθούν, εμφανίζεται 
μυϊκή αδυναμία, ανεξή-
γητη κόπωση, εξάντληση, 
τρέμουλο, μυρμήγκιασμα 
στα άκρα, ασταθής βάδι-

ση, υπόταση, διαταραχές 
της ψυχικής διάθεσης (με-

λαγχολία, θλίψη, ακόμη και 
κατάθλιψη), απώλεια όρασης 

και κακή μνήμη.

► Ashwaganda
Έχει ισχυρά τονωτικές και προσαρμογενείς ιδιότητες 
και βοηθά στο σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης και στην 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

► Korean Ginseng
Βελτιώνει την αντοχή στο σωματικό, διανοητικό και πε-
ριβαλλοντολογικό στρες. Είναι γενικό τονωτικό (κατά της 
κόπωσης και αδυναμίας) και ιδιαίτερα χρήσιμο σε αθλη-
τές και δραστήρια άτομα. Βοηθάει επίσης στην ενδυνά-
μωση του κεντρικού νευρικού συστήματος.

 
► Βασιλικός πολτός
Είναι πλούσιος σε σάκχαρα, αμινοξέα, βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία και αποτελεί φυσική πηγή ενέργειας για τον 
οργανισμό. Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού σε περι-
πτώσεις ασθένειας, επιδρά θετικά στον μεταβολισμό και 
στην ανάπτυξη, βοηθά στη διατήρηση της υγείας και της 
ομορφιάς, αναζωογονεί τους καταβεβλημένους οργανι-
σμούς, αυξάνει και διατηρεί τη λίμπιντο, ενώ έχει αντιση-
πτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Είτε πρόκειται για έλλειψη βιταμινών, είτε επειδή πρέ-
πει απλώς να... «σπρώξετε» λίγο τον οργανισμό σας, ανα-
ζητήστε, με τη βοήθεια των ειδικών, το ιδανικό συμπλή-
ρωμα που θα σας δώσει ζωντάνια και ενέργεια. Η λύση 
υπάρχει και απέχει όσο... το πλησιέστερο φαρμακείο. ||
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oMNIuM ΤΗΣ solGAR
Ολοκληρωμένη κάλυψη και αντιοξειδωτική δράση
Το oMNIuM αποτελεί μια προηγμένη φόρμουλα πολλαπλής διατροφικής αξίας με μέγιστη 
απορρόφηση και αξιοποίηση από τον οργανισμό. Επιλέγεται από ειδικούς και καταναλω-
τές, ως ένα κορυφαίο διατροφικό συμπλήρωμα, αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης πάνω στην 
επιστήμη της διατροφής και εκτεταμένων ερευνών πάνω σε θέματα πρόληψης των ασθε-
νειών και επίτευξης και διατήρησης ιδανικής υγείας. Το OMNIUM θεωρείται ένας τέλειος 
και ισορροπημένος συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων, ισχυρών αντιο-
ξειδωτικών ουσιών και πολύτιμων φυτοστοιχείων. 
Περιέχει φυσική βήτα καροτίνη και καροτενοειδή, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη C, χυλω-
μένα μέταλλα μέγιστης απορρόφησης και ιχνοστοιχεία όπως τo χρώμιο και το σελήνιο, φυτοστοιχεία 
και αντιοξειδωτικά.
 
CoENzyME Q10 ΤΗΣ solGAR
Προστασία και νεανική ενέργεια!

Το θαυματουργό συνένζυμο Q10 έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές ως πολύτιμο συστατικό αντιγή-
ρανσης σε καλλυντικές κρέμες περιποίησης. Είναι επίσης γνωστό για τις αντιοξειδωτικές 
του ιδιότητες, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στο καρδιαγγειακό μας σύστημα, ενώ πα-
ράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής κυτταρικής ενέργειας και στην καταπο-
λέμηση των ελεύθερων ριζών που δημιουργούνται στον οργανισμό εξαιτίας του σύγχρονου 
τρόπου ζωής. Μειώνοντας σημαντικά τις συνέπειες του χρόνου, της περιβαλλοντικής μόλυν-
σης και του σύγχρονου τρόπου ζωής, λειτουργεί αντιγηραντικά, μειώνει τα σημάδια της 
κόπωσης, χαρίζει ενέργεια και προάγει την ζωτικότητα και την ευεξία όλου του οργανισμού. 

l-CARNITINE 1500mg lIQuID ΤΗΣ solGAR
Ενέργεια να την πιεις!
Καρνιτίνη σε υγρή μορφή για γρηγορότερη αφομοίωση από τον οργανισμό είναι το μυ-
στικό 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 επί-
πεδα 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 απα-
ραίτητο συμπλήρωμα για αθλητές αλλά και αθλούμενους. Η υγρή καρνιτίνη της Solgar προ-
σφέρει ελεύθερης μορφής καρνιτίνη για καλύτερη απορρόφηση και αφομοίωση, με επιπλέον 
παντοθενικό οξύ, ένα βασικό συνένζυμο το οποίο συμμετέχει στην απελευθέρωση της ενέργειας από τα 
κύτταρα. Με υπέροχη φυσική γεύση λεμόνι, ενέργεια και ευεξία δεν συνδυάστηκαν πότε ξανά τόσο 
ιδανικά!

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

VM - 2000 ΤΗΣ solGAR
Περισσότερη ενέργεια για να τα προλαβαίνεις όλα!

Η πολυβιταμίνη VM - 2000 της solgar είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις 
ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, που καλείται καθημερινά να ανταπεξέλθει στη μό-
λυνση του περιβάλλοντος, στο στρες και στην έντονη πνευματική και σωματική κό-
πωση. H πολυβιταμίνη VM - 2000, περιέχει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα 
και ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, πεπτικά ένζυμα, υπερ-τροφές, βότανα, 
υδατοδιαλυτές ίνες και βιοφλαβονοειδή, σε ικανές ποσότητες, στις σωστές αναλογίες 
και στην πλέον αφομοιώσιμη μορφή για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτε-
λεσμάτων ζωτικότητας, ενέργειας και υγείας. Κατάλληλη για άτομα όλων των ηλικιών, 
αλλά και για άτομα με έντονη φυσική δραστηριότητα.

B12 – 2000μg lIQuID wITh B-CoMPlEX 59ml ΤΗΣ solGAR
Η υγρή τόνωση του νευρικού συστήματος
Η Β12 συμβάλλει στην ομαλή παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ είναι αναγκαία 
για την ομαλή λειτουργία και ακεραιότητα του νευρικού και καρδιαγγειακού συστήμα-
τος. Παράλληλα, το σύμπλεγμα βιταμινών Β συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του με-
ταβολισμού, βοηθώντας την απελευθέρωση ενέργειας από τις τροφές. Ιδανική για όσους 
υποφέρουν από ερεθισμούς στο γαστροπεπτικό σύστημα ή δυσκολεύονται στην κατάποση 
ταμπλέτων, η Β12 liquid της solgar προσφέρει όλα τα οφέλη της βιταμίνης Β στην πιο 
αφομοιώσιμη και εύληπτη μορφή της. Aπορροφάται ταχύτατα από του βλεννογόνους του 
στόματος, οδηγώντας έτσι στην γρηγορότερη αφομοίωσή της από τον ανθρώπινο οργανισμό.

MAGNEsIuM CITRATE 200mg ΤΗΣ solGAR
Για την ομαλή λειτουργία των μυών

Το μαγνήσιο συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών στο σώμα, που 
είναι απαραίτητη σε αθλητές και αθλούμενους, βοηθά στη φυσιολογική λειτουργία των 
μυών και στην ομαλοποίηση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με το στρες, ενώ πα-
ράλληλα συμβάλλει στην ομαλή παραγωγή ενέργειας από τον οργανισμό. 

Το συμπλήρωμα διατροφής Magnesium Citrate της solgar είναι ένα υψηλής ισχύος κι-
τρικό μαγνήσιο, μια μορφή μαγνησίου που παρέχει υψηλότερη απορρόφηση. Είναι χρήσι-
μο για την καταπολέμηση των ημικρανιών, συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των μυών με 
αποτέλεσμα να μειώνει τις κράμπες, βοηθά στην ανακούφιση από το αίσθημα κόπωσης, 
ενώ τέλος προάγει την ομαλή παραγωγή ενέργειας στο σώμα και τη σύνθεση πρωτεϊνών. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με χαμηλή οξύτητα στομάχου.

Η ISOPLUS προτείνει...
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Ρίξτε	την	πίεσή	σας...	
φυσικά	

τησ Νεκταριασ Καρακωστα 



Η πίεσή σας είναι.... 
τσιμπημένη και αυτό 
σας ανησυχεί; Πριν 

φτάσετε στα φάρμακα, 
υπάρχουν πράγματα που 

μπορείτε
να κάνετε ώστε να 

μειώσετε την πίεσή σας 
και να την επαναφέρετε 

σε φυσιολογικά πλαίσια… 
Η καρδιολόγος 

κ. Μανουέλα Χάνκε 
εξηγεί τους τρόπους.

H  
υπέρταση είναι πα-
ρούσα σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της γης. 
Υπολογίζεται πως οι 
υπερτασικοί αντιστοι-

χούν περίπου στο 20% του παγκό-
σμιου πληθυσμού. Σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των 
οποίων και στη δική μας, αλλά και 
στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, περί-
που το 25% των ενηλίκων εμφανί-
ζει υπέρταση. Στη χώρα μας, επο-
μένως, υπολογίζεται ότι περίπου 
2.500.000 άνθρωποι είναι υπερτα-
σικοί. Απ’ αυτούς, ένας στους δύο 
λαμβάνει θεραπεία και μόνο ένας 
στους τέσσερις επιτυγχάνει τελικά 
τις επιθυμητές τιμές αρτηριακής 
υπέρτασης, παρά τη λήψη φαρμα-
κευτικής αγωγής. Από το σύνολο 
των Ελλήνων με υπέρταση, ένα 

ποσοστό 40% δεν γνωρίζει καν ότι 
πάσχει, ενώ ένα 10%, αν και είναι 
διαγνωσμένοι υπερτασικοί, για δι-
αφόρους λόγους δεν κάνουν τίπο-
τα γι΄αυτό. 

Ο μεγάλος «πονοκέφαλος» του 
παθολόγου ή του καρδιολόγου εί-
ναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ο 
υπερτασικός ασθενής, ακόμη και 
αν πεισθεί ότι πρέπει να ακολου-
θήσει φαρμακευτική αγωγή, γρή-
γορα αρχίζει να ξεχνά τα φάρμακά 
του ή και να τα εγκαταλείπει τελι-
κά. Γενικά, οι ασθενείς πολλές φο-
ρές αρνούνται να παραδεχθούν ότι 
πρέπει να λαμβάνουν φαρμακευ-
τική αγωγή για όλη τους τη ζωή. 
Έτσι, μετά από έναν χρόνο, μόλις 3 
στους 10 ασθενείς εξακολουθούν 
να παίρνουν καθημερινά τα φάρ-
μακά τους, όπως ακριβώς τους 
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σύστησε ο γιατρός, με το φαινόμε-
νο αυτό να παρατηρείται ακόμη και 
σε ασθενείς που έχουν ήδη πάθει 
ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο (π.χ. 
έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγ-
γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). 

Αρκετοί αδυνατούν να δεχτούν 
ότι θα παίρνουν τα φάρμακα για 
την πίεση σε όλη τους τη ζωή για-
τί η υπέρταση δεν θεραπεύεται 
(εκτός αν οφείλεται σε συγκεκρι-
μένα παθολογικά αίτια, πράγμα 
σπάνιο). Έτσι, μόλις μειωθεί η 
πίεσή τους κόβουν τα φάρμακα 
επειδή «πέρασε», με αποτέλεσμα 
φυσικά η πίεση να ανεβαίνει ξανά. 
Αυτό το ανέβα-κατέβα μπορεί να 
είναι επικίνδυνο σε άτομα με σο-
βαρή υπέρταση ή ηλικιωμένους…

► ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
Πολλοί ειδικοί, κρίνουν σκόπιμο 
να δοθούν στον υπερτασικό οδη-
γίες για την αλλαγή σε ορισμένες 
συνήθειες της ζωής του, οι οποίες 
μπορούν πράγματι να τον βοηθή-
σουν να διατηρήσει την πίεσή του 
υπό έλεγχο, χωρίς την ανάγκη 
λήψης φαρμάκων. Όπως επιση-
μαίνει και διευκρινίζει, μιλώντας 
στο healthyme, η καρδιολόγος 
κ. Μανουέλα Χάνκε, οι φυσικοί 
τρόποι μείωσης της αρτηριακής 
πίεσης (ΑΠ) έχουν εφαρμογή κυ-
ρίως σε υπερτασικά άτομα που 
διατρέχουν μικρό καρδιαγγεια-
κό κίνδυνο (συστολική ή μεγάλη 
πίεση 140-159 και/ή διαστολική 
ή μικρή πίεση 90-99 mmHg XΩ-

ΡΙΣ άλλους παράγοντες κινδύ-
νου, βλάβη οργάνων-στόχων ή 
συνοδά νοσήματα). «Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί 
να εφαρμόσει μη φαρμακευτικά 
μέσα και παρακολούθηση, για 
διάστημα 6-12 μηνών. Η φαρμα-
κευτική αγωγή ξεκινά μόνο αν η 
συστολική ΑΠ, παρά τις προσπά-
θειες μη φαρμακευτικής αντιμε-
τώπισης, παραμένει μόνιμα άνω 
των 150mmHg ή η διαστολική 
ΑΠ άνω των 95mmHg», τονίζει 
η κ. Χάνκε. Σε κάθε περίπτωση, 
ωστόσο, είναι σημαντικό κάθε 
τέτοια προσπάθεια να γίνεται υπό 
την καθοδήγηση και τη στενή 
παρακολούθηση του θεράποντος 
ιατρού. 
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Διακοπή του καπνίσματος. Η διακοπή του 
καπνίσματος θα πρέπει να αποτελεί στόχο 
πρώτης προτεραιότητας για τους υπερτασι-
κούς, επειδή το κάπνισμα από μόνο του απο-
τελεί σημαντικό παράγοντα καρδιαγγειακού 
κινδύνου. 

Ελάττωση του σωματικού βάρους. Η παχυ-
σαρκία συσχετίζεται με την αρτηριακή πίεση 
με δύο τρόπους: τα παχύσαρκα άτομα παρου-
σιάζουν αυξημένη πίεση, αλλά και οι υπερ-
τασικοί έχουν συνήθως αυξημένο σωματικό 
βάρος. Μεγάλη σημασία έχει ο καθορισμός 
του τύπου της παχυσαρκίας, δηλαδή αν πρό-
κειται για παχυσαρκία ανδρικού τύπου (συσ-
σώρευση λίπος στην κοιλιά) ή για παχυσαρκία 
γυναικείου τύπου (συσσώρευση 

λίπους στους γλουτούς). Επικίνδυνη θεωρεί-
ται η ανδρικού τύπου παχυσαρκία, ιδίως αν 
η περίμετρος της μέσης ξεπερνά τα 102 εκα-
τοστά στους άνδρες και τα 88 εκατοστά στις 
γυναίκες. Η ελάττωση του σωματικού βάρος 
κατά 1 κιλό μπορεί να μειώσει τη συστολική 
πίεση κατά 2,5 χιλιοστά και τη διαστολική πί-
εση κατά 1,5 χιλιοστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
για να μειωθεί η αρτηριακή πίεση δεν χρειάζε-
ται να χάσει κανείς πολλά κιλά και να φθάσει 
το ιδανικό σωματικό βάρος. Η έστω και μικρή 
(π.χ. 5 κιλά) ελάττωση του σωματικού βάρους 
οδηγεί σε μείωση της αρτηριακής πίεσης τόσο 
που πολλές φορές δεν χρειάζονται φάρμακα. 

Περιορισμός του αλατιού. Η σχέση μεταξύ 
πίεσης και αλατιού είναι γνωστή από παλιά. 

Με τον περιορισμό της κατανάλωσης 
αλατιού αναμένεται ελάττωση της 
πίεσης. Για να γίνει αυτό δεν αρκεί 
να περιοριστεί η «κίνηση της αλα-
τιέρας», δηλαδή να αποφεύγεται 
η επιπλέον προσθήκη αλατιού στις 
τροφές. Οι υπερτασικοί ασθενείς 
θα πρέπει να ενημερωθούν για το 
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περιεχόμενο στις τροφές αλάτι και να αποφεύγουν 
τα συντηρημένα τρόφιμα κάθε είδους όπως κονσέρ-
βες, παστά, αλλαντικά και τουρσιά. Τα γεύματα σε 
εστιατόρια τύπου φαστ φουντ έχουν, συνήθως, πολύ 
μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι. Ο περιορισμός της 
κατανάλωσης αλατιού πρέπει γενικά να συστήνεται 
σε όλους τους υπερτασικούς, αλλά είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός στους ηλικιωμένους. 
Πολύ σημαντικός είναι και ο έλεγχος στις ετικέτες 
των τροφίμων, για το λεγόμενο «κρυμμένο αλά-
τι», καθώς υπολογίζεται ότι τα ¾ του αλατιού που 
προσλαμβάνουμε, προέρχεται από επεξεργασμένα 
τρόφιμα. Διαβάζετε πάντοτε τα συστατικά σε κάθε 
προϊόν που αγοράζετε, αναζητώντας εκτός από τη 
λέξη αλάτι και τις λέξεις: χλωριούχο νάτριο, βενζοϊκό 
νάτριο, γλουταμινικό μονονάτριο (MSG), μαγειρική 
σόδα κ.ά. 

Ελάττωση οινοπνεύματος. Η υπερβολική κατανά-
λωση οινοπνεύματος μπορεί να αυξήσει την αρτηρι-
ακή πίεση και να αποτελέσει λόγο αντίστασης στη 
θεραπεία. «Η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης οινο-
πνεύματος και των επιπέδων ΑΠ είναι γραμμική. Το 
οινόπνευμα μετριάζει τη δράση των αντιυπερτασι-
κών φαρμάκων», σημειώνει η ειδικός. 

Τακτική σωματική άσκηση. Δεν είναι όλοι οι τύ-
ποι σωματικής άσκησης κατάλληλοι για τους υπερ-
τασικούς. Πρέπει να αποφεύγεται η αναερόβιου 
τύπου άσκηση (η αναερόβια δραστηριότητα έχει 
πολύ μικρή διάρκεια και πολύ υψηλή ένταση), όπως 
η άρση βαρών και το σπριντ. Αντιθέτως, συνιστάται 
η άσκηση αερόβιου τύπου, με χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα το γρήγορο βάδισμα, το ποδήλατο και 
την κολύμβηση. Προκειμένου να ελαττωθεί η πίεση, 
η σωματική άσκηση πρέπει να γίνεται συστηματικά, 
χωρίς όμως να προκαλεί μεγάλη καταπόνηση. Ένα 
είδος άσκησης που ελαττώνει την πίεση μέσα σε δι-
άστημα μερικών εβδομάδων είναι μισή ώρα γρήγορο 
βάδισμα κάθε δεύτερη μέρα.

Καφές. Οι περισσότεροι γιατροί πιστεύουν ότι 
μπορείτε να απολαμβάνετε τον καφέ σας αρκεί να 
λαμβάνετε μέχρι 200 mg καφεΐνης την ημέρα (δύο 
φλιτζάνια καφέ). Ωστόσο, αν καταναλώνετε μεγάλες 
ποσότητες καφέ, δηλαδή πάνω από 3 καφέδες την 
ημέρα,  πιθανόν να δυσκολευτείτε να ρυθμίσετε την 
πίεσή σας αν δεν περιορίσετε την ποσότητα. Σε κάθε 
περίπτωση, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το είδος 
του καφέ και ο τρόπος παρασκευής του (καθώς επη-
ρεάζει την περιεκτικότητά του σε καφεΐνη). 

Σε υπερτασικά άτομα με υψηλό κίνδυνο, αντί-
θετα, συστήνεται η άμεση έναρξη φαρμακευτικής 
αγωγής. Υψηλού κινδύνου θεωρούνται τα άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη, μόνιμα αυξημένη ΑΠ άνω των 
160/95 mmHg και ιστορικό νόσου που σχετίζεται με 
υπέρταση.

► ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
Όπως επισημαίνει η κ. Χάνκε, το πρώτο και σημαντι-
κότερο βήμα που μπορεί να κάνει κανείς για να μει-
ώσει την πίεσή του είναι να χάσει βάρος. «Πολυάριθ-
μες μελέτες έχουν δείξει ότι με την απώλεια ακόμη 
και λίγων κιλών επιτυγχάνεται σημαντική μείωση 
της ΑΠ άνευ φαρμακευτικής αγωγής. Η απώλεια 
βάρους ενισχύει, επίσης, τη δράση των αντιυπερ-
τασικών φαρμάκων και διευκολύνει τον έλεγχο των 
άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης και η δυσλιπιδαιμία. Μια μέτρια απώλεια 
βάρους μπορεί ακόμη και να προλάβει την υπέρτα-
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ση σε υπέρβαρα άτομα και μπορεί να διευκολύνει τη 
μείωση της δοσολογίας της φαρμακευτικής αγωγής 
ή ακόμα και την διακοπή των φαρμάκων», σημει-
ώνει η ειδικός, επισημαίνοντας ότι όσο μεγαλύτερη 
είναι η απώλεια βάρους που επιτυγχάνει ο ασθενής, 
τόσο μεγαλύτερη είναι και η ελάττωση της ΑΠ που 
θα επέλθει. 

► ΔΙΑΙΤΑ DAsh
To διατροφικό πρόγραμμα που είναι γνωστό με το 
ακρωνύμιο DASH (Dietary Approaches to Stop Hyper- 
tension) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αμε-
ρική, στο πλαίσιο μιας κλινικής μελέτης για τη μείωση 
της υπέρτασης, αποδεικνύοντας ότι οι υπερτασικοί 
που ακολουθούν αυτό το διατροφικό σχήμα, εμφανί-

ζουν μείωση της ΑΠ, βελτίωση στο λιπιδαιμικό τους 
προφίλ και μείωση στο βάρος τους. Αυτή η διατροφή 
είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά, πλούσια σε ψάρι και 
πολύ φτωχή σε αλάτι (όχι περισσότερο από 2,4 g/ημ.).

► ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΣΚΟΡΔΟ 
Η πιο συχνή συμβουλή που ακούμε σχετικά με την 
υπέρταση, αφορά στη μείωση του αλατιού. Και είναι 
σωστή. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η διατροφική 
πρόσληψη αλατιού συνεισφέρει στην αύξηση της ΑΠ 
και ότι αντίθετα, η ελάττωση της πρόσληψης νατρί-
ου κατά 80-100 mmol (4-5 g NaCl)/ημέρα, από μια 
αρχική πρόσληψη περίπου 180 mmol (10 g NaCl)/
ημέρα, μπορεί να ελαττώσει την ΑΠ κατά μέσο όρο 
4-6 mmHg, επιτρέποντας τη μείωση των δόσεων 
των αντιυπερτασικών φαρμάκων. 

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η καρδιολόγος, «η συνι-
στώμενη ημερήσια πρόσληψη νατρίου είναι 65 mmol/
ημέρα, η οποία αντιστοιχεί σε 3,8 g NaCl, στόχος που 
είναι δύσκολα εφικτός. Μια εφικτή σύσταση είναι η 
κατανάλωση λιγότερων από 5g NaCl/ημέρα», αρκεί ο 
ασθενής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με την κατανά-
λωση κατεργασμένων τροφίμων, προτιμώντας γεύματα 
μαγειρεμένα με φυσικά συστατικά, όπως τα λαχανικά, 
που περιέχουν περισσότερο κάλιο.

Πολύ γνωστό για την αντιυπερτασική του δράση 
είναι και το σκόρδο. Οι κύριες ουσίες του σκόρδου, 
η αλιίνη και η αλινάση, ενώνονται κατά την πολτο-
ποίηση της σκελίδας, δημιουργώντας την αλλισίνη, 
την ουσία που προσδίδει στο σκόρδο την χαρακτη-
ριστική οσμή και γεύση του, ενώ είναι γνωστή για τις 
αντιθρομβωτικές και αντιοξειδωτικές της ιδιότητες. 
«Οι μεγάλες δόσεις αλλισίνης μπορούν να επηρεά-
σουν την πήξη του αίματος, γι΄ αυτό και θα πρέπει 
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη σκόρδου και 
συμπληρωμάτων σκόρδου από άτομα που λαμβάνουν 
αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή», σημειώνει 

H διατροφική πρόσληψη αλατιού συνεισφέρει  
στην αύξηση της ΑΠ. Aντίθετα, η ελάττωση  

της πρόσληψης νατρίου κατά 80-100 mmol/ημέρα, 
από μια αρχική πρόσληψη περίπου 180 mmol/ημέρα, 

μπορεί να ελαττώσει την ΑΠ κατά  4-6 mmHg.
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η ειδικός. «Οι ιδιότητες του σκόρ-
δου, που είναι επίσης πλούσιο σε 
μαγνήσιο, βιταμίνη Β6 και C, ενώ 
θεωρείται καλή πηγή σεληνίου, 
έχουν μελετηθεί εκτενώς σε κλι-
νικές δοκιμές. Από αυτές φάνηκε 
ότι το σκόρδο μπορεί να οδηγήσει 
σε μείωση της ΑΠ κατά 2-7% και 
μείωση των επιπέδων των λιπιδί-
ων κατά 4-8%. 

► ΑΣΚΗΣΗ
Έχει διαπιστωθεί, σε πολλές 
μελέτες, ότι η τακτική αερόβια 
άσκηση αντοχής (γρήγορο βάδην, 
τρέξιμο, κολύμβηση) για 30-45 
λεπτά ημερησίως, παράλληλα 
με ήπια ισομετρική άσκηση (π.χ. 
βαράκια), μειώνει την ΑΠ και το 
σωματικό βάρος, μειώνει το λί-
πος στη μέση, αυξάνει την ευ-
αισθησία στην ινσουλίνη και τα 
επίπεδα της HDL-χοληστερόλης. 
Ωστόσο, η εντατική ισομετρική 
άσκηση καλό είναι, σύμφωνα με 
την ειδικό, να αποφεύγεται, κα-
θώς μπορεί να προκαλέσει αύ-
ξηση της ΑΠ. «Πριν την έναρξη 
οποιασδήποτε σωματικής άσκη-
σης, ο υπερτασικός ΠΡΕΠΕΙ να 
υποβληθεί σε πλήρη καρδιολο-
γικό έλεγχο και άψογη ρύθμιση 
της φαρμακευτικής του αγωγής», 
τονίζει η κ. Χάνκε. 

► ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
«Υπάρχουν συμπληρώματα δια-
τροφής που μπορούν να βοηθή-
σουν ένα άτομο να ελέγξει την 
αρτηριακή του πίεση;», ρωτάμε 
την καρδιολόγο, για να πάρουμε 
την απάντηση: «Υπάρχουν ανα-
φορές από πολλές μελέτες, ότι 
διάφορα συμπληρώματα διατρο-
φής/ βότανα, μπορούν να βοηθή-
σουν στη μείωση της υπέρτασης, 
χρειάζονται όμως να ληφθούν σε 

σχετικά υψηλές δόσεις. Συγκε-
κριμένα: 
> Ποσότητες 60-120 mg/ημέρα 
από το συνένζυμο Q10 μειώνουν 
κατά 17mmHg τη συστολική και 
κατά 2mmHg τη διαστολική ΑΠ. 
> Λαμβάνοντας καθημερινά 1,5-
3 g Ω-3 λιπαρών οξέων, η δια-
στολική πίεση μειώνεται κατά 5 
mmHg και η συστολική κατά 11 
mmHg.
> Με τη λήψη 350-500 mg Mg /
ημέρα, ο ασθενής μπορεί να πε-
τύχει μείωση της διαστολικής ΑΠ.
> Τέλος, με την καθημερινή χο-
ρήγηση 800-1.500 mg ασβεστίου, 
η συστολική πίεση μπορεί να μει-
ωθεί έως και κατά 2,5 mmHg.  ||
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GARlIC oIl ΤΗΣ solGAR
Βοήθεια στην υπέρταση
Το σκόρδο έχει ήπιες αντιβακτηριακές, αντιμυκητισιακές και αντιβιοτικές ιδιότητες και 
αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τη μείωση της υψηλής πίεσης, την αναστολή του σχημα-
τισμού της αθηρωματικής πλάκας και τη μείωση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων.
Το συμπλήρωμα διατροφής Garlic oil της solgar παρέχει αγνό, αραφινάριστο σκορ-
δέλαιο συμπυκνωμένης μορφής που ισοδυναμεί με την κατανάλωση 500mg φρέσκου 
σκόρδου.

FIsh oIl CoNCENTRATE ΤΗΣ solGAR
Ασπίδα για το καρδιαγγειακό
Το Fish oil Concentrate της solgar προέρχεται από συμπυκνωμένο έλαιο ψαριών, 
πλούσιο σε πολυακόρεστα Ω3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA). Τα ουσιώδη ωμέγα-3 λι-
παρά 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. 

solGAR- oMEGA-3 DouBlE sTRENGTh 
Όλα τα οφέλη του ψαριού σε μία κάψουλα
Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής omega-3 Double strength της solgar προέρχεται 
από συμπυκνωμένο λάδι μικρών ψαριών ανοικτής θαλάσσης, όπως οι σαρδέλες και οι 
αντζούγιες, και παρέχει υψηλής ισχύος ουσιώδη λιπαρά οξέα ωμέγα-3. 
Το Omega-3 Double Strength προστατεύει και ενισχύει την καρδιαγγειακή υγεία, 
συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς όρασης και στη διατήρηση υγιών εγκεφαλικών λει-
τουργιών. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ομαλών επιπέδων χοληστερόλης 
και τριγλυκεριδίων στο αίμα.

uBIQuINol ΤΗΣ solGAR
Ενέργεια & αντιοξειδωτική δράση
Η ουμπικινόλη αποτελεί την ενεργό μορφή του συνένζυμου CoQ10. Το συνένζυμο CoQ10 
(ουμπικινόνη) χρειάζεται να μετατραπεί σε ουμπικινόλη ώστε να μπορέσει να συμμε-
τάσχει στον κύκλο παραγωγής ενέργειας ATP στα κύτταρα. Η Solgar καινοτομεί πα-
ρέχοντας συνένζυμο CoQ-10 υψηλής βιολογικής αξίας στην ενεργό του μορφή, ως 
ουμπικινόλη, για μέγιστα αποτελέσματα. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής ubiquinol 
της solgar παρέχει την ουμπικινόλη σε άμεσα διαθέσιμη μορφή για ισχυρή αντιοξει-
δωτική δράση και βέλτιστη παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα του οργανισμού.

Η ISOPLUS προτείνει...





Οι τελευταίες μελέτες 
δείχνουν ότι το 50% 
των αποχών από την 
εργασία οφείλονται 
στις μυοσκελετικές 
και ρευματικές 
παθήσεις. Μερικές από 
αυτές είναι δύσκολες 
καταστάσεις (π.χ. 
αυτοάνοσα νοσήματα), 
άλλες οφείλονται σε 
εκφυλιστικές διαδικασίες 
της ηλικίας, αλλά 
πολύ συχνά έχουμε 
τραυματισμούς ή 
προβλήματα που 
προκύπτουν από 
τον τρόπο ζωής, το 
επάγγελμα ή τη φυσική 
κατάσταση του ατόμου. 
Πού οφείλεται, όμως, 
ο μυϊκός πόνος και πώς 
μπορεί να αντιμετωπιστεί; 
Ο ρευματολόγος κ. 
Δημήτριος Λάσκος μας 
δίνει όλες τις απαντήσεις.  



Η	νόσος	του	...γραφείου

τησ Νεκταριασ Καρακωστα

MυοσΚέλέτίΚέσ παθησέίσ

Ο 
ι μονότονα επαναλαμβανόμενες κινή-
σεις, οι επίπονες κοπιώδεις στάσεις 
του σώματος, λόγω ακατάλληλου εξο-
πλισμού και χώρου εργασίας, η χει-
ρωνακτική διακίνηση βαριών φορτίων, 

οι δουλειές που απαιτούν δύναμη ή προκαλούν 
δονήσεις στις αρθρώσεις, είναι μερικοί από τους 
αιτιολογικούς παράγοντες των μυοσκελετικών πα-
θήσεων. Το αποτέλεσμα; Ένας στους τρεις Έλλη-
νες πάσχει από κάποια ρευματική ή μυοσκελετική 
πάθηση, συμπεριλαμβανομένης της οσφυαλγίας, 
του πόνου στον αυχένα, των διαταραχών των άνω 
άκρων και των φλεγμονών των αρθρώσεων.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα ασθενειών και περιλαμβάνουν παθήσεις 
των οστών, των αρθρώσεων, των τενόντων, των 
μυών και των νεύρων που ελέγχουν το μυϊκό σύ-
στημα. Στη Β. Αμερική αναφέρονται ως «παθήσεις 
συσσωρευτικού τραύματος», στην Αυστραλία και 
το Ηνωμένο Bασίλειο ως «κακώσεις των άκρων 
που προέρχονται από επαναλαμβανόμενη καταπό-
νηση», στην Ιαπωνία αναφέρονται ως «αυχενοβρα-
χιόνιο σύνδρομο» και στις σκανδιναβικές χώρες 
ως «παθήσεις μυοσκελετικής καταπόνησης».

Γιατί όμως έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε 
στις μυοσκελετικές παθήσεις με τον όρο «νόσος 
του γραφείου»; «Γιατί τα άτομα που εργάζονται σε 
γραφείο, λόγω της - συνήθως - κακής στάσης του 

σώματος και της καθιστικής ζωής, αλλά και της πα-
χυσαρκίας στην οποία συμβάλλει η έλλειψη άσκη-
σης, εμφανίζουν με μεγάλη συχνότητα πόνους στη 
σπονδυλική στήλη (ραχιαλγία, οσφυαλγία κ.λπ.) ή 
στον αυχένα. Όσο πιο παχύσαρκος και αγύμναστος 
είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει 
να εμφανίσει μυοσκελετικό πόνο. Οι άνθρωποι αυ-
τοί έχουν συνήθως και αρκετό στρες, εργασιακό 
στρες, το οποίο επιδεινώνει την κατάστασή τους», 
σημειώνει ο κ. Λάσκος. 

► Πότε χρειάζεται γιατρός; 
Αν το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά από κάποια 
συγκεκριμένη ενέργεια ή δραστηριότητα που προ-
κάλεσε μυϊκή καταπόνηση, ή λόγω της παρατετα-
μένης παραμονής του ατόμου σε μια συγκεκριμέ-
νη στάση, μπορεί να αποφύγει την επίσκεψη στον 
γιατρό, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες. Αν, όμως, ο 
πόνος επιμένει για περισσότερο από μία εβδομά-
δα, τότε θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό. 

Για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων, 
αξιοποιούνται τόσο φαρμακευτικά, όσο και μη φαρμα-
κευτικά μέσα. «Όταν μιλάμε για μυοσκελετικό πόνο, 
για οσφυαλγία, ραχιαλγία ή αυχεναλγία, η αντιμετώπι-
ση περιλαμβάνει την αποφυγή της κίνησης ή της στά-
σης που προκάλεσε το πρόβλημα (π.χ. να μην σκύβει 
κανείς απότομα, να μην σηκώνει βάρη κ.λπ.), καθώς 
επίσης κάποιες ασκήσεις-φυσικοθεραπείες. 



who is who
Ο Δημήτρης Λάσκος 
είναι Ειδικός 
Ρευματολόγος, 
με MASTER στα 
Μεταβολικά Νοσήματα 
Οστών και την 
Οστεοπόρωση. 
Πρώην Επικουρικός 
Επιμελητής στη 
Ρευματολογική 
Κλινική του 
Νοσοκομείου ΚΑΤ, 
υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Είναι 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης του 
Εργαστηρίου 
Έρευνας Παθήσεων 
Μυοσκελετικού 
Συστήματος και του 
Ελληνικού Συλλόγου 
Υποστήριξης Ασθενών 
με Οστεοπόρωση.
Ιατρός εξειδικευμένος 
στην αντιμετώπιση 
των Συστηματικών 
Αυτοανόσων 
νοσημάτων, της 
Αρθρίτιδας, 
του Χρόνιου 
Μυοσκελετικού 
Πόνου, της 
Οστεοπόρωσης 
και των λοιπών 
Μεταβολικών 
Νοσημάτων 
των Οστών, της 
Οστεοαρθίτιδας και 
της Οσφυαλγίας. 
Διατηρεί 
ρευματολογικά 
ιατρεία στην Κόρινθο 
και στο Ξυλόκαστρο.
• Αδειμάντου 83, 
Κόρινθος
• Νοταρά 48Α,
Ξυλόκαστρο
τηλ. επικοινωνίας: 
27410- 29332
e-mail: 
laskosdim@yahoo.gr

38

| ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

  δίαιτα  |       |
  η αγορά του µήνα  |       |
  συµπληρώµατα  |       |
  παιδί  |       |
  οµορφιά  |       |

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Όπως διευκρινίζει ο κ. Λάσκος, «υπάρχει και μία κατηγορία μυοσκελετικών 
παθήσεων οι οποίες είναι αυτοάνοσης αιτιολογίας και είναι αμιγώς οι παθή-
σεις με τις οποίες ασχολείται ο ρευματολόγος (ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυ-
λοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα). Η ρευματοειδής αρθρίτιδα 
είναι η κύρια αιτία πόνου στις αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών, ενώ η 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα  εκδηλώνεται κυρίως με πρωινό πόνο στη μέση, 
χωρίς να υπάρχει προηγούμενο κάποιας βαριάς δραστηριότητας. Πάρα πολύ 
συχνά βλέπουμε νέους ανθρώπους να ταλαιπωρούνται από μία πιο έντονη 
ενόχληση στη μέση, την οποία αποδίδουν λανθασμένα σε κάτι που έκαναν, ενώ 
στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποδοθεί εκεί», εξηγεί ο ρευματολόγος. 

Το φαρμακευτικό κομμάτι περιλαμβάνει απλά αναλγητικά, οπιοειδή αναλγητικά-αντι-
φλεγμονώδη ή ειδικά φάρμακα για τον χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμη και βραχυχρόνια σχήματα κορτιζόνης. Αν, 
όμως, ο μυοσκελετικός πόνος είναι αυτοάνοσης αιτιολογίας (ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα), η θεραπεία είναι τελείως διαφορετική και καθορίζεται 
από τον ρευματολόγο», καταλήγει ο κ. Λάσκος. 

► Ινομυαλγία 
Το στρες μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να αποτελέσει από μόνο του παράγοντα μυο-
σκελετικού πόνου. «Είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις, όπου το στρες και η κατάθλιψη 
σωματοποιούνται και κάνουν ένα σύνδρομο χρόνιου μυοσκελετικού πόνου, που λέγεται 
ινομυαλγία», τονίζει ο κ. Λάσκος. 

Η αντιμετώπιση της ινομυαλγίας, σύμφωνα με τον ειδικό, περιλαμβάνει δύο κύριους 
άξονες:
> Αλλαγή στον τρόπο σκέψης και ζωής του ατόμου, ώστε να καταπολεμήσει το 
στρες. Ο ασθενής θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία τα προβλήματα της 
καθημερινότητας. Aυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα για να αντιμετωπίσει 

κανείς τον μυοσκελετικό πόνο που οφείλεται 
σε ινομυαλγία, αφού η εσωτερική πίεση που 
αισθάνεται το άτομο, είναι και η γενεσιουρ-
γός αιτία του προβλήματος. 
> Άσκηση. Ενώ στα άλλα μυοσκελετικά 

σύνδρομα, η άσκηση στην οξεία φάση 
συνήθως αποφεύγεται, στην ινομυ-

αλγία είναι απαραί-
τητη. Προτιμάται το 
κολύμπι ή οποια-
δήποτε άσκηση 
αρέσει στον πά-
σχοντα (π.χ. χορός, 
ποδήλατο), αρκεί 
με αυτήν να εκτο-
νώνεται. ||





Τα όμορφα και λαμπερά μαλλιά αποτελούν ζητούμενο 
για κάθε γυναίκα - δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που 
τα μαλλιά θεωρούνται «κόσμημα» κάθε θηλυκής 

παρουσίας. Αυτή την εποχή όμως, οι περισσότερες 
γυναίκες παραπονούνται για μαλλιά θαμπά, άτονα 
και ξηρά. O κομμωτής κ. Konstantinos Malss μας 

συμβουλεύει και μας καθοδηγεί, ώστε τα μαλλιά μας να 
ανακτήσουν τη ζωντάνια και τη λάμψη τους! 

Μυστικά	για
λάμψη	και	ζωντάνια

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

Μαλλία

T 
α  μαλλιά δέχονται καθημερινές επιβαρύν-
σεις που οφείλονται τόσο στις περιβαλλο-
ντικές συνθήκες (μόλυνση, ήλιος, ποιότητα 
νερού), όσο και στα αμέτρητα χημικά συστα-
τικά που περιέχονται στα προϊόντα καθημε-

ρινής περιποίησης (σαμπουάν, μαλακτικά, λακ, βαφές 
κ.ο.κ.). Πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα μετά το 

καλοκαίρι, καθώς το αλάτι, η θάλασσα και ο ήλιος 
φέρνουν την... έρημο στα μαλλιά σας! Μην αγ-

χώνεστε - στις γραμμές που ακολουθούν, 
θα σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε τα 

λάθη που υπονομεύουν την υγεία και 
τη λαμπερή εμφάνιση των μαλλιών 

σας, προτείνοντάς σας μια σειρά 
από λύσεις που θα δώσουν στα 

μαλλιά σας το... φιλί της ζωής! 



| Μαλλιά: Σχέδιο ...σωτηρίας μετά το καλοκαίρι! | 

Σύμφωνα με τον κ. Konstantinos Malss, «τα  μήκη και  οι άκρες  των μαλλιών υποφέ-
ρουν  από  την UV ακτινοβολία  του  ηλίου, το αλάτι και το καθημερινό λούσιμο, στο οποίο 
τα υποβάλλουμε τους καλοκαιρινούς μήνες». Έτσι, τον Σεπτέμβριο, ως άλλοι στρατηγοί, 
θα πρέπει να καταστρώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη σωτηρία τους. Σύμφωνα 
με τον κ. Malss, η φροντίδα των μαλλιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αμέσως 
μετά από αυτό, περιλαμβάνει τρεις φάσεις: 
Φάση Α - Πρόληψη: Αφορά στη δημιουργία μίας «ομπρέλας προστασίας» από την καθη-
μερινή  έκθεση  στον ήλιο και τη θάλασσα, με προϊόντα σε μορφή σπρέι ή λαδιού, που δεν 
λιπαίνουν. Η χρήση αυτών των προϊόντων θα  περιορίσει  πολύ  τη φθορά που προκαλεί 
στα μαλλιά η UV ακτινοβολία και το αλάτι.
Φάση Β - Διάσωση: Πρόκειται για το στάδιο ανασύστασης της τρίχας,  με  εντατικές  ενυ-
δατώσεις, κάνοντας χρήση διαφόρων ειδικών προϊόντων και μασκών,  που επαναφέρουν 
την υγεία,  το σφρίγος, τη λεία όψη και τη λάμψη των μαλλιών. Όπως επισημαίνει ο κ. 
Malss, είναι σημαντικό το στάδιο Β να εκτελείται με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του 
κομμωτή, ο οποίος είναι σε θέση να διαγνώσει τις ανάγκες των μαλλιών και να προτείνει 
τα κατάλληλα προϊόντα. Πολύ επιτυχημένα προϊόντα, συχνά απορρίπτονται ως αναποτε-
λεσματικά, επειδή δεν είναι κατάλληλα για την ανάγκη για την οποία χρησιμοποιήθηκαν. 
Φάση Γ - Κόψιμο:  Αν τα μαλλιά έχουν φθαρεί πολύ, κόβονται όσο χρειάζεται. 
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►...ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
> Μην λούζεστε με πολύ καυτό ή πολύ κρύο νερό. «Oι  εντάσεις διαταράσσουν 
την ισορροπία των μαλλιών. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να τα λούζουμε με νερό 
στη θερμοκρασία  του κεφαλιού, μέχρι να  καθαρίσουν καλά, κάνοντας το τελευ-
ταίο  ξέβγαλμα με  κρύο νερό», συμβουλεύει ο ειδικός. 
> Eμπιστευθείτε τον κομμωτή σας. « “ΠΕΣ  ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΟΥ”, κι εμείς θα  
τα  λατρέψουμε! Ο κομμωτής μπορεί να προτείνει σύγχρονα προϊόντα μαλλιών και 
είδη διατροφής, που καλύπτουν κάθε ανάγκη και μπορούν να σας βοηθήσουν να 
αποκτήσετε τα μαλλιά που ονειρεύεστε», υπογραμμίζει ο κ. Malls. 
> Προστατέψτε τα μαλλιά σας από τον ήλιο.
> Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα αναδόμησης. Το organic Moroccan Argan 
oil hair Treatment serum της dr.organic είναι μια πολυτελής και ανάλαφρη θε-
ραπεία για τα μαλλιά, με αγνό Μαροκινό Έλαιο Αργκάν, που αφήνει τα μαλλιά με-
ταξένια απαλά, λεία, λαμπερά και περιποιημένα. Θρέφει, προστατεύει, ξεμπερ-
δεύει, μειώνει το φριζάρισμα και χαρίζει εκθαμβωτική λάμψη. Η βάση του είναι το 
βιολογικό Μαροκινό Έλαιο Αργκάν, που είναι πλούσιο σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά 
και ουσιώδη  λιπαρά οξέα. Οι εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες αυτού του εκπληκτι-
κού ελαίου συνδυάζονται με εκχυλίσματα φρούτων και καρπών, δημιουργώντας 
ένα μεθυστικό, αρωματικό, πλούσιο έλαιο περιποίησης για τα μαλλιά, που απορρο-
φάται άμεσα, χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. 
> Κούρεμα συντήρησης. «Τα μαλλιά  δεν κουρεύονται  για  να  κοντύνουν, αλλά για 
να  σχεδιάζονται!  Στα μαλλιά  που μακραίνουν,  για παράδειγμα, δεν κόβουμε μήκος, 
αλλά  σφαιρικά, για  να  διατηρήσουμε όγκο, καλή  κίνηση και υφή. Πιο συχνή συντή-
ρηση (κάθε 40 μέρες) θέλουν τα γεωμετρικά κουρέματα και πιο αραιά (κάθε 2-2,5 
μήνες) τα ελεύθερα κουρέματα», επισημαίνει ο ειδικός. 
> Μην ξεχνάτε τη μάσκα. Υπάρχουν πολλά προϊόντα εντατικής ενυδάτωσης των μαλ-
λιών, που περιποιούνται τα μαλλιά σας και τα προστατεύουν αποτελεσματικά από το 
φριζάρισμα, δίνοντάς τους μια ανάσα... ζωής!  Ένα από αυτά, το organic Moroccan 

► ΤΑ ΛΑΘΗ...
> Δεν φροντίζουμε τα 
μαλλιά όπως π.χ. το 
πρόσωπο. «Δεν είναι 
σωστό  να  φεύγουμε το 
πρωί  από το σπίτι και 
η  περιποίησή μας να  
μην περιλαμβάνει και τα 
μαλλιά», σημειώνει ο κ. 
Malss.
> Το καθημερινό λούσι-
μο. Το επίμονο λούσιμο 
στα μήκη και όχι στις 
ρίζες, φθείρει τα μαλλιά. 
Ένα ακόμη λάθος που επι-
σημαίνει ο γνωστός κομ-
μωτής είναι το πλημμελές 
ξέβγαλμα των ριζών. 
> Το styling. Η θερμότητα 
μπορεί να εξασφαλίζει 
ένα λείο και περιποιημένο 
λουκ, αν όμως γίνει χωρίς 
τη χρήση κατάλληλων 
προϊόντων που προστα-
τεύουν τα μαλλιά, υπονο-
μεύει την υγεία τους. 
> Οι βαφές μαλλιών, 
κυρίως όταν πρόκειται για 
έντονες αλλαγές χρωμά-
των. 
> Το άγχος. Είναι ο ύπου-
λος εχθρός της τρίχας. 
Όταν τα νεύρα μας είναι 
διαρκώς τεντωμένα, ο 
οργανισμός παράγει πε-
ρισσότερη τεστοστερόνη, 
την ανδρική ορμόνη που 
ασκεί αρνητική επίδραση 
στους θύλακες της τρίχας.
> Ρύπανση & κάπνισμα. 
Αν καπνίζετε και ζείτε σε 
μια πόλη με καυσαέριο, 
τα μαλλιά εξασθενούν και 
γίνονται πιο εύθραυστα. 
> Η χρήση ακατάλληλης 
βούρτσας για το ξέμπλεγ-
μα μετά το λούσιμο. 



Argan oil Restorative Treatment Conditioner 
της dr.organic προσφέρει βαθιά επανόρθωση 
στα μαλλιά. Με βασικό συστατικό της το βιολογι-
κό Έλαιο Αργκάν, η πλούσια αυτή συμπυκνωμένη 
κρέμα περιποίησης, τυλίγει στη στιγμή την κερά-
τινη δομή της τρίχας με θρεπτικά φωσφολιπίδια 
και ουσιώδη λιπαρά οξέα. Έτσι, θρέφει σε βάθος 
και επανορθώνει την ταλαιπωρημένη τρίχα, ενι-
σχύοντας τη δύναμή της από μέσα, προστατεύο-
ντάς την από τα σπασίματα και σφραγίζοντας στο 
εσωτερικό της την απαραίτητη υγρασία. 
> Μην επιβαρύνετε τα μαλλιά σας: Αποφύγετε 
για κάποια διαστήματα να χρησιμοποιείτε πιστο-
λάκι ή ψαλίδι και αφήστε τα φυσικά.
> Προσέξτε τη διατροφή σας. «Η  σημερινή δι-
ατροφή δεν  είναι επαρκής! Τα βιαστικά γεύματα, 
μας στερούν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά», ση-
μειώνει ο κ. Malss. 

Η υγεία των μαλλιών έχει, γενικά, πολύ μεγάλη 
σχέση με το τι επιλέγουμε να βάλουμε στο πιάτο 
μας.  Δεν είναι τυχαίο που τα μαλλιά χάνουν τη 
ζωντάνια και τη λάμψη τους όταν κάποιος ακο-
λουθεί μία στερητική δίαιτα. Δοκιμάστε να βάλετε 
στη διατροφή σας περισσότερα λιπαρά οξέα, με 
τροφές όπως το ελαιόλαδο, το αβοκάντο και ο σο-
λομός. Η επιδερμίδα του κεφαλιού σας θα ενυδα-
τωθεί με τον πιο φυσικό τρόπο. Αν δεν τρώτε σω-
στά και η διατροφή σας δεν είναι ισορροπημένη, 
φροντίστε να καλύψετε τα «κενά», χρησιμοποιώ-
ντας τα ανάλογα συμπληρώματα διατροφής.   ||
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who is who
O κ. Κων/ος Malss γεννήθηκε το 1959. Επί 
30 χρόνια είναι  ενεργός κομμωτής στους  
χώρους  κομμωτηρίων. Γνωρίζει  τις  
ανάγκες  των μαλλιών  και έχει διαρκή  
παρουσία σε κέντρα  κομμωτικής  της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλ-
ληλα, δραστηριοποιείται σε χώρους  

εκπαίδευσης κομμωτικής, όπου εξειδικευ-
μένες γνώσεις και δεξιότητες αντλούνται από 
νέους κομμωτές για τις σημερινές ανάγκες των 
μαλλιών.
Εργάζεται  στην  εταιρία Virginia Constantine 
και  είναι εκπαιδευτής κομμωτών στο  
Hair Education Virginia Constantine. 
Τηλ. 2108211111
e-mail: info@virginiaconstantine.gr,
web: www.virginiaconstantine.gr

sKIN, NAIls AND hAIR ΤΗΣ solGAR 
Η επιστήμη στην υπηρεσία της ομορφιάς!
Αν βλέπετε τα μαλλιά σας να αραιώνουν, τα 
νύχια σας να σπάνε και το δέρμα σας να μοιά-
ζει γερασμένο, τότε το skin, Nails and hair 
είναι αυτό που χρειάζεστε. Πρόκειται για μια 
προηγμένη διατροφική φόρμουλα, ειδικά 
σχεδιασμένη να προάγει την καλή υγεία των μαλλιών, του 
δέρματος και των νυχιών. Παρέχει διατροφικά στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για τη βιοσύνθεση του κολλαγόνου 
και της κερατίνης, όπως οργανικό θείο (MSM), βιταμίνη C, 
προλίνη, λυσίνη, οργανικό πυρίτιο και κιτρικό ψευδάργυ-
ρο. Έτσι, το δέρμα διατηρείται φωτεινό και νεανικό, τα 
μαλλιά λαμπερά και ευκολοχτένιστα και τα νύχια δυνα-
τά και υγιή. 

VITAMIN B-CoMPlEX 100 ΤΗΣ solGAR
Πολεμήστε το στρες

Η Formula B-Complex 100 της solgar είναι 
μία αντιστρές φόρμουλα, που περιλαμβάνει 
όλες τις βασικές βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β καθώς και τις μη βασικές χολίνη, βιοτίνη και 
ινοσιτόλη. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β 
είναι απαραίτητα διατροφικά στοιχεία για την 
απελευθέρωση της ενέργειας από τις τροφές, 

την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη 
διατήρηση της καλής υγείας των μαλλιών, των ματιών 
και του δέρματος. Επίσης, θεωρούνται πολύ σημαντικές 
για  την ισορροπία των ορμονών, για την καλή κυκλοφο-
ρία του αίματος, ενώ βοηθούν τέλος τον οργανισμό να 
αντεπεξέλθει σε στρεσογόνες καταστάσεις. 

l-CysTEINE ΤΗΣ solGAR
Ομορφιά & αποτοξίνωση
Η κυστεΐνη είναι ένα θειούχο αμινοξύ με αντιο-
ξειδωτικές ιδιότητες. Παίζει ρόλο στη σύνθεση 
της κερατίνης, μιας πρωτεΐνης που βρίσκεται 
στο δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια. Ως μέρος της 
γλουταθειόνης, προστατεύει το ήπαρ και βελτι-
ώνει την αποτοξίνωσή του, καθώς και την αποτοξίνωση 
των κυττάρων. Επίσης, δεσμεύει βαρέα μέταλλα, βοηθώ-
ντας έτσι στην αποβολή τους από τον οργανισμό.

Η ISOPLUS προτείνει...





τησ Νεκταριασ Καρακωστα

Υπάρχουν	μυστικά	
επιτυχίας;	

Καλοί γονέίσ



Όνειρο και στόχος κάθε 
ζευγαριού που αποκτά παι-

δί, είναι να γίνουν καλοί 
γονείς. Σίγουρα, ο ρόλος 

του γονιού είναι ο πιο 
σπουδαίος και απαιτητικός 
της ζωής μας! Υπάρχουν 
άραγε «μυστικά επιτυχί-
ας»; Υπάρχει γενικά απο-
δεκτός ορισμός και περι-
γραφή των καλών γονιών; 

Ε 
ίναι σίγουρα η πιο 
σκληρή και απαιτητι-
κή «δουλειά» που θα 
χρειαστεί να κάνετε 
ποτέ, αν δεν την κάνε-

τε ήδη! Η πλειονότητα των γονέ-
ων ανησυχούν πως κάνουν λάθη 
καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους, λάθη τα οποία, ενδεχομέ-
νως, θα έχουν σημαντικές συνέ-
πειες για εκείνα. Πολλές φορές, 
λειτουργούν ενστικτωδώς. Θέ-
λουν να είναι τέλειοι, αλλά δεν εί-
ναι πάντα σίγουροι ότι τα κάνουν 
όλα σωστά. 

Το πρώτο και πιο σημαντικό 
βήμα που πρέπει να κάνουν, εί-
ναι να καταρρίψουν το μύθο του 
τέλειου γονιού, απλά επειδή δεν 
υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι ειδικοί εί-
ναι κατηγορηματικοί: «Δεν υπάρχει 
καμία συνταγή, κανένας κανόνας 
που να ορίζει πώς να είναι κανείς 
γονιός. Από τη στιγμή που γεννιέ-
ται ένα παιδί, ξεκινά και η «εκπαί-
δευση» του ζευγαριού, σε αυτόν 
τον μοναδικό ρόλο. Μια εκπαίδευ-
ση για την οποία δεν είναι δυνατόν 
να έχει προετοιμαστεί κάποιος από 
πριν. Πρόκειται για έναν δύσκολο 
δρόμο, που μαθαίνει κανείς να τον 
βαδίζει μέσα από τη διερεύνηση, 
τον πειραματισμό και την παρατή-
ρηση, τη δοκιμή και το λάθος.

Ο γονιός καλείται μόνος να 
αποφασίσει, να επιλέξει και να 
πράξει ό,τι κάθε φορά κρίνει 
απαραίτητο για την ανατροφή 
του παιδιού του. Έχει μάλιστα 
αποδειχθεί, ότι όσο πιο γρήγορα 
οι γονείς ελέγξουν τους φόβους 
και τις ανασφάλειές τους, τόσο 
πιο ικανοί θα εμφανιστούν στις 
γονεϊκές τους υποχρεώσεις και 
τόσο πιο «κερδισμένα» θα είναι 
τα παιδιά τους. Ο γονιός καλείται 
να βοηθήσει το παιδί του να γίνει 

ένας ώριμος άνθρωπος, ελεύθε-
ρος και ανεξάρτητος, να αναπτύ-
ξει τις κλίσεις και τα ενδιαφέρο-
ντά του, να γνωρίσει το νόημα της 
ζωής ώστε να επιλέξει μόνο του 
την πορεία που θα ακολουθήσει 
για να είναι ευτυχισμένο, αξιόλο-
γο και ολοκληρωμένο.

► Συνεργασία
Πολύ σημαντική είναι η συνεργα-
σία μεταξύ των δύο γονιών. Συ-
μπεριφορές του τύπου «Η μαμά 
δεν αφήνει να πίνουμε κόκα-
κόλα, αλλά ο μπαμπάς μάς δίνει 
κρυφά όταν εκείνη δεν βλέπει!», 
με τον έναν γονιό να προσπαθεί 
να αντισταθεί στην αδυναμία του 
και με τον άλλο να γίνεται ο «σω-
τήρας» του, θα πρέπει να απο-
φεύγονται. Δεν υπάρχει χειρότε-
ρο πράγμα από το να υποσκάπτει 
ο ένας γονιός το κύρος του άλ-
λου, για να φανεί πιο ελαστικός 
και να γίνει πιο αγαπητός! 

Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, 
ο γονιός να μπορεί να πει «όχι». 

Για πολλούς γονείς είναι δύσκολο 
να θέτουν σαφή όρια στις συμπε-
ριφορές των παιδιών τους. Αυτό 
συμβαίνει επειδή, σε πολλές 
περιπτώσεις, οι ίδιοι μεγάλωσαν 
υπό την εποπτεία αυστηρών και 
τιμωρητικών γονέων ή και δα-
σκάλων. Υπό τον φόβο, λοιπόν, 
μήπως τα παιδιά τους αισθαν-
θούν όπως εκείνοι, δυσκολεύ-
ονται να πουν «όχι». Επιπλέον, 
πιστεύουν ότι λέγοντας συνέχεια 
«ναι», τα παιδιά θα τους αγαπούν 
περισσότερο. 

Για ένα παιδί, το να μεγαλώ-
νει σε ένα περιβάλλον όπου δεν 
υπάρχουν όρια, είναι σχεδόν 
καταστροφικό, σημειώνουν οι 
ειδικοί. Το παιδί, σε αυτές τις 
περιπτώσεις αισθάνεται ότι δεν 
μπορεί να στηριχθεί στους γονείς 
του για ασφάλεια και προστασία. 

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, 
είναι σημαντικό να εξηγούμε στο 
παιδί γιατί του απαγορεύουμε κάτι 
ή γιατί του αφαιρούμε ένα προ-
νόμιο. Χρησιμοποιώντας απλώς 
επιτακτικές εντολές, κριτική, ει-
ρωνεία ή ασκώντας σωματική ή 
ψυχική βία, οι ψυχολόγοι υποστη-
ρίζουν ότι παρεμποδίζεται η φυ-
σιολογική ανάπτυξη του παιδιού. 

► Ο «ιδανικός γονιός»
Σε αντίθεση, λοιπόν, με όσα πι-
στεύουν αρκετοί γονείς, ο «ιδανι-
κός γονιός» δεν είναι αυτός που 
λέει πάντα «ναι» στο παιδί του ή 
αυτός που του παίρνει συνεχώς 
δώρα ή του κάνει όλα τα χατίρια. Ο 
«ιδανικός γονιός» είναι ανθρώπι-
νος, καθημερινός, απλός και αλη-
θινός. Θυμώνει, φωνάζει, γελάει, 
βαριέται, συγκινείται, μαλώνει, 
αγκαλιάζει, κάνει λάθη, μετανιώ-
νει, λυπάται, κλαίει, μιλά γι’ αυτά 
που νιώθει, ζητά συγγνώμη... 



Πιο αναλυτικά, «ιδανικός» είναι ο γονιός που:
>> Ξέρει να λέει «όχι». Όταν ένας γονιός λέει «όχι», διδάσκει 
στο παιδί την ικανότητα να αισθάνεται ασφαλές με τον εαυτό 
του, με τις παρορμήσεις του, με τα όριά του. 
>> Αντιλαμβάνεται ότι είναι βασικός υπεύθυνος για τη δια-
μόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.
>> Λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανάγκη του παιδιού για επα-
φή μαζί του. Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής και οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, δεν επι-
τρέπουν στους γονείς να περάσουν δημιουργικό χρόνο με το 
παιδί τους. Το παιδί όμως έχει ανάγκη τους γονείς του και 
στην προσπάθειά του να τραβήξει την προσοχή τους μπορεί 
να αρχίσει να φέρεται ανάρμοστα (π.χ. να πετάει κάτω τα παι-
χνίδια του επιδεικτικά). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς 
είναι πολύ εύκολο να πέσουν στην παγίδα να το τιμωρήσουν, 
αντί να του δώσουν αυτό που πραγματικά χρειάζεται δηλαδή 
μέρος από τον χρόνο τους και αγάπη.

Ο «ιδανικός γονιός» είναι ανθρώπινος, 
καθημερινός, απλός και αληθινός. Θυμώνει, 

φωνάζει, γελάει, βαριέται, συγκινείται, 
μαλώνει, αγκαλιάζει, κάνει λάθη, μετανιώνει, 

λυπάται, κλαίει, μιλά γι’ αυτά που νιώθει, 
ζητά συγγνώμη...
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>> Δεν κριτικάρει διαρκώς. Τα παιδιά 
έχουν ανάγκη να ακούν και σχόλια επαί-
νου από τους γονείς, όχι σχόλια μόνο όταν 
κάνουν «λάθη». Ο γονιός θα πρέπει να εί-
ναι σε θέση να αναγνωρίσει τις μικρές επι-
τυχίες τους μέσα στη μέρα λέγοντάς τους 
«μπράβο» ή πόσο ικανά είναι. 
>> Είναι συνεπής. Είναι βασικό τα λόγια 
να συμβαδίζουν με τις πράξεις. Δεν είναι 
δυνατόν ένας γονιός να περιμένει από το 
παιδί του να μη λέει π.χ. ψέματα, όταν ο 
ίδιος λέει ψέματα ελαφρά τη καρδία. O 
συνεπής γονιός κρατά το λόγο του και στα 
καλά και στα άσχημα. Δεν εκτοξεύει π.χ. 
απειλές απλώς για να τρομάξει. Μετρά τα 
λόγια που θα πει γιατί μετά ξέρει ότι πρέ-
πει να τα τηρήσει. Αυτό τον κάνει μακρο-
πρόθεσμα αξιόπιστο. 
>> Ξέρει να οριοθετεί. Τα παιδιά μαθαί-
νουν τον κόσμο και οργανώνουν τη ζωή 
τους αρχικά μέσα από τις σχέσεις τους με 
τους γονείς τους. Δεν πρέπει ένας γονιός 
να φοβάται ότι θα θεωρηθεί κακός γονιός 
αν βάλει όρια, αντιθέτως στο μέλλον θα 
είναι περήφανος, αντικρίζοντας τα παιδιά 
του, ως ώριμους ενήλικες να αντεπεξέρ-
χονται στις προκλήσεις της ζωής με τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η άποψη πως 
οι γονείς οφείλουν να είναι αρεστοί και 
φίλοι, είναι δυστυχώς μία μεγάλη παγίδα, 
που δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξη του σε-
βασμού του παιδιού προς τον γονιό του.
>> Ξέρει το παιδί του και το αγαπά γι’ αυτό 
που είναι και όχι γι’ αυτό που θα ήθελε ο 
ίδιος (ή η κοινωνία) να είναι! 
>> Ξέρει να συγχωρεί. Τα παιδιά κάνουν 
λάθη πολλά. Ένας γονιός που ξέρει να 
συγχωρεί θα χρησιμοποιήσει το λάθος του 
παιδιού του για να το εκπαιδεύσει και να 
του διδάξει κάτι από το λάθος του και δεν 
θα μείνει εγκλωβισμένος στον θυμό του.
>> Ξέρει να ακούει. Είναι σημαντικό να 
βρίσκει κάθε γονιός χρόνο μέσα στη μέρα, 
για να ακούσει αυτά που έχει να του πει το 
παιδί του. Για τους φίλους του, για τα χόμπι 
του, για τις ιδέες και τα όνειρά του ή για 
όλα αυτά που το απασχολούν. 
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>> Δημιουργεί όμορφες αναμνή-
σεις μαζί του: μία βόλτα στην πα-
ραλία, το διάβασμα ενός ιδιαίτερου 
βιβλίου, μία ταινία στον κινηματο-
γράφο ή μία επίσκεψη σε ένα μου-
σείο για παιδιά. Ο ποιοτικός χρόνος 
δεν χρειάζεται να κοστίζει. Είναι 
χρόνος κατά τον οποίο ο γονιός έχει 
την ευκαιρία να συνδεθεί με το παι-
δί του.
>> Ξέρει πότε και πώς να κάνει 
υπομονή. 
>> Ξέρει να αξιολογεί και να ανα-
λαμβάνει τις ευθύνες του. Κανείς 
δεν είναι αλάνθαστος. Είναι λοιπόν 
σημαντικό για τη σχέση που έχει 
ένας γονιός με το παιδί του, να 
ομολογεί τα λάθη που έκανε μαζί 
του και να του ζητά συγνώμη όποτε 
αυτό απαιτείται. Δεν θα χάσει την 
εξουσία ή την αίγλη του αν με ειλι-
κρίνεια ομολογήσει πως και αυτός 
κάνει λάθη και αναλάβει τις ευθύ-
νες του γι’ αυτά. Μπορεί να μην εί-
ναι ευχάριστο ή εύκολο, αλλά είναι 
το καλύτερο για όλους. Έτσι θα γλι-
τώσει από καταστάσεις που μπορεί 
να δημιουργηθούν και τα παιδιά θα 
μάθουν ότι όλοι κάνουμε λάθη και 
θα συνειδητοποιήσουν πόσο σημα-
ντικό είναι να τα αναγνωρίζει κανείς 
και να απολογείται γι' αυτά.
>> Δείχνει την αγάπη του με λόγια 
και πράξεις και όχι με υλικές παρο-
χές.
>> Αποτελεί πρότυπο. Τα παιδιά 
χρειάζονται να έχουν πρότυπα για 
να θαυμάζουν. 
>> Επειδή πιστεύει ότι το παιδί του 
είναι σε θέση να παίρνει απο-
φάσεις, δίνει τη δυνατότητα 
επιλογής και το ενθαρρύνει. 
Έτσι το παιδί έχει εμπιστοσύ-
νη στον εαυτό του, προσπαθεί, 
συνεισφέρει και συνεργάζεται.
>> Ενθαρρύνει την αυτονομία 
και την ανεξαρτησία. Η υπερπρο-

στατευτικότητα ενδέχεται να βλά-
ψει το παιδί, καθώς δεν του επι-
τρέπει να αναπτύξει τις δεξιότητες 
που χρειάζεται για να χειριστεί από 
μόνο του διάφορες καταστάσεις.
>> Δείχνει ενδιαφέρον για τα ενδι-
αφέροντα του παιδιού του. Αν π.χ. 
στο παιδί αρέσει η μουσική, μπορεί 
να του αγοράσει μια κιθάρα και να 
το παρακολουθήσει να παίζει. Να 
το ρωτήσει για το αγαπημένο του 
είδος μουσικής και τα αγαπημένα 
του τραγούδια. 

>> Στην περίοδο της εφηβείας, ο 
γονιός θα πρέπει να λειτουργή-
σει υποστηρικτικά και να θέσει 
τα κατάλληλα όρια και κανόνες, 
χωρίς να «αντεπιτίθεται» ή να 
«καταρρέει», λόγω των εντάσεων 
που δημιουργούνται. Αν ο γονιός 
δεν ανταποκριθεί, μεγαλώνοντας 
ο έφηβος μπορεί να έχει δυσκο-
λία να χειριστεί την απογοήτευση 
και την αποτυχία.

► Σημαντική η προσωπική 
ανάπτυξη του γονιού
Είναι σημαντικό ένας μπαμπάς 
ή μια μαμά, να μην περιορίζο-
νται στον ρόλο του γονιού και να 
φροντίζουν να εξελίσσονται κα-
θημερινά και οι ίδιοι. Ας δούμε 
κάποια βασικά χαρακτηριστικά 
που πρέπει να έχει ο καλός γο-
νιός ως άτομο: 
>> Καλό επίπεδο αυτογνωσίας. 
Μια ώριμη και υγιής προσωπικό-
τητα είναι η βασική προϋπόθεση 
της συναισθηματικής ετοιμότη-
τας και σταθερότητας ενός ατό-
μου για την ανάληψη του γονεϊ-
κού ρόλου. 
>> Εκπλήρωση. Έχει καλύψει 
τις βασικές ανάγκες και φιλοδο-
ξίες του. Είναι συμφιλιωμένος με 
τις επιλογές και τη ζωή του και 
επομένως δεν κινδυνεύει να επι-
διώκει την αυτοεκπλήρωση μέσω 
του παιδιού του. 
>> Φιλομάθεια. Φροντίζει να 
μαθαίνει, να συμβουλεύεται, να 
διαβάζει και γενικότερα να κάνει 

οτιδήποτε βοηθά στην προ-
σωπική του εξέλιξη.
>> Αγάπη για τη ζωή. Αγαπά 

και χαίρεται τη ζωή του χωρίς 
να παραμελεί τον εαυτό του 

και δεν φορτώνει το παιδί με 
ενοχές: "μου χρωστάς γιατί εγώ 
θυσιάστηκα για σένα". || 

Είναι σχεδόν 
καταστροφικό για ένα 
παιδί να μεγαλώνει σε 
ένα περιβάλλον όπου 
δεν υπάρχουν όρια, 

σημειώνουν οι ειδικοί. 
Το παιδί, σε αυτές τις 

περιπτώσεις αισθάνεται 
ότι δεν μπορεί να 

στηριχθεί στους γονείς 
του για ασφάλεια και 

προστασία.
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ΒίταΜίνη D

► ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D;   
Καταρχάς, ποσοστό μεγαλύτε-
ρο από το 90% της βιταμίνης  D 
παράγεται από την επίδραση της 
ηλιακής ακτινοβολίας σε ουσίες 
που υπάρχουν στο δέρμα (στερό-
λες). Ηλιακή έκθεση, ακόμη και 
περιορισμένης επιφάνειας του 
σώματος για 5-10 λεπτά καθημε-
ρινά, κατά τις μεσημβρινές ώρες 
του καλοκαιριού, της άνοιξης και 
του φθινοπώρου, παράγει ποσό-
τητα βιταμίνης D αρκετή για να 

καλύψει τις ανάγκες του ανθρώ-
πινου οργανισμού. 

Η παραγωγή της βιταμίνης 
εξαρτάται από την ένταση της 
ακτινοβολίας, το χρώμα του δέρ-
ματος, αλλά και την ηλικία. Στην 
τρίτη ηλικία, για παράδειγμα, 
υπάρχει μείωση της συγκέντρω-
σης D κατά 30%, επειδή οι ηλικι-
ωμένοι συνήθως εκτίθενται λιγό-
τερο ή και καθόλου στον ήλιο. 

Το υπόλοιπο 10% της βιταμίνης 
D που έχει ανάγκη ο οργανισμός 
λαμβάνεται από τροφές όπως 

τα ψάρια (κυρίως σολομός, γά-
δος, ρέγκα, σαρδέλα και τόνος), 
ο κρόκος του αυγού, το βοδινό 
κρέας, το συκώτι και τα γαλακτο-
κομικά προϊόντα. Για τα τελευ-
ταία ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί 
ότι  περιέχουν μικρές ποσότητες 
βιταμίνης D, που δεν επαρκούν 
για να καλύψουν τις ανάγκες του 
οργανισμού. 

► ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΕΙψΗ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D;  
H βιταμίνη D μετράται στο αίμα, 

Γιατί	είναι	πολύτιμη;



Αν και η χώρα μας «λούζεται» 
από το φως του ήλιου 
τις περισσότερες μέρες 
του χρόνου, οι Έλληνες 
παρουσιάζουμε συχνά 
έλλειψη βιταμίνης D. Ενώ 
όμως δεκάδες επιστημονικές 
έρευνες επιβεβαιώνουν και 
διευρύνουν σοβαρά τη συμβολή 
της βιταμίνης στην υγεία 
γενικότερα και όχι μόνο στα 
οστά, το θέμα της έλλειψης 
βιταμίνης D τείνει να αποκτήσει 
διαστάσεις προβλήματος 
δημόσιας υγείας…
H ενδοκρινολόγος, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Β΄ Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κ. Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, 
απαντά σε όλες μας τις απορίες 
σχετικά με την έλλειψη της 
βιταμίνης D.

με τη μέτρηση των επιπέδων της 
πρόδρομης ορμόνης 25(ΟΗ) βι-
ταμίνη D και όχι της κανονικής 
βιταμίνης D. Η 25(ΟΗ) βιταμίνη D 
λειτουργεί σαν αποθήκη στον ορ-
γανισμό, από την οποία συντίθεται 
η κανονική βιταμίνη D. 

Όταν τα επίπεδά της στο αίμα 
είναι κάτω από 30 ng/ml, έχουμε 
έλλειψη της βιταμίνης D, ενώ αν 
είναι κάτω από 10 ng/ml υπάρχει 
πλήρης ανεπάρκεια της βιταμίνης. 

Σύμφωνα με μελέτη που κάνα-
με στο τμήμα μας, τα επίπεδα της 
25(ΟΗ) βιταμίνης D των εμμηνο-
παυσιακών γυναικών κυμαίνονται 
γύρω στο 24-25, δηλαδή βρίσκο-
νται σε επίπεδα χαμηλότερα από 
αυτά που θα έπρεπε να έχουν. 

► ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D; 
Tα παιδιά χρειάζονται τη βιταμίνη 
D για να χτίσουν γερά κόκαλα και 
οι ενήλικοι για να τα διατηρήσουν 
γερά και υγιή. Η βιταμίνη D διαδρα-
ματίζει θεμελιώδη ρόλο στη βέλτι-
στη ανάπτυξη του σκελετού κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία, στη 
διατήρηση της υγείας των οστών 
κατά την ενήλικη ζωή, καθώς είναι 
το μέσο με τη βοήθεια του οποίου 
απορροφάται το ασβέστιο από τον 
οργανισμό. Πολύ σημαντικός είναι 
ο ρόλος της και στη νευρομυϊκή 
λειτουργία, ενώ δεκάδες είναι οι 
μελέτες που υπογραμμίζουν τη συ-
νεργιακή δράση της βιταμίνης στην 
προστασία από μια πλειάδα νοση-
μάτων, μεταξύ των οποίων και το 
μεταβολικό σύνδρομο.

► ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΕΙψΗ ΒΙΤΑΜΙ-
ΝΗΣ D ΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ; 
Επειδή εκτιθέμεθα όλο και λιγό-
τερο στον ήλιο, λόγω του ότι φο-

βόμαστε την πιθανότητα μελανώ-
ματος και επειδή όταν εκτιθέμεθα 
χρησιμοποιούμε αντηλιακά υψη-
λού δείκτη προστασίας- αυτό δεν 
επιτρέπει στο δέρμα να συνθέσει 
βιταμίνη D. Επίσης, το μελαχρινό 
δέρμα (συχνό στους μεσογεια-
κούς λαούς) είναι παράγοντας που 
έχει συνδεθεί με χαμηλή σύνθεση 
βιταμίνης D. Γι’ αυτό και τα σκου-
ρόχρωμα άτομα εμφανίζουν πιο 
συχνά έλλειψη της συγκεκριμέ-
νης βιταμίνης. Αλλά και ο υπόλοι-
πος πληθυσμός, είτε λόγω του ότι 
δεν εκτίθεται στον ήλιο ή χρησι-
μοποιεί αντηλιακό με πολύ υψηλό 
δείκτη προστασίας, επειδή «καί-
γεται» εύκολα, εμφανίζει επίσης 
έλλειψη βιταμίνης D. 

► Ο ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;
Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπο-
ρούμε να βγαίνουμε άφοβα στον 
ήλιο. Συνήθως, η έκθεση των χε-
ριών και του  προσώπου στον ήλιο 
για μισή ώρα, τις μεσημεριανές 
ώρες, είναι αρκετή για να συνθέ-
σουμε τη βιταμίνη D που χρειαζό-
μαστε. Τους καλοκαιρινούς μήνες, 
αυτό είναι ασφαλώς ευκολότερο. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η έλλειψη της 
βιταμίνης D παρατηρείται τους 
πρώτους εαρινούς μήνες, δηλαδή 
αμέσως μετά τον χειμώνα. 

Αν κάποιος το χειμώνα, βγει 
στον ήλιο για μισή ώρα, π.χ. έχο-
ντας μόνο το πρόσωπο και τα χέ-
ρια του εκτεθειμένα, δεν χρειάζε-
ται να χρησιμοποιήσει αντηλιακό. 
Αν όμως παίξει τένις για 2,5 ώρες, 
τότε ναι, θα πρέπει να βάλει αντη-
λιακό.

► ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΣΕ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D;
Αν υπάρχουν προδιαθεσικοί παρά-
γοντες για έλλειψη ή ανεπάρκεια. 

► ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙψΗ ΤΗΣ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Ή 
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ;
Και τα δύο. Και ο τρόπος ζωής, που 
συνήθως είναι κοινός για όλα τα 
μέλη της οικογένειας, άρα οι κακές 
συνήθειες του ενός, γίνονται κακές 
συνήθειες του άλλου, αλλά και οι 



γενετικές προδιαθέσεις ευνοούν 
την έλλειψη της βιταμίνης D, όπως 
φυσιολογικές παραλλαγές στο γονί-
διο που κωδικοποιεί τον υποδοχέα 
που δέχεται τα μηνύματα της βιτα-
μίνης D. 

► ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΛΛΕΙψΗ; 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ; 
Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρ-
χουν πολλές τροφές που να είναι 
εμπλουτισμένες με βιταμίνη D. Έτσι, 
το να πει κανείς ότι θα αναπληρώσει 
την υπάρχουσα έλλειψη μόνο μέσω 
της διατροφής είναι δύσκολο, αρκε-
τά δύσκολο. Φυσικά, τα λιπαρά ψά-
ρια, όπως ο σολομός, είναι πλούσια 
σε βιταμίνη D. Μπορεί επίσης κανείς 
να αναζητήσει τροφές ή γαλακτο-
κομικά προϊόντα εμπλουτισμένα σε 

βιταμίνη D. Όμως, ο  καλύτερος και 
ασφαλέστερος τρόπος διόρθωσης 
της έλλειψης όμως, είναι με τη λήψη 
ενός συμπληρώματος διατροφής. 

► ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ 
ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ;
Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D μόνο 
αθώα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, 
καθώς μπορεί να οδηγήσει σε με-
ταβολικά νοσήματα των οστών και 
πολλές ακόμη παθήσεις.

Αν κάποιος έχει πλήρη ανεπάρ-
κεια, μπορεί να εμφανίσει οστε-
ομαλακία, δηλαδή τα οστά του να 
μην μπορούν να απορροφήσουν και 
να χρησιμοποιήσουν το ασβέστιο, 
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 
κατάγματα. Η οστεομαλακία στους 
ενήλικες είναι μια δευτεροπαθής 
αιτία οστεοπόρωσης. 

Αν όμως υπάρχει απλώς έλλειψη, 
αν δηλαδή τα επίπεδα της 25(ΟΗ) 
βιταμίνης D είναι μεν χαμηλά, αλλά 
όχι ανεπαρκή, μπορεί να εμφανι-
στεί οστεοπόρωση, μυϊκή αδυνα-
μία, ενώ αυξάνει ο κίνδυνος πτώ-
σης. Υπάρχουν επίσης μελέτες που 
συνδέουν την έλλειψη της βιταμίνης 
D με αυξημένη συχνότητα κάποιων 
μορφών καρκίνου και αυξημένη 
συχνότητα καρδιαγγειακών επει-
σοδίων, δεν είναι όμως αιτιολογικά 
αποδεδειγμένα όλα αυτά, υπάρχουν 
απλώς ενδείξεις.  

Info
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη 
Ιατρός Ενδοκρινολόγος  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Β΄ Μαιευτικής 
& Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
Β. Σοφίας 76, τηλ.: 210-7286284
e-mail: ilambrinoudaki@aretaieio.uoa.gr
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Η ISOPLUS προτείνει...
VITAMIN D3 ΤΗΣ MyElEMENTs >> Η Βιταμίνη του Ήλιου!
Η βιταμίνη D συντίθενται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της έκθεσης του δέρματος 
στο ηλιακό φως, γι’ αυτό και είναι γνωστή ως η «βιταμίνη του ήλιου». Η περιορισμένη 
ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ωστόσο, καθώς και διάφοροι άλλοι παρά-
γοντες, μειώνουν την παραγωγή της βιταμίνης D από τον οργανισμό. Η myelements 
παρουσιάζει το συμπλήρωμα διατροφής VITAMIN D3, που αποτελεί και την πιο αφο-
μοιώσιμη από τον οργανισμό μορφή βιταμίνης D, βοηθώντας σας να εξασφαλίσετε την 
επάρκεια της ωφέλιμης αυτής βιταμίνης στον οργανισμό σας!

VITAMIN D3 4000 Iu ΤΗΣ solGAR >> Hμερήσια δόση 4000IU σε μία κάψουλα
Ο πολύ σημαντικός ρόλος της βιταμίνης D και τα πολλαπλά οφέλη της στη συνολική υγεία του 
οργανισμού επιβεβαιώνεται συνεχώς από όλο και περισσότερες μελέτες. Ωστόσο, η φτωχή σε 
θρεπτικά συστατικά διατροφή, σε συνδυασμό με την πολύωρη παραμονή μας σε κλειστούς χώ-
ρους, όπως είναι για παράδειγμα οι χώροι εργασίας, μειώνουν τη σύνθεσή της από τον οργανισμό.
H Vitamin D3 4000 Iu της solgar, είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής υψηλής περιεκτι-
κότητας σε βιταμίνη D3, το οποίο συμβάλλει στην ομαλή απορρόφηση του φωσφόρου και του 
ασβεστίου και στη διατήρηση υγιών οστών, μυών και δοντιών. Επίσης, ενισχύει τη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος και θωρακίζει τον οργανισμό ενάντια στις προκλήσεις του χει-
μώνα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην καλή διάθεση και ζωτικότητα!





Κάθε τόσο βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας πληροφορίες για 
την προστατευτική έναντι του 

καρκίνου δράση διαφόρων τροφίμων 
ή ουσιών. Υπάρχουν πράγματι 

δεδομένα ότι η πρόληψη του ΚτΠ 
περνάει από το …στομάχι;  Με τη 

βοήθεια της Χειρουργού-Ουρολόγου 
κ. Άννας Γρίβα, ξεκαθαρίζουμε τους  
μύθους και τις αλήθειες, μιλώντας 
για τους  διατροφικούς παράγοντες 
που είτε ευνοούν την εμφάνιση του 
ΚτΠ (δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή 
την παράμετρο!) είτε συμβάλλουν 

στην πρόληψή του. 

Μύθοι	και	
πραγματικότητα

ΚαρΚίνοσ του προστατη  
Καί δίατροφη



O 
Καρκίνος του Προστάτη (ΚτΠ) είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρ-
κίνος στους άνδρες και αποτελεί την πέμπτη πιο συχνή μορφή 
καρκίνου συνολικά. Επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι 
εκτός από την ηλικία, που αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγο-
ντα κινδύνου για την εμφάνιση ΚτΠ, η εθνικότητα και η καταγω-

γή, γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και η διατροφή, παί-
ζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 

«Προλαμβάνοντας την παχυσαρκία, ένας άνδρας μειώνει τις πιθανό-
τητές του να προσβληθεί από ΚτΠ». 
✓ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους και η τακτική 
άσκηση φαίνεται ότι δρουν προστατευτικά για την εμφάνιση ΚτΠ. Συ-
στήνεται, λοιπόν, η διατήρηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) με-
ταξύ 20 και 25 (ΔΜΣ=Βάρος/ ΄Υψος2) και η τακτική, ήπια φυσική δρα-
στηριότητα (τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα μέτρια αερόβια άσκηση).

«Υπάρχουν τροφές που συμβάλλουν στην πρόληψη του ΚτΠ». 
✓ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Το 2005, για πρώτη φορά ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σματα κλινικής έρευνας Ιταλών γιατρών, από το Πανεπιστήμιο της Πάρμα, 
σύμφωνα με την οποία το πράσινο τσάι και οι κατεχίνες (φλαβονοειδή), 
που περιέχει, είναι δυνατόν να αποτελούν πρόληψη κατά του ΚτΠ. Προλη-
πτικά δρα και το κόκκινο κρασί, εξαιτίας των πολυφαινολών που περιέχει.

«Τα σταυρανθή λαχανικά μειώνουν τις μεταστάσεις στον ΚτΠ». 
!! ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ. Προοπτική μελέτη διαπίστωσε ότι η πρόσληψη σταυρανθών 
λαχανικών (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ραπανάκια και άλλα) ήταν αντι-
στρόφως ανάλογη με τον μεταστατικό ΚτΠ (καρκίνος που έχει εξαπλωθεί 
πέραν του προστάτη). Επί του παρόντος, όμως, οι επιδημιολογικές μελέτες 
παρέχουν μόνο μικρή υποστήριξη στην υπόθεση ότι η υψηλή πρόσληψη 
σε σταυρανθή λαχανικών μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ΚτΠ.

«Οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες έχουν χαμηλά ποσοστά ΚτΠ, επειδή κα-
ταναλώνουν σόγια». 
!! ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ. Η συχνότητα του ΚτΠ είναι σχετικά χαμηλή στην Ασία. Ο 
ΚτΠ είναι όντως σπάνιος στην Κίνα και την Ιαπωνία. Η υψηλή κατανά-
λωση σόγιας μπορεί, πιθανώς, να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. 

Η συμβολή της σόγιας στην πρόληψη του καρκίνου έχει παρατηρηθεί 
σε διάφορες μελέτες που αφορούν και σε άλλους τύπους καρκίνου. 

Η σόγια περιέχει ισοφλαβόνες, που ενεργοποιούνται στο παχύ έντερο από 
τα προβιοτικά, και οι οποίες φαίνεται να διαθέτουν αντικαρκινική δράση. 

«Η ιαπωνική και η μεσογειακή διατροφή διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην πρόληψη του ΚτΠ». 
✓ ΑΛΗΘΕΙΑ. Στις μεσογειακές χώρες, η συχνότητα του ΚτΠ είναι χαμηλότε-
ρη. Είναι γνωστό ότι, η ελληνική μεσογειακή δίαιτα είναι πλούσια σε όσπρια, 
λαχανικά, φρέσκα φρούτα, ελαιόλαδο, ψάρια, κόκκινο κρασί, δημητριακά 
και αποφεύγει τα λιπαρά ζωικής προέλευσης. 

Η ιαπωνική διατροφή, από την 
άλλη, είναι πλούσια σε πράσινο 
τσάι, σόγια, λαχανικά και ψάρι, 
ενώ είναι φτωχή σε λιπαρά και 
θερμίδες. «Και στα δύο αυτά 
διατροφικά σχήματα, αυτό που 
παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει 
αρμονία στα διατροφικά στοιχεία 
που παρέχονται», τονίζει η ουρο-
λόγος. 

«Το λυκοπένιο (που περιέχεται 
στην τομάτα) μειώνει την εξέλι-
ξη του ΚτΠ». 
✓ ΑΛΗΘΕΙΑ. Αντιοξειδωτικές 
ουσίες, όπως το λυκοπένιο και 
η βιταμίνη Ε επηρεάζουν τους 
μηχανισμούς της καρκινογέ-
νεσης και η ευεργετική δράση 
τους στον ανθρώπινο οργανισμό 
έχει αναγνωριστεί εδώ και πολ-
λά χρόνια. Πολυάριθμες έρευ-
νες έδειξαν μεγαλύτερο κίνδυνο 
ανάπτυξης ΚτΠ σε άνδρες με 
διατροφή χαμηλής περιεκτικότη-
τας σε λυκοπένιο. Το ροζ γκρέιπ-
φρουτ, το καρπούζι, η φρέσκια ή 
η μαγειρεμένη τομάτα και τα πα-
ράγωγά της (χυμός, κέτσαπ, πά-
στα, σάλτσα για σπαγγέτι ή πίτσα) 
είναι πλούσια σε λυκοπένιο. 

Μια εξαετής μελέτη 48.000 
ανδρών, στην Ιατρική Σχολή του 



Χάρβαρντ, διαπίστωσε ότι οι άνδρες που έτρωγαν 
προϊόντα τομάτας δύο φορές την εβδομάδα είχαν 
21-34% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ΚτΠ.

Άλλες επιδημιολογικές μελέτες σε καπνιστές 
έδειξαν ότι η βιταμίνη Ε συσχετίζεται με μειωμένο 
κίνδυνο για καρκίνο προστάτη.

«Τα λιπαρά ψάρια μειώνουν τον κίνδυνο για ΚτΠ». 
✓ ΑΛΗΘΕΙΑ. Έχει παρατηρηθεί ότι η μέτρια ή η αυ-
ξημένη κατανάλωση λιπαρών ψαριών (κολιός, ρέ-
γκα, σολομός) πλούσιων σε ω-3 λιπαρά οξέα, μειώ-
νει 2- 3 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης ΚτΠ. 

| Συμβουλές για να κρατήσετε 
τον ΚτΠ μακριά | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

  δίαιτα  |       |
  η αγορά του µήνα  |       |
  συµπληρώµατα  |       |
  παιδί  |       |
  οµορφιά  |       |

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

• Επιλέξτε μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά. 
•  Προτιμάτε κυρίως φυτικής προέλευσης 

λίπος και αποφεύγετε τα ζωικά. 
•  Αυξήστε την ποσότητα των φρούτων και 

των λαχανικών που καταναλώνετε καθη-
μερινά. 

• Αυξήστε την κατανάλωση ψαριών.
•  Μειώστε την ποσότητα των γαλακτοκομι-

κών προϊόντων που καταναλώνετε. 
• Πίνετε πράσινο τσάι. 
•  Πίνετε αλκοόλ με μέτρο (κατά προτίμηση 

κόκκινο κρασί). 
• Διατηρήστε ένα υγιές βάρος. 
•  Προσθέστε χυμό από ρόδι στην καθημε-

ρινή σας διατροφή.

«Οι υψηλές τιμές χοληστερόλης σχετίζονται και 
προκαλούν ΚτΠ».
✓ ΑΛΗΘΕΙΑ. Είναι γεγονός ότι η χοληστερόλη είναι 
απαραίτητη για τη σύνθεση των ανδρογόνων στον 
οργανισμό, τα οποία με τη σειρά τους παίζουν βα-
σικό ρόλο στη γένεση και ανάπτυξη του ΚτΠ. Ιταλοί 
ερευνητές, που μελέτησαν από το 1991 έως το 2002 
άνδρες κάτω των 75 ετών με ΚτΠ, διαπίστωσαν ότι 
οι τιμές χοληστερόλης άνω των 200 mg/dl πιθανόν 
να παίζουν ρόλο.
 
«Το κόκκινο κρέας και το λίπος παίζουν ρόλο στην 
εμφάνιση   ΚτΠ». 
✓ ΑΛΗΘΕΙΑ.  Η υψηλή κατανάλωση κόκκινου και 
επεξεργασμένου κρέατος, έχει συνδεθεί, σε πολ-
λές μελέτες, με αύξηση των πιθανοτήτων καρκινο-
γένεσης. Η αυξημένη κατανάλωση λιπαρών, ειδικά 
κορεσμένων και trans-λιπαρών οξέων, έχει επίσης 
συνδεθεί με την πιθανότητα ανάπτυξης ΚτΠ. 

«Δεν υπάρχει ειδική διατροφή για όσους ήδη πά-
σχουν από ΚτΠ, γιατί η ζημιά έχει ήδη γίνει». 
X ΜΥΘΟΣ. «Οι άνδρες που έχουν ήδη προσβληθεί 
από ΚτΠ θα πρέπει να αποφεύγουν τα ζωικά λιπα-
ρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα γλυκά, τα τηγανητά και 
τις βαριές σάλτσες. Η διατροφή τους θα πρέπει να 
περιλαμβάνει περισσότερα όσπρια, ελαιόλαδο, ντο-
μάτα, πελτέ ντομάτας, πολλά λαχανικά και, κυρίως, 
τα σταυρανθή λαχανικά, πολλά φρούτα, λιναρόσπο-
ρο, λιπαρά ψάρια, λίγο κόκκινο κρασί, δημητριακά 
ολικής άλεσης και πολύ νερό», σημειώνει η ειδικός. 

«Συγκεκριμένες βιταμίνες και βότανα (βιταμίνη 
D, saw palmetto, σελήνιο) μπορούν να συμβάλουν 
στην πρόληψη». 
✓ ΑΛΗΘΕΙΑ.  Το ασβέστιο ή η βιταμίνη D και τα γα-
λακτοκομικά προϊόντα, καθώς επίσης και το κρέας, 
τα δημητριακά και τα φασόλια, που είναι πλούσια σε 
σελήνιο, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΚτΠ, ιδι-
αίτερα σε άνδρες άνω των 50 ετών. Επιδημιολογικές 
μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ του κινδύ-
νου για ΚτΠ και άλλων ασθενειών, με τα μειωμένα 
επίπεδα της βιταμίνης D. Αυτό ίσως να εξηγεί εν 
μέρει και την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ΚτΠ 
στα άτομα με πιο σκούρο χρώμα δέρματος - επει-
δή αυτοί εμφανίζουν συχνότερα έλλειψη της συ-
γκεκριμένης βιταμίνης. Όσο για το Saw palmetto, 
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solGAR –PRosTATE suPPoRT
Προστασία με τη δύναμη της φύσης
Το Prostate support της solgar είναι ένας ισχυρός συνδυασμός προηγμένων δια-
τροφικών στοιχείων και βοτανικών φυτοστοιχείων, που βοηθάει στη διατήρηση της 
υγείας του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος, ομαλοποιεί την ούρηση, ενώ 
παρουσιάζει ήπια φυσική αντιφλεγμονώδη δράση. 
Ο συνδυασμός των θρεπτικών στοιχείων που περιέχει το Prostate Support προστα-
τεύει από την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και βοηθάει στην αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων που σχετίζονται μ’ αυτήν, όπως η δυσκολία στην ούρηση και η 
συχνοουρία.

solGAR - sAw PAlMETTo 
Για την υγεία του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος
Το Saw Palmetto (Serenoa repens) είναι ένα μικρό είδος φοίνικα που συναντάται στις 
Δυτικές Ινδίες και τις ακτές του Ατλαντικού της Αμερικής. Το εκχύλισμα του καρπού του 
διαθέτει διουρητικές, και ήπιες αντισηπτικές για το ουροποιητικό ιδιότητες, ενώ πα-
ραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της υγείας του ανδρικού αναπαραγωγικού 
συστήματος.
Το saw Palmetto της solgar μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του φυσιολογικού 
μεγέθους και της λειτουργίας του προστάτη στη μείωση των συμπτωμάτων της καλο-
ήθους υπερπλασίας του προστάτη, όπως η δυσκολία στην ούρηση και η συχνοουρία, 
ενώ παρουσιάζει και ήπιες φυσικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

εκτεταμένες έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν 
αποδείξει την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμέ-
νου βοτάνου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του προστάτη. Σύμφωνα με αυτές, το εκχύλισμα του 
Saw palmetto, χάρη στα λιπαρά οξέα και τις φυτο-
στερόλες που περιέχει, μπλοκάρει την πρόσβαση 
της διυδροτεστοστερόνης στα προστατικά κύτταρα. 

«Από τον ΚτΠ κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικι-
ωμένοι».
X ΜΥΘΟΣ. «Όχι μόνο αυτοί. Σύμφωνα με έρευνες, 
αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης του καρκίνου 
του προστάτη έχουν επίσης οι άνδρες με φαλάκρα, 
αυτοί που πίνουν πολύ, τα άτομα της μαύρης φυλής, 
οι έχοντες ερωτικές επαφές χωρίς τις απαραίτητες 
προφυλάξεις, οι άνδρες που αλλάζουν πολύ συχνά 

ερωτικούς συντρόφους (αυτό οφείλεται στις σεξου-
αλικά μεταδιδόμενες ασθένειες) και οι παχύσαρ-
κοι», τονίζει η κ. Γρίβα. Από έρευνα ιατρών του Πα-
νεπιστημίου της Ουάσινγκτον σε 752 παχύσαρκους 
μεσήλικες άνδρες, προέκυψε ότι είχαν 360% περισ-
σότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν μεταστάσεις 
σε άλλα όργανα, συγκριτικά με άνδρες με κανονικό 
βάρος σώματος. ||

Info
Άννα Γρίβα 
Χειρουργός Ουρολόγος
Χαριλάου Τρικούπη 6, Ιωάννινα, Τηλ. 26510- 25473
e-mail: anna_griva@hotmail.com
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Ομορφιά! Έννοια μάλλον 
υποκειμενική, ωστόσο 

καθολική… Όλες και όλοι 
θέλουμε να μείνουμε 
όμορφοι και νέοι για 

πάντα... ή έστω για όσο 
το δυνατόν περισσότερο. 
Το μυστικό κρύβεται στη 

Βιταμίνη Ε, λένε οι ειδικοί, 
και μας το επιβεβαιώνει και 

ο ιατρός - παθολόγος,  
κ. Σπύρος Πολίτης, 

ο οποίος μας εξηγεί γιατί 
η βιταμίνη Ε είναι τόσο 

σημαντική και ποιες 
είναι οι δράσεις της, 

τόσο στη βελτίωση και 
διατήρηση της εξωτερικής 
μας εμφάνισης, όσο και 

στην εσωτερική υγεία και 
ευεξία.



Βιταμίνη	Ε,	
η	βιταμίνη		

της	ομορφιάς	

H   
ομορφιά είναι κάτι το 
επιφανειακό ή μήπως 
για να είμαστε όμορ-
φοι απ’ έξω, πρέπει 
να φροντίζουμε και 

το από …μέσα; Πώς θα τα καταφέ-
ρουμε;

«Βιταμίνη Ε είναι ο γενικός όρος 
για μια ομάδα ουσιών που ονομά-
ζονται τοκοφερόλες και εμφανί-
ζονται σε 4 μορφές: Άλφα, Βήτα, 
Γάμα και Δέλτα - τοκοφερόλη. Η 
Άλφα  τοκοφερόλη είναι η πιο γνω-
στή και πιο αποτελεσματική μορφή. 
Η Βιταμίνη Ε είναι μια λιποδιαλυτή 
βιταμίνη, που αποθηκεύεται για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα στο 
σώμα. Βρίσκεται σε ορισμένα φα-
γητά, πλούσια σε "καλα λιπαρά" 
όπως το ελαιόλαδο, το σιτέλαιο, το 
αβοκάντο, οι ξηροί καρποί, γεγονός 
που καθιστά δύσκολη τη λήψη της 
συνιστώμενης ποσότητας Βιταμίνης 
Ε, αν ακολουθείται διατροφή χαμη-
λή σε λιπαρά», εξηγεί ο κ. Πολίτης.

«Η ισχυρή αντιοξειδωτική της 
δράση καταπολεμά τη βλαβερή πα-
ρουσία των ελεύθερων ριζών που 

προέρχονται από τον σύγχρονο τρό-
πο ζωής (κάπνισμα, ατμοσφαιρική 
ρύπανση, οξειδωτικό στρες, άγχος 
κ.λπ.), εμποδίζει την καταστροφή - 
οξείδωση των λιπαρών οξέων στον 
εγκέφαλο και το αίμα και μειώνει 
τη γήρανση των ιστών. Επίσης, συ-
νεργάζεται με άλλα αντιοξειδωτικά, 
όπως η βιταμίνη C και το σελήνιο, 
για ακόμα μεγαλύτερη αντιοξειδω-
τική αποτελεσματικότητα», τονίζει ο 
ειδικός.

► ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
ΤΗ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ;
Η βιταμίνη Ε υπάρχει κυρίως στα 
φυτικά έλαια, τους ξηρούς καρ-
πούς, τους σπόρους και τα όσπρια.

Η ημερήσια πρόσληψή της δι-
αφέρει σημαντικά από χώρα σε 
χώρα. Μπορεί να κυμαίνεται από 
8-10 mg (π.χ. Ισλανδία, Φινλανδία, 
Νέα Ζηλανδία) έως 20-25 mg (π.χ. 
Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία). Ως ένα 
σημείο, οι διαφορές αυτές οφείλο-
νται στο έλαια που χρησιμοποιού-
νται στη διατροφή. Για παράδειγμα, 
το ηλιέλαιο περιέχει περίπου 70 

mg α-τοκοφερόλη ανά 100 g σε 
αντίθεση με το σογιέλαιο, το οποίο 
περιέχει μόλις 10 mg ανά 100 g. 
Από την άλλη μεριά, το σογιέλαιο, 
που χρησιμοποιείται κυρίως στη 
Βόρεια Ευρώπη, είναι πλουσιότερο 
σε γ-τοκοφερόλη. Τις μεγαλύτερες 
ποσότητες περιέχει το σιτέλαιο. 

Άλλες τροφές πλούσιες σε βιτα-
μίνη Ε, κυρίως α-τοκοφερόλη, είναι 
ο ηλιόσπορος και τα αμύγδαλα, ενώ 
τροφές πλούσιες σε γ-τοκοφερόλη 
είναι τα καρύδια και ο λιναρόσπο-
ρος. Μπορείτε, όμως, να τη βρείτε 
και ως συμπλήρωμα διατροφής.

► ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε;
Οι δράσεις της βιταμίνης Ε είναι 
καλλυντικές - αισθητικές, αλλά ταυ-
τόχρονα και ανασταλτικές διαφό-
ρων ασθενειών και προβλημάτων 
υγείας.

Η βιταμίνη Ε είναι από τις ισχυρό-
τερες αντιοξειδωτικές ουσίες που 
γνωρίζουμε και από τις λίγες για 
τις οποίες  έχουμε τόσο σημαντικές 
αποδείξεις για αυτή της τη δράση. 

τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου
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Η ωφέλιμη δράση της επικυρώθη-
κε και με την έγκριση ισχυρισμού 
υγείας και διατροφής από την Ε.Ε., 
μετά από θετική γνωμοδότηση που 
έλαβε από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) για τη σχέση της κατανάλω-
σης βιταμίνης Ε με την προστασία 
των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες. Ως έναν βαθμό, εμποδίζει 
τη δημιουργία στεφανιαίας νόσου, 
τη δημιουργία αρτηριοσκλήρωσης 
και βοηθά στον έλεγχο της χολη-
στερόλης, καθώς αναστέλλει την 
οξείδωση του μηχανισμού μεταφο-
ράς λιποπρωτεϊνών στα αγγεία και 
στο ήπαρ, που προκαλούνται από τις 
επιθέσεις των ελεύθερων ριζών.

Με τον ίδιο μάλλον μηχανισμό 
προάγει την καλή κυκλοφορία του 
αίματος στον εγκέφαλο, με αποτέ-
λεσμα να επιβραδύνει την απώλεια 
πνευματικών λειτουργιών της μνή-
μης και έτσι να θεωρείται χρήσιμη 
σε περιπτώσεις εμφάνισης της νό-
σου Αlzheimer.

Πορίσματα από δύο μεγάλες με-
λέτες1,2,  αποδεικνύουν ότι η Βιταμί-
νη Ε μπορεί να μειώσει την εκδή-
λωση καρδιακών επεισοδίων κατά 
25 - 50%. 

Επιπλέον, ενδυναμώνει το ανο-
σοποιητικό σύστημα. Mελέτες 
έχουν δείξει ότι χορήγηση βιταμί-
νης Ε υπό μορφή συμπληρωμάτων 
διατροφής σε δόσεις 400iu-800iu 
ημερησίως για 3-4 μήνες σε άτομα 
τρίτης ηλικίας βοηθάει τη διέγερση 
του ανοσοποιητικού συστήματος,  
κάνοντάς το να «ξανανιώσει».

Όμως η βιταμίνη Ε, όπως άλλωστε 
συμβαίνει με κάθε ουσία που υπάρ-
χει στη φύση,  θέλει προσοχή όταν 
προσλαμβάνεται για πολύ καιρό σε 
μεγάλες δόσεις και ιδιαίτερα από 
άτομα που βρίσκονται υπό φαρμα-
κευτική αγωγή ή έχουν κάποιο υπο-

κείμενο νόσημα. Στις περιπτώσεις 
αυτές, όπως επίσης και σε εγκυ-
μοσύνη και γαλουχία, καλό είναι να 
λαμβάνεται η γνώμη του θεράποντα 
ιατρού πριν από τη χρήση. 

► ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε & ΟΜΟΡΦΙΑ
Όσον αφορά στην εξωτερική μας 
εμφάνιση, η πολύτιμη αυτή βιτα-
μίνη, είναι περισσότερο γνωστή 
για την αντιγηραντική της δράση 
και για την προστασία που προ-
σφέρει στο δέρμα από τη βλαβερή 
ηλιακή ακτινοβολία. Πολυάριθμα 
καλλυντικά περιέχουν βιταμίνη E 
σε συγκεντρώσεις 0,2-20%. Η βι-
ταμίνη Ε μπορεί να συνδυασθεί με 
άλλα αντιοξειδωτικά μόρια, όπως η 
γλουταθειόνη, η βιταμίνη C και το 
συνένζυμο Q10. Βοηθά σημαντικά 
το δέρμα καθώς: 
> Ασκεί ήπια αντιφλεγμονώδη 
δράση
> Αναστέλλει την υπεροξείδωση 
των λιπιδίων
> Έχει μαλακτική δράση στη φωτο-
γηρασμένη επιδερμίδα
> Δρα προληπτικά κατά των βλα-
βών που μπορεί να προκαλέσει η 
ηλιακή ακτινοβολία στο δέρμα μας
> Βοηθά στη διατήρηση της υγρα-
σίας του δέρματος σε γυναίκες στην 
προ - εμμηνοπαυσιακή και μετα - 
εμμηνοπαυσιακή περίοδο. 

Η βιταμίνη Ε είναι μια μοναδική 
βιταμίνη, με πολλαπλούς ρόλους.

Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, 
που απαλύνει το δέρμα και εμπο-
δίζει την απώλεια νερού μέσω της 
επιδερμίδας, καταπολεμώντας την 
ξηρότητα. Σταθεροποιείται στο νερό 
κι έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εύκολα μέσα στα προϊόντα.

Μάλιστα είναι τόσο σταθερή, που 
συχνά χρησιμοποιείται σε καλλυντι-
κά για να  διασφαλίσει την ακεραιό-
τητα άλλων συστατικών. Μια ενεργή 

αντιοξειδωτική μορφή της βιταμί-
νης Ε, η α-τοκοφερόλη, βρίσκεται 
σε αφθονία στα κατώτερα στρώ-
ματα της κεράτινης στιβάδας, ενώ 
υπάρχει σε μικρότερες ποσότητες 
στα βαθύτερα στρώματα του δέρ-
ματος. Παρά το γεγονός ότι το σώμα 
μας προσπαθεί να διατηρήσει την 
κεράτινη στιβάδα καλά οχυρωμένη 
με βιταμίνη Ε, μεταφέροντας αδιά-
κοπα τοκοφερόλη στην επιφάνεια 
του δέρματος μέσα από το σμήγμα, 
αυτή ποτέ δεν είναι αρκετή. Μελέ-
τες δείχνουν ότι αρκεί ένα δυνατό 
«χτύπημα» ηλιακού φωτός, για να 
καταστρέψει αμέσως τη μισή πο-
σότητα τοκοφερόλης που υπάρχει 
εκεί. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος 
γιατί είναι τόσο σημαντικό να διατη-
ρούνται τα ανώτερα στρώματα του 
δέρματος γεμάτα με α-τοκοφερόλη. 
Αμέτρητες μελέτες έχουν δημοσι-
ευτεί αναλύοντας το αποτέλεσμα 
της τοπικής εφαρμογής της βιταμί-
νης Ε στη μείωση της καταστροφής 
που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

Επίσης, ένα άλλο συχνό λάθος 
που κάνουν πολλοί, είναι ότι προ-
σπαθούν να μειώσουν συνολικά τα 
λίπη από τη διατροφή τους, με απο-
τέλεσμα να παραλείπουν πολύτιμες 
τροφές, όπως π.χ. το ελαιόλαδο, 
που περιέχει ικανοποιητικές ποσό-
τητες βιταμίνης Ε. ||

 
1. Lee I-M, Cook NR, Gaziano JM, Gordon D, Ridker PM, 
Manson JE, et al. Vitamin E in the primary prevention of 
cardiovascular disease and cancer: the Women's Health 
Study: a randomized controlled trial. JAMA 2005;294:56-65
2. Stampfer MJ, Hennekens CH, Manson JE, Colditz GA, 
Rosner B, Willett WC. Vitamin E consumption and the risk of 
coronary disease in women. N Engl J Med 1993;328:1444-9

 
Info
Σπύρος Πολίτης 
Ιατρός Παθολόγος
Μαντζάρου 10, Κέρκυρα
Τηλ.: 2661033924
Κιν.:  6945392731
Email: spirospolitis@yahoo.it
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dr. organic - oRGANIC VITAMIN E 
sKIN loTIoN 200ml
Εξαιρετικά ενυδατικό 
γαλάκτωμα με Βιταμίνη Ε!

Το Γαλάκτωμα με Βι-
ολογική Βιταμίνη E 
είναι ένα εξαιρετικό 
ενυδατικό γαλάκτωμα, 
με βάση την Βιολογική 
Βιταμίνη Ε και εμπλου-
τισμένο με Αλόη Βέρα, 
Βούτυρο Κακάο, Βού-
τυρο Καριτέ, Λάδι 

Ελιάς, Έλαιο Ηλίανθου, Λειχήνα 
της Ιρλανδίας και Βιταμίνη Α. 
Δεν περιέχει άρωμα και είναι 
εντατικά καταπραϋντικό και 
κατάλληλο για χρήση σε όλο το 
σώμα, προσφέροντας εξαιρετι-
κή αντιοξειδωτική προστασία. 
Απορροφάται απευθείας από το 
επιδερμικό στρώμα του δέρμα-
τος, προσφέροντας άμεση ενυ-
δάτωση και επανόρθωση της 
ενδοκυτταρικής δομής, αφήνο-
ντας το δέρμα λαμπερό, ελαστι-
κό και μεταξένια απαλό.

dr. organic - oRGANIC VITAMIN E 
suPER hyDRATING CREAM 50ml
Βαθιά ενυδάτωση με τη δύναμη 
της βιταμίνης Ε !
H κρέμα βαθιάς ενυδάτω-
σης organic Vitamin E super 
hydrating Cream με Βιολογική 
Βιταμίνη E είναι μία εντατική,

ενυδατική και επανορθωτική 
κρέμα για όλο το σώμα, με σύν-
θεση ενός μείγματος φυσικών 
μαλακτικών και αντιοξειδωτικών, 
όπως Βιολογική Βιταμίνη Ε, Αλόη 
Βέρα, το Βούτυρο Καριτέ, Βούτυ-
ρο Κακάο, Γλυκό Αμυγδαλέλαιο, 
Έλαιο Φύτρων Σίτου, Έλαιο Περ-
γαμόντου και Πανθενόλη.  
Αυτή η πλούσια ενυδατική 
κρέμα δημιουργήθηκε για να 
εισχωρεί σε βάθος στο επι-
δερμικό στρώμα του δέρματος, 
ενυδατώνοντας και επανορθώ-
νοντας άμεσα τη φυσική ενδο-
κυτταρική δομή, αφήνοντας το 
δέρμα λαμπερό, αναζωογονη-
μένο και εντατικά ενυδατωμέ-
νο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια σε ραγάδες, ουλές 
και πολύ ξηρό, ταλαιπωρημένο 
και ώριμο δέρμα.

dr. organic - 
oRGANIC VITAMIN E 
sCAR & sTRETCh MARK 
sERuM 50ml

Λεία όψη στη στιγμή
Η κρέμα για ραγάδες 

scar & stretch 
Mark serum της 
dr.organic είναι 
ένας πλούσιος ορός 
που μειώνει την 
εμφάνιση των ρα-

γάδων, επαναφέροντας 
και αυξάνοντας την ελαστικό-
τητα του δέρματος. Τα φυσικά 
ενεργά συστατικά που περιέ-
χει (Βιολογική Βιταμίνη Ε, φύκι 
Dermochlorella, Αλόη Βέρα, 
Βούτυρο Καριτέ, Βούτυρο Κακάο, 

Γλυκό Αμυγδαλέλαιο, Θαλάσσιο 
Κρίνο Hydrofiltrat Marine Lotus, 
Gotu Kola, Γλυκόριζα, Πράσινο 
Τσάι, Κερί Μέλισσας, Σύμπλεγμα 
Αμινοξέων, Πανθενόλη, Αιθέριο 
Έλαιο Lemon Grass και Λεμο-
νιού) αναπλάθουν, θρέφουν και 
συσφίγγουν το δέρμα, διεγεί-
ροντας τη σύνθεση κολλαγόνου 
και επαναφέροντας τα επίπεδα 
φυσικής υγρασίας του δέρματος. 
Αυτό βοηθά στην απάλυνση των 
ουλών και των ραγάδων, καθώς 
τους δίνει μία πιο λεία όψη. 

VITAMIN E ΤΗΣ 
solGAR
Ισχυρή 
αντιοξειδωτική 
δράση
Η βιταμίνη Ε έχει 
ισχυρή αντιοξει-
δωτική δράση και προστατεύει 
τον οργανισμό από τους τοξικούς 
παράγοντες του περιβάλλοντος, 
ενώ μπορεί να είναι χρήσιμη στη 
διατήρηση της καλής υγείας του 
καρδιαγγειακού συστήματος, 
στην προαγωγή της ελαστικότη-
τας της επιδερμίδας και στην εν-
δυνάμωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 
Η Vitamin E της solgar είναι μια 
βιταμίνη Ε φυσικής πηγής που 
παρέχεται ως d-άλφα τοκοφερόλη 
με ανανεμιγμένες τοκοφερόλες. 
Η d-άλφα τοκοφερόλη μαζί με 
τις ανανεμιγμένες τοκοφερόλες  
παρουσιάζει μεγαλύτερες αντι-
οξειδωτικές ιδιότητες σε σχέση 
με τη μεμονωμένη d-άλφα τοκο-
φερόλη.

Η ISOPLUS προτείνει...
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►  Nature’s Bounty - 
Ωμέγα 3 - 6 - 9 

Ισορροπία και υγεία 

Το ΩΜΕΓΑ 3 - 6 - 9 της Nature’s 
Bounty είναι ένα ισορροπημένο 
σύμπλεγμα λιπαρών οξέων Ω3, 
Ω6 & Ω9 από ιχθυέλαιο, λιναρό-
σπορο, νυχτολούλουδο & μπορά-
γκο, με επιπλέον βιταμίνη Ε, για 
έξτρα αντιοξειδωτική δράση.
Παρέχει εξαιρετικής ποιότητας 
Άλφα Λινολεϊκό Οξύ (ALA), Ει-
κοσιδυοεξανοϊκό Οξύ (DHA) και 
Εικοσιπεντανοϊκό Οξύ (EPA), ενώ 
η βιταμίνη Ε που περιέχει, δρα 
ως αντιοξειδωτικό των ελαίων. 
Είναι χρήσιμο για τη διατήρη-
ση της καλής καρδιαγγειακής 
υγείας και ομαλών επιπέδων 
χοληστερόλης στο αίμα, του 
ορμονικού και των εγκεφαλικών 
λειτουργιών, ενώ βοηθά στη δια-
τήρηση της όρασης. 

►  myelements - Krill 
omega3 

Ίσως η πιο καθαρή 
πηγή Ω3 λιπαρών οξέων 

To Krill omega3 της 
myelements, της νέας σειράς 
συμπληρωμάτων διατροφής που 
δημιούργησε η ISOPLUS, προέρ-
χεται από το ζωοπλαγκτόν Krill 
Euphausia superba το οποίο 
ζει στα κρύα και αμόλυντα νερά 
της Ανταρκτικής και αποτελεί μία 
καθαρή φυσική πηγή πλούσια σε 
Ω3 λιπαρά οξέα. 
Βασικό χαρακτηριστικό του ελαί-
ου Krill είναι η υψηλή περιεκτι-
κότητά του σε ω3 λιπαρά, με τη 
μορφή φωσφολιπιδίων, τα οποία 
έχουν πολύ υψηλή βιοδιαθεσι-
μότητα, δηλαδή απορρόφηση 
από το λεπτό έντερο και άμεση 
αξιοποίηση από τις κυτταρικές 
μεμβράνες. Σε αυτήν κυρίως τη 
διαφορά οφείλονται οι μοναδικές 
επιδράσεις του Krill Omega3 
στην υγεία του καρδιαγγειακού 
συστήματος και του εγκεφάλου, 
στην ανακούφιση από το προεμ-
μηνορυσιακό σύνδρομο και στην 
υγεία των αρθρώσεων. 

►  solgar - Norwegian
Cod liver oil 

 

Υγιές δέρμα και νευρικό 
σύστημα 

Τα ευεργετικά οφέλη του μου-
ρουνέλαιου είναι γνωστά εδώ και 
αιώνες. Τα τελευταία χρόνια, η 
μείωση της τακτικής κατανάλωσης 
ψαριών έχει καταστήσει αναγκαία 
την πρόσληψη των ωφέλιμων 
θρεπτικών τους στοιχείων μέσω 
διατροφικών συμπληρωμάτων. 
Το Cod liver oil της solgar καλύ-
πτει αυτήν την ανάγκη με ένα εξαι-
ρετικής ποιότητας μουρουνέλαιο 
από τη Νορβηγία, εμπλουτισμένο 
με βιταμίνες Α και D και λιπαρά 
οξέα EPA και DhA για μέγιστη 
κάλυψη. Το Cod Liver Oil βοηθά 
στη διατήρηση της καλής υγείας 
του δέρματος και του νευρικού 
συστήματος, συμβάλλει στην 
υποστήριξη της πλαστικότητας 
των αρθρώσεων, ενώ οι βιταμίνες 
Α & D που περιέχει συμβάλλουν 
στην καλή υγεία των μαλλιών, των 
δοντιών και των ματιών.
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►   solgar - omega 
Advanced Blend 2-1-1 

Σύμμαχος καλής υγείας 

Τα ουσιώδη λιπαρά οξέα είναι 
εξαιρετικής σημασίας για την 
καρδιαγγειακή υγεία, την υγεία 
του εγκεφάλου και της επιδερ-
μίδας, καθώς και για την ομαλή 
λειτουργία του ορμονικού και 
ανοσοποιητικού συστήματος.
Το φυσικό συμπλήρωμα δια-
τροφής omega Advance Blend 
2-1-1 (3-6-9) liquid της solgar 
παρέχει ιδανική αναλογία φυτι-
κής προέλευσης λιπαρών οξέων 
ωμέγα 3, 6 και 9 (2:1:1), τα οποία 
αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για 
την ομαλή λειτουργία και καλή 
υγεία του οργανισμού. 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μείγ-
μα φυσικών ουσιωδών λιπαρών 
οξέων, από σπόρους φραγκοστά-
φυλου, βιολογικούς λιναρόσπο-
ρους, βιολογικούς ηλιόσπορους 
και βιολογικό ελαιόλαδο.

► solgar - omega-3 
Double strength 

Όλα τα οφέλη 
του ψαριού σε μία 
κάψουλα

Το φυσικό συμπλήρωμα διατρο-
φής omega-3 Double strength 
της solgar προέρχεται από 
συμπυκνωμένο λάδι μικρών 
ψαριών ανοικτής θαλάσσης, όπως 
οι σαρδέλες και οι αντζούγιες, και 
παρέχει υψηλής ισχύος ουσιώδη 
λιπαρά οξέα ωμέγα-3. 
Το Omega-3 Double Strength 
προστατεύει και ενισχύει την 
καρδιαγγειακή υγεία, συμβάλλει 
στη διατήρηση υγιούς όρασης και 
στη διατήρηση υγιών εγκεφαλι-
κών λειτουργιών. Επίσης, μπορεί 
να βοηθήσει στη διατήρηση ομα-
λών επιπέδων χοληστερόλης και 
τριγλυκεριδίων στο αίμα.

► solgar - wild Alaskan 
Full spectrum omega 

Όλο το φάσμα των 
ωμέγα 

Το wild Alaskan Full spectrum 
omega της solgar, προέρχεται 
από λάδι του σολομού Αλάσκας 
και καλύπτει όλο το εύρος των 
ωμέγα ουσιωδών λιπαρών 
οξέων (Ω3, Ω5, Ω6, Ω7 & Ω9). 
Περιέχει επιπλέον ασταξανθίνη, 
ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που 
βοηθά στη μέγιστη αφομοίωση 
των λιπαρών οξέων από τον 
οργανισμό και βιταμίνη D3, 
που συμβάλλει την υγεία του 
οστικού, ανοσοποιητικού και 
καρδιαγγειακού συστήματος. 
Το Wild Alaskan Full Spectrum 
Omega™ επιδρά θετικά στο 
κυκλοφορικό και καρδιαγγεια-
κό σύστημα, ενώ χάρη στα Ω-7 
που περιέχει, έχει αντιοξειδωτική 
δράση και προάγει την εύρυθμη 
πεπτική λειτουργία. Επιπλέον, 
παρέχει ήπια αντιφλεγμονώδη 
δράση, προάγει την εγκεφα-
λική λειτουργία και βοηθάει 
στη διατήρηση υγιών επιπέδων 
τριγλυκεριδίων στο αίμα.



Τενεκέδες, κουβάδες, βα-ρέλια, σπιρτόκουτα, άδεια κουτάκια μπύρας, εφη-μερίδες, σκουπόξυλα, και παλιοσίδερα ακόμα και νεροχύτες, κομμά-τια παλιών αυτοκινήτων και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς γίνο-
νται αυτοσχέδια όργανα μουσικής στα χέρια των STOMP, 

των «βασιλιάδων του ρυθμού», σε μια άκρως εντυπωσιακή πα-
ράσταση, ένα πολυθέαμα ήχου, κίνησης, σκηνικών, φωτισμού, 
που θα μαγέψει το κοινό. Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε 
το 1991 στο Brighton, από τους Βρετανούς Luke Cresswell και 
Steve McNicholas, κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό δι-
άστημα να ξεπεράσει κάθε προσδοκία και να αποκτήσει διεθνή 
ακτινοβολία. STOMP σημαίνει: χτυπάω το πόδι δυνατά. Θυμί-
ζει κωμωδία του βωβού κινηματογράφου, αφού απουσιάζει ο 
λόγος, αλλά δεν είναι. Θυμίζει tap dancing, το στυλ χορού του 
Φρεντ Αστέρ, αλλά δεν είναι.  Πρόκειται για την πιο ευφάνταστη 
επινόηση στον χώρο των μουσικών τεχνών. Οι STOMP καταρ-
γούν το διαχωρισμό υψηλής και λαϊκής τέχνης, προκαλούν αβί-
αστα το γέλιο και είναι φοβερά ευρηματικοί. Θέατρο Badminton. Τιμή εισιτηρίου: από 15 ΕυρώΠερισσότερες πληροφορίες: τηλ. 211 10 100 20, http://www.badmintontheater.gr 

Να μην ξεχάσω να...

...να ακολουθήσω την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε 
ένα ταξίδι στον ελληνικό κινηματογράφο   
Την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, το Ηρώδειο θα φιλοξενή-

σει τη φιλανθρωπική συναυλία της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».  Η Ελευθερία 
Αρβανιτάκη, με τη χαρακτηριστική κρυστάλλινη φωνή της, θα είναι εκεί για να 
χαρίσει στο αθηναϊκό κοινό μια μοναδική εμπειρία, μέσα από μουσικές διαδρο-
μές που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο. Μαζί θα σιγοτραγουδήσουμε 
γνώριμους σκοπούς που αγαπήθηκαν μέσα από το λευκό πανί και γράφτηκαν από μεγάλους Έλληνες 
δημιουργούς, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Σταύρος Ξαρχάκος, Ελένη Καραΐνδρου, 
Νίκος Παπάζογλου, Νίκος Ξυδάκης, Σταμάτης Κραουνάκης και Νίκος Κυπουργός. 
Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Τιμή εισιτηρίου: Διακεκριμένη: 100€, Α' Ζώνη: 75€, Β' Ζώνη: 50€ , Άνω Διά-
ζωμα: 20€ , Μειωμένο: 15€

25/09

24-29/09

62

28/09 … να θαυμάσω τους sToMP

…να δω τους PINK MARTINI 
στον Λυκαβηττό

Οι Pink Martini, 
τo δημοφιλές 
κοσμοπολίτικο 
συγκρότημα, 
που συνδυά-
ζει την κλα-
σική μουσική 

με την τζαζ, τη ρούμπα με το ροκ και την bossa 
nova με τη χορευτική pop, δίνει ραντεβού με 
το αθηναϊκό κοινό, στο Θέατρο Λυκαβηττού. Η 
εκθαμβωτική Storm Large, θα συνοδεύσει επί 
σκηνής τους ταλαντούχους μουσικούς από όλα 
τα σημεία του πλανήτη και τον πιανίστα - ιδρυ-
τή του συγκροτήματος, Thomas Lauderdale. 
«Amado Μio», «Sympatique», «Una Νotte 
a Napoli», «Anna», «City of Νight», «Lilly», 
«Let’s Fall In Love», «Τempo Perdido» και 
«Get Happy» θα μας μεταφέρουν κάπου στη 
γαλλική ριβιέρα ή σε ένα καμπαρέ της Νέας 
Υόρκης ή στα βάθη της μυστικιστικής Ανατο-
λής... Tιμή εισιτηρίου: 35€, μειωμένο 25€ 
Σημεία προπώλησης: 
www.ticketservices.gr, www.i-ticket.gr, 
PuBlIC, Τηλεφωνικά: 210 7234567



24-29/09

…Να δω τη νέα παράσταση «Dralion» από το Cirque du soleil 

Η άψογα στημένη και εκτελεσμένη παράσταση «Alegria» του Cirque du 

Soleil, έκανε τα πιτσιρίκια να ζητωκραυγάζουν τον περασμένο χειμώ-

να, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα στους ενήλικες ένα εκλεπτυσμένο και 

γοητευτικό είδος διασκέδασης. To διεθνούς φήμης καλλιτεχνικό σχή-

μα Cirque du Soleil μας κλείνει νέο ραντεβού για τις 29 Οκτωβρίου στο 

Ο.Α.Κ.Α. Εκεί θα παρουσιάσει το «Dralion», ένα σόου σημείο συνάντησης Ανατολής και Δύσης, το 

οποίο συνδυάζει τη μαγεία του τσίρκο, της ποίησης, του θεάτρου, της μεγαλοπρέπειας της όπερας, της γοητείας της 

μιμικής, της τέχνης των κλόουν, του χορού, της μελωδίας της μουσικής, σε αρμονική συνεργασία με τον αθλητισμό 

και τα ακροβατικά. Η προπώληση άρχισε μέσω internet στο www.lavris.gr και επίσης στα καταστήματα κινητής τη-

λεφωνίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Τιμές εισιτηρίων: € 35, 45, 55, 65, 75, 90 και 120. 

Έκπτωση 20% στα φοιτητικά και παιδικά εισιτήρια σε όλες τις ζώνες. 

από 29/10 έως 03/11

Στο κτίριο της Φίνος Φιλμ στον Άγιο Παύ-
λο, στα θέατρα Άλμα, Αργώ και Αγγέλων 

Βήμα, στο Εθνικό Ωδείο, στον πεζόδρομο 
της Μαιζώνος, αλλά και σε μια σειρά από 

χώρους, από τις 9 έως τις 16/10 θα χτυπά η 
καρδιά ενός καινούργιου φεστιβάλ. 

Το «Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2013», μια ιδέα του δρα-

στήριου Αθηναϊκού Καλλιτεχνικού Δικτύου. Στην καρδιά 

του φεστιβάλ μπαίνει η υποβαθμισμένη περιοχή γύρω από 

την πλατεία Βάθης- εκεί όπου οι δρόμοι ομιλούν συχνά τη 

γαλλική (Βερανζέρου, Φαβιέρου, Β. Ουγκώ κ.ά.), εκεί όπου 

χτυπούσε η πολιτιστική καρδιά της πόλης μέχρι πριν τον Β 

Παγκόσμιο Πόλεμο. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καλό φεστιβάλ 

στην αρχή της θεατρικής περιόδου, το οποίο μελλοντικά θα 

μπορούσε να προσελκύσει ξένους επισκέπτες και καλλιτέ-

χνες», σημειώνει ο συνθέτης και πιανίστας Μάριος Στρόφα-

λης, πιστεύοντας ότι «σ’ αυτή την περιοχή που πολλοί θε-

ωρούν κατεστραμμένη, υπάρχει ένας πυρήνας που μπορεί 

να δημιουργήσει συνθήκες πολιτιστικής και τουριστικής 

ανάπτυξης».Συστηνόμενο στο αθηναϊκό κοινό, το φεστιβάλ αφιερώνεται 

στον διάσημο λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ, καθώς συμπληρώ-

νονται 100 χρόνια από τη γέννησή του. Το πρόγραμμα πε-

ριλαμβάνει παραστάσεις θεάτρου, χοροθεάτρου, καμπαρέ, 

μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις δρόμου, παντομίμα, 

εικαστικές εκθέσεις και μια σειρά από διαλέξεις.
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… να θαυμάσω τους sToMP … Να περιπλανηθώ στο 
«Μικρό Παρίσι των Αθηνών»

9-16/10

Το φαντασμαγορικό θέαμα της Feld 
Entertainment «Η Χώρα της Φαντασίας» της 
Disney on Ice υπόσχεται να παρασύρει το 
κοινό σε μια περιπέτεια που εκτυλίσσεται σε 
τέσσερις μαγικές τοποθεσίες, μεταξύ των 
οποίων η αγωνιστική πίστα του Cars και το 
δωμάτιο-παιχνιδότοπος του Άντι (πρωταγω-
νιστή του Toy Story). Οι θεατές θα κάνουν 
κι ένα υποθαλάσσιο ταξίδι στον κόσμο της 
Άριελ της Μικρής Γοργόνας, καθώς και στη 
μυστηριώδη χώρα του Καταφύγιου των 
Νεραϊδών, με ξεναγό την Τίνκερ Μπελ. Η 
διεθνής εντυπωσιακή παραγωγή κατα-
φθάνει στο Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου Ταε 
Κβο Ντο στις 23-28 Οκτωβρίου. Τιμές: 
€8- 38. Προπώληση: abcd.gr, viva.gr, 
Public, Forthnet, Παπασωτηρίου 

… Να παρακολουθήσω μαζί με τα παιδιά 
τη «Χώρα της Φαντασίας»

23-28/10
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Πώς μπορώ να αποφύγω τη δημιουργία ψαλί-
δας; 
Μαρία 

Με τη χρήση προϊόντων ενυδάτωσης και προ-
στασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες και την 

UV ακτινοβολία και με σφαιρικό trimming- κού-
ρεμα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες 

να συνειδητοποιήσουν ότι οι χρωματισμοί και οι απο-
χρωματισμοί των μαλλιών (βλ. ανταύγειες), θα πρέπει να 
γίνονται με κατάλληλα προϊόντα και μόνο από ειδικούς. 

Τα μαλλιά μου μετά το καλοκαίρι είναι αφυδα-
τωμένα. Τι θα μου προτείνατε να κάνω για να τα 
περιποιηθώ; Ίσως κάποια θεραπεία; 

Ισμήνη 

Το σημαντικότερο βήμα είναι η πρόληψη και η 
προστασία των μαλλιών από τον ήλιο, με τη χρή-

ση των κατάλληλων προϊόντων (π.χ. αντηλιακό 
μαλλιών). Αν όμως κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν προϊόντα ανασύστασης (που βοη-
θούν στο χτίσιμο της τρίχας), πάντα με τη συμβουλή και 
την καθοδήγηση κάποιου ειδικού. Οι κομμωτές είναι οι 
άνθρωποι των μαλλιών σας, εμπιστευθείτε τους! 

 
Βάφω τα μαλλιά μου συνήθως σε κόκκινες 
– χάλκινες αποχρώσεις, αλλά δυστυχώς το 
χρώμα ξεθωριάζει/ χάνει την έντασή του και 

τη λάμψη του γρήγορα. Τι μπορώ να κάνω για να πα-
ρατείνω το χρώμα; 
Κατερίνα

Καμιά λάμψη δεν έχει διάρκεια, αν δεν την συ-
ντηρήσουμε κατάλληλα. Για τα χάλκινα και κόκ-

κινα μαλλιά είναι πολύ σημαντικό να χρησιμο-
ποιούνται τα κατάλληλα σαμπουάν (surface color 

Σε αυτό το τεύχος, ο κομμωτής κ. Konstantinos Malss 
απαντά στα ερωτήματα που εσείς θέσατε για τη φροντίδα των μαλλιών. 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ healthyme, O ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ,  
ΛΥΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΩΣΕΙΣ. 
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ info@iso-plus.gr 

shampoo), για τη διατήρηση του χρώματος. Επιπλέον, 
είναι πολύ σημαντικό, σε κάθε βαφή, το χρώμα να φρε-
σκάρεται και στην εσωτερική επιφάνεια των μαλλιών.

 Το συχνό λούσιμο προκαλεί τριχόπτωση; Το 
στρες; 
Κώστας

Το λούσιμο δεν δημιουργεί τριχόπτωση όμως 
η εμμονή στο λούσιμο μπορεί να φθείρει τα 

μαλλιά. Το stress από την άλλη πλευρά είναι 
πολύ συχνή αιτία τριχόπτωσης! 

Μπορούν τα συμπληρώματα διατροφής για τα 
μαλλιά να λύσουν το πρόβλημα της τριχόπτω-
σης;  
Λεωνίδας

Σωστά! Τα συμπληρώματα διατροφής ενισχύ-
ουν τον οργανισμό στο στάδιο της αναπαρα-

γωγής της τρίχας που πέφτει, βοηθώντας να 
μην εξασθενήσει ο βολβός. Έτσι, τα μαλλιά θα 

δυναμώσουν, θα αποκτήσουν όγκο και λάμψη και γε-
νικά άριστη ποιότητα. Ωστόσο, για την εξάλειψη της αι-
τίας του προβλήματος (π.χ. διατροφική έλλειψη, στρες, 
παθολογικό αίτιο), τη λύση μπορεί να τη δώσει μόνο ο 
γιατρός. || 






	Editorial
	ΥΓΕΙΑ 
	Τα 10 σημαντικότερα αντιοξειδωτικά
	Προλάβετε τον καταρράκτη

	ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Το περπάτημα είναι καλό για όλους!

	ΥΓΕΙΑ 
	ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ:  "Όπλο" καλής υγείας

	ΔΙΑΤΡΟΦΗ
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Kαι τίποτα δεν σε σταματά...

	ΥΓΕΙΑ 
	Ρίξτε την πίεσή σας... φυσικά
	ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Η νόσος του... γραφείου

	ΟΜΟΡΦΙΑ
	ΜΑΛΛΙΑ: Μυστικά για λάμψη και ζωντάνια

	ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
	KAΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:  Υπάρχουν μυστικά επιτυχίας;

	ΥΓΕΙΑ 
	ΒΙΤΑΜΙΝΗ D:  Γιατί είναι πολύτιμη;
	ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Μύθοι και πραγματικότητα

	ΟΜΟΡΦΙΑ 
	Βιταμίνη Ε, η βιταμίνη της ομορφιάς

	ΑΓΟΡΑ
	ΕΞΟΔΟΣ
	ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ

