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Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης ISOPLUS-SOLGAR

Βρείτε τον πιο υγιή εαυτό σας!

Τ

ον τελευταίο καιρό, πολλά έχουν ειπωθεί και γραφθεί για τις μοναδικές
ιδιότητες της βιταμίνης D. Ιδιαίτερα στους κύκλους της επιστημονικής
κοινότητας, τα τελευταία 2 χρόνια, η «βιταμίνη του ήλιου» αποτελεί θέμα
συζήτησης υψίστης σημασίας, με τους επιστήμονες να διαφωνούν όχι σχετικά με το αν θα δώσουν στους ασθενείς τους την βιταμίνη αυτή, αλλά με το
πόσο υψηλά επίπεδα χρειάζεται να χορηγήσουν.
Στην Ελλάδα, η εξέταση των επιπέδων της ευεργετικής βιταμίνης D, και ιδιαίτερα
της μορφής D3 η οποία αποτελεί και την πιο αφομοιώσιμη για τον οργανισμό μορφή,
είναι μία ακριβή εξέταση, πράγμα που προβληματίζει ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα που επιθυμεί να παρακολουθεί συστηματικά τα επίπεδά της.
Στο πλαίσιο αυτό, και αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και την ευεργετική δράση
της βιταμίνης D3, η ISOPLUS με το Brand SOLGAR, στο πλαίσιο του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, επιχορηγεί 15.000 εξετάσεις μέτρησης των
επιπέδων της βιταμίνης D3 στον οργανισμό, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της καμπάνια μας για έναν πιο υγιή εαυτό, δεν θα μπορούσε
να λείπει και μία μοναδική ενέργεια για τους καταναλωτές μας. Για τον μήνα Ιούνιο,
με κάθε αγορά 2 προϊόντων από τα αγαπημένα σας brands Solgar, Nature’s Bounty,
Optima, myelements ή dr.organic, έχετε την δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό “healthy summer” για να κερδίσετε ένα από τα 20 εξαιρετικά μας δώρα:
• 5 τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία να παρακολουθήσουν ένα από τα 5 personal μαθήματα wind-surfing που θα πραγματοποιήσει ο
Χρυσός Ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης
• 1 τυχερός θα κερδίσει 1 ποδήλατο Trekking IDEAL OPTIMUS αξίας 585€
• 1 τυχερός θα κερδίσει 1 αναδιπλούμενο ποδήλατο πόλης IDEAL COBI 30 αξίας 439€
• 3 τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή αθλητικής ένδυσης – υπόδησης αξίας
200€ και
• 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα σετ προϊόντων της επιλογής τους από την ISOPLUS
αξίας 100€.
Βρείτε λοιπόν τον πιο υγιή εαυτό σας και απολαύστε ένα “Healthyme” καλοκαίρι!

Ηρώ Κουμάκη
Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας
ISOPLUS

Τα μυστικά
του ασβεστίου
Οι περισσότεροι θεωρούν ότι κάνει καλό μόνο στα οστά
και στα δόντια, χωρίς να γνωρίζουν τις πολλαπλές του
δράσεις στον οργανισμό. Ο λόγος για το ασβέστιο, τη
σημασία του οποίου τείνουμε να «υποτιμούμε», αν και
συνιστά το πολυτιμότερο μέταλλο για την υγεία μας. Ο
ιατρός – αθλητίατρος κ. Νίκος Μαλλιαρόπουλος, μας
βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία του ασβεστίου,
αποκαλύπτοντας τα «μυστικά» του.
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Οι ημερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο
είναι σχετικά μεγάλες και εξαρτώνται από το φύλο και την ηλικία.
Έτσι, ενδεικτικά έχουμε:
• 1.300 mg (4 μερίδες γαλακτοκομικών) για εφήβους.
• 1.000 mg (3 μερίδες γαλακτοκομικών) για υγιείς ενήλικους.
• 1.000-1.300 mg (3-4 μερίδες
γαλακτοκομικών) για γυναίκες
που θηλάζουν και εγκύους στο
τρίτο τρίμηνο κυήσεως.
• 1.200 mg (4 μερίδες γαλακτοκομικών) για γυναίκες άνω
των 51 ετών.

ο ασβέστιο είναι ένα
από τα πιο σημαντικά
φροντίδα
θρεπτικά
συστατικά
που απαιτεί το σώμα
f.a.q. μας για να εκτελεί τις
ζωτικές λειτουργίες του. Ένας άνθρωπος βάρους 100 κιλών έχει 1-2
κιλάδίαιτα
ασβέστιο στο σώμα του, από
τα οποία το 99% βρίσκεται στα οστά
µήνα
και η
στααγορά
δόντια. του
Ο ρόλος
του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Το
ασβέστιο
είναι απαραίτητο για τη
συµπληρώµατα
λειτουργία των μυών και των
νεύρων,
παιδίτην πήξη και τη διατήρηση της πίεσης του αίματος.
Επιπλέον, διευκολύνει την καλή
οµορφιά
καρδιαγγειακή υγεία, διασφαλίζοντας την πρέπουσα συστολή
και διαστολή των αιμοφόρων
αγγείων, βοηθά στο μεταβοσυνέντευξη
λισμό
των ενζύμων και των
ορμονών και είναι πολύ
σημαντικό
υγεία για τις μητέρες
που θηλάζουν.
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► ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙ-

ΚΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ;
Εξαιρετικές πηγές ασβεστίου
θεωρούνται
τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, με «πρωταθλητές» τα κίτρινα τυριά (π.χ.
κεφαλογραβιέρα,
κεφαλοτύρι, γραβιέρα, κ.λπ.). Σημαντικές
ποσότητες ασβεστίου περιέχουν επίσης
το γιαούρτι, το γάλα, το
σουσάμι, το ταχίνι, το
τόφου (τυρί από σόγια),
η σαρδέλα, το σπανάκι
και το μπρόκολο.
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► ΠΟΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ;
εκδηλώσεις
Βασική
διατροφική πηγή
ασβεστίου είναι το γάλα και τα
γαλακτοκομικά.
διατροφή Ως μια μερίδα γαλακτοκομικών νοούνταιψυχολογία
ένα ποτήρι γάλα, ένα
γιαούρτι ή 30-40 γραμ.
κίτρινο τυρί.

|

|

|

|

|

|

| ΑΣΒΕΣΤΙΟ 600mg ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 400IU της Nature’s Bounty |

υγεία

|

|

τελευταία
outdoor
αγορά

Διατήρηση φυσιολογικών οστών, μυών και δοντιών
To Ασβέστιο 600 mg με βιταμίνη D3 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής, που περιέχει
ασβέστιο και βιταμίνη D3, ένα συνδυασμό εξαιρετικά ωφέλιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το ασβέστιο συμβάλλει στις φυσιολογικές μυϊκές λειτουργίες, αλλά και στη διατήρηση φυσιολογικών οστών, μυών και δοντιών. Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στην ομαλή
σελίδα
απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από τον οργανισμό και στη διατήρηση
ομαλών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα. Το Ασβέστιο 600mg με βιταμίνη D3 είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε άτομα που έχουν αυξημένες ανάγκες για ασβέστιο, όπως γυναίκες στην
εμμηνόπαυση, αθλούμενους, αλλά και άτομα τρίτης ηλικίας.
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Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη
μας, ότι δεν συστήνεται να λαμβάνουμε
φροντίδα
ποσότητες ασβεστίου άνω των 500 mg
κάθε φορά, γιατί το πλεόνασμα ασβεστίου
δεν θα απορροφηθεί. Αν, για παf.a.q.
ράδειγμα, οι ανάγκες μας σε ασβέστιο
είναι 1.000mg, είναι προτιμότερο να
δίαιτα σε δύο δόσεις των 500 mg
λαμβάνεται
ή περισσότερες και όχι όλο μαζί.
ηΠαρακάτω,
αγορά τουμπορείτε
µήνα να δείτε
κάποιες τροφές πλούσιες σε ασβέστιο
και την περιεκτικότητά τους ανά
συµπληρώµατα
100 γραμμάρια:
• Ροκφόρ 1.500 mg
παιδί
• Παρμεζάνα 1.200 mg
• Τυρί έμενταλ 1.180 mg
οµορφιά
• Γραβιέρα 1.000 mg
• Τυρί γκούντα 820 mg
• Φέτα 500 mg
• Σαρδέλες κονσέρβα 420 mg
συνέντευξη
• Λάχανο 230 mg
• Τόνος κονσέρβα 170 mg
• Γιαούρτι άπαχο 160 mg
υγεία
• Γιαούρτι πλήρες 150 mg
• Άπαχο γάλα 130 mg
ταξίδι
• Σπανάκι 130 mg
• Πλήρες γάλα 120 mg
εκδηλώσεις
• Μαρούλι 100 mg
• Μαύρο ψωμί 100 mg
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ;
ψυχολογία
Το φυτικό οξύ (μια ουσία που βρίσκεται στα δημητριακά και τα

όσπρια), το οξαλικό οξύ (υπάρχει σε
κάποια λαχανικά, με κυριότερο το
σπανάκι) και οι τανίνες (κυρίως στο
τσάι και στον καφέ) είναι ουσίες που
δυσχεραίνουν την απορρόφηση του
ασβεστίου. Δυσμενείς επιδράσεις
στην απορρόφηση του ασβεστίου,
έχει και η αυξημένη κατανάλωση
αλκοόλ, αλλά και η αυξημένη πρόσληψη αλατιού, που συμβάλλει σε
μεγαλύτερη απώλεια ασβεστίου από
τον οργανισμό.
Η απορρόφηση του ασβεστίου
εξαρτάται επίσης από την ηλικία και
την κατάσταση υγείας του ατόμου.
Στη νηπιακή ηλικία, η απορρόφηση
φτάνει το 60% για να μειωθεί στο
28% στην προεφηβική ηλικία. Αυξάνεται πάλι στο 34%, κατά την εφηβική ανάπτυξη, για να πέσει στο 25%
δύο χρόνια μετά και να παραμείνει
σε αυτό το ποσοστό για πολλά χρόνια. Στην εγκυμοσύνη παρατηρείται,
επίσης, αύξηση της απορρόφησης,
ενώ μετά την εμμηνόπαυση το ποσοστό απορρόφησης πέφτει κατά
0.2% ετησίως.
Για να απορροφηθεί το ασβέστιο
από το έντερο και να φτάσει στα
οστά, χρειάζεται η συνέργεια της
βιταμίνης D. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η καθημερινή έκθεση στον
ήλιο, χωρίς αντηλιακό, για τουλάχιστον 15 λεπτά ή, καλύτερα, η λήψη

| Calcium 600mg with Vitamin D3 της Solgar |
Ασβέστιο ταχείας απορρόφησης
Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής Calcium 600mg with
υγεία
Vitamin D3 της Solgar προέρχεται από κέλυφος στρειδιού,
μια μορφή ασβεστίου που θεωρείται ταχείας απορρόφησης,
ενώ περιέχει και βιταμίνη D3 για την καλύτερη απορρόφηση
τελευταία σελίδα
και χρησιμοποίηση του ασβεστίου από τον οργανισμό. Είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο σε άτομα που έχουν αυξημένες ανάγκες
outdoor
για
ασβέστιο, όπως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες σε
εμμηνόπαυση και αθλητές.
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συμπληρωμάτων βιταμίνης
D μαζί με το ασβέστιο.
Όταν το ασβέστιο από
την τροφή δεν είναι αρκετό
(επειδή κάποιος δεν τρώει
γαλακτοκομικά, έχει οστεοπενία, στην εγκυμοσύνη
κ.ά.), θεωρείται απαραίτητη
η λήψη συμπληρωμάτων
ασβεστίου. Η λήψη συμπληρωμάτων είναι επίσης απαραίτητη για τους χορτοφάγους, αλλά και τα άτομα με
δυσανεξία στη λακτόζη. ||

who is who
Ο κ. Νίκος
Μαλλιαρόπουλος είναι
Ιατρός – Αθλητίατρος.
Γεννήθηκε το 1957
και σπούδασε στην
Ιατρική Σχολή
Θεσσαλονίκης. Στη
συνέχεια απέκτησε
Διδακτορικό από
την Ιατρική Σχολή
Θεσσαλονίκης και
μετά δίπλωμα και
Μάστερ Αθλητιατρικής,
από την Ιατρική Σχολή
του Λονδίνου (Queen
Mary University of
London).
Διατέλεσε επικεφαλής
Ιατρός της Ελληνικής
Ολυμπιακής Ομάδας,
στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας
(2004). Είναι μέλος
του Ευρωπαϊκού
Κολεγίου Αθλητιάτρων
(ECOSEP), και
Ειδικό Μέλος του
Αθλητιατρικού
Ιατρικού Τομέα της
Μεγάλης Βρετανίας F
FSEM (UK). Ασκληπιού
17, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 860026,
www.sportsmed.gr

Μήπως
ο μεταβολισμός σας
«κοιμάται»;
O μεταβολισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας
χρησιμοποιεί τις θερμίδες από το φαγητό και τις μετατρέπει
σε ενέργεια, ενώ μεταβολικός ρυθμός, η ταχύτητα με την
οποία ο οργανισμός χρησιμοποιεί αυτές τις θερμίδες. Όλα
καλά μέχρι εδώ. Γιατί όμως κάποιοι φαίνεται να ξοδεύουν
περισσότερες θερμίδες σε σχέση με άλλους; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό που λέμε βασικό μεταβολισμό.

«Β

τησ Νεκταρίας Καρακώστα

ασικός μεταβολισμός είναι το μίνιμουμ των θερμίδων
που απαιτούνται για να συντηρηθούμε ζωντανοί σε
απόλυτη ηρεμία. Με άλλα λόγια, είναι η ενέργεια που
καταναλώνει το σώμα μας σε ηρεμία, για να συντηρήσει
τις βασικές του λειτουργίες, όπως είναι η αναπνοή, η
λειτουργία της καρδιάς, η χώνευση και η λειτουργία του εγκεφάλου.
Σκεφθείτε το ανθρώπινο σώμα σαν μια μηχανή, που το
καύσιμό της είναι το φαγητό, το οποίο καίγεται για να παράγει ενέργεια. Κατά την πολύπλοκη αυτή βιοχημική διεργασία, οι θερμίδες που καταναλώνουμε από την τροφή μας
ενώνονται με οξυγόνο για να απελευθερώσουν την ενέργεια που το σώμα μας χρειάζεται για να λειτουργήσει»,
σημειώνει η διαιτολόγος κυρία Τζίνα Τσιχλιά. Σύμφωνα με
την ίδια, ο βασικός μεταβολισμός επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες, οι βασικότεροι από τους οποίους είναι:
> Το βάρος και η σύσταση του σώματος: Τα μεγαλόσωμα και τα
παχύσαρκα άτομα έχουν υψηλότερο μεταβολισμό σε σχέση με τα πιο
λεπτά και τα μικρόσωμα. Σημαντικό ρόλο, εκτός από το μέγεθος, παίζει και η σύσταση του σώματος. Όσο περισσότερη μυϊκή μάζα υπάρχει
σε έναν οργανισμό, τόσο περισσότερες καύσεις κάνει.
> Το φύλο: Οι άνδρες, που διαθέτουν συνήθως λιγότερο σωματικό
λίπος και μεγαλύτερη μυϊκή μάζα από τις γυναίκες (ίδιας ηλικίας και
σωματικού βάρους), καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες.

editorial
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> Ηf.a.q.
ηλικία: Με την αύξηση της ηλικίας, ο μεταβολικός ρυθμός μειώνεται.
δίαιτα
> Το ποσοστό λίπους: Όσο πιο
αυξημένο είναι το ποσοστό λίη αγορά
µήνα
πους,
τόσο πιοτου
αργός
είναι ο βασικός μεταβολισμός.
συµπληρώµατα
«Ο
βασικός μεταβολισμός αντιστοιχεί στο 75% των θερμίδων που
καταναλώνουμε
καθημερινά», διπαιδί
ευκρινίζει η κυρία Τσιχλιά. Πέραν
τουοµορφιά
βασικού μεταβολισμού, δύο
ακόμη βασικοί παράγοντες παίζουν αποφασιστικό ρόλο στις καύσεις μας, συμπληρώνει:
> Η θερμογένεση από το φαγητό: Η
συνέντευξη
διαδικασία
της πέψης απαιτεί ενέργεια. Αυτή υπολογίζεται περίπου στο
10% υγεία
των συνολικών θερμίδων που
καταναλώνουμε καθημερινά.
> Ηταξίδι
φυσική δραστηριότητα: Όταν
ο ανθρώπινος οργανισμός γυμνάζεται, διατηρεί σε καλά επίπεδα τη
εκδηλώσεις
μυϊκή του μάζα ή την αυξάνει, κάτι
που έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύδιατροφή
ξηση
του βασικού μεταβολισμού.
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►ΜΗΝ
ΤΑ «ΡΙΧΝΕΤΕ» ΟΛΑ
ψυχολογία

ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ
«Παρόλο που είναι εύκολο να

μπούμε στον πειρασμό να κατηγορούμε τον μεταβολισμό μας για
την αύξηση του βάρους μας, αυτό
στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Ο μεταβολισμός είναι μια φυσική, δυναμική διαδικασία, κατά
την οποία ο οργανισμός μας γενικά
ισορροπεί, για να ανταποκριθεί στις
ατομικές μας ανάγκες. Γι’ αυτό, με
τις εξαντλητικές δίαιτες, το σώμα
μας αντιδρά, μειώνοντας τις καύσεις, ώστε να διατηρήσει θερμίδες
για την επιβίωσή του», σημειώνει η
κυρία Τσιχλιά.
Στην πραγματικότητα, η αύξηση
του βάρους οφείλεται τις περισσότερες φορές σε κακές διατροφικές
συνήθειες και έλλειψη άσκησης.
Για να χάσουμε λοιπόν βάρος, θα
πρέπει να δημιουργήσουμε ένα
αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή να καταναλώνουμε λιγότερες
και πιο ποιοτικές θερμίδες από τη
διατροφή μας και να αυξήσουμε τις
θερμίδες που καίμε μέσω της φυσικής δραστηριότητας.

►ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΝΑ... ΤΡΕΧΕΙ

Μπορούμε άραγε να αυξήσουμε
τον μεταβολισμό μας; Η απάντηση

που δίνει η ειδικός, είναι θετική.
Το πώς, στις γραμμές που ακολουθούν!
> Γυμναστείτε: Όπως επισημαίνει η κυρία Τσιχλιά, δεν αρκεί να
γυμναζόμαστε, πρέπει να το κάνουμε και έξυπνα. Αυξήστε την
ένταση και ελαττώστε τη διάρκεια
της άσκησης. Η υψηλής έντασης
κυκλική και διαλειμματική προπόνηση τονώνει τον μεταβολισμό.
Σηκώστε βάρη, κάντε μικρότερα
διαλείμματα μεταξύ των ασκήσεων, τρέξτε σε υψηλή ένταση sprint
για μισό λεπτό και χαλαρό τζόγκινγκ για 1 λεπτό για να πέσουν
οι σφυγμοί. Μην περιμένετε όμως
ένας πρωινός περίπατος ή 1 ώρα
aerobic να αλλάξει το σώμα σας
ειδικά αν δεν προσέχετε αντίστοιχα τη διατροφή σας!
Αν δεν είναι δυνατόν να βάλετε την άσκηση στη ζωή σας σε
καθημερινή βάση, φροντίστε να
είστε πιο κινητικός στην καθημερινή σας ζωή: Ανεβείτε π.χ. με τις
σκάλες αντί να πάρετε το ασανσέρ
και πηγαίνετε με τα πόδια π.χ. στον
μπακάλη, αντί να χρησιμοποιήσετε
αυτοκίνητο.

| Solgar - Thermogenic Complex |
Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά το λίπος!
Συνδυάζοντας 8 συστατικά-κλειδιά που μας προσφέρει η φύση, η Solgar δημιούργησε το
υγεία
Thermogenic Complex, μια ολοκληρωμένη φόρμουλα που βοηθά στον έλεγχο του βάρους και
στην αποτελεσματικότερη μείωση του λίπους.
Το Svetol®, η βασικότερη ουσία της φόρμουλας, αποτελεί προϊόν πατέντας με ενεργό συστατελευταία σελίδα
τικό του το Chlorogenic Acid (πολυφαινόλη), που προέρχεται από πράσινο καφέ ειδικής ποικιλίας χωρίς καφεΐνη.
Επιπλέον, περιέχει μεθειονίνη, χολίνη και ινοσιτόλη, συστατικά που βοηθούν στην καλύτερη
outdoor
λειτουργία του ήπατος, πράσινο τσάι και πιπέρι καγιέν, που δρουν επικουρικά για την καύση του
λίπους, χρώμιο, που συμβάλλει
στη ρύθμιση των φυσιολογικών επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα
αγορά
new entries
και μαύρο πιπέρι, που αυξάνει τις καύσεις του οργανισμού.
Το Thermogenic Complex της Solgar συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη καύση του λίπους και στην αύξηση του ρυθμού καύσεων, βελτιώνει τη λειτουργία του ήπατος, συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των υδατανθράκων από τον οργανισμό και βοηθά στο να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα η γλυκόζη του αίματος.
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> Πίνετε πολύ νερό: Γερμανική μελέτη έδειξε ότι όσοι πίνουν
περισσότερο νερό, παρουσιάζουν
αύξηση του μεταβολικού τους
ρυθμού. Το νερό δημιουργεί αίσθηση κορεσμού, «χαλιναγωγεί»
την όρεξη και αποτοξινώνει τον
ανθρώπινο οργανισμό.
> Μην αφήνετε μεγάλα κενά μεταξύ των γευμάτων: Κάθε φορά
που τρώτε, ο οργανισμός σας καίει
ένα ποσό θερμίδων για τη διαδικασία της πέψης. Όσο πιο συχνά
λοιπόν αναγκάζετε το πεπτικό σας
σύστημα να λειτουργήσει, τόσο
πιο πολλές θερμίδες καίτε. Γι’
αυτό είναι προτιμότερα τα πολλά
μικρά γεύματα (κάθε 3-4 ώρες)
αντί για ένα μεγάλο. Υπολογίζεται
ότι ο ρυθμός του μεταβολισμού
αυξάνεται κατά 10-20% μετά από
κάθε γεύμα.
> Πείτε «όχι» στις υποθερμιδικές δίαιτες: Για να γίνονται σωστά οι καύσεις, χρειάζεται τροφή.
Μην παρέχετε στον οργανισμό
σας λιγότερες από 1.000 θερμίδες
ημερησίως, γιατί θα αισθανθεί ότι
βρίσκεται «σε απειλή», γεγονός
που θα οδηγήσει σε μείωση του
μεταβολικού ρυθμού, έως και
κατά 50%.
> Επιλέξτε τροφές πλούσιες σε
φυτικές ίνες: Οι σύνθετοι υδατάνθρακες υπερέχουν από τους
απλούς γιατί δεν προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του
αίματος. Η ενέργειά τους απελευθερώνεται πιο αργά στον οργανισμό και μας δίνουν ενέργεια για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
συμβάλλοντας έτσι στον καλύτερο έλεγχο της πείνας. Σύνθετους υδατάνθρακες περιέχουν
τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής
αλέσεως, τα φρούτα και τα λαχανικά. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες

που περιέχουν ανακουφίζουν από
γαστρεντερικά προβλήματα (π.χ.
ευερέθιστο έντερο, χρόνια δυσκοιλιότητα), που μπορούν επίσης
να επηρεάσουν αρνητικά τον μεταβολισμό.
> Προσοχή στους υδατάνθρακες: Η ζάχαρη, τα αναψυκτικά, το
ψωμί, τα δημητριακά, οι πατάτες,
τα κράκερ ανεβάζουν τα επίπεδα
της ινσουλίνης, δυσκολεύοντας το
κάψιμο του λίπους.
> Προσέξτε τον ύπνο σας: Οι
ώρες που κοιμόμαστε και η ποιότητα του ύπνου μας επηρεάζουν
τις ορμόνες που σχετίζονται με την
πείνα και την όρεξη. Τα άτομα που
δεν κοιμούνται αρκετά, έχουν χαμηλά επίπεδα λεπτίνης (παράγεται
από τα λιποκύτταρα και στέλνει
μήνυμα στον εγκέφαλο όταν χορτάσουμε) και αυξημένα επίπεδα
γκρελίνης (προκαλεί πείνα).
> Προτιμήστε τις καυτερές τροφές: Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
τροφές που περιέχουν καυτερή
πιπεριά ή πιπέρι αυξάνουν το μεταβολισμό.
> Πάρτε χρώμιο: Το χρώμιο ενισχύει τη δράση της ινσουλίνης,
της βασικότερης ρυθμιστικής ορμόνης του ενδοκρινικού συστήματος. Με την ινσουλίνη σχετίζονται
οι -γνωστές ως- μεταβολικές διαταραχές, που χαρακτηρίζονται
από μια αστάθεια ως προς το
είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί ο οργανισμός, για να έχει
ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, αντί
ο οργανισμός να καίει λίπος, καίει
πρωτεΐνες ή υδατάνθρακες. Διάφορα προβλήματα υγείας, όπως οι
διαταραχές της εμμήνου ρήσεως,
οι πολυκυστικές ωοθήκες ή η παχυσαρκία μπορεί να οφείλονται σε
μεγάλο βαθμό σε μια μεταβολική
διαταραχή του οργανισμού. ||

who is who
Η Τζίνα Τσιχλιά είναι
κλινικός διαιτολόγοςδιατροφολόγος,
πτυχιούχος του
Leeds Metropolitan
University, με
μεταπτυχιακές σπουδές
στην Αθλητική Διατροφή στο
Πανεπιστήμιο του Aberdeen
και υποψήφια διδάκτωρ του
Πανεπιστήμιου Robert Gordon.
Είναι κάτοχος διπλωμάτων
Γνωσιακής Συμπεριφορικής
Θεραπείας και επάρκειας
Διδασκαλίας της Ανθρωπομετρίας.
Από το 2004 έως και το 2010,
εργάστηκε ως λέκτορας και
ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο
Robert Gordon. Σχεδίασε,
οργάνωσε και ηγήθηκε του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Αθλητικής Διατροφής. Διετέλεσε
υπεύθυνη κλινική διαιτολόγος
στο ερευνητικό τμήμα του
Βασιλικού Νοσοκομείου του
Aberdeen. Το 2010 εξέδωσε
το βιβλίο ‘Fat Matters: From
Sociology to Science’. Εργάστηκε
ως αθλητική διαιτολόγος σε
σωματεία της Premier League,
όπως η Leeds United FC και η
Aston Villa FC, ως ερευνήτρια
στο τμήμα Φυσιολογίας του
Πανεπιστημίου Loughborough
και ως κλινική διαιτολόγος σε
βρετανικά νοσοκομεία.
Από το 2010 δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα με την εταιρεία
‘Body Project Health Promotion
& Well Being Centre’. Το
πρωτοποριακό αυτό Κέντρο,
διαθέτει μοναδικό για την
ελληνική αγορά εξοπλισμό για
μετρήσεις ανάλυσης λίπους
σώματος (BodPod), μεταβολισμού,
οξειδωτικού στρες, διατροφικών
δυσανεξιών και σωματικής
μορφολογίας. Παράλληλα,
συνεχίζει την έρευνά της
στον τομέα της παχυσαρκίας,
σε συνεργασία με το τμήμα
Διατροφής του ΑΠΘ.

Η λιακο Ε γκαυμα

Πώς θα το
αντιμετωπίσετε;
Παρά τις προειδοποιήσεις από τους
ειδικούς, οι περισσότεροι Έλληνες και
Ελληνίδες εξακολουθούν να «σιγοψήνονται»
κάτω από τον ήλιο ή να απολαμβάνουν
παιχνίδια στις παραλίες χωρίς την
κατάλληλη αντηλιακή προστασία. Έτσι, τα
ηλιακά εγκαύματα είναι κάτι περισσότερο
από συνηθισμένα. Κι όμως, η αποφυγή
των ηλιακών εγκαυμάτων αποτελεί την
ελάχιστη απαίτηση πρόληψης απέναντι
στους μακροχρόνιους κινδύνους της
ηλιακής ακτινοβολίας. Η δερματολόγος
- αφροδισιολόγος κυρία Βασιλική
Καραμποΐκη, μας εξηγεί τι πρέπει και τι
δεν πρέπει να κάνουμε.

τησ

Νεκταρίας Καρακώστα
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Π

ρώτες βουτιές στη
θάλασσα και ο ήλιος
σας έπιασε (για
ακόμη μια φορά;)
...απροετοίμαστους.
Το αποτέλεσμα; Ηλιακό έγκαυμα. Μια δυσάρεστη και οδυνηρή
εμπειρία που λίγο - πολύ όλοι
έχουμε ζήσει και που θέλουμε
να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα.
«Το ηλιακό έγκαυμα είναι μια
οξεία βλάβη του δέρματος που
έχει εκτεθεί υπερβολικά στον
ήλιο. Οφείλεται στο UVB φάσμα
της ακτινοβολίας (290-320nm),
την οποία απορροφά σχεδόν
κατά 90% το ανώτερο στρώμα της
επιδερμίδας, ενώ ένα 10% φτάνει
πιο βαθιά στο χόριο (το πιο βαθύ
στρώμα του δέρματος). Ανάλογα
με τη σοβαρότητά του, το έγκαυμα μπορεί να κυμαίνεται από
απλό κοκκίνισμα της περιοχής
που εκτέθηκε, 2-3 ώρες μετά την
έκθεση, φτάνοντας έως το έντονο
κοκκίνισμα με οίδημα (πρήξιμο)
του δέρματος, φυσαλίδες γεμάτες ορό και πόνο. Σε πολύ
σοβαρές περιπτώσεις,
μπορούν να εμφανιστούν και
συστη-

ματικές επιπλοκές, όπως αφυδάτωση, διαταραχές ηλεκτρολυτών
και ενδεχομένως λοιμώξεις»,
τονίζει η κυρία Βασιλική Καραμποΐκη.
Η σοβαρότητα ενός εγκαύματος είναι συνάρτηση πολλών διαφορετικών παραμέτρων. «Σημαντικό ρόλο παίζουν παράγοντες,
όπως το χρώμα του δέρματός
μας (οι ανοιχτόχρωμοι είναι πιο
ευαίσθητοι από τους σκουρόχρωμους), η ώρα και η διάρκεια
έκθεσης στον ήλιο, η σωστή ή όχι
εφαρμογή των μέτρων προστασίας, το σημείο όπου βρισκόμαστε
(στο βουνό με χιόνι θα καούμε
πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι σε μια
ακρογιαλιά με άμμο και πεύκα).
Αυτό συμβαίνει, γιατί ανεβαίνοντας υψόμετρο, η ακτινοβολία είναι πιο δυνατή και το χιόνι αντανακλά το 80% της ακτινοβολίας,
ενώ η άμμος το 25%. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία. Τα
παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στην
ηλιακή ακτινοβολία».
Η ερυθρότητα υποχωρεί συνήθως σε μία εβδομάδα με
απολέπιση (ξεφλούδισμα) της
επιδερμίδας. Στις περιοχές αυτές, μπορεί αργότερα να εμφανιστούν κηλίδες, δυσχρωμίες,
σπίλοι (ελιές), ενώ μελλοντικά,
υπάρχει αυξημένη πιθανότητα
καρκινογένεσης.

► ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις που έχει εκδώσει ο
Παγκόσμιος
Οργανισμός
Υγείας, τα παιδιά σχολικής
ηλικίας μπορούν να πάθουν
ηλιακά εγκαύματα ακόμα
και με 15 - 20 λεπτά έκθεσης στον ήλιο. Ο λόγος είναι απλός. «Στα παιδιά, η

κερατίνη στοιβάδα του δέρματος είναι πιο λεπτή, τα επίπεδα
μελανίνης λιγότερα και η αναλογία επιφάνειας σώματος προς
μάζα σώματος μεγαλύτερη. Η
πρόληψη των εγκαυμάτων στην
παιδική ηλικία μειώνει επίσης
τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος στην ενήλικο ζωή. Ισχυρά
επιστημονικά στοιχεία δείχνουν
ότι ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος και άλλων όγκων
του δέρματος συνδέεται με την
αθροιστική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και το ιστορικό
ηλιακών εγκαυμάτων κατά την
παιδική ηλικία», διευκρινίζει η
κυρία Καραμποΐκη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλιακή ακτινοβολία γίνεται ολοένα και
πιο επιθετική, λόγω της τρύπας
του όζοντος, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί τα παιδιά πρέπει να
αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο
από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι
και να «φορούν» πάντοτε αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας
(π.χ. SPF50+) ή ρούχα, όταν για
κάποιο λόγο εκτεθούν στον ήλιο
παραπάνω από το κανονικό.
Ωστόσο, όταν το παιδί βρίσκεται
στην εφηβεία, τα πράγματα δυσκολεύουν. «Ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα των 11 - 14 ετών παρατηρείται παρατεταμένη έκθεση κι
αυτό γεννά έντονο προβληματισμό, σε σχέση με την αύξηση του
αριθμού των μελανωμάτων που
παρατηρείται στις νέες ηλικίες»,
εξηγεί η ειδικός, η οποία εκτιμά
ότι οι κρατικοί και επιστημονικοί
φορείς θα πρέπει να βρουν διαύλους επικοινωνίας με τους νέους,
ώστε να τα ενημερώσουν σωστά
για τους κινδύνους του ήλιου και
τους κανόνες της σωστής αντηλιακής προστασίας.

συµπληρώµατα
παιδί
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► ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΑ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
συνέντευξη
Η κυρία Καραμποΐκη συμβουλεύει:
> Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες
υγεία
της μέγιστης ηλιοφάνειας (12μμ - 3μμ).
Επειδή στις διακοπές τυχαίνει συχνά να
ταξίδιολόκληρη τη μέρα στη θάλασσα,
περνάμε
θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
> Χρησιμοποιείτε
εκδηλώσειςσωστά αντηλιακό, με δείκτη προστασίας (SPF) μεγαλύτερο από 25,
μισή ώρα πριν την έκθεσή σας στον ήλιο
διατροφή
(όχι λίγο πριν βουτήξετε στη θάλασσα).
Ανανεώνετε το αντηλιακό σας μετά από
ψυχολογία
κάθε
βουτιά ή κάθε 2 ώρες.
> Μην ξεχνάτε το αντηλιακό stick χειλιών.
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| ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ |
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outdoor
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new entries
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Η αλόη θεωρείται το «κλειδί» για την ανακούφιση
της επιδερμίδας από το ηλιακό έγκαυμα και την
ανάπλαση του δέρματος. Όπως επισημαίνει η κυρία Καραμποΐκη, «το ζελέ από τα φύλλα της αλόης περιέχει οργανικά οξέα, στεροειδή, αντιβιοτικές
ουσίες, αμινοξέα, σαπωνίνες και μέταλλα, έχει
δηλαδή ενυδατικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές και αναλγητικές ιδιότητες. Σε μια εργασία
βρέθηκε μάλιστα, ότι η ουσία c-glycosyl chromone
της αλόης έχει, σε τοπική χρήση, ισοδύναμη δράση
με την υδροκορτιζόνη»!

|

Η dr. organic συνδυάζει το βιολογικό τζελ αλόης
βέρα με αγγούρι, καλέντουλα, αμαμελίδα και άρνικα, σε ένα προϊόν που αποδεικνύεται «σωτήριο» για την καταπράυνση του αφυδατωμένου και ερεθισμένου από την έκθεση στον ήλιο δέρματος. Το Organic Aloe Vera Gel with Cucumber, Witch
Hazel and Calendula της dr. organic, ενυδατώνει, αναζωογονεί, τονώνει και αναδομεί την επιδερμίδα. Διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας και την απαλότητα του δέρματος, ενώ είναι ιδανικό για χρήση
ως ενυδατικό προϊόν σε καθημερινή βάση για όλο το σώμα.
Ιδανικό για τη φροντίδα της επιδερμίδας μετά την έκθεση στον ήλιο, είναι και το Organic Aloe Vera
Gel της Optima. Ανακουφίζει, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, μαλακώνει και βοηθά στην αποκατάσταση του ξηρού και κατεστραμμένου δέρματος. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το ξύρισμα, σε ραγάδες, ουλές, ξηρό, σκασμένο δέρμα, δερματικούς ερεθισμούς και μικρά εγκαύματα.
Κατάλληλη για την επανόρθωση της επιδερμίδας, είναι και η λοσιόν Organic Aloe Vera Lotion της
Optima, η οποία ανακουφίζει, ενυδατώνει, μαλακώνει και βοηθά στην αποκατάσταση σκληρού και
κατεστραμμένου δέρματος. Έχει μη λιπαρή σύνθεση και απορροφάται ταχύτατα από το δέρμα.
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> Φοράτε γυαλιά και πλατύγυρο
καπέλο που θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά
και τον αυχένα και τα αυτιά.
> Φοράτε βαμβακερά, ανοιχτόχρωμα και πυκνής ύφανσης ρούχα, τα οποία ο ήλιος δεν μπορεί
να διαπεράσει.
> Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν απροστάτευτα κάτω από τον
μεσημεριανό ήλιο. Οπωσδήποτε μακό μπλουζάκι, καπέλο και
γυαλιά.
> Αναζητήστε τη σκιά μιας
ομπρέλας ή ενός δένδρου.
> Ανάλογα με την ευαισθησία του
δέρματός σας, μπορείτε να λάβετε ένα συμπλήρωμα διατροφής
με φωτοπροστατευτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, για πιο
ολοκληρωμένη αντηλιακή προστασία για όλο το σώμα (μαλλιά,
μάτια, δυσπρόσιτα σημεία, όπως
τα αυτιά και τα κάτω άκρα).

► ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΝΤΗ-

ΛΙΑΚΟ
«Κλειδί» για την πρόληψη των
ηλιακών εγκαυμάτων, πέρα από
τα βήματα που αναφέραμε παραπάνω είναι και η επιλογή του
κατάλληλου αντηλιακού, καθώς
και η σωστή του χρήση.
Τι εννοούμε όμως όταν λέμε
«κατάλληλο αντηλιακό»; «Είναι
το αντηλιακό που προστατεύει
τόσο από UVA όσο και από UVB,
που είναι θερμο- και φωτο- σταθερό, που δεν φεύγει εύκολα με
το νερό, τον ιδρώτα, την τριβή,
που απορροφάται γρήγορα, που
δεν προκαλεί αλλεργίες, που
ενυδατώνει και είναι ασφαλές»,
εξηγεί η ειδικός.
Ο δείκτης προστασίας SPF
(Sun Protector Factor) στα αντηλιακά χαρακτηρίζει τον βαθμό

προστασίας που αυτά προσφέρουν από την ακτινοβολία UVB.
Ο SPF αντιπροσωπεύει το πόσες
φορές μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής στην ήλιο μέχρι
το έγκαυμα, σε σχέση με τον
χρόνο χωρίς το αντηλιακό. Αν,
δηλαδή, ένα αντηλιακό έχει SPF
15 και κάποιος θα κοκκίνιζε φυσιολογικά μετά από 10 λεπτά έκθεσής του στον ήλιο, με τη χρήση
του αντηλιακού θα χρειαστούν
15Χ10=150 λεπτά, για το αντίστοιχο κοκκίνισμα.
Οι πολύ μεγάλοι SPF δεν είναι
τόσο σημαντικοί. Αρκεί να ξέρουμε ότι ένας δείκτης SPF15 σημαίνει ότι το αντηλιακό φιλτράρει το
93% των ακτίνων UVB, ενώ ένα
αντηλιακό με δείκτη SPF30 φιλτράρει το 97% και θεωρείται πολύ
ικανοποιητικός.

► ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αν δεν τα καταφέρατε καλά με
την πρόληψη και τελικά... καήκατε, διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα...
> Βάλτε κομπρέσες (γάζες ή πετσέτες) με δροσερό νερό, φυσιολογικό ορό ή χαμομήλι στην πάσχουσα περιοχή. Η επανάληψη
αυτής της διαδικασίας τις πρώτες
ώρες για αρκετές φορές, μειώνει
την εξάπλωση και το βάθος του
εγκαύματος.
> Εφαρμόστε δύο φορές την
ημέρα, για 2-3 μέρες, μια κορτιζονούχο κρέμα και ενδιαμέσως
καταπραϋντικές κρέμες με αλόη
ή καλαμίνη. Πολύ σημαντικός
στην αντιμετώπιση των ηλιακών
εγκαυμάτων είναι ο ρόλος της
αλόης, που έχει χρησιμοποιηθεί
για την αντιμετώπιση τραυμάτων
και εγκαυμάτων από τα αρχαία
χρόνια.

> Μην χρησιμοποιείτε ενυδατικά
λάδια στο έγκαυμα, γιατί παγιδεύουν τη θερμότητα μέσα στο
δέρμα.
> Έχει αποδειχτεί ότι η ασπιρίνη
επιταχύνει πολύ και την επούλωση των εγκαυμάτων. Προσοχή
όμως! Σημαντική προϋπόθεση
είναι να μην υπάρχουν προβλήματα με το στομάχι.
> Αυξήστε την κατανάλωση υγρών.
> Καλύψτε την πληγείσα περιοχή
με ελαφρά ρούχα από βαμβακερό ή λινό ύφασμα, σε φαρδιά
γραμμή, ώστε να μην πιέζεται.
> Αποφύγετε την έκθεση στον
ήλιο μέχρι την επούλωση και
στη συνέχεια εφαρμόστε όλες τις
οδηγίες προστασίας. ||

who is who
Η κ. Βασιλική
Καραμποΐκη είναι
Δερματολόγος Αφροδισιολόγος.
Κατάγεται από τη
Λευκάδα και γεννήθηκε
στην Πρέβεζα το 1973.
Αποφοίτησε από την Ιωνίδειο
Σχολή του Πειραιά το 1990 και
σπούδασε στην Ιατρική Σχολή
του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έλαβε την ειδικότητα
της Δερματολογίας στο
Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός,
όπου μέχρι σήμερα είναι
Επιστημονικός Συνεργάτης.
Έχει ιδιωτικό ιατρείο στην
Αθήνα και είναι μέλος της
Ελληνικής Δερματολογικής &
Αφροδισιολογικής Εταιρίας
καθώς και της Ένωσης
Επαγγελματιών Δερματολόγων
Ελλάδας.

Οι τροφές
της μακροζωίας
Εδώ και μερικά χρόνια, Έλληνες επιστήμονες
αναλύουν τον τρόπο ζωής και διατροφής των
υπερήλικων Ικαριωτών, προσπαθώντας να σπάσουν
τον κώδικα της μακροζωίας. Το προσδόκιμο της
επιβίωσης, αυτό που λέμε «διάρκεια ζωής», είναι
θέμα πολυσυζητημένο και σχεδόν... ανεξάντλητο.
Ο άνθρωπος ζητάει πολλά και καλά χρόνια. Και
είναι διατεθειμένος να κάνει θυσίες γι’ αυτό.
Ας θυμηθούμε το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι.
Ο Ντόριαν, συνεπαρμένος από το εξαιρετικά
όμορφο πορτρέτο που του φιλοτεχνεί ο ζωγράφος
Μπάζιλ Χόλγουορντ, πουλάει την ψυχή του, με
αντάλλαγμα την αιώνια νεότητα και το αιώνιο
κάλλος. Οι σύγχρονοι άνθρωποι αναζητούμε πιο
ρεαλιστικές προσεγγίσεις! Άραγε υπάρχουν τροφές
που μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε
περισσότερο; Οι ειδικοί λένε ότι ο δρόμος για έναν
υγιή και μακρύ βίο περνάει από το πιάτο μας!
Η Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Προϊσταμένη του
Τμήματος Διατροφής του Ιατρικού Διαβαλκανικού
Κέντρου, κυρία Μαρία Κοκκίνου, μας ξεναγεί
στα μυστικά της μακροζωίας…

τησ

Νεκταρίας Καρακώστα
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τη σημερινή εποχή,
όπου η υγεία κάθε
δίαιταστιγμή βάλλεται από
την
περιβαλλοντική
η αγορά
του µήνα
μόλυνση,
την υποβάθμιση των τροφών και το καθησυµπληρώµατα
μερινό
στρες, η καταστροφική
δράση των ελευθέρων ριζών στα
κύτταρα
παιδίτου σώματός μας αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός.
Όταν
η ισορροπία μεταξύ ελευοµορφιά
θέρων ριζών και των αντιοξειδωτικών, ως αμυντικών μηχανισμών
έναντι της βλαπτικής δράσης των
ελευθέρων ριζών, διαταραχθεί,
τότεσυνέντευξη
παράγεται αυτό που λέμε
«οξειδωτικό στρες», ένα στρες
πουυγεία
δεν είναι καθόλου ωφέλιμο
για τον οργανισμό.
Ταταξίδι
αντιοξειδωτικά είναι, επομένως, το «κλειδί» για την αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες.
εκδηλώσεις
Τι είναι
όμως τα αντιοξειδωτικά;
Ως αντιοξειδωτικό μπορεί να χαρακτηριστεί
οποιαδήποτε οργανική
διατροφή
ουσία, η οποία μπορεί να καθυστερήσει
ή να εμποδίσει τη δράση των
ψυχολογία
ελεύθερων ριζών. Oι αντιοξειδωτικές ουσίες παράγονται από τον ίδιο
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τον οργανισμό είτε προσλαμβάνονται μέσω της τροφής. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο οργανισμός
προστατεύεται από την υπερπαραγωγή των ελεύθερων ριζών, χάρη
στο ενδογενές αντιοξειδωτικό δίκτυο των ενζύμων.
Όμως, πολλές φορές αυτό δεν
επαρκεί και τότε κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη αντιοξειδωτικών, είτε μέσω της καθημερινής
μας διατροφής, είτε μέσω ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής.

► Η ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΙΔΩΝ
ΜΑΚΡΑΙΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ;
Πολλές έρευνες αναφέρουν, ως
έναν τρόπο επίτευξης της μακροζωίας, τη μείωση της συνολικής θερμιδικής πρόσληψης.
«Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι
η μείωση της πρόσληψης θερμίδων, οδήγησε σε βελτίωση της
πίεσης του αίματος, των λιπιδίων
του ορού και της αγγειακής λειτουργίας. Τα ευρήματα αυτά είναι
συμβατά με μειωμένο συντελεστή γήρανσης του πληθυσμού και
αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

| Solgar – Advanced Antioxidant Formula |

υγεία

|

|

τελευταία
outdoor
αγορά

Η προηγμένη αντιοξειδωτική φόρμουλα της
Solgar είναι ιδανική για όλους όσους επιζητούν
ευεξία, ζωτικότητα, αντιγήρανση και νεανικό
σφρίγος. Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες,
σελίδαεπιδρώντας 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 ταυnew entries
ρίνη, μεταλλικά στοιχεία όπως Χαλκό, Μαγγάνιο,
Ψευδάργυρο, Σελήνιο και Πολυφαινόλες από
πράσινο τσάι και κόκκινο κρασί και Προανθοκυανιδίνες από πυκνογενόλη.
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Η μείωση της ενεργειακής πρόσληψης οδηγεί και σε μείωση του
ρυθμού ανάπτυξης και σε μείωση
της θερμοκρασίας του σώματος,
κάτι που πιθανότατα οδηγεί και σε
μείωση του μεταβολικού ρυθμού.
Σε αυτό το σημείο, καλό θα
ήταν να τονισθεί ωστόσο, ότι η
μείωση συνολικής θερμιδικής
πρόσληψης δεν αποτελεί θαυματουργή συνταγή και ότι όλα θα
πρέπει να προσαρμόζονται στην
ηλικία, τις ασχολίες, την καθημερινότητα και οπωσδήποτε στην
ενδεχόμενη ευαισθησία ή τυχόν
παθολογική κατάσταση του κάθε
οργανισμού και πάντα σύμφωνα
με τις οδηγίες ειδικού επιστήμονα υγείας», τονίζει η κ. Κοκκίνου.

► OΙ ΤΡΟΦΕΣ - ΑΣΠΙΔΑ

Aς δούμε κάποιες από τις τροφές
που μπορούν να λειτουργήσουν ως
ασπίδα στο οξειδωτικό στρες. «Μαγικές τροφές δεν υπάρχουν. Κάθε
τρόφιμο έχει τη δική του θρεπτική
αξία και συμβάλλει ξεχωριστά ή
συνδυαστικά με άλλα τρόφιμα στην
καλή υγεία και τη μακροζωία. Μερικά βασικά συστατικά που κάνουν
καλό στον ανθρώπινο οργανισμό
και βοηθούν στη μακροβιότητα,
είναι το ελαιόλαδο (πλούσια πηγή
σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και
λιποδιαλυτές βιταμίνες, το οποίο
βοηθά στην καλή λειτουργία του
κεντρικού νευρικού συστήματος
και μειώνει τα καρδιαγγειακά προβλήματα), τα όσπρια, τα φρούτα, τα
λαχανικά, τα δημητριακά ολικής
άλεσης, τα ψάρια και οι ωμοί και
ανάλατοι ξηροί καρποί. Αν η κατανάλωσή τους συνδυαστεί με χαμηλή κατανάλωση κρέατος και μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών
προϊόντων, τότε ίσως βρισκόμαστε
πιο κοντά στην κατάκτηση της πο-
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φροντίδα
λυπόθητης μακροζωίας.
Η κατανάλωση λυκοπενίου
(ντομάτα), ω-3 και ω-6 λιπαρών
οξέων (σαρδέλες, σολομός, καρύδια, ταχίνι, λιναρόσπορος) και
αντιοξειδωτικών, έχει φωτοπροστατευτική δράση και αυξάνει
την αντοχή του δέρματος στις
βλαβερές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας. Το χρώμα
της επιδερμίδας βελτιώνεται και
το δέρμα αποκτά τη χαμένη του
λάμψη και ελαστικότητα. Βασικός παράγοντας για τη διατήρηση
της υγείας της επιδερμίδας είναι
όμως και το νερό. Για λαμπερό
και νεανικό δέρμα, είναι απαραίτητη η κατανάλωση 6-8 ποτηριών
νερού ημερησίως. Εκτός από την
απαραίτητη υγρασία που προσφέρει στην επιδερμίδα, βοηθά
τον οργανισμό να αποβάλει τοξίνες που συμβάλλουν στη γήρανση της επιδερμίδας», σημειώνει
η κ. Μαρία Κοκκίνου.
Όσες τροφές είναι πλούσιες σε
αντιοξειδωτικές ουσίες βοηθούν
στη μακροζωία, διότι δεσμεύουν
τις ελεύθερες ρίζες που παράγει
το σώμα, οι οποίες ευθύνονται
για τη γήρανση. Σύμφωνα με την
κ. Κοκκίνου, «καλά όπλα κατά
του οξειδωτικού στρες είναι:
1) η βιταμίνη Ε, που τη συναντάμε σε τρόφιμα όπως τα φυτικά
έλαια, οι ξηροί καρποί (πλούσια
σε βιταμίνη Ε είναι τα αμύγδαλα
και τα καρύδια), οι σπόροι (π.χ.
λιναρόσπορος) και τα όσπρια.
2) η βιταμίνη C, που τη συναντάμε κυρίως σε φρούτα και
λαχανικά, όπως ακτινίδια, φράουλες, μπρόκολο, πορτοκάλια, κεράσια, μανταρίνια, ντομάτες κ.λπ.
3) Tα καροτενοειδή, που απαντώνται σε τρόφιμα όπως το καρότο, το σπανάκι, οι ντομάτες, οι

|

f.a.q.

|
|
|
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To Ginkgo biloba χρησιμοποιείται στην κινέζικη ιατρική εδώ και 5.000 χρόνια για την υγεία του εγκεφάλου και της αναπνευστικής οδού.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών,
εκατοντάδες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει πολλές
σελίδα
παραδοσιακές χρήσεις του Ginkgo.
Η μοντέρνα κλινική χρήση εστιάζει στις θετικές
επιδράσεις του Ginkgo στην κυκλοφορία και στη
χρήση του ως αντιοξειδωτικό.
entries ειδικά του εγκεΒελτιώνει την new
κυκλοφορία,
φάλου και είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις αδύνατης
μνήμης, κατάθλιψης και απώλειας εγρήγορσης.
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|

|

|

|

|

|

|
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περιεχόµενα
editorial

|

|

|
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πιπεριές και οι γλυκοπατάτες.
4)φροντίδα
Οι πολυφαινόλες, οι οποίες
χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: α) στα
φλαβανοειδή (καφές, τσάι, κακάο,
f.a.q.
κόκκινο λάχανο και ελαιόλαδο) β)
στα φαινολικά οξέα (μήλα, κεράσια,δίαιτα
ακτινίδια, φράουλες, κρεμμύδια, κόκκινο κρασί, ρύζι, βρώμη
και ηδημητριακά)
στις ανθοκυαγορά τουγ)µήνα
ανίνες (ρόδια, σταφύλια, κόκκινα
κρεμμύδια
και μπλε μούρα) και δ)
συµπληρώµατα
στα στιλβένια (μούρα, φλούδα των
σταφυλιών και κρασί).
5)παιδί
Το σελήνιο, το οποίο συναντάμε κυρίως στα φιστίκια, το κρέας,
οµορφιάκαι τα θαλασσινά.
το κοτόπουλο

|

|

|

|

|
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► ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ TIPS

ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
> Περιορίστε την κατανάλωση
συνέντευξη
κόκκινου κρέατος (όπως το βοδινό κρέας, χοιρινό και αρνί).
υγεία επεξεργασμένα κρέ> Αποφύγετε
ατα (όπως καπνιστά ή παστά, μπέικον,
λουκάνικα, αλλαντικά κ.ο.κ.).
ταξίδι
> Καταναλώστε λαχανικά και
φρούτα που έχουν κόκκινο,
εκδηλώσεις
κίτρινο, πορτοκαλί και πράσινο
χρώμα, όπως οι πιπεριές, τα
διατροφή οι φράουλες, τα
πορτοκάλια,
καρότα. Χρώμα σημαίνει αντιοξειδωτικά!
ψυχολογία
> Μειώστε την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.
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|

|
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|
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>Π
 εριορίστε την κατανάλωση
των αλμυρών και επεξεργασμένων τροφών.
>Μ
 ειώστε την κατανάλωση προϊόντων η διατροφική ετικέτα
των οποίων αναφέρει ότι περιέχουν υδρογονωμένα ή μερικώς υδρογονωμένα λιπαρά.
>Π
 εριορίστε την κατανάλωση
έτοιμων γευμάτων τύπου fast
food.
>Α
 ποφύγετε τη συχνή χρήση
βουτύρων και μαργαρινών και
προτιμήστε ελαιόλαδο.
>Π
 εριορίστε την κατανάλωση
των έτοιμων αρτοσκευασμάτων
(π.χ. κρουασάν, ντόνατς, μπι-

σκότα, κ.ά.).
>Α
 ποφύγετε τη συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών, όπως
είναι τα συνήθη αναψυκτικά.
> Διατηρήστε το βάρος σας και το
ποσοστό λίπους σας σε φυσιολογικά επίπεδα.
> Θυμηθείτε να πίνετε 1,5 λίτρο
νερό (ή παραπάνω αν αθλείστε
ή ο καιρός είναι ζεστός), μοιρασμένο σε όλη τη διάρκεια
της ημέρας.
> Για σνακ καταναλώστε ωμούς
και ανάλατους ξηρούς καρπούς, που προσφέρουν ασβέστιο, σίδηρο και βιταμίνες του
συμπλέγματος Β. ||

| Solgar – Spirulina |

υγεία

|

|

τελευταία
outdoor
αγορά

Η σπιρουλίνα είναι ένα μικροσκοπικό φύκι, πλούσιο σε πρωτεϊνες (70%), αμινοξέα,
βήτα καροτίνη, χλωροφύλλη, ίνες και ένα ευρύ φάσμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων.
Η Spirulina της Solgar προέρχεται από υψηλής ποιότητας σπιρουλίνα, η οποία
καλλιεργείται
χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και τοξικών στοιχείων περιβαλλοντικής
σελίδα
μόλυνσης.
Η Spirulina της Solgar προλαμβάνει τη φθορά των μυών και προκαλεί κορεσμό
και αίσθηση πληρότητας, μειώνοντας τα συμπτώματα βουλιμίας. Επίσης θεωρείται
εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης για τους φυτοφάγους.

|

|

|

|

|

|

new entries

|

|

who is who
Η Μαρία Κοκκίνου γεννήθηκε και ζει
στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη
του τμήματος Διατροφής του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
Εξειδίκευσης στις Διατροφικές
Διαταραχές (Master Practioner
Programme in Eating Disordes and
Obesity) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών
(ΚΕΑΔΔ).
Από το 2007 είναι η διαιτολόγοςδιατροφολόγος και Προϊσταμένη του
Τμήματος Διατροφής του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Κέντρου και παράλληλα
ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη διαιτολογικού
γραφείου στη Θεσσαλονίκη.
Το 2011 παρείχε διατροφική παρακολούθηση
στην αντρική ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ.
Την ίδια σεζόν συνεργάστηκε και παρείχε
υπηρεσίες διατροφής στις Ακαδημίες
Ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
Εργάστηκε στο Νομαρχιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», στο τμήμα
Διατροφής, στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, η
οποία βαθμολογήθηκε με άριστα.
Την περίοδο 2003-2005 εργάστηκε στον
ιδιωτικό τομέα, σε γνωστό διατολογικό
κέντρο. Από το 2005-2007 συνεργάστηκε
με Δήμο της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας
υπηρεσίες διατροφής και διαιτολογίας στους
κατοίκους της περιοχής.
Είναι μέλος του Ινστιτούτου Διατροφικών
Μελετών και Ερευνών (ΙΔΜΕ), της Παννελήνιας
Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων
(ΕΔΔΕ), της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας
Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), της Διαβητολογικής
Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ), της
επιστημονικής ομάδας «MEDIΔΙΑΤΡΟΦΗ» και
της επιστημονικής ομάδας «Διατροφή».
Παρακολουθεί πλήθος συνεδρίων και
σεμιναρίων με θέμα τη διατροφική υγεία.
Έχει συμμετάσχει με ομιλίες και αναρτημένες
ανακοινώσεις σε πανελλήνια ιατρικά συνέδρια
με θέματα σχετικά με τη διατροφή.
Επίσης, αποτέλεσε συγγραφικό μέλος του
βιβλίου «Αιμοκάθαρση» των Μ. Παπαδημητρίου
και συνεργατών, στο κεφάλαιο με θέμα τη
δίαιτα των ασθενών υπό χρόνια περιοδική
αιμοκάθαρση.
Αρθρογραφεί σε εφημερίδες, περιοδικά
και στο διαδίκτυο και έχει συμμετάσχει σε
πολλές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.
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Η ISOPLUS προτείνει...
ΟΙ ΧΥΜΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ
Ας δούμε κάποιους έτοιμους χυμούς, με μοναδικές ιδιότητες, που αναστέλλουν τη δράση των ελεύθερων ριζών
και επάγουν τη μακροζωία.
Optima Pomegranate Juice:
Το Pomegranate Juice της Optima είναι ένας
δυναμωτικός χυμός ροδιού, πλούσιος σε αντιοξειδωτικές ουσίες, που προσφέρει στον οργανισμό ζωτικότητα και αναζωογόνηση. Ο χυμός
ροδιού της Optima περιέχει ποικιλία ευεργετικών αντιοξειδωτικών ουσιών και προστατεύει
τον οργανισμό από τις αρνητικές επιδράσεις των
ελεύθερων ριζών που σχηματίζονται καθημερινά από το μεταβολισμό των κυττάρων.
Optima Acai Super Fruit Juice with Oxy3:
Ο χυμός Acai Super Fruit Juice with Oxy3 της
Optima έχει ως βασικό συστατικό του τον καρπό Acai, ο οποίος περιέχει μια πληθώρα αντιοξειδωτικών και θρεπτικών συστατικών, ουσίες
εξαιρετικά ωφέλιμες για τον οργανισμό. Συνιστά
μια ισχυρή αντιοξειδωτική ασπίδα και επιδρά
θετικά στον έλεγχο της κυτταρικής φθοράς. Η
Optima ενίσχυσε τη δράση του χυμού Acai με το
σύμπλεγμα OXY3™ και δημιούργησε ένα μοναδικό φυσικό
χυμό με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση κατά των βλαβερών
ελεύθερων ριζών, που συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας και ζωτικότητας του οργανισμού.
Optima Goji Super Fruit Juice with Oxy3:
Με βασικό του συστατικό τον ευεργετικό καρπό Goji, ο χυμός Goji Super Fruit Juice with
Oxy3 προσφέρει ήπια φυσική αντιοξειδωτική
δράση κατά των βλαβερών για τον οργανισμό
ελεύθερων ριζών, κάτι που μπορεί να βοηθήσει
στη μείωση της κυτταρικής γήρανσης. Το Goji
είναι μια από τις σημαντικότερες τροφές για τόνωση, ενδυνάμωση και υγεία του οργανισμού.
Η Optima ενίσχυσε τη δράση του χυμού Goji,
προσθέτοντας το σύμπλεγμα Oxy3™ και δημιούργησε έναν
χυμό που προσφέρει στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά
στοιχεία, βοηθά στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού
συστήματος, χαρίζει σε ολόκληρο τον οργανισμό ενέργεια,
ενώ τον προστατεύει σε περιόδους έντονου στρες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ

Πόσες
βιταμίνες χρειαζόμαστε;
Στην υγεία και την ευεξία μας, οι βιταμίνες αποτελούν θεμέλιο λίθο. Όμως, ο
σύγχρονος τρόπος ζωής, οι ελλείψεις στη διατροφή αλλά και συγκεκριμένες παθήσεις,
μπορούν να επηρεάσουν την επαρκή πρόσληψη ή την ομαλή απορρόφησή τους.
Επομένως, αν και η επιστήμη της διαιτολογίας θεωρεί πως κάθε έλλειψη πρέπει να
καλύπτεται μέσω της διατροφής, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Ο κλινικός διαιτολόγοςδιατροφολόγος κ. Κωνσταντίνος Ξένος, μας ξεναγεί στη ...χώρα των βιταμινών και μας
εξηγεί πότε, πώς και αν θα πρέπει να παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής.

|

f.a.q.

|
|

δίαιτα

|
|

η αγορά του µήνα
► Τι είναι οι βιταμίνες και ποιος είναι ο ρόλος τους;

Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσεις που συμμετέχουν στον μεταβολισμό και είναι απαραίτητες για
την υγεία μας. Ο ορισμός τους, από τον Πολωνό
Kazimierz Funk το 1912, «ως ζωτικές αμίνες (vital –
amines) που πρέπει να πάρουμε από την τροφή διότι ο οργανισμός μας δεν τις παράγει», αφορά έναν
ακόμα κανόνα με εξαιρέσεις. Και αυτό γιατί αφενός
υπάρχουν βιταμίνες που δεν ανήκουν στην κατηγορία
των αμινών (π.χ. η βιταμίνη C) και αφετέρου κάποιες
άλλες παράγονται από τον οργανισμό μας, αν και συχνά όχι στις απαιτούμενες ποσότητες για βέλτιστη
υγεία (π.χ. βιταμίνη D, νιασίνη, βιταμίνη Β12).

► Πώς μπορεί να καταλάβει κανείς ότι του λείπουν
συγκεκριμένες βιταμίνες;
Η έλλειψη βιταμινών οδηγεί σε μια σειρά εκδηλώσεων
που ουσιαστικά «φωνάζουν» ότι υπάρχει έλλειψη και
μας καλούν να καλύψουμε τον οργανισμό μας. Η έλλειψη εκφράζεται είτε με ήπια συμπτωματολογία, για
παράδειγμα με αδυναμία, κόπωση και διαταραχή στην
ποιότητα του ύπνου (σε περιπτώσεις έλλειψης Β6), είτε
με σοβαρότερη, όπως η μεγαλοβλαστική αναιμία (σε
περιπτώσεις χρόνιας έλλειψης βιταμίνης Β12). Τα τελευταία χρόνια, έχουμε στη φαρέτρα μας και αρκετές
εξετάσεις αίματος που πιστοποιούν πιθανές ελλείψεις,
αξίζει όμως να σημειωθεί πως μια οριακή έλλειψη βιταμίνης στο αίμα, μπορεί να σηματοδοτεί μια σημαντική
έλλειψη σε κυτταρικό επίπεδο.
► Μπορεί να αναπληρωθεί μία έλλειψη βιταμίνης
μέσω της διατροφής;
Η απάντηση σίγουρα «χωρά» πολλή συζήτηση. Aν και
η φιλοσοφία του επιστήμονα διαιτολόγου είναι να καλύπτει πιθανές ελλείψεις πρωτίστως μέσα από τη διατροφή, όσοι ασχολούνται με την κλινική διαιτολογία
χρόνια και διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, γνωρίζουν
πολύ καλά πως μια έλλειψη για παράδειγμα βιταμίνης
D, με τιμή 25OH D3 στα επίπεδα των 10 ng/ml, είναι
αδύνατον να καλυφθεί, ό, τι κλασική διατροφική παρέμβαση και να γίνει, όσο και να πούμε στο άτομο να
εκτεθεί στην ηλιακή ακτινοβολία…
Υπάρχουν ελλείψεις που οφείλονται καθαρά σε μεταβολικές δυσλειτουργίες και «διορθώνονται» μόνο με
τη χορήγηση αξιόπιστων συμπληρωμάτων διατροφής,
με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Το παράδειγμα με την βιταμίνη D το αναφέρω διότι στην Ευρωκλινική Αθηνών

|

έχουμε δει, τον τελευταίο μόνο χρόνο, περισσότερες
απόσυµπληρώµατα
260 περιπτώσεις ατόμων με σημαντική έλλειψη
βιταμίνης D, επιβεβαιώνοντας το οξύμωρο σχήμα που
θέλει
μια χώρα ηλιόλουστη σαν την Ελλάδα να έχει
παιδί
«θέμα» με τη βιταμίνη D.

|

|

|

|

|

οµορφιά

|

► Πώς πρέπει να προετοιμάζουμε την τροφή μας

για να εξασφαλίζουμε τη μέγιστη διατήρηση των
βιταμινών;
Ως γενικό κανόνα, θα λέγαμε πως όσο ηπιότερη και
συνέντευξη
μικρότερη
χρονικά είναι η θερμική επεξεργασία
μιας τροφής, τόσο περισσότερο προφυλάσσεται το
υγεία της σε βιταμίνες. Από εκεί και πέρα,
περιεχόμενό
υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που η θερμική
επεξεργασία
ταξίδι έχει μηδαμινό αποτέλεσμα στη σταθερότητα της βιταμίνης (δεν την επηρεάζει), όπως
συμβαίνει π.χ. με τη βιταμίνη D.
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εκδηλώσεις

|

► Σε ποιες καταστάσεις είναι αναγκαία η λήψη συδιατροφή
μπληρωμάτων;
Όπως ήδη τόνισα, η διαιτολογία πρεσβεύει ότι σε περιπτώσεις
έλλειψης θρεπτικών συστατικών και πεψυχολογία
ριπτώσεις όπου οι συνθήκες διαβίωσης υποδεικνύουν ότι πρέπει να ληφθεί μια ιδιαίτερη διαθρεπτική

|

|

|

|

| VM-2000 της Solgar |
Με λίγη ενέργεια παραπάνω
μπορείς να τα προλάβεις όλα!
υγεία
Η VM - 2000 της Solgar είναι
σχεδιασμένη για να καλύπτει τις
αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου,
τελευταία σελίδα
χαρίζοντας την απαραίτητη
για να διεκπεραιώσει
outdoor ενέργεια
όλες τις καθημερινές του δραστηριότητες.
αγορά
new entries
Βοηθά τον οργανισμό να ανταπεξέλθει
στη μόλυνση του περιβάλλοντος, στο
στρες, στην πνευματική και σωματική
κόπωση.
Περιέχει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αμινοξέα,
αντιοξειδωτικά, πεπτικά ένζυμα, υπερτροφές, βότανα, υδατοδιαλυτές ίνες και
βιοφλαβονοειδή, για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων ζωτικότητας, ενέργειας και υγείας.
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περιεχόµενα
editorial
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φροντίδα
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μέριμνα, η κάλυψη πρέπει να γίνεται μέσα από τη διατροφή. Όμως,
η f.a.q.
πείρα διδάσκει πως η κάλυψη
σε περιπτώσεις έλλειψης κάποιας
βιταμίνης ή ανάγκης ιδιαίτερης
δίαιτα που πρέπει να δοθεί,
μέριμνας
για παράδειγμα, σε ένα άτομο που
του µήνα ρυθμούς,
ζειη αγορά
με εξαντλητικούς
καπνίζει και θεωρεί το αλκοόλ
συµπληρώµατα
«χάδι
χαλάρωσης» στο τέλος της
ημέρας, είναι πάρα πολύ δύσκολοπαιδί
να προέλθει αποκλειστικά από
τη διατροφή. Εκεί, λοιπόν, έρχεται
τοοµορφιά
αξιόπιστο συμπλήρωμα διατροφής να βοηθήσει. Και δεν θα σας
κρύψω πως βοηθά ουσιαστικά.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως, στο
παράδειγμα που ανέφερα, δεν θα
συνέντευξη
γίνουν
επανειλημμένες συστάσεις
διακοπής του καπνίσματος, αλλαγής
του τρόπου ζωής και ελάττωυγεία
σης της κατανάλωσης αλκοόλ. Σε
κάθε
περίπτωση, η σύσταση του
ταξίδι
ειδικού για την αναγκαιότητα ή μη
ενός συμπληρώματος διατροφής
εκδηλώσεις
είναι
μείζονος σημασίας.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

►διατροφή
Πώς πρέπει να λαμβάνει κα-

νείς τις βιταμίνες (συμπληρώματα),
για να εξασφαλίζει μέγιστη
ψυχολογία
απορρόφηση;
Εκτός λίγων περιπτώσεων, οι

|

|

οποίες αναγράφονται πάντα στις
ετικέτες των σκευασμάτων, τα
περισσότερα βιταμινικά συμπληρώματα πρέπει να λαμβάνονται ή
κατά ή μετά το φαγητό. Είναι επίσης σημαντικό να τονισθεί, πως ο
οργανισμός μας έχει μια δεδομένη ικανότητα απορρόφησης και
βιοδιάθεσης για το κάθε θρεπτικό
συστατικό. Αυτό σημαίνει πως αν
παίρνει κάποιος περισσότερη βιταμίνη, δεν σημαίνει πως αξιοποιεί
περισσότερη. Συνεπώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, προτείνεται
η μοιρασμένη δοσολογία (πρωί –
βράδυ) ή όπως ο ειδικός καθορίζει, με σκοπό τη βέλτιστη απορρόφηση και αξιοποίηση.

► Ποια είναι η γνώμη σας για τις
Συνιστώμενες Ημερήσιες Προσλήψεις;
Mια επιστημονική «παραδοχή» η
οποία έχει έντονα αμφισβητηθεί,
αφορά τις περιβόητες Συνιστώμενες Ημερήσιες Προσλήψεις
(ΣΗΠ) των βιταμινών, μετάλλων
και ιχνοστοιχείων.
Σύμφωνα με αυτές τις συστάσεις, φαίνεται σαν όλοι οι υγιείς
ενήλικοι να έχουν τις ίδιες ανάγκες για βιταμίνες, μέταλλα και

ιχνοστοιχεία και το μόνο που ελαχίστως τους διαφοροποιεί είναι το
φύλο, η ηλικία και το αν θηλάζουν
ή εγκυμονούν. Εύκολα λοιπόν
αναρωτιέται κάποιος, αν όντως
είναι το ιδανικό να ομαδοποιούμε
τόσο απλά τις ανάγκες όλων των
ανθρώπων, υποθέτοντας ότι όλες
ανεξαιρέτως που εμπίπτουν σε
αυτό το γκρουπ, χρειάζονται τα
ίδια ποσά βιταμινών.
Οι προβληματισμοί αυξάνονται ακόμα περισσότερο, όταν
φτάνουμε στην ερμηνεία της
«Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης»: αφορά εκείνη την ποσότητα θρεπτικού στοιχείου που
πρέπει να καταναλώνεται ώστε να
μην υπάρξει έλλειψη σε αυτό το
στοιχείο (συμπεριλαμβανομένου
ενός περιθωρίου σφάλματος). Σε
καμία περίπτωση δεν αφορά την
ποσότητα εκείνη που «χρειάζεται» ο κάθε οργανισμός, για την
επίτευξη βέλτιστης υγείας.

► Επομένως μιλάμε καλύτερα
για εξατομικευμένες ανάγκες και
τρόπους πώς αυτές θα μπορούσαν
να διαπιστωθούν;
Αν και σήμερα σαφέστατα δεν διαθέτουμε εκείνα τα έγκριτα στοι-

| Βιταμίνη C 1000mg ελεγχόμενης αποδέσμευσης της Nature’s Bounty |
Ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού!
Είναι ευρέως γνωστά τα πολλαπλά οφέλη της βιταμίνης C για τον οργανισμό,
υγεία
μεταξύ των οποίων και η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού και η δημιουργία κολλαγόνου, όμως είναι και μια βιταμίνη που καταστρέφεται πανεύκολα, με
αποτέλεσμα λίγη να απομένει στις τροφές, μέχρι την κατανάλωσή τους.
Η Βιταμίνη C της Nature’s Bounty προσφέρεται σε μορφή που αποδεσμεύετελευταία σελίδα
ται σταδιακά στον οργανισμό, κάτι που επιτρέπει την κυκλοφορία της βιταμίνης
για περισσότερες ώρες στο σώμα, παρέχοντας ενισχυμένη απορρόφηση και βελoutdoor
τιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τα οφέλη της.
Το συμπλήρωμα διατροφής περιέχει, επίσης, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς
αγορά
newβιοφλαβονοειδή
entries
(Rosehips), που παρέχουν φυσικά
για αυξημένη αντιοξειδωτική δράση απέναντι στις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

περιεχόµενα
editorial

|

|

|
|

αλληλογραφία
χεία που θα επαναπροσδιόριζαν τις Συνιστώμενες
Ημερήσιες Προσλήψεις σε
μια πιο προσωπική βάση,
οι ενδείξεις της Μοριακής
Ανάλυσης του DNA, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι
ανάγκες σε μικροθρεπτικά
συστατικά είναι απολύτως
εξατομικευμένες, όχι μόνο
λόγω διαφορετικού τρόπου
ζωής, αλλά και λόγω διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου του κάθε ατόμου.
Το συγκεκριμένο πεδίο διερεύνησης είναι αυτό που
μας απασχολεί στη διδακτορική διατριβή που «τρέχω»,
με επιβλέποντα έναν εξαίρετο επιστήμονα, από τους
ελάχιστους ιατρούς Κλινικής Χημείας και Γενετικής, τον καθηγητή Κλινικής
Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νίκο
Δρακούλη.

► Υπάρχει θέμα τοξικότητας με κάποιες βιταμίνες;
Σαν κανόνα, κρατήστε πως
οι λιποδιαλυτές βιταμίνες
(A, D, E, K) και πιο συχνά
η βιταμίνη A, μπορούν αν
ληφθούν σε υπερβολική
ποσότητα και για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, να προκαλέσουν κάποια
προβλήματα, αλλά αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.
Όταν υπάρχει υπερβολική
λήψη υδατοδιαλυτών βιταμινών (C, σύμπλεγμα Β), η
περίσσειά τους αποβάλλεται από τον οργανισμό μέσω
των ούρων. Σε κάθε περίπτωση, η οδηγία του ειδικού
είναι αναγκαία.

|

φροντίδα

|

f.a.q.

|
|
|

η αγορά του µήνα
συµπληρώµατα
παιδί

|
|

|

|

συνέντευξη

|

|

|

|
|

ταξίδι

|

|

|

οµορφιά

υγεία
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|
|

δίαιτα

|

|
|

εκδηλώσεις
διατροφή

|

|

|
|

ψυχολογία

|

| OMNIUM της Solgar |
Ολοκληρωμένη κάλυψη
Η πολυβιταμίνη OMNIUM της Solgar αποτελεί
υγεία
μια προηγμένη φόρμουλα πολλαπλής διατροφικής αξίας με μεγίστη απορρόφηση και αξιοποίηση
από τον οργανισμό.
Aποτέλεσμα βαθιάς γνώσης πάνω στην επιστήτελευταία σελίδα
μη της διατροφής και εκτεταμένων ερευνών πάνω
θέματα πρόληψης των ασθενειών και επίτευξης
outdoor σε
και διατήρησης ιδανικής υγείας, το OMNIUM
θεωρείται ένας τέλειος και ισορροπημένος συνδυαγορά
new entries ισχυρών αντιοασμός βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων,
ξειδωτικών ουσιών και πολύτιμων φυτοστοιχείων.
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Οι βασικές βιταμίνες Ρόλος

Πηγές

A

Βοηθά τη δημιουργία και τη διατήρηση του Κίτρινα ή πορτοκαλί φρούτα και λαχανιδέρματος, των μαλλιών και των βλεννωδών κά, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, συκώτι,
μεμβρανών. Επίσης, μας βοηθά να δούμε στο γαλακτοκομικά
χαμηλό φως και συμβάλλει στην ανάπτυξη
των δοντιών και των οστών.

B1 (θειαμίνη)

Βοηθά στην απελευθέρωση ενέργειας από Μαγιά, σιτάρι, προϊόντα ολικής άλεσης,
τους υδατάνθρακες κατά τον μεταβολισμό. συκώτι
Σημαντική για την ανάπτυξη και τον μυϊκό
τόνο.

B2 (ριβοφλαβίνη)

Βοηθά στην απελευθέρωση ενέργειας από Μαγιά, προϊόντα ολικής άλεσης, πράσιτις πρωτεΐνες, τα λίπη και τους υδατάνθρακες να φυλλώδη λαχανικά, εντόσθια, γάλα,
κατά τον μεταβολισμό.
αυγά

Νιασίνη,
Νικοτινικό οξύ

Συμμετέχει στον μεταβολισμό υδατανθρά- Κρέας, πουλερικά, ψάρι, εμπλουτισμένα
κων, πρωτεϊνών και λιπών.
δημητριακά, φιστίκια, πατάτες, γαλακτοκομικά, αυγά

Παντοθενικό οξύ

Έχει σημαντικό ρόλο στον καταβολισμό όλων Άπαχα κρέατα, προϊόντα ολικής άλεσης,
των μικροθρεπτικών συστατικών.
όσπρια, λαχανικά, φρούτα

B6

Βοηθά στη δόμηση ιστών και στον μεταβολι- Ψάρι, πουλερικά, άπαχα κρέατα, μπανάσμό των πρωτεϊνών.
νες, δαμάσκηνα, ξηρά φασόλια, προϊόντα ολικής άλεσης, αβοκάντο

Βιοτίνη

Συμμετέχει στον μεταβολισμό υδατανθρά- Δημητριακά, μαγιά, συκώτι, όσπρια
κων, πρωτεϊνών και λιπών.

Φυλλικό οξύ

Βοηθά στην ανάπτυξη του γενετικού υλικού Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, εντόσθια,
και συμμετέχει στην παραγωγή των ερυθρών μπιζέλια, φασόλια, φακές
αιμοσφαιρίων.

B12

Βοηθά στην ανάπτυξη των κυττάρων, τη λει- Κρέατα, θαλασσινά, προϊόντα γάλακτος
τουργία του νευρικού συστήματος και τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του λίπους.

C

Σημαντική για τη δομή των οστών, των χόν- Εσπεριδοειδή, μούρα, λαχανικά –ειδικά
δρων, των μυών και των αιμοφόρων αγγείων. οι πατάτες και οι πιπεριές
Βοηθά στη διατήρηση της υγείας των τριχοειδών αγγείων και των ούλων και την απορρόφηση του σιδήρου.

D

Βοηθά στη διαμόρφωση των οστών και των Ηλιακό φως, ψάρια, αυγά, βούτυρο,
δοντιών, στη διατήρηση της λειτουργίας της εμπλουτισμένη μαργαρίνη, γαλακτοκοκαρδιάς και του νευρικού συστήματος.
μικά

E

Προστατεύει τα αιματικά κύτταρα, τους σωμα- Εμπλουτισμένα και πολύσπορα δημητριτικούς ιστούς και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα ακά, ξηροί καρποί, σπόροι σιταριού, φυαπό τη βλαβερή καταστροφή τους στο σώμα. τικά έλαια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά

K

Σημαντική για τις λειτουργίες πήξης του αί- Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, φρούτα, γαματος.
λακτοκομικά και προϊόντα δημητριακών
Πηγή: ΕUFIC
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► O νέος "παίκτης" στον χώρο των συμπλη-

ρωμάτων διατροφής λέγεται ιχθυέλαια. Τι τα
κάνει τόσο πολύτιμα;
Η δυτικού τύπου διατροφή, που έχει υιοθετηθεί δυστυχώς και στη χώρα μας, συνεπάγεται
αναλογία πρόσληψης Ω-6 (λιπαρά που συναντάμε σε σπορέλαια και πολλά βιομηχανοποιημένα τρόφιμα) προς Ω-3 λιπαρών (λιπαρά που
συναντάμε στα ψάρια, στον λιναρόσπορο, στα
καρύδια, κ.λπ.), ίση με 17 προς 1. Η συγκεκριμένη αναλογία, θεωρείται ότι εμπλέκεται
στην εκδήλωση αλλά και στην εξέλιξη πολλών
νοσημάτων φθοράς, μεταξύ αυτών και του καρκίνου... Σκοπός, λοιπόν, πρέπει να είναι, μέσα
από τις σωστές επιλογές διατροφής (π.χ. συχνή
κατανάλωση ψαριών, μείωση της μεγάλης κατανάλωσης βιομηχανοποιημένων τροφίμων) να
προσεγγίσουμε την ιδανική αναλογία Ω-6/Ω-3
που είναι 4/1 (από κάποιους ερευνητές προτείνεται αναλογία ακόμα μικρότερη, της τάξεως
του 2,5-3/1). Σε αυτή την προσπάθεια τα συμπληρώματα ιχθυελαίων διαδραματίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο.
Πρόσφατα διατέθηκε και στην ελληνική αγορά ένα συμπλήρωμα με μοναδική μορφή Ω-3
λιπαρών, το Krill Oil ( Έλαιο Κριλ). To Krill Oil,
εξάγεται από ένα ζωοπλαγκτόν, με λατινική
ονομασία Euphausia superba και εμπεριέχει
μεγάλη ποσότητα φωσφολιπιδίων, πολύ πλούσιων στα πολύτιμα Ω-3 λιπαρά, τα EPA και DHA.
Παράλληλα, το Krill Oil είναι πλούσιο σε ισχυρά
αντιοξειδωτικά συστατικά, με κύριο την ασταξανθίνη (μια φυσική χρωστική που συναντάμε
επίσης στον αστακό και στο σολομό).
Τα Ω-3 με τη μορφή φωσφολιπιδίων που
εμπεριέχονται στο Krill Oil έχουν πολύ υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα (απορρόφηση από
το λεπτό έντερο και αξιοποίηση από στις κυτταρικές μεμβράνες) από ότι τα Ω-3 σε μορφή
τριγλυκεριδίων. Σε αυτή κυρίως τη διαφορά
οφείλονται και οι μοναδικές επιδράσεις του
Krill Oil στην υγεία. Πολυάριθμες κλινικές μελέτες δείχνουν πως τα Ω-3 λιπαρά, ιδιαίτερα
σε μορφή φωσφολιπιδίων, προάγουν την υγεία
του καρδιαγγειακού και του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ πολύ θετικές είναι οι επιδράσεις τους και στην υγεία των αρθρώσεων. ||
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who is who
O κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος Κωνσταντίνος
Ξένος γεννήθηκε στην Αθήνα.
Είναι πτυχιούχος του Leeds Metropolitan University
στον τομέα της διατροφής και διαιτολογίας και
κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, έναν στη
κλινική διαιτολογία από το ίδιο Πανεπιστήμιο και
έναν στη Διατροφική Ιατρική (Nutritional Medicine)
από το University of Surrey. Το πρόγραμμα σπουδών
του μεταπτυχιακού στη Διατροφική Ιατρική από το
University of Surrey, αποτελεί παγκοσμίως το καλύτερο
στο είδος του και το έχουν ολοκληρώσει έως σήμερα
μόνο 3 Έλληνες επιστήμονες.
Την τετραετία 2003 – 2007 διετέλεσε προϊστάμενος
του διαιτολογικού τμήματος της κλινικής «ΙΑΣΩ
GENERAL», ενώ η εντρυφής ενασχόληση του με
την επιστήμη της Διατροφικής Γενετικής και της
Διατροφικής Γονιδιωματικής τον ώθησε στην ίδρυση
του 1ου εξειδικευμένου τμήματος σε ιδιωτική
κλινική. Έτσι, από τον Ιούνιο του 2007 προΐσταται
του τμήματος Διατροφογενετικής και Έρευνας Θρέψης
της «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ». Ένθερμος οπαδός
της δια βίου μάθησης, είναι υποψήφιος διδάκτορας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο
διδακτορικής διατριβής τη διερεύνηση της σχέσης
μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών με τη παχυσαρκία
και την παρέμβαση με διατροφικά συστατικά
αποδεδειγμένης δράσης στον μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας
σε συγκεκριμένους γονότυπους.
Παράλληλα, ασκεί το επάγγελμα του ιδιώτη κλινικού
διαιτολόγου - διατροφολόγου, σε προσωπικό του
γραφείο.
Την 3ετία 2004-2007 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων
- Διατροφολόγων, κατέχοντας τη θέση του Γραμματέα
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Το φθινόπωρο του 2008 και μετά από έντονη σκέψη
και προβληματισμό σχετικά με τη χαμηλή ποιότητα
διατροφικής παιδείας του σύγχρονου Έλληνα, ιδρύει
μαζί με μια ομάδα εξαιρετικών επιστημόνων, το Ελληνικό
Ινστιτούτο Διατροφής (ΕΙΔ) με ακρογωνιαίο άξονα
δράσης τη διατροφική ενημέρωση του Έλληνα πολίτη.
Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής και ως μέλος
οργανωτικών επιτροπών σε πολλά συνέδρια και διεθνείς
επιστημονικές εκδηλώσεις του χώρου, ενώ από το 1996
έως σήμερα έχει παρακολουθήσει όλα τα παγκόσμια
συνέδρια διατροφής, κλινικής διαιτολογίας και
παχυσαρκίας που έχουν διεξαχθεί.
Την τελευταία 15ετία έχει παρουσιάσει εκατοντάδες
ενότητες διατροφικών συμβουλών στην τηλεόραση, σε
όλα τα κανάλια, ενώ είναι μόνιμος αρθρογράφος πολλών
περιοδικών που ασχολούνται με θέματα υγείας και
διατροφής.

Δίαιτες: από
το Α ως το Ω
Η λέξη δίαιτα είναι, στο μυαλό των περισσότερων, συνδεδεμένη με τη στέρηση
πολλών τροφών αλλά και την προσπάθεια βελτίωσης της σωματικής και φυσικής
κατάστασης του ατόμου. Η διαιτολόγος Αριστέα Γαζούλη, μας βοηθά να
καταρτίσουμε το... «αλφαβητάρι της δίαιτας», με λέξεις και έννοιες που, αν
και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη μας, είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε, για την υγεία και την καλή σωματική μας κατάσταση.

τησ

Λυδίας Παπαευαγγέλου

►Αυγά

Αποτελούν το πιο παρεξηγημένο τρόφιμο της διατροφικής πυραμίδας, αν και
συνιστούν ένα από τα πιο σημαντικά τρόφιμα στη δίαιτα. Πολυάριθμες μελέτες
προτείνουν ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, λόγω του ότι προκαλούν αυξημένη
αίσθηση κορεσμού σε σχέση με τους υδατάνθρακες. Ένα αυγό έχει μόνο 75
θερμίδες, αλλά 7 γραμμάρια πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, άρα είναι μια
ιδανική τροφή για να εντάξετε στο πρωινό σας γεύμα.

►Bάρος

Επιστημονικά και με ασφάλεια, μπορεί κανείς να χάσει μέχρι το 1% του σωματικού του βάρους, ανά εβδομάδα.

►Γεύματα

Τα μικρά και συχνά γεύματα θα μας αποτρέψουν απ’ το να υποκύψουμε σ’ έναν
γευστικό πειρασμό που θα βρεθεί μπροστά μας ξαφνικά, γιατί πολύ απλά, δεν
θα είμαστε πεινασμένοι. Όταν μένουμε πολλές ώρες νηστικοί, τα επίπεδα της
γλυκόζης στο αίμα μας μειώνονται σημαντικά και αυτό μπορεί να μας κάνει να
πεινάσουμε. Επομένως, ανά 3 - 4 ώρες περίπου ένα μικρό γεύμα θα μας σώσει!

►Δείκτης μάζας σώματος

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος, είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο
που βοηθά στον υπολογισμό του δείκτη παχυσαρκίας ενός ατόμου. Προκύπτει, αν
διαιρέσουμε το σωματικό βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα).
Δείκτης Μάζας Σώματος= Σωματικό Βάρος (σε κιλά)/Ύψος2 (σε μέτρα)
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Ταξινόμηση του Αυξημένου Σωματικού Βάρους και της Παχυσαρκίας
Κατηγορία
ΔΜΣ
Περιφέρεια Μέσης
Κίνδυνος για Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2,
Υπέρταση ή Στεφανιαία Νόσο
Λιποβαρής
<18,5
Ν ή αυξημένη
Ν
Φυσιολογικός
18.5-24,9
Ν ή αυξημένη
Ν ή αυξημένος
Υπέρβαρος
25-29,9
Ν ή αυξημένη
Αυξημένος Υψηλός
Παχυσαρκία, τάξης
Ι
30-34,9
Ν ή αυξημένη
Υψηλός, Πολύ υψηλός
II
35-39
Ν ή αυξημένη
Πολύ υψηλός
III
=ή>40
Ν ή αυξημένη
Εξαιρετικά υψηλός
Ν=όχι αυξημένη ΔΜΣ = δείκτης μάζας σώματος = (βάρος σε χιλιόγραμμα) / (Υψος σε μέτρα)2
Αυξημένη περιφέρεια μέσης: άνδρες >102 εκ, γυναίκες >88 εκ. Η αύξηση της περιφέρειας της μέσης μπορεί να είναι ένας
δείκτης αυξημένου κινδύνου ακόμη και εάν το βάρος του σώματος είναι στα φυσιολογικά όρια

►Ελλείψεις

Για να αποφύγετε τις ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά, φροντίστε να καταναλώνετε καθημερινά λογικές ποσότητες κι από τις έξι βασικές ομάδες
τροφίμων (γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες,
λίπη).

►Ζύγισμα

Αποφύγετε το καθημερινό ζύγισμα, δεν είναι αναγκαίο. Το σωματικό βάρος πρέπει να μετριέται μία φορά την εβδομάδα, κάτω ακριβώς από τις
ίδιες συνθήκες.

►Ηλικία

Κάθε ηλικία έχει τις δικές τις ανάγκες σε ό,τι αφορά στη διατροφή. Η
δίαιτα που ακολουθεί ένα 35χρονο άτομο, σαφώς και δεν μπορεί να είναι
ίδια με τη δίαιτα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας παχύσαρκος έφηβος
ή - αντίθετα - με τη δίαιτα που κάνει ένας/μία 70χρονος/η.

►Θερμίδες

Οι θερμίδες είναι μια μονάδα μέτρησης της ενέργειας που περιέχουν οι
τροφές που καταναλώνουμε. Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται ενέργεια,
θερμότητα, για να λειτουργεί. Μία θερμίδα είναι η ενέργεια που απαιτείται
για να αυξήσει τη θερμοκρασία 1 γραμμαρίου νερού κατά 1 βαθμό Κελσίου
(1.8 βαθμοί Fahrenheit). Όταν μιλάμε για το ενεργειακό περιεχόμενο των
τροφίμων, συνήθως χρησιμοποιούμε μια πολύ μεγαλύτερη μονάδα, που
είναι 1000 φορές μεγαλύτερη από τη μια θερμίδα, και λέγεται χιλιοθερμίδα (kcal). Ωστόσο, σε μη επιστημονικό πλαίσιο, η χιλιοθερμίδα αναφέρεται
συχνά και ως Θερμίδα (κεφαλαίο «C»).

►Ισορροπία

Μια ισορροπημένη διατροφή, που περιέχει ποικιλία τροφών, πολλά φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά, πολλές φυτικές ίνες,
όσπρια, δημητριακά, χαμηλή πρόσληψη λίπους, περιορισμένη κατανάλω-
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ση αλκοόλ και επαρκή πρόσληψη νερού, είναι το
κλειδί για μια σωστή, σταδιακή απώλεια βάρους. Οι
ίδιες συνήθειες είναι σημαντικό να γίνουν τρόπος
ζωής, ώστε να μην ανακτηθεί το χαμένο βάρος.

►Kίνητρο

Το κίνητρο αναφέρεται στις ψυχολογικές δυνάμεις είτε
στις ενέργειες που ωθούν ένα άτομο προς έναν συγκεκριμένο στόχο. Στην προσπάθειά σας, το κίνητρο και η
απόφαση να αδυνατίσετε αποτελούν το «κλειδί».

►Λιποκύτταρα

Οι τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά μετατρέπονται στο κορμί μας σε ενέργεια. Όταν οι τροφές είναι περισσότερες απ’ ό,τι χρειαζόμαστε, η
περίσσεια της ενέργειας αποθηκεύεται με τη μορφή λίπους στα λιποκύτταρα. Το λίπος μεταφέρεται
μέσω των λιποπρωτεϊνών στα λιποκύτταρα, τα οποία
λειτουργούν ως αποθηκευτικά κύτταρα.
Τα λιποκύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στον
οργανισμό μας. Μας βοηθούν να έχουμε ενέργεια
ακόμη και τις ώρες ή τις ημέρες που δεν τρώμε
και να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία που πρέπει
στον οργανισμό μας. Χωρίς αυτά θα κρυώναμε συνέχεια! Τέλος, χρησιμεύουν ως “μαξιλαράκια” στο
κορμί μας, εσωτερικά και εξωτερικά. Δίνουν ελαστικότητα στις θέσεις τους ανάμεσα από τα όργανα
και προστατεύουν τα κόκαλα. Το πρόβλημα ξεκινά
όταν αυτά αυξάνουν
πολύ τον όγκο τους
ή τον αριθμό τους.
Όταν
καταναλώνουμε περισσότερες τροφές απ’ ό,τι
χρειαζόμαστε,
η
ενέργεια που περισσεύει αποθηκεύεται
στα λιποκύτταρα, με

αποτέλεσμα ο όγκος τους να αυξάνεται αρκετά. Τότε
μιλάμε για παχυσαρκία.
Όταν τα λιποκύτταρα στον οργανισμό αυξηθούν
αρκετά, ενεργοποιείται η ορμόνη λεπτίνη, η οποία
αυξάνει τη θέληση του ατόμου για φυσική δραστηριότητα, τον μεταβολισμό και μείωνει την όρεξη.
Όταν, αντίθετα, τα λιποκύτταρα μειωθούν αρκετά,
η λεπτίνη μειώνει τον μεταβολισμό και αυξάνει την
όρεξη για φαγητό. Γι’ αυτό και οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν κατά κανόνα καλύτερο μεταβολισμό
από τους αδύνατους.

►Μεταβολισμός

Με τον όρο μεταβολισμό εννοούμε όλες τις βιοχημικές διεργασίες που γίνονται στα κύτταρα των
ζωικών και φυτικών οργανισμών για την παραγωγή
και αποθήκευση ενέργειας (αναβολισμός) και για
την απελευθέρωση ενέργειας (καταβολισμός). Ο
βασικός μεταβολισμός είναι το σύνολο της ενέργειας που χρειάζεται κάθε μέρα ο οργανισμός για να
καλύψει τις ζωτικές του λειτουργίες και τις φυσικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται το άτομο.
Πηγή ενέργειας είναι οι τροφές, τα συστατικά των
οποίων επεξεργάζεται ο οργανισμός, για να καλύψει
τις ανάγκες του. Διαβάστε περισσότερα για το πώς
θα τον επιταχύνετε, στη σελ. 10 του περιοδικού.

►Νερό

Το νερό είναι πολύ σημαντικό στη δίαιτα. Προλαμβάνει την αφυδάτωση, βοηθά στον έλεγχο της πείνας και στην αποβολή των τοξινών, ενώ διευκολύνει
τον οργανισμό να διασπάσει τα λίπη με μεγαλύτερη
ευκολία.

►Ξηροί καρποί

Περιέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό σνακ μεταξύ
των γευμάτων, αρκεί να μην ξεπεράσετε τα όρια ως
προς την ποσότητα. Φάτε τους ανάλατους
και χωρίς επικαλύψεις σοκολάτας, ζάχαρης κ.λπ.

►Όσπρια

Καλή πηγή καροτίνης, βιταμίνης Ε και
του συμπλέγματος Β. Ρίχνουν την πίεση
και τη χοληστερίνη, ενώ προκαλούν αίσθημα κορεσμού.
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►Πρωινό γεύμα

|
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δίαιτα

|

|
|

η αγορά του µήνα
συµπληρώµατα
παιδί

|

►Ρούχα

|

|

Μην αγοράζετε ρούχα κατά ένα νούμερο μικρότερο, με την
ευχή να χωρέσετε σε αυτά σύντομα. Η διαδικασία του
να προσπαθείτε να στριμωχτείτε στο skinny jean που
αγοράσατε, θα σας αγχώσει χωρίς λόγο.

|

συνέντευξη

|

►Στερητικές Δίαιτες

|

Οι γρήγορες δίαιτες καταπονούν τον οργανισμό, μειώνουν την ταχύτητα του μεταβολισμού και τον μυϊκό ιστό, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά
προβλήματα υγείας και τα όποια
αποτελέσματά τους είναι προσωρινά κι όχι «μόνιμα» γιατί δεν μας
εκπαιδεύουν διατροφικά.

|
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|

|

οµορφιά

υγεία

|

|

Ένα από τα σημαντικότερα γεύματα. Πλήθος επιδημιολογικών και
κλινικών ερευνών καταδεικνύουν τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης πρωινού γεύματος και της διατήρησης ενός υγιούς σωματικού
βάρους. Παρατηρήθηκε ότι άτομα τα οποία δεν καταναλώνουν συχνά πρωινό έχουν 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν
παχυσαρκία, συγκριτικά με τα άτομα που καταναλώνουν. Η κατανάλωση πρωινού συμβάλλει και στην απώλεια βάρους. Σε μία μελέτη
παρέμβασης παρατηρήθηκε ότι άτομα που ξεκίνησαν να τρώνε πρωινό, οδηγήθηκαν σε απώλεια έως και 7,7 κιλών έναντι σε αυτών που
συνέχισαν να μην καταναλώνουν πρωινό.

|
|

εκδηλώσεις
διατροφή

|

|
|

ψυχολογία

►Τοπικό λίπος
Η τοπική μείωση λίπους μόνο σε μία περιοχή του σώματος είναι αδύνατη. Όσο κι αν γυμνάζετε μια συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι εφικτό να
χάσετε βάρος-λίπος από εκεί. Μάλιστα, υπάρχει η

|
|

| Lipotropic Factors της Solgar |
Βρείτε ξανά τον πιο αδύνατο εαυτό σας
Τo Lipotropic Factors είναι ένας συνεργιακός αποτελεσματικός συνδυασμός
υγεία
τριών φυσικών συστατικών της χολίνης, της ινοσιτόλης και της L-μεθειονίνης.
Τo Lipotropic Factors συμβάλλει στη διάσπαση του διατροφικού λίπους και
στην απομάκρυνση του λίπους από το ήπαρ, επιδρά θετικά στη μείωση της
τελευταία
σελίδα
χοληστερίνης και βοηθάει στον έλεγχο του σωματικού βάρους, ενώ μας βοηθά με φυσικό τρόπο να ξαναβρούμε και να διατηρήσουμε τον πιο καλλίγραμμο
outdoor
και υγιή εαυτό μας!
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τάση τα σημεία του σώματος που πρώτα «παχαίνουν» να είναι,
δυστυχώς, τα τελευταία που αδυνατίζουν.

►Υδατάνθρακες

To ό,τι το ψωμί, όπως και κάθε άλλος υδατάνθρακας αποτελούν
απαγορευμένες τροφές σε μία δίαιτα, αποτελεί έναν από τους
πιο κραταιούς, αλλά και τους πιο μεγάλους μύθους στο αδυνάτισμα. Το ψωμί, για παράδειγμα, δεν περιέχει πολλές θερμίδες,
ενώ αν είναι από αλεύρι ολικής άλεσης δρα ευεργετικά στον
οργανισμό και αυξάνει τον κορεσμό.
Η μείωση της πρόσληψης υδατανθράκων στη διατροφή λοιπόν,
όχι μόνο δεν συμβάλλει στο αδυνάτισμα, αλλά αντίθετα, εξαντλεί τον οργανισμό, καθώς ρίχνει τα επίπεδα σακχάρου στο
αίμα και αδειάζει τις αποθήκες γλυκογόνου.

►Φαγητό από…σπίτι

Τα έτοιμα σνακ και γεύματα έχουν κατά κανόνα περισσότερες
θερμίδες και λιπαρά από τα φαγητά και τα σνακ που μπορείτε
να ετοιμάσετε μόνοι σας στο
σπίτι. Την επόμενη φορά που
θα σηκώσετε το τηλέφωνο
για να παραγγείλετε, ξανασκεφτείτε το.

►Χάπια αδυνατίσματος

Ορισμένα σκευάσματα
μπορούν να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια
απώλειας
βάρους,
υπό την προϋπόθεση
ότι πρόκειται για ασφαλή σκευάσματα και ότι
παράλληλα με τη λήψη
τους ακολουθείται ισορροπημένη διατροφή και συστηματική γυμναστική.

►Ψάρι

Συνιστά μια καλή εναλλακτική του κρέατος, γιατί περιέχει λιγότερα λίπη και θερμίδες και πολλά λιπαρά οξέα, τα οποία είναι
ευεργετικά για το καρδιαγγειακό σύστημα.

►Ωμέγα-3

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, και κυρίως αυτά που προέρχονται
από ζωικές πηγές, έχουν συσχετιστεί σε πολλές μελέτες με τη
μείωση του λίπους στην κοιλιά. ||
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Αριστέα Γαζούλη
Χημικός Παν. Πατρών
ΜSc Διατροφή και
Μεταβολισμός
Aberdeen University
Μέλος: Ένωσης Ελλήνων
Χημικών,
Ένωσης Διατροφολόγων
Μεγάλης Βρετανίας
Ελληνικής Ιατρικής
Εταιρίας Παχυσαρκίας

Τέλεια, όλα πρέπει
να είναι τέλεια…

Αισθάνεστε πως οτιδήποτε κι αν κάνετε, δεν είναι αρκετά καλό; Αναβάλλετε συνεχώς την παράδοση εργασιών σας, προσπαθώντας, μέχρι
την τελευταία στιγμή, να τις τελειοποιήσετε; Αισθάνεστε ότι πρέπει να δίνετε παραπάνω από το
100% σε ό,τι κάνετε, διαφορετικά θα αποτύχετε;

τησ

Νεκταρίας Καρακώστα

|

περιεχόµενα
editorial

|

|

|
|

αλληλογραφία

Ό

|

42

σο κι αν -θεωρητικάη τελειομανία είναι
φροντίδα
ένα από τα χαρακτηριστικά των επιτυf.a.q. χημένων ανθρώπων,
όταν αγγίζει την υπερβολή, είναι
ικανή να τραυματίσει την ψυχιδίαιτα
κή ηρεμία και να ματαιώσει τη
χαρά της ζωής. Γιατί; Γιατί ο τεη αγοράπολύ
τουσυχνά
µήνα βρίσκεται
λειομανής
παγιδευμένος σε μια σειρά από
συµπληρώµατα σκέψεις και
αυτοκαταστροφικές
συμπεριφορές, οι οποίες στοχεύουν
παιδίστην επίτευξη ιδιαιτέρως
υψηλών, εξωπραγματικών στόχων.
οµορφιά
Η διεθνής βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι τελειομανία δεν
σημαίνει απαραιτήτως επιτυχία,
καθώς έχει αποδειχτεί ότι τα
συνέντευξη
άτομα
που θέτουν ρεαλιστικούς
στόχους, παρουσιάζουν υψηυγείαποσοστά επιτυχίας, συλότερα
γκριτικά με εκείνους των οποίων
οι ταξίδι
απαιτήσεις είναι πέραν των
δυνατοτήτων τους. Μπορεί, λοιπόν, φαινομενικά, η τελειομανία
εκδηλώσεις
να δρα ενισχυτικά, ωθώντας τον
άνθρωπο στην εκπλήρωση των
διατροφή
στόχων
του, μακροπρόθεσμα
όμως αποδεικνύεται ότι επιδρά
καταστροφικά,
ψυχολογία αφού σταδιακά,
καταλήγει σε έκπτωση της λει-

|

|

|

τουργικότητας του ανθρώπου, σε
στατικότητα και μπορεί να φτάσει
μέχρι και σε ψυχικές παθήσεις.
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ΑΙΤΙΑ
Οι ρίζες της τελειοθηρίας στην
ενήλικο ζωή φαίνεται ότι βρίσκονται στην παιδική ηλικία. Τα τελειομανή άτομα μαθαίνουν, από τότε
που αρχίζουν να αναπτύσσονται οι
ρόλοι του κάθε ατόμου μέσα στην
οικογένεια, να εισπράττουν τον
θαυμασμό και την αποδοχή των
άλλων, πράγμα το οποίο ερμηνεύουν ως αποτέλεσμα των αρίστων
επιδόσεών τους. Με το να είναι τέλειοι, οι τελειομανείς θεωρούν ότι

προστατεύουν τους εαυτούς τους
από την κριτική, την απόρριψη και
την αποδοκιμασία.
Ένα τελειομανές παιδί είναι πολύ
πιθανό να έχει έναν τελειομανή
γονέα και να ακολουθεί απλώς τα
γονεϊκά πρότυπα. Επίσης, η τελειομανία είναι πιθανό να κρύβει μια
προβληματική σχέση με τους γονείς, την προσπάθεια δηλαδή του
παιδιού να γίνει αρεστό.
Στην ανάπτυξη της τελειομανίας
σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει
και το περιβάλλον εκτός σπιτιού,
π.χ. οι τελειομανείς φίλοι, οι οποίοι λειτουργούν ανταγωνιστικά ή
ένας τελειοθήρας δάσκαλος, που
δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από το
άριστα, κριτικάροντας σφοδρά τα
λάθη των μαθητών του.
Ακόμη και ο χαρακτήρας του
ατόμου παίζει ρόλο: η χαμηλή
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
μπορεί να είναι η αφετηρία του
φαινομένου. Τα άτομα που έχουν
βιώσει τη διάκριση στη νεαρή
ηλικία, νιώθουν ένα αίσθημα ανεπάρκειας που εκδηλώνεται με την
ανάγκη να αναδείξουν τον εαυτό
τους μέσα από τις πράξεις και τις
επιτυχίες τους. Θέλουν να πείσουν
για την αξία τους, τόσο τον εαυτό
τους όσο και τους άλλους.

| TΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑΣ |
Τρεις είναι οι τύποι των τελειομανών:
(α)
αυτοί που κοπιάζουν για την τελειότητα του εαυτού τους, καθορίζοντας υψηλά πρότυπα επιυγεία
τυχίας. Τα άτομα αυτά συχνά καταλήγουν στην εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης και διατροφικών διαταραχών (π.χ. νευρογενής ανορεξία)
(β) εκείνοι που αναζητούν την τελειότητα στους άλλους ανθρώπους, με συνέπεια να νιώθουν δυτελευταία σελίδα
σαρεστημένοι στις διαπροσωπικές σχέσεις, ιδιαίτερα στις σεξουαλικές, εξωτερικεύοντας συχνά συναισθήματα έντονου θυμού και
outdoor
(γ)
τα άτομα που πιστεύουν ότι οι άλλοι αναμένουν την τελειότητα από τους ίδιους, με αποτέλεσμα
να βιώνουν υπερβολικό άγχος, αντιδράσεις κατάθλιψης και συμπτώματα διατροφικών διαταραχών.
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Τέλος, οι γυναίκες είναι τελειομανείς σε μεγαλύτερη συχνότητα από
ό,τι οι άνδρες. Αμερικανική μελέτη ψυχολόγων του Πανεπιστημίου
Όμπερν της Αλαμπάμα, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι γυναίκες, σε υψηλότερο ποσοστό έναντι των ανδρών,
αισθάνονται πως δεν ικανοποιούν τις
απαιτήσεις που οι ίδιες έχουν θέσει
στον εαυτό τους όσον αφορά την οικογένεια και το επάγγελμά τους. Ο
τελειομανής προσπαθεί να φτάσει
στο τέλειο, κι αυτό τον αγχώνει, θεωρώντας ότι μόλις το πετύχει θα νιώσει καλύτερα. Στην πραγματικότητα
όμως, βάζει διαρκώς τον πήχη όλο
και πιο ψηλά, με αποτέλεσμα να μην
νιώθει ποτέ καλά. Έτσι, η τελειοθηρία αυξάνει τα επίπεδα του στρες και
της δυσαρέσκειάς του σε καθημερινή βάση. Οι τελειομανείς είναι επίσης
πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους και
μονίμως δυσαρεστημένοι από τη
δουλειά τη δική τους και τη δουλειά
των άλλων. Θεωρούν αποτυχία το να
φτάσουν σε κάτι που δεν είναι τέλειο.
Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Η τελειομανία είναι ένα από τα στοιχεία του χαρακτήρα που θεωρούνται παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση διατροφικών διαταραχών,
ενώ συνδέεται στενά και με την εμφάνιση άγχους και κατάθλιψης.
Οι τελειομανείς θέτουν άπιαστους, μη ρεαλιστικούς στόχους. Ο
έντονος φόβος τους για αποτυχία,
σε συνδυασμό με τους πολύ δύσκολους στόχους που θέτουν, έχουν ως
αποτέλεσμα ορισμένες φορές την
αποτυχία, γεγονός που τους «γονατίζει». Ως αποτυχία θεωρούν οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον ακριβή
τελικό τους στόχο.
Το άτομο εισέρχεται έτσι σε έναν
φαύλο κύκλο μείωσης της παραγωγικότητας και της αποτελεσμα-

τικότητάς του και κάνει αυστηρή
αυτοκριτική, με αποτέλεσμα η αυτοεκτίμησή του να μειώνεται. Φοβούμενοι την κριτική και την απόρριψη των άλλων, οι τελειομανείς
απομονώνονται, με αποτέλεσμα
να αντιμετωπίζουν με δυσκολία τις
κοινωνικές συναναστροφές.
Επίσης, επειδή συχνά οι τελειομανείς θεωρούν ότι έχουν απογοητεύσει τους άλλους, ιδιαίτερα όταν
δεν καταφέρνουν να πετυχαίνουν
στόχους, έχουν αυξημένα αισθήματα ντροπής και ενοχών.
Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και το αίσθημα αποτυχίας των τελειομανών
μπορεί, σε μεγαλύτερες ηλικίες, να
οδηγήσει σε αυξημένη χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών και άλλων επικίνδυνων και επιβλαβών για την υγεία
ουσιών. Επίσης, τελειομανή άτομα
μπορεί να καταφύγουν στον τζόγο ή
και άλλες συμπεριφορές που εμπεριέχουν την ανάληψη ρίσκου.

Ο κύκλος
της τελειομανίας
Υψηλοί και δύσκολοι στόχοι
Αποτυχία
επίτευξης των
δύσκολων στόχων

Παραίτηση από
τον στόχο και
δημιουργία νέου

Μειωμένη
παραγωγικότητα
και αποτελεσματικότητα

Χαμηλή
αυτοεκτίμηση,
άγχος και
κατάθλιψη
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
>> Καταπολεμήστε το πρόβλημα στη
ρίζα του. Μάθετε τι σας ενοχλεί. Για
να ξεπεράσετε μια εμμονή πρέπει
πρώτα να καταλάβετε γιατί την έχετε.
>> Θέστε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, σύμφωνα με τις
ικανότητες και τα ενδιαφέροντά
σας. Οι στόχοι πρέπει να είναι διαδοχικοί και η αύξηση της δυσκολίας τους βαθμιαία.
>> Γίνετε πιο ελαστικοί ως προς
τις απαιτήσεις σας. Αποδεχθείτε
και μια χαμηλότερη επίδοσή σας.
>> Εστιάστε το ενδιαφέρον σας
στη διαδικασία και αξιολογήστε τον
βαθμό επιτυχίας σας, συνεκτιμώντας την ικανοποίηση που αντλήσατε καθ’ όλη τη διάρκειά της.
>> Πάψτε να θεωρείτε τα λάθη
καταστροφή. Ένα λάθος (π.χ. στην
εργασία σας) δεν αρκεί για να ακυρώσει μια επιτυχημένη πορεία. Η
διάπραξη λάθους μπορεί να έχει
ακόμη και θετικό αποτέλεσμα, μέσω
της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων.
>> Αποφύγετε το σκεπτικό «όλα ή
τίποτα». Ιεραρχήστε τους στόχους
σας και επικεντρώστε τις προσπάθειές σας σε εκείνες τις δραστηριότητες που είναι σημαντικότερες
για εσάς.
>> Ανταμείψτε τον εαυτό σας για
μια επιτυχία σας, ακόμη κι αν το
αποτέλεσμα στο οποίο φτάσατε
δεν είναι το «τέλειο».
>> Απωθήστε τις αρνητικές σκέψεις που καταστρέφουν την αυτοεκτίμησή σας και διαιωνίζουν
επιζήμιες συμπεριφορές.
>> Μην υποτιμάτε και μην απορρίπτετε κάποιον, λόγω μιας αποτυχίας του και φυσικά μην κάνετε το
ίδιο για τον εαυτό σας.
>> Συνειδητοποιήστε πως στη ζωή
υπάρχουν και τα λάθη και οι αποτυχίες και οι ατέλειες. ||

Το πιάτο του... αθλητή
Άσκηση και διατροφή... δύο έννοιες που είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Τι τρώνε
άραγε οι μεγάλοι αθλητές; Ακολουθούν «μυστικές»
δίαιτες που τους δίνουν μύες και ενέργεια;
Κάνουν κατάλληλους συνδυασμούς; Η αλήθεια
είναι ότι δεν υπάρχει ένα μοντέλο διατροφής για
όλους. Το είδος της άθλησης και προπόνησης,
καθώς και οι στόχοι του καθενός, διαφοροποιούν
τη σύνθεση του διαιτολογίου του. Για τις δικές
μας, καθημερινές ανάγκες, η κυρία Αλεξάνδρα
Κουλούρη, διαιτολόγος - διατροφολόγος, εξηγεί
πως ο συνδυασμός άσκησης και διατροφής
μάς βοηθά να είμαστε πιο υγιείς και να νιώθουμε
καλύτερα με τον εαυτό μας και το σώμα μας.
τησ

Λυδίας Παπαευαγγέλου

Π

λουθεί,

ώς όμως καθορίζεται το μοντέλο της διατροφής
που πρέπει να ακολουθήσει ένας αθλούμενος;
«Δεν υπάρχει ένα μοντέλο διατροφής για όλους
τους αθλούμενους. Η σύνθεση του σώματος του
κάθε ατόμου, το είδος της προπόνησης που ακοαλλά και οι στόχοι του, διαφοροποιούν τη σύνθεση
του διαιτολογίου. Η εξατομίκευση είναι
βασικό στοιχείο επιτυχίας».

► ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Οι υδατάνθρακες αποτελούν το βασικό
συστατικό της διατροφής ενός αθλητή
ή ενός αθλούμενου. Αποτελούν το θρεπτικό συστατικό που βοηθά στη διατήρηση
των επιπέδων της γλυκόζης του αίματος και

|| |
διατροφή |
δίαιτα |
| |
ψυχολογία |
η αγορά του µήνα| |
|

εκδηλώσεις
f.a.q.

αναπληρώνει το μυϊκό γλυκογόνο που
χάνεται κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Οι συστάσεις ημερήσιας πρόσληψης
υδατανθράκων, για άσκηση μέτριας
έντασης και διάρκειας, είναι 6-10g/
Kg σωματικού βάρους. Η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από την ημερήσια
ενεργειακή δαπάνη του ατόμου, τον
τύπο της άσκησης, το φύλο, αλλά και
τις συνθήκες του περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο ζει ο καθένας.

► ΠΡΩΤΕΐΝΕΣ

Υψίστης θρεπτικής αξίας, οι πρωτεΐνες
είναι ο θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη και την «επισκευή» των μυών και
των άλλων ιστών του σώματος. Επιπροσθέτως, τα αμινοξέα στα οποία διασπώνται οι πρωτεΐνες κατά την πέψη,
αποτελούν τη βάση σύνθεσης ορμονών, αιμοσφαιρίνης, ενζύμων, αντισωμάτων κ.λπ. Η συνιστώμενη διατροφική πρόσληψη πρωτεϊνών πρέπει να
κυμαίνεται στο 15-20% των συνολικών
θερμίδων. Η υπερβολική λήψη πρωτεϊνών (συμβαίνει συχνά στους κύκλους
του body building) μπορεί να οδηγήσει
στην αύξηση των αποθηκών λίπους
και, μακροπρόθεσμα, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά.
Οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνη για κάποιον ο οποίος αθλείται, είναι μεταβλητές κι εξαρτώνται από την ένταση και
τη διάρκεια της άσκησης ή του αθλήματος, τη συνολική ημερήσια δαπάνη
ενέργειας και το φύλο. Για μία ώρα
άσκησης ημερησίως, συνιστώνται 0,8
γραμ. πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού
βάρους. Για αθλητές αντοχής και για 1 3 ώρες άσκησης την ημέρα συνιστώνται
1,2 γραμ. έως 1,4 γραμ.πρωτεΐνης ανά
κιλό σωματικού βάρους. Για αθλητές
δύναμης, συνιστώνται 1,6 γραμ. έως 1,7
γραμ. πρωτεΐνης ανά κιλό βάρους. Η
αύξηση λήψης πρωτεϊνών πάνω από τις
συνιστώμενες ποσότητες δεν παρέχει
επιπρόσθετο όφελος στον αθλητή, διότι

συµπληρώµατα

|

|
|

| Solgar - Whey To Go® Protein Powder
παιδί
Για δυνατό & υγιές σώμα |

| |
οµορφιά
|
αποτελεί βασικό στοιχείο για την
υγεία | | |Η πρωτεΐνη
αναδόμηση των ιστών του οργανισμού. Τροφοδοτεί τους μύες του σώματος και συντελεί στον
έλεγχο του βάρους και στη σταθεροποίηση της
τελευταία σελίδα
συνέντευξη διάθεσης.
Η Whey To Go® Protein της Solgar είναι
outdoor μια υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη από ορό
υγεία
γάλακτος με επιπρόσθετη L-γλουταμίνη (ελεύαγορά
new entries
θερης μορφής) και αμινοξέα BCAAs,
για μέγιστη απόδοση,
αποκατάσταση,
επιδιόρθωση
και
ανάπτυξη του
ταξίδι
μυϊκού ιστού μετά την άσκηση.
Παράλληλα, περιέχει διατροφικά στοιχεία, τα οποία είναι
εκδηλώσεις
σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος. Θεωρείται ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, τραυματίες, μετεγχειρητικούς ασθενείς,
διατροφή
ηλικιωμένους, για τον έλεγχο του βάρους, καθώς επίσης και
για νέους ανθρώπους που δεν καλύπτουν τις πρωτεϊνικές
ψυχολογία
τους απαιτήσεις μέσω της διατροφής. Διατίθεται σε μορφή
σκόνης, σε τρεις γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα και φράουλα.
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| Solgar - L-Carnitine 1500mg Liquid
Ενέργεια να την πιεις! |

υγεία

|

|

Καρνιτίνη σε υγρή μορφή για γρηγορότερη
αφομοίωση από τον οργανισμό είναι το μυστικό
της Solgar για τους πρωταθλητές στη ζωή και
γυμναστήριο, για όλους όσους θεωρούν ότι η
τελευταίατοσελίδα
γυμναστική δεν είναι αναγκαστική ενασχόληση,
outdoor αλλά διαβατήριο ευεξίας και υγείας. Η καρνιτίνη είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ, χρήσιμο για
την παραγωγή ενέργειας, ενώ παράλληλα ελαταγορά
new entries
τώνει τα επίπεδα της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα.
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Τα οφέλη της L-καρνιτίνης στην απόδοση ενέργειας,
στις αθλητικές επιδόσεις, στην αντοχή και στην άσκηση έχουν τεκμηριωθεί σε πολλές κλινικές μελέτες, καθιστώντας το έτσι απαραίτητο συμπλήρωμα για αθλητές
αλλά και αθλούμενους. Η υγρή καρνιτίνη της Solgar
προσφέρει 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!
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υπάρχει όριο στον ρυθμό με τον οποίο μπορείαλληλογραφία
να παραχθεί άπαχη μυϊκή μάζα.
Πηγές: άπαχα γαλακτοκομικά, άσπρα
κρέατα, ψάρια, αυγά, ξηροί καρποί, όσπρια,
φροντίδα
σόγια, μανιτάρια, σπιρουλίνα, μαγιά μπύρας, γύρη, ταχίνι, ειδικά συμπληρώματα
διατροφής.
f.a.q.

|

|

|

► ΛΙΠΟΣ
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Τοδίαιτα
λίπος μπορεί να αποτελέσει σημαντική
πηγή ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκηη αγορά
του και
µήνα
σης.
Προστατεύει
μονώνει τα εσωτερικά όργανα του σώματος και είναι απαραίτητοσυµπληρώµατα
για την απορρόφηση των λιποδιαλυτών
βιταμινών (Α, D, E & Κ). Η συνιστώμενη
δοσολογία
παιδί σε λιπαρά είναι 20-30% επί του
συνολικού διαιτολογίου. Αν το διαιτολόγιο
του αθλητή είναι χαμηλής περιεκτικότητας
οµορφιά
σε λιπαρά (λιγότερο από 15%), η υγεία του
μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς. Οι κύριες επιπτώσεις μιας δίαιτας χαμηλής σε
λιπαρά, είναι το ξηρό δέρμα, τα εύθραυστα
συνέντευξη
νύχια
και η έλλειψη λιποδιαλυτών βιταμινών, που οδηγούν σε φτωχή, σωματική και
πνευματική
υγεία απόδοση.
Οι δύο κύριοι τύποι λιπαρών στη διατροφή μας είναι τα κορεσμένα και τα ακόρεταξίδι
στα λίπη. >> Τα κορεσμένα και τα τρανς
λιπαρά συχνά αναφέρονται σαν «κακά»
εκδηλώσεις
λιπαρά
και συστήνεται να μην αντιστοιχούν σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10%
τηςδιατροφή
συνολικής λήψης λιπαρών. Πηγές:
γλυκά, παγωτά, γαλακτοκομικά με 2% λιπαρά
ή περισσότερα, τυριά, κόκκινο κρέψυχολογία
ας, τηγανισμένα φαγητά. >> Τα ακόρεστα
λιπαρά, αντίθετα, συμπεριλαμβανομένων
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των πολυακόρεστων και μονοακόρεστων,
αναφέρονται και ως «καλά», καρδιοπροστατευτικά λιπαρά. Πηγές: ελαιόλαδο, σησαμέλαιο, λινέλαιο, ξηροί καρποί, σπόροι,
αβοκάντο, ψάρια.
Μια δίαιτα φτωχή σε κορεσμένα λιπαρά
και πλούσια σε ακόρεστα, μπορεί να έχει
θετικό αντίκτυπο στην υγεία και την απόδοση του ατόμου που αθλείται και να τον
βοηθήσει να έχει περισσότερη ενέργεια. Η
συνιστώμενη πρόσληψη λίπους κυμαίνεται
από 20-30% της συνολικής ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης.

► ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ...

Η ειδικός, τέλος, μας δίνει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με το αν, τι και πόσο πρέπει
να τρώμε πριν την άσκηση. «Το γεύμα πριν
την άσκηση πρέπει να είναι χαμηλό σε λίπος
και φυτικές ίνες, μέτριας περιεκτικότητας
σε πρωτεΐνες και σχετικά υψηλό σε υδατάνθρακες, για να βοηθήσει στη διατήρηση
της γλυκόζης του αίματος. Μετά την άσκηση,
στόχος μας είναι η ταχεία αναπλήρωση της
χαμένης ενέργειας και η αναδόμηση του μυϊκού ιστού. Οι ιδανικές αναλογίες υδατανθράκων / πρωτεϊνών είναι 3/1. Αυτό που
θα πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι η σχέση
διατροφής και άσκησης είναι αμφίδρομη.
Η διατροφή βοηθά στην καλύτερη απόδοση κατά την άσκηση και στη μεγιστοποίηση
των ευεργετικών της δράσεων και η άσκηση
αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών – των
ορμονών της χαράς. Βοηθά έτσι το άτομο να
συνεχίσει τη προσπάθειά του και να επιτύχει
τον στόχο του», σημειώνει η κ. Κουλούρη. ||

| Solgar- BCAA Ό,τι χρειάζεστε μετά την άσκηση |
Το σύμπλεγμα αμινοξέων BCAA της Solgar περιέχει Αμινοξέα
Διακλαδισμένης Αλύσου BCAAs (L-λευκίνη, L-ισολευκίνη και
υγεία
L-βαλίνη), τα οποία αποτελούν μεγάλο μέρος του μυϊκού ιστού.
Το συμπλήρωμα διατροφής BCAA συμβάλλει στην επιδιόρθωανάπτυξη και αποκατάσταση των μυών μετά από άσκητελευταία ση,
σελίδα
ση. Επιπλέον, περιέχει βιταμίνη Β6, η οποία σε συνδυασμό με
τα αμινοξέα BCAAs είναι χρήσιμη σε νευρομυϊκές παθήσεις.
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who is who
H Αλεξάνδρα
Κουλούρη,
Κλινικός
Διατροφολόγος
- Διαιτολόγος
MSc,
αποφοίτησε
από το
τμήμα Διατροφής
- Διαιτολογίας
του ΑΤΕΙΘ το 2003
και συνέχισε της
σπουδές της στην
Ιατρική ΣχολήΤμήμα Διατροφής
του Πανεπιστήμιου
της Γλασκόβης όπου
της απονεμήθηκε ο
τίτλος της Κλινικής
Διαιτολόγου.
Είναι εξειδικευμένη
στη διατροφική
διαχείριση
ασθενών με
Σακχαρώδη Διαβήτη,
εξειδίκευση που
πραγματοποίησε στο
Γ.Π.Ν Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης. Από
το 2005 έως και
σήμερα εργάζεται στο
τμήμα Διατροφής
-Διαιτολογίας
του ΑΤΕΙΘ ως
εργαστηριακός
συνεργάτης, ενώ
διατηρεί διαιτολογικό
γραφείο στην οδό
Κομνηνών 75,
στην Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης.
Το 2011 βραβεύτηκε
από την Ευρωπαϊκή
εταιρία Παχυσαρκίας
με το Travel Award.
Μέλος της Ελληνικής
Ιατρικής Εταιρίας
Παχυσαρκίας και της
ECO.
Τηλ. 2310029176,
www.kdiet.gr

Π

ώς διαλέγουμε ένα
αποσμητικό; Τι είναι αυτό που πρέπει
να αναζητάμε; Πόσο
ασφαλή είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε; Τις
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα
μας δίνει η φαρμακοποιός κυρία
Βασιλική Καλύβα.

►Πώς λειτουργούν τα αποσμητικά;

Φρέσκι α
όλη μέρα!

Η κυρία Καλύβα εξηγεί πως «ο
βασικός στόχος ενός αποσμητικού είναι να καταπολεμήσει την
κακοσμία του ιδρώτα. Ο όρος συνήθως αναφέρεται σε όλα τα σχετικά προϊόντα, που έχουν αυτού
του είδους τη δράση. Στην πραγματικότητα όμως, υπάρχουν τα
αποσμητικά (deodorants), τα αντιιδρωτικά (anti-perspirants) και τα
φυσικά ή βιολογικά αποσμητικά
(natural deodorants). Η διαφορά
τους βρίσκεται στη σύνθεση, στη
λειτουργία και στις συνέπειες που
πιθανόν να έχουν στο δέρμα και
τον οργανισμό μας.
Έτσι, όταν ένα προϊόν χαρακτηρίζεται anti-perspirant, σημαίνει
πως λειτουργεί ως αντι-ιδρωτικό,
τησ Λυδίας

Παπαευαγγέλου

δηλαδή μειώνει την παραγωγή
του ιδρώτα. Τα antiperspirants
περιέχουν ουσίες που «μπλοκάρουν» την έκκριση του ιδρώτα.
Αντίθετα, τα deodorants, περιέχουν αντισηπτικές ουσίες εναντίον των μικροοργανισμών που
θεωρείται ότι προκαλούν την κακοσμία. Αν, λοιπόν, θέλουμε να
νιώθουμε πιο στεγνές προτιμούμε
antiperspirants, ενώ αν μας ενδιαφέρει να είναι άοσμος ο ιδρώτας,
τότε χρησιμοποιούμε deodorants.
«Από τις αντι-ιδρωτικές ουσίες,
τα άλατα αλουμινίου είναι αυτά
που μπορεί να αποφράξουν τους
πόρους του δέρματος ή να προκαλέσουν ερεθισμούς. Γι’ αυτό
και στα άτομα που αποφεύγουν τα
αποσμητικά, επειδή έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από ερεθισμούς στη μασχάλη, συνήθως
συστήνουμε να αποφεύγουν τα
αποσμητικά που περιέχουν τέτοια
άλατα και έχουν έντονο άρωμα»,
επισημαίνει η κυρία Καλύβα.

►Πόσο ασφαλή είναι;

«Όσο τα καλλυντικά και τα
προϊόντα προσωπικής
φροντίδας εξελίσσονται, οι άνθρωποι
αναζητούν ασφαλέστερα
και
ποιοτικότερα
προϊόντα. Είναι
αλήθεια πως
στο φαρμακείο
το κοινό βρίσκει περισσότερο εξειδικευμένα προϊόντα, τα
οποία δεν μπορεί να
βρει στα καταστήματα
που πωλούν απλώς καλλυντικά ή στα σούπερ-μάρκετ.
Στο φαρμακείο, βέβαια, βλέπουμε

Οι περισσότερες, αν όχι
όλες, οι γυναίκες χρησιμοποιούμε καθημερινά πολλά
και διάφορα προϊόντα
ομορφιάς, προσωπικής υγιεινής και άλλα. Αυτό όμως
που δεν …διαπραγματευόμαστε, είναι το αποσμητικό
μας. Γιατί; Μα, επειδή το
να αισθανόμαστε φρέσκιες
όλη μέρα, μας δίνει αυτοπεποίθηση και μας κάνει
να νιώθουμε ακόμα πιο
άνετα με τον εαυτό μας!

πολύ συχνότερα γυναίκες να έρχονται και να αναζητούν αυτά τα
πιο εξειδικευμένα προϊόντα, απ’
ό,τι άντρες. Αυτό που επιζητούν,
σε ότι αφορά τα αποσμητικά, είναι
να είναι ασφαλή, ποιοτικά, χωρίς
οινόπνευμα και αλουμίνιο».
«Πολλές φορές δεχόμαστε,
εμείς οι φαρμακοποιοί, διάφορες ερωτήσεις σε σχέση με το τι
αποσμητικό είναι προτιμότερο να
διαλέξει κάποιος. Αυτό που συνιστούμε πια, και μετά από πολλές
έρευνες που έχουν διεξαχθεί,
είναι ο καταναλωτής να στραφεί
προς τα βιολογικά - φυσικά αποσμητικά. Με μία ή δύο επαναλήψεις στη χρήση, μέσα στην μέρα,
μπορούμε να διατηρήσουμε την
αίσθηση φρεσκάδας και το διακριτικό άρωμα που θέλουμε, όλη
μέρα», μας εξηγεί η ειδικός.

►Προτιμήστε τα φυσικά απο-

σμητικά!
Η κυρία Καλύβα, ένθερμη υποστηρίκτρια των φυσικών αποσμητικών, εξηγεί πως «πράγματι,
τα φυσικά αποσμητικά, έχει
αποδειχθεί ότι είναι το
ίδιο αποτελεσματικά με
τα άλλα. Περιέχουν
υποαλλεργικά συστατικά, φυσικά
αιθέρια έλαια, τα
οποία δρουν κατά
των βακτηρίων
στην επιφάνεια
του
δέρματος,
ενώ ταυτόχρονα
επιτρέπουν
στο
δέρμα να αναπνέει.
Αυτά τα χαρακτηριστικά, τους προσδίδουν
ασφάλεια, αντισηπτική δράση και προστασία ταυτόχρονα,
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις που

συνέντευξη
υγεία
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έχειταξίδι
ένας καταναλωτής από το
αποσμητικό του. Δεν περιέχουν
αρώματα, χρώματα, οινόπνευμα,
εκδηλώσεις
άλατα αλουμινίου, parabens και
άλλα τεχνητά πρόσθετα».
διατροφή
Τέλος,
η κυρία Καλύβα, εξηγεί
πως «αρκετός κόσμος, ιδίως παλαιότερα,
φοβούμενος τις συνέψυχολογία
πειες που μπορεί να είχε για το
δέρμα και την υγεία του ένα απο-
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σμητικό, απέφευγε τη χρήση του.
Όμως, όλοι ξέρουμε ότι όσες φορές και να κάνουμε ντους μέσα στη
μέρα το αποτέλεσμα δεν είναι το
ίδιο με το να χρησιμοποιούμε ένα
αποσμητικό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι
που η ζέστη μας κάνει να ιδρώνουμε συχνότερα. Γι’ αυτό και, ακόμα
και στους πιο σκεπτικιστές σχετικά
με τα αποσμητικά, συνιστούμε φυ-

σικά προϊόντα με όσο το δυνατόν
ασφαλέστερα για τον ανθρώπινο
οργανισμό, συστατικά». ||

Info
Καλύβα Βασιλική, Φαρμακοποιός, Ηρακλείτου 4, Κολωνάκι, τηλ. 2103641766, e-mail:
kalvasil@otenet.gr

| Φυσική προστασία κατά του ιδρώτα |
Mε κύριο χαρακτηριστικό τους το ότι δεν μπλοκάρουν τους πόρους, επιτρέποντας τη φυσιολογική για τον
οργανισμό
υγεία διαδικασία της εφίδρωσης, τα φυσικά αποσμητικά της dr.organic και της Optima, έρχονται να
αλλάξουν όλα όσα ξέρατε για τα αποσμητικά. Η βελούδινη σύνθεσή τους βοηθά στο να απλώνονται εύκολα
και να απορροφώνται γρήγορα, χωρίς να αφήνουν υπολείμματα ή λεκέδες, ενώ είναι ιδανικά για όλους
τους
τύπους επιδερμίδας
και για καθημερινή χρήση. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες:
τελευταία
σελίδα

|

|

|
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* Organic Lavender Deodorant 50ml της
outdoor
dr.organic:
Περιέχει Βιολογική Λεβάντα, και είναι
αγορά εξαιρετικά απαλό, αλλά ταυτόχρονα
new entries
αποτελεσματικό. Προσφέρει διαρκή προστασία, καταπράυνση και φρεσκάδα,
ενώ εμποδίζει τα βακτήρια που προκαλούν δυσάρεστες οσμές, αφήνοντας ένα
διακριτικό άρωμα λεβάντας.
* Ice Guard Natural Crystal Deodorant Twist Up της Optima:
Είναι 100% φυσικό, υποαλλεργικό, χωρίς αρώματα και άλλα πρόσθετα και χωρίς οινόπνευμα. Δημιουργεί ένα φυσικό
φίλτρο προστασίας, διευκολύνοντας
την αναπνοή του δέρματος για αίσθημα
φρεσκάδας που διαρκεί όλη μέρα!
Organic Manuka Honey Deodorant
50ml της dr.organic:
Παρέχει προστασία και φροντίδα.
Χάρη στη σύνθεσή του με ευεργετικό
Βιολογικό Μέλι Μανούκa και Αλόη
Βέρα, Έλαιο Ηλίανθου, Ισλανδική Κετραρία, Λειχήνα της Ιρλανδίας και Βιταμίνη Ε, βοηθά στην ανάπλαση και
την καταπράυνση της ευαίσθητης
περιοχής της μασχάλης, χαρίζοντας ένα διακριτι-
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κό άρωμα μελιού. Κατάλληλο ακόμη και για τα πιο
ευαίσθητα δέρματα.
Organic Pomegranate Deodorant της
dr.organic:
Εξαιρετικά απαλό, με Βιολογικό Ρόδι, Αλόη
Βέρα, Βιταμίνη Ε και Έλαιο από Ηλίανθο.
Προσφέρει αντιβακτηριδιακή και διαρκή
προστασία, αφήνοντας την επιδερμίδα
απαλή και ενυδατωμένη.
Organic Tea Tree Deodorant 50ml της
dr.organic:
Αντιβακτηριδιακό κρεμώδες αποσμητικό, με σύνθεση από έλαιο πιστοποιημένου Βιολογικού Τεϊόδεντρου, Αλόη
Βέρα, Έλαιο Ηλίανθου, Ισλανδική Κετραρία, Λειχήνα της Ιρλανδίας και Βιταμίνη E, για διαρκή προστασία.
Organic Vitamin E Deodorant 50ml της
dr.organic:
Παρέχει φυσική προστασία, χωρίς να
προκαλεί ερεθισμούς στην ευαίσθητη
περιοχή της μασχάλης! Περιέχει Βιολογική Βιταμίνη E, Αλόη Βέρα, Έλαιο
Ηλίανθου, Ισλανδική Κετραρία και
Λειχήνα της Ιρλανδίας. Εξαιρετικά
απαλό, χωρίς να στερείται αποτελεσματικότητας.

|

Το θαυματουργό ρόδι
τησ Νεκταρίας

O

ι θεραπευτικές ιδιότητες του ροδιού
ήταν γνωστές από
την αρχαιότητα: ο
Όμηρος, ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος έχουν αναφερθεί σε αυτές.
Σήμερα, η επιστημονική έρευνα
επιβεβαιώνει όσα εμπειρικά είχαν διαπιστώσει οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν.
«Το ρόδι από την αρχαιότητα
έχει συνδεθεί με την καλοτυχία, την αφθονία, την υγεία και

Καρακώστα

τη γονιμότητα. Καθόλου τυχαίο
αν σκεφθεί κανείς πως η ροδιά
που ζει πολλά χρόνια, είναι ένα
δέντρο ανθεκτικό απέναντι στις
ασθένειες και τα παράσιτα. Πλήθος αναφορών αποδεικνύουν ότι
το ρόδι κατείχε σημαντική θέση
τόσο στη διατροφή, όσο και στην
αντιμετώπιση ασθενειών. Τα ευρήματα σύγχρονων μελετών επιβεβαιώνουν ότι το ρόδι είναι το
φρούτο του δέντρου της ζωής»,
σημειώνει η κυρία Ελίνα Δημητροπούλου.

Xρόνια κλινικών ερευνών έδειξαν πως υπάρχουν πολλοί λόγοι
για να καταναλώνουμε ρόδια.
Το υψηλό επίπεδο των αντιοξειδωτικών και, ιδιαίτερα, ανθοκυανινών, τανινών, σεληνίου και
φαινολικών οξέων που περιέχει,
έχει αποδειχτεί πως προστατεύουν από την καταστροφική δράση
των ελευθέρων ριζών. «Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιεκτικότητα του ροδιού σε αντιοξειδωτικές
πολυφαινόλες είναι πολλαπλάσια από αυτή που συναντάμε σε

άλλες αντιοξειδωτικές τροφές,
όπως το τσάι και το κόκκινο κρασί», διευκρινίζει η κυρία Δημητροπούλου.
Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Έρευνας κατά του
Καρκίνου, ο χυμός ροδιού μπορεί
να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων της κακής χοληστερόλης
LDL και να ελαττώσει την παρουσία της αθηρωματικής πλάκας, σε αρτηρίες που έχουν ήδη
υποστεί στένωση. «Tο ρόδι είναι
ένα από τις μεγαλύτερες γνωστές
πηγές κηκιδικού οξέος, το οποίο
κατέχει ισχυρές αντιοξειδωτικές
ιδιότητες. Το οξύ αυτό, σύμφωνα
με τα ευρήματα σύγχρονων μελετών, δρα προστατευτικά απέναντι
στην οξείδωση των LDL λιποπρωτεϊνών, που οδηγούν στη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας
στις αρτηρίες, μειώνοντας έτσι
τον κίνδυνο απόφραξης των αγγείων και εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου και εμφράγματος
του μυοκαρδίου. Επιπλέον, το
κηκιδικό οξύ, σύμφωνα με μελέτες, προστατεύει το δέρμα από
την υπεριώδη ακτινοβολία και
δρα προστατευτικά απέναντι στην
ανάπτυξη μελανώματος.
Επιπλέον, δρα ηπατοπροστατευτικά, ενισχύοντας την αποτοξινωτική δύναμη του οργανισμού»,
εξηγεί η κυρία Δημητροπούλου.
«Το ρόδι», συμπληρώνει η ειδικός, «είναι σημαντική πηγή βιταμίνης Α, βιταμινών του συμπλέγματος B, βιταμίνης C, καθώς και
ασβεστίου, καλίου, φωσφόρου,
μαγνησίου, φυλλικού οξέος, χαλκού και σιδήρου. Αυτό το «κοκτέιλ» βιταμινών και ιχνοστοιχείων καθιστά το ρόδι ελιξίριο ζωής,
προστατεύοντας τον οργανισμό
από τις επιπτώσεις της ρύπανσης

Σύμφωνα με τη λαϊκή μας
παράδοση, το ρόδι φέρνει
καλοτυχία, ευημερία και
γονιμότητα. Tα τελευταία
χρόνια οι έρευνες έρχονται
να θεμελιώσουν τις θετικές
του επιδράσεις στην
υγεία και την ομορφιά,
αναδεικνύοντας το ρόδι
σε υπερτροφή με όλη
τη σημασία της λέξης!
Το σούπερ αυτό φρούτο
για την υγεία, έχει
αποκτήσει σήμερα έναν
ακόμη ρόλο: αυτόν του
υπερόπλου στα χέρια της
επιστήμης της ομορφιάς.
Η Κλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος M.Med.
Sci, κυρία Ελίνα
Δημητροπούλου μας
ξεναγεί στις ιδιότητες
ενός από τα πολυτιμότερα
προϊόντα της γης…

και του στρες, καθώς και από τις
λοιμώξεις.
Χάρη στη σύνθεσή του, το ρόδι
προωθεί, επίσης, την αναζωογόνηση του δέρματος, αποτρέποντας την πρόωρη γήρανση και
μειώνοντας σημαντικά την έναρξη των παθογόνων μηχανισμών,
που οδηγούν στη δημιουργία
καρδιαγγειακών νοσημάτων».

► ΚΑΡΠΟ Η’ ΧΥΜΟ;

Η κατανάλωση του ροδιού απαιτεί μια αρκετά χρονοβόρο προετοιμασία, αφού πρέπει να ξεκολλήσουμε τους σπόρους από το
εσωτερικό του σχεδόν έναν προς
έναν. Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν
πως… αξίζει τον κόπο.
Το χρονοβόρο καθάρισμά του,
είναι ο λόγος για τον οποίο, αν
και πολλοί αναγνωρίζουν τις θετικές ιδιότητες του ροδιού, δεν το
καταναλώνουν.
Η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η κατανάλωση έτοιμων,
συσκευασμένων χυμών. Ο χυμός
του ροδιού έχει φανεί μάλιστα,
ότι έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα πολυφαινολών, ακόμη και
από το κόκκινο κρασί, το πράσινο
τσάι ή τον χυμό πορτοκαλιού.
Aν όμως δεν σας αρέσει ούτε
ο καρπός ούτε ο χυμός του, μπορείτε και πάλι να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές ιδιότητες
του ροδιού, λαμβάνοντας το συμπλήρωμα διατροφής Ρόδι της
Nature’s Bounty. Περιέχει εκχύλισμα από ρόδι και προσφέρει
φυσική αντιοξειδωτική δράση
κατά των βλαβερών για τον οργανισμό ελεύθερων ριζών. Περιέχει
κάλιο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο και
χαλκό, μικρές ποσότητες αντιοξειδωτικών όπως σελήνιο και
βιταμίνη C, βιταμινών Β1, Β2, Β3

διατροφή
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και Παντοθενικό οξύ, καθώς και φυτοστοιχεία, όπως το ελαγικό οξύ. Τα
μοναδικά αυτά στοιχεία προστατεύουν τον οργανισμό από τις αρνητικές
επιδράσεις των οξειδωτικών ουσιών
που σχηματίζονται καθημερινά από
τον μεταβολισμό των κυττάρων, τους
έντονους ρυθμούς ζωής, τη ρύπανση
και το στρες.

► Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ

Το ρόδι είναι πλούσιο σε τρεις διαφορετικές μορφές αντιοξειδωτικών ουσιών. Περιέχει τανίνες, ανθοκυανίνες και
ελλαγικό οξύ. Η αντιοξειδωτική - και
άρα αντιγηραντική - δράση του ροδιού
είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Γι΄
αυτό και το ρόδι έχει χρησιμοποιηθεί
εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή
ιατρική, αλλά και στην παραγωγή καλλυντικών, ενώ και σήμερα αποτελεί
βασικό συστατικό σε πολλές σειρές
καλλυντικών προϊόντων.
«Η αντιοξειδωτική ικανότητα του
ροδιού και κυρίως του ελαίου του, καταπολεμά, όπως προαναφέραμε, τις
ελεύθερες ρίζες, με αποτέλεσμα να βοηθά στην καταπολέμηση της πρόωρης
γήρανσης του δέρματος και επιταχύνει
την παραγωγή κολλαγόνου. Έτσι, τα επιδερμικά κύτταρα επιταχύνουν το ρυθμό
ανανέωσής τους, οι ρυτίδες μειώνονται
και το δέρμα αυξάνει την ελαστικότητα
και την αντοχή του απέναντι στις περιβαλλοντικές επιθέσεις, όπως η ρύπανση και η υπεριώδης ακτινοβολία. Λόγω
της επουλωτικής του δράσης, χρησιμοποιείται επίσης σε περιπτώσεις εγκαυμάτων και σε δερματικές παθήσεις»,
σημειώνει η κυρία Δημητροπούλου. ||
Info
Δημητροπούλου Ελίνα
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος M.Med.Sci
Κανακάρη 109 & Αγ. Νικολάου, Πάτρα
Τηλ. 2610 624908, e-mail:
dimitropoulou.elina@gmail.com

|

|
|

ψυχολογία

|

| dr. organic: Κάντε το ρόδι, το μυστικό
της ομορφιάς σας! |

|

|

Εκμεταλλευόμενη
τις μοναδικές αντιοξειδωτικές και
υγεία
αντιγηραντικές ιδιότητες του ροδιού, η dr. οrganic παρουσιάζει βασικά προϊόντα καθημερινής περιποίησης,
με
βιολογικόσελίδα
ρόδι:
τελευταία

|

|

|

|

Organic
outdoorPomegranate Anti-Aging Cream
Κατά των ρυτίδων και της γήρανσης
Η Αντιγηραντική Κρέμα
αγορά
new entries
Προσώπου με Βιολογικό
Ρόδι είναι μία θρεπτική
κρέμα ημέρας με βάση το
Βιολογικό Ρόδι και εμπλουτισμένη με Αλόη Βέρα και
συνένζυμο Q-10, που ενυδατώνει σε βάθος και ανακουφίζει το ξηρό δέρμα.
Προάγει την αναπαραγωγή των κυττάρων, ενισχύει το
κολλαγόνο της επιδερμίδας και μειώνει την εμφάνιση
των ηλικιακών πανάδων. Προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, που ενυδατώνει σε βάθος και ανακουφίζει
το ξηρό δέρμα, διατηρώντας το ενυδατωμένο.
Η Organic Pomegranate Anti-Aging Cream βοηθά στην προστασία του δέρματος από τις πολλαπλές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, βελτιώνει την ελαστικότητά του και απαλύνει την όψη των ρυτίδων.

|

|

|

|

Organic Pomegranate Eye Cream
Αναζωογονητική δράση κατά των ρυτίδων
Αυτή η μεταξένια κρέμα ενισχύει την
κυτταρική ανάπλαση, ενυδατώνει την
περιοχή των ματιών και βοηθά στη μείωση των γραμμών και των ρυτίδων.
Παράλληλα, προσφέρει λάμψη και
αντιοξειδωτικά οφέλη στην ευαίσθητη
περιοχή γύρω από τα μάτια.
Η αντιρυτιδική κρέμα ματιών Organic
Pomegranate Eye Cream περιέχει Βιολογικό Ρόδι, Αλόη Βέρα, Έλαιο από Σπόρους Βάμβακα,
Εκχύλισμα Φαγόπυρου, Βούτυρο Μάνγκο και Εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού. Iδανική για ώριμες επιδερμίδες.

Γιατί στις
Κυκλάδες;  
Μικρά, λευκά σπιτάκια, ανοιχτοί ορίζοντες, άπλετο φως, μαγευτικές παραλίες και
ηλιοβασιλέματα, συνθέτουν το τέλειο σκηνικό των ελληνικών διακοπών. Και όταν
μιλάμε για καλοκαίρι και διακοπές, το μυαλό ταξιδεύει αυτόματα στις Κυκλάδες,
τα μικρά, όμορφα και γραφικά νησιά του Αιγαίου, που είναι για τους περισσότερους αν όχι όλους - άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιδέα του ελληνικού καλοκαιριού.
Της Λυδίας

Α

νεμελιά,
θάλασσα,
άμμος αλλά και οβάλ
βοτσαλάκια, γοητευτική συνύπαρξη του
λευκού και του μπλε
στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική,
ντόπια κουζίνα, γραφικά σοκάκια
με καταστήματα, παραδοσιακές
ταβέρνες με λαχταριστά εδέσματα
και τα αυγουστιάτικα πανηγύρια,
αφήνουν τον επισκέπτη εκστασιασμένο από την ποικιλία των όσων
έχει να δει και να απολαύσει.
Το όνομα Κυκλάδες αναφέρεται στα νησιά που σχηματίζουν
κύκλο γύρω από το ιερό νησί της
Δήλου. Η ελληνική μυθολογία

Παπαευαγγέλου

αναφέρει ότι οι Κυκλάδες είναι
δημιούργημα του Ποσειδώνα, ο
οποίος μεταμόρφωσε σε νησίδες
τις νύμφες Κυκλάδες, όταν αυτές
προκάλεσαν την οργή του. Εκατομμύρια Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες επισκέπτονται κάθε χρόνο
τις Κυκλάδες -Σαντορίνη, Μύκονος, Δήλος, Πάρος, Αντίπαρος,
Νάξος, Ίος, Σύρος, Τήνος, Μήλος,
Κέα, Αμοργός, Σίφνος, Σέριφος,
Άνδρος, Κύθνος, Κίμωλος, Ανάφη, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα και
Κουφονήσια-, αναζητώντας στο
εκτυφλωτικό φως και στα διάφανα γαλανά νερά τις «μαγευτικές

διακοπές».

► ΤΑ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
Η Άνδρος είναι το βορειότερο
νησί των Κυκλάδων. Διαθέτει
μεγάλη ναυτική παράδοση και
διαφέρει από την τυπική εικόνα
που έχουμε για τα κυκλαδονήσια.
Πέρα από τις αμμουδερές παραλίες, οροσειρές εναλλάσσονται με
εύφορες πεδινές εκτάσεις, ενώ
εντυπωσιάζουν η πλούσια βλάστηση και τα άφθονα νερά.
Η Τήνος, είναι το μεγαλύτερο
θρησκευτικό κέντρο της χώρας,
καθώς έχει συνδεθεί αναπόσπαστα
με το προσκύνημα της Παναγίας

της Μεγαλόχαρης. Ένας ολόκληρος κόσμος προσέρχεται στη χάρη
της, προς εκπλήρωση ενός τάματος
ή απλού προσκυνήματος, αποζητώντας βοήθεια και παρηγοριά.
Ένας από τους διασημότερους
τουριστικούς προορισμούς του κόσμου είναι -φυσικά- η Μύκονος,
το γνωστότερο διεθνώς ελληνικό
νησί που αποτελεί αγαπημένο προορισμό διασημοτήτων από πολλές
περιοχές του πλανήτη.
Η Κέα ή Τζια είναι ένας από
τους δημοφιλέστερους προορισμούς, λόγω της μικρής του απόστασης από την Αθήνα. Στο νησί
υπάρχουν μεγάλες εναλλαγές τοπίων. Απότομα βουνά, μικρά λιβάδια, ελαιώνες, αμπέλια, ρεματιές,
γραφικοί ορμίσκοι, απομονωμένες
ακρογιαλιές και πολλές φυσικές
πηγές νερού.
Η Σαντορίνη (ή Θήρα) βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο των Κυκλάδων και είναι στην ουσία ένα
σύμπλεγμα νησιών που αποτελείται από τα νησιά της Θήρας, της
Θηρασσιάς, του Ασπρονησίου, της
Παλαιάς και της Νέας Καμένης. Το
νησιώτικο αυτό σύμπλεγμα δημιουργήθηκε από την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα η οποία
του προσέδωσε τα μοναδικά παγκοσμίως χαρακτηριστικά.
Αν και η Κύθνος (ή Θερμιά, λόγω
των ιαματικών πηγών της) είναι
ένα από τα πιο κοντινά στην Αττική
κυκλαδονήσια, παραμένει από τις
πλέον «άγνωστες» γωνιές του Αιγαίου. Η Ανάφη είναι ένας μικρός
παράδεισος, με ανέγγιχτες φυσικές
καλλονές και παραδεισένιες παραλίες με κρυστάλλινα νερά. Η Ίος ή
Νιος, είναι ένα από τα ομορφότερα
νησιά των Κυκλάδων, σαν ένα λουλούδι όπως φανερώνει και τ’ όνομά της («ίον»). Η Φολέγανδρος ή

Πολύκανδρος προσφέρει διακοπές
απόλυτης χαλάρωσης, σε ένα γνήσιο
κυκλαδίτικο τοπίο, που έχει μείνει
ανεπηρέαστο από την τουριστική
ανάπτυξη. Η Σέριφος είναι ένα τυπικό κυκλαδονήσι, ιδανικό για ήσυχες
διακοπές, γεμάτο γαλήνια λιμανάκια,
κάτασπρα χωριά και χρυσές αμμουδιές που εναλλάσσονται με άγριους
ορεινούς όγκους, γυμνούς λόφους
και μοναδικά τοπία. Το νησί, χάρη
στην ήπια τουριστική του ανάπτυξη, έχει διατηρήσει αναλλοίωτη την
παραδοσιακή νησιώτικη φυσιογνωμία του. Η Κίμωλος ανήκει στο σύμπλεγμα των δυτικών Κυκλάδων και
βρίσκεται δίπλα στη Μήλο. Παρά τη
μικρή της έκταση, διαθέτει ατελείωτες ομορφιές. Ηφαιστειογενές νησί,
με μοναδική ποικιλία πετρωμάτων,
η Κίμωλος φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες με ψιλή αμμουδιά
και βότσαλο σε γραφικούς μικρούς
όρμους. Νησί με παράδοση στην
αγγειοπλαστική και τη γαστρονομία,
η Σίφνος υποδέχεται φιλόξενα τους
τυχερούς ταξιδιώτες που θα την επιλέξουν ως προορισμό των διακοπών
τους.
Η Σίκινος, ένα μικρό νησάκι μεταξύ Ίου και Φολεγάνδρου, αποτελεί
την ιδανική επιλογή για ήσυχες διακοπές αποφόρτισης από τα άγχη και

τις φροντίδες της καθημερινότητας.
Τοπίο αυθεντικά κυκλαδίτικο, όπου
κυριαρχούν οι αναβαθμίδες με τις
ξερικές καλλιέργειες, οι ξερολιθιές,
τα πολυάριθμα ξωκλήσια και –φυσικά- οι καταπληκτικές παραλίες με τα
γαλαζοπράσινα νερά.
Ο τόπος γέννησης του Απόλλωνα και της Άρτεμις σύμφωνα
με τη μυθολογία, ήταν πανελλήνιο θρησκευτικό κέντρο κατά την
αρχαιότητα. Ακατοίκητη πλέον
στις μέρες μας, η Δήλος υποδέχεται τους χιλιάδες επισκέπτες
που έρχονται να περιηγηθούν στον
εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο,
μνημείο ενταγμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η Πάρος
βρίσκεται στο κέντρο των Κυκλάδων και αποτελεί έναν από τους
δημοφιλέστερους προορισμούς
διακοπών, με απαράμιλλη φυσική
ομορφιά, απέραντες αμμουδιές,
κρυστάλλινα νερά κι εντυπωσιακά
τοπία. Στην καρδιά των Κυκλάδων
βρίσκεται το μεγαλύτερο και πιο
εύφορο νησί του συμπλέγματος,
η Νάξος, που αποτελεί από μόνο
του ένα πολύπτυχο επιλογών, δράσεων και απολαύσεων για τους τυχερούς επισκέπτες.
Η Ηρακλειά είναι ένα μικρό
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νησάκι έκτασης μόλις 18 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το δυτικότερο
των Μικρών Κυκλάδων, και αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους
επιθυμούν γαλήνιες διακοπές. Με
έκταση μόλις 9 τ.χμ., η Σχοινούσα βρίσκεται περίπου στο κέντρο
του συμπλέγματος των Μικρών
Κυκλάδων (Ν της Νάξου και ΒΑ
της Ηρακλειάς). Τα Κουφονήσια
είναι ένα μικρό σύμπλεγμα, που
περιλαμβάνει δύο νησιά, το Πάνω
και το Κάτω Κουφονήσι, τα οποία
χωρίζει ένας στενός πορθμός 200
μ. Βρίσκονται ΝΑ της Νάξου και
δυτικά της Αμοργού και το όνομά τους οφείλεται στις πελώριες
σπηλιές, που έβλεπαν από μακριά
οι κουρσάροι, θεωρώντας ότι τα
νησιά είναι κούφια. Η Δονούσα
είναι το βορειότερο νησί του συμπλέγματος των Μικρών Κυκλάδων. Βρίσκεται Α της Νάξου και
Β της Αμοργού. Το έδαφός της
σχηματίζει πολλούς κόλπους,
ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται εξαιρετικές αμμουδιές. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους
λάτρεις των ήσυχων διακοπών. Η
Αντίπαρος, ένα μικρό νησάκι, που
κατεξοχήν προσφέρεται για γαλήνιες και ήσυχες διακοπές, δίπλα
στην Πάρο. Στο γειτονικό νησάκι
Σάλιαγκος ανακαλύφθηκε σπουδαιότατος νεολιθικός οικισμός, ο
αρχαιότερος των Κυκλάδων.
H Αμοργός, το νησί του «Απέραντου Γαλάζιου», βρίσκεται στο
νοτιοανατολικότερο άκρο των
Κυκλάδων και χαρακτηρίζεται
από την εντελώς ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Οι ορεινοί όγκοι, οι
εντυπωσιακές ορθοπλαγιές που
αποτελούν και εξαιρετικά αναρριχητικά πεδία, οι βουνοπλαγιές
με τις αναβαθμίδες και τις λιγοστές καλλιέργειες, οι απόκρη-

μνες ακτές στο νότιο τμήμα και
οι γραφικοί όρμοι με τις όμορφες
ακρογιαλιές στο βόρειο τμήμα,
συνθέτουν το αμοργιανό τοπίο.
Αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας αρχαιότατων
εποχών, η Μήλος είναι προικισμένη με πλήθος από φυσικές
ομορφιές και μοναδικά αξιοθέ-

ατα, ενώ τεράστιες δυνατότητες
για κάθε είδους δράση προσφέρονται και στον πιο απαιτητικό
επισκέπτη. Στη Σύρο, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, συνδιαλέγονται με τρόπο αρμονικό η
«καθ’ ημάς Ανατολή» με το «εξ
Εσπερίας φως», με αποτέλεσμα
μια ατμόσφαιρα μοναδική, αρχοντική και κοσμοπολίτικη.

► ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Δεν είναι μόνο τα τοπία, οι παραλίες και η φιλοξενία που κάνουν τις Κυκλάδες μοναδικές.
Είναι ακόμα η τοπική κουζίνα
και ο πολιτισμός τους. Αν και οι
γενικεύσεις είναι επισφαλείς,
τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων είναι άνυδρα και το γεγονός αυτό έχει διαμορφώσει
την κουζίνα αλλά και τις πρώτες

ύλες που χρησιμοποιούνται, που
παραμένουν σχεδόν ίδιες από
την αρχαιότητα. Η κουζίνα είναι
εντυπωσιακή από άποψη εύρους, αλλά περισσότερο για την
εξαίσια απλότητά της. Οι γεύσεις είναι καθαρές και άμεσες.
Αν και κάθε νησί είναι μοναδικό,
υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία
που συνδέουν τη μαγειρική των
κυκλαδίτικων νησιών, όπως για
παράδειγμα η κάππαρη, ένα από
τα πιο σημαντικά ντόπια υλικά,
ιδίως στα πιο ξερά νησιά.
Άλλα σημαντικά προϊόντα είναι η ντομάτα, η φάβα που αποτελεί χαρακτηριστικό πιάτο στη Σαντορίνη, στη Θηρασιά και αλλού,
και τα ρεβίθια, βασικό συστατικό
της τοπικής κουζίνας της Σίφνου, της Σερίφου, της Σύρου και
πολλών άλλων νησιών. Επίσης,
στα τυριά των Κυκλάδων παρατηρούνται κάποιες χαρακτηριστικές
ομοιότητες. Η Νάξος, η Τήνος, η
Άνδρος και η Σύρος είναι από τα
ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα που
τα αγελαδινά τυριά είναι μέρος
της παράδοσης. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από συναρπαστικά,
πολύ απλά, πολύ παλιά τυριά που
φτιάχνονται από κατσικίσιο και
πρόβειο γάλα, τυριά που θυμίζουν πολλά από αυτά που αναφέρονται από τον Όμηρο.
Ένα άλλο μοτίβο της μαγειρικής των Κυκλάδων, αλλά και των
Δωδεκανήσων, είναι οι αμέτρητοι
κεφτέδες από λαχανικά, χορταρικά και όσπρια, δηλαδή οι «ψευτοκεφτέδες». Τα απλά αυτά πιάτα
είναι ιδανικά παραδείγματα του
τρόπου με τον οποίο οι νησιώτες,
όταν έρχονται αντιμέτωποι με περιορισμένα υλικά, μετατρέπουν
τα πιο απλά φαγητά σε γευστικότατα, χορταστικά γεύματα.
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► Προσοχή στην υγεία! Ναι

στα προβιοτικά!
Είναι αλήθεια ότι στις διακοπές μας
παραμελούμε την αυστηρή τήρηση
των κανόνων υγιεινής. Ερχόμαστε
σε επαφή με την άμμο, που κατά
λάθος μπορεί να βρεθεί στο στόμα μας ή και των μικρών παιδιών,
καταναλώνουμε τρόφιμα, όπως
ωμά φρούτα και λαχανικά, χωρίς
να ξέρουμε αν είναι καλά πλυμένα
και, φυσικά, πίνουμε άφθονο νερό,
πολλές φορές από τη βρύση, χωρίς
να ξέρουμε αν είναι πόσιμο. Έτσι,
συχνά παρατηρείται το φαινόμενο,
ένας σεβαστός αριθμός ταξιδιωτών
να προσβάλλεται από γαστρεντερίτιδες και να μην μπορεί έτσι να χαρεί τις διακοπές του.
Γαστρεντερίτιδα ονομάζεται η
λοίμωξη του πεπτικού συστήματος
που προκαλείται από ιούς, βακτήρια, τοξίνες ή παράσιτα. Η μικροβιακή γαστρεντερίτιδα εμφανίζεται
συχνότερα τους θερινούς μήνες,
λόγω της υψηλής θερμοκρασίας,
που ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και της κακής συντήρησης των
τροφίμων, σε αντίθεση με τις ιογενείς γαστρεντερίτιδες που προσβάλλουν κατά κύριο λόγο παιδιά
και κυρίως τους χειμερινούς μήνες.
Τα συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας του καλοκαιριού
εκδηλώνονται συνήθως έπειτα από 2 έως 24 ώρες από την

επαφή με τον λοιμώδη παράγοντα, συνήθως διαρκούν 1-6
ημέρες και συνίστανται σε πόνο
κολικοειδούς χαρακτήρα στην
κοιλιά, διάρροιες, εμέτους, αδυναμία, εξάντληση, ανορεξία, ενώ
μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό.
Στην πλειονότητά τους, οι γαστρεντερίτιδες είναι αυτοπεριοριζόμενες, δηλαδή υποχωρούν χωρίς να υπάρχει ανάγκη για ειδική
θεραπεία και η αντιμετώπιση είναι
συμπτωματική. Η θεραπευτική
αγωγή περιλαμβάνει κυρίως ένα
24ωρο απόλυτης αποχής από το
φαγητό, με λήψη διαλυμάτων ηλεκτρολυτών για την υποκατάσταση
των υγρών και ηλεκτρολυτών που
χάνονται λόγω των διαρροιών και
των εμέτων. Συνιστώνται επίσης
τα προβιοτικά σκευάσματα για την
αποκατάσταση της χλωρίδας του
εντερικού σωλήνα, που διαταράσσεται λόγω της βακτηριακής λοίμωξης.
Σημαντικός παράγοντας για ταχύτερη ανάρρωση είναι η διατροφή, που πρέπει να είναι ελαφριά,
χωρίς πολλά λιπαρά. Συστήνεται η
διατροφή με σούπες, η αποφυγή
των γαλακτοκομικών προϊόντων
(λόγω της προσωρινής δυσανεξίας
στη λακτόζη, που μπορεί να προκληθεί από τη βακτηριακή λοίμωξη), των λαχανικών και φρούτων,
με εξαίρεση την μπανάνα και το
μήλο που επιτρέπονται μετά τις
πρώτες ημέρες από την έναρξη
της λοίμωξης. Επίσης, θα
πρέπει να αποφεύγεται η
κατανάλωση καφέ, αλκοόλ και σοκολάτας και
να λαμβάνονται πολλά
υγρά, όπως τσάι και χαμομήλι, για την πρόληψη
της αφυδάτωσης.
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► Προβιοτικά από τη SOLGAR

για ξέγνοιαστο καλοκαίρι
χωρίς προβλήματα
Τα προβιοτικά είναι φιλικοί μικροοργανισμοί που κατοικούν
στην πεπτική οδό, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία
ανάμεσα στα φιλικά και τα παθογόνα βακτήρια. Κατά αυτόν τον
τρόπο, ενισχύουν το πεπτικό και
το γαστρεντερικό σύστημα, βοηθώντας στην καλύτερη πέψη και
απορρόφηση των τροφών, στην
παρασκευή των βιταμινών, ενώ
ταυτόχρονα ενισχύουν την αποτοξινωτική δράση του οργανισμού
από βλαβερά στοιχεία που εισάγονται μέσω της διατροφής.
Η Solgar έχει αναπτύξει και
διαθέτει μία πλήρη σειρά προβιοτικών σκευασμάτων τα οποία είναι: 100% απαλλαγμένα από γαλακτοκομικά προϊόντα και λακτόζη,
μη αλλεργιογόνα, με βελτιωμένο
περίβλημα για ακόμα μεγαλύτερη
προστασία των προβιοτικών στο
στομάχι και κατάλληλα για Vegans.
Η Solgar σας
προσφέρει
τα
προβιοτικά σκευάσματα Advanced
Acidophilus Plus
και
Advanced
Multi-Billion Dophilus.
Τα προβιοτικά της Solgar είναι ο απαραίτητος σύμμαχος
του οργανισμού μας στις περιόδους που γίνεται λήψη
αντιβιοτικών, αντισυλληπτικών ή κορτικοειδών, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της
εντερικής χλωρίδας, στην ανακούφιση από τα συμπτώματα του
ευερέθιστου εντέρου, αλλά και
στην καλύτερη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού! ||
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► Σέρουμ
Organic Dead Sea Mineral
Hydrating Radiance Elixir
30ml

τα μυστικά της Νεκράς Θάλασσας
► Σέρουμ ματιών
Organic Dead Sea Mineral
Eye Rescue Rollerball
15 ml

► Κρέμα ημέρας
Organic Dead Sea Mineral
Day Cream 50ml

Ξεκούραστο βλέμμα
στη στιγμή

Για άμεση λάμψη
Το Σέρουμ Ενυδάτωσης & Λάμψης για το Πρόσωπο με Βιολογικά Μεταλλικά Στοιχεία από
τη Νεκρά Θάλασσα είναι ένα
σέρουμ προσώπου που χαρίζει
στο πρόσωπο άμεση λάμψη,
απαλότερο δέρμα και βαθιά
ενυδάτωση.
Το Organic Dead Sea Mineral
Hydrating Radiance Elixir
είναι γρήγορα απορροφήσιμο,
διεισδύει άμεσα και εμποτίζει
το δέρμα με βασικά μέταλλα και
θαλάσσια εκχυλίσματα, χαρίζοντας λάμψη και ενέργεια στην
κουρασμένη και ταλαιπωρημένη επιδερμίδα του προσώπου.
Αναζωογονεί και ενυδατώνει το
δέρμα σε βάρος, προσφέροντας
βελτίωση της υφής του, άμεση
λάμψη και απαλότητα.

Χάρη στα βιο-ενεργά συστατικά του, το Organic Dead Sea
Mineral Eye Rescue Rollerball
ενυδατώνει, τονώνει και προσφέρει αντιγηραντική δράση,
δρώντας κατά των μαύρων
κύκλων αλλά και των σακουλών,
που εμφανίζονται στο ευαίσθητο
δέρμα της περιοχής των ματιών.
Εμπλουτισμένο με βιολογικά εκχυλίσματα και έλαια, το Σέρουμ
Ματιών με Βιολογικά Μεταλλικά
Στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα, ενεργοποιεί τα κύτταρα του
δέρματος και αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου, με συνέπεια
την άμεση αντιμετώπιση των
λεπτών γραμμών, του οιδήματος κάτω από τα μάτια και
της χαλάρωσης της περιοχής.
Το αποτέλεσμα είναι εμφανής
αναζωογόνηση της περιοχής
των ματιών και ξεκούραστο
βλέμμα.

Πρόσωπο σφριγηλό &
νεανικό
Η Κρέμα Ημέρας με Βιολογικά
Μεταλλικά Στοιχεία από τη Νεκρά
Θάλασσα είναι μία ανάλαφρη
και εξαιρετικά απορροφήσιμη
κρέμα ημέρας, που βοηθά στην
ενυδάτωση και στη λείανση του
δέρματος. Η παρουσία των βιοενεργών βιολογικών θαλάσσιων
εκχυλισμάτων χαρίζει σε αυτήν την
ανάλαφρη κρέμα αντιγηραντικές
και αντιοξειδωτικές ιδιότητες που
βοηθούν το δέρμα να δείχνει πιο
σφριγηλό και πιο νεανικό.
Η Dead Sea Mineral Day Cream
θρέφει βαθιά την επιδερμίδα και
βελτιώνει την υφή και τον τόνο
της, ενώ παράλληλα προστατεύει
τα κύτταρα από τις ελεύθερες
ρίζες. Βοηθά την επιδερμίδα να
δείχνει πιο νεανική, αφήνοντας
μια αίσθηση ενυδάτωσης, απαλότητας και φρεσκάδας.

dr. organic - Organic Dead Sea Mineral
Με αντιγηραντικές & αναζωογονητικές ιδιότητες για κανονικές, λιπαρές και μικτές επιδερμίδες

► Kρέμα Νύχτας
Organic Dead Sea Mineral
Night Cream 50ml

► Σύστημα αντιγήρανσης
Organic Dead Sea Mineral
Stem Cell Anti-Aging
System 15 ml

Βαθύς καθαρισμός &
αποτοξίνωση

Ενυδάτωση και
αντιγήρανση στη
διάρκεια της νύχτας
Η Organic Dead Sea Mineral
Night Cream της dr. organic είναι μια ενυδατική και αντιγηραντική κρέμα νύχτας με Βιολογικά Μεταλλικά Στοιχεία από τη
Νεκρά Θάλασσα και μοναδικές
αντιοξειδωτικές, θρεπτικές και
επανορθωτικές ιδιότητες.
Η ανάλαφρη και απορροφήσιμη
αυτή κρέμα, δρα ενυδατικά και
αντιγηραντικά κατά τη διάρκεια
της νύχτας, αυξάνει τη διάρκεια
ζωής των κυττάρων της επιδερμίδας και βελτιώνει την υφή
και τον τόνο της, αφήνοντάς τη
νεανική και σφριγηλή.

► Μάσκα προσώπου
Organic Dead Sea Mineral
Bio-Plasma Mud Mask
100ml

6 χρόνια νεότερη σε
4 εβδομάδες!
Δοκιμάστε το νέο σύστημα
αντιγήρανσης με βλαστοκύτταρα της σειράς dr.organic
και κερδίστε 6 χρόνια μέσα σε
μόλις 4 εβδομάδες! Κλινικές
έρευνες έδειξαν ότι με καθημερινή χρήση μειώνεται ορατά η
εμφάνιση των λεπτών γραμμών
και ρυτίδων, ενώ η επιδερμίδα
μένει εμφανώς ανανεωμένη,
σφριγηλή και ενυδατωμένη.
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Η Μάσκα Προσώπου με λάσπη
από Βιολογικά Μεταλλικά Στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα
είναι μια αντιγηραντική μάσκα
προσώπου με ενεργά συστατικά
που καθαρίζουν το δέρμα σε
βάθος, διεγείρουν την αποτοξίνωση και εξισορροπούν το PH
του δέρματος. Η μοναδική αυτή
μάσκα προσώπου αποτοξινώνει
τα κύτταρα, ρυθμίζει τη λιπαρότητα και έχει ισχυρή αντιγηραντική δράση.
Η Dead Sea Mineral BioPlasma Mud Mask διεισδύει
βαθιά μέσα στους πόρους,
αφαιρώντας αποτελεσματικά την
υπερβολική λιπαρότητα και τις
ακαθαρσίες, ενώ διεγείρει την
κυτταρική ανάπλαση.
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Να μην ξεχάσω να...
…δω τον «υπέροχο Γκάτσμπι»
Για πολλούς το σπουδαιότερο αμερικανικό μυθιστόρημα του προηγούμενου αιώνα, «Ο
υπέροχος Γκάτσμπι» του Σκοτ Φιτζέραλντ, αποτυπώνει με αφηγηματικά σαγηνευτικό
τρόπο τα roaring ’20s, μια από τις πιο στιλάτες και φανταχτερές περιόδους της σύγχρονης Ιστορίας. Η κινηματογραφική μεταφορά του 1974, με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και
Μία Φάροου, χάρισε στη δική μας Θεώνη Βαχλιώτη Όλντριτς, το Όσκαρ κοστουμιών
– η μικρότερη, φανταζόμαστε, φιλοδοξία που έχει ο Μπαζ Λούρμαν για το φιλόδοξο
δικό του ριμέικ. Με ένα εντυπωσιακό τρέιλερ, ο σκηνοθέτης των «Romeo + Juliet» και
«Moulin Rouge!» αλλά και του «Australia» μάς προετοιμάζει για ένα πολύχρωμο, σικάτο
δράμα εποχής, με ένα καυτό πρωταγωνιστικό δίδυμο Λεονάρντο ντι Κάπριο - Κάρεϊ
Μάλιγκαν, το οποίο ανέβαλε την προγραμματισμένη δεκεμβριανή πρεμιέρα του για τον
επόμενο Μάιο, καθώς ο τελειομανής Αυστραλός ήθελε περισσότερο χρόνο (και εκατομμύρια δολάρια...) για να ολοκληρώσει το ποθητό αποτέλεσμα. Στους κινηματογράφους,
από την Πέμπτη 16 Μαΐου.

08/06

… χορέψω
στο 2ο Cuba Festival:
Fuzz Live Music Club
Οι προετοιμασίες για τη δεύτερη διοργάνωση του
Cuba Festival έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς,
ήδη από τον Ιανουάριο, οπότε ξεκίνησε και η
προπώληση των εισιτηρίων. Φέτος, λοιπόν, στις
8 Ιουνίου θα γίνει της... Κούβας στο Fuzz, με
τους Cuban Beats All Stars να δίνουν το «παρών» με τις καλύτερες επιτυχίες των Orishas,
γεγονός που εγγυάται το δίχως άλλο μπόλικες χορευτικές φιγούρες. Τιμή: €15 (μέχρι
15 Μαρτίου) €20, 25 (ταμείο). Προπώληση:
Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, στοά
Πεσμαζόγλου, 2107234567), Enzzo De
Cuba (Αγ. Παρασκευής 70-72, Μπουρνάζι,
2105782610), www.ticketservices.gr

10/05

… παρακολουθή
σ
την μουσική πα ω
σταση «Ποιος τη ράζωή
μου»: η ζωή το
υ
Μίκη Θεοδωρά
κη

Η ζωή του Μίκ
η Θεοδωράκη με
ταφέρεται στη σκ
τρου Badminton
ηνή του θεάαπό τις 10 Μαΐου
. Μέσα από τη
τραγούδια του Μ
μουσική και τα
ίκη, οι θεατές θα
πραγματοποιήσο
στα σημαντικότερ
υν ένα ταξίδι
α ιστορικά γεγο
νότα της νεότερ
τη Μικρασιατική
ης
Ελ
λάδας: από
καταστροφή και
τη δικτατορία το
τη δικτατορία κα
υ
Μ
εταξά, μέχρι
ι τη Μεταπολίτε
υση. Η παράστασ
περισσότερα απ
η περιλαμβάνει
ό 50 τραγούδια
– σταθμούς του
συνδυάζοντας θέ
Μίκη Θεοδωράκη
ατρο, χορό, μουσ
,
ική, ποίηση και
Συμμετέχουν 28
κινηματογράφο.
ηθοποιοί - χορε
υτές, τέσσερις τρ
μεσά τους οι Κώ
αγουδιστές (ανά
στας Μακεδόνας
, Γιώτα Νέγκα κα
μαΐδης) και 12 μο
ι Κώστας Θωυσικοί. Το σενάρι
ο
και τη σκηνοθεσ
στασης «Ποιος τη
ία της παράζωή μου» υπογρά
φει ο Θέμος Μου
σκηνικά ο Γιώργ
μουλίδης, τα
ος Πάτσας, τα κο
στούμια η Παναγ
τις χορογραφίες
ιώτα Κοκκόρου,
η Αποστολία Παπ
αδαμάκη και τις
ο Γιάννης Παπαζ
εν
ορχηστρώσεις
αχαριάκης.

credit: Portokalis / Shu
tterstock.com
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…δω το «After Earth»: Πλανήτης
Γη Καλεί... Οικογένεια Σμιθ

εί τον
Ψάχνοντας απελπισμένα να ξαναβρ
αλαν
Σιάμ
ο
,
ης»
Νάιτ της «6ης Αίσθησ
»
μου
Ανέ
του «Τελευταίου Μαχητή του
α
Νόβ
ταξιδεύει στο Διάστημα και στον
κατετην
του
πίσω
τας
ς, αφήνον
και μία χιλιετία το ανθρώπινο είδο
εδώ
γει
αφύ
κατ
ι
έχε
ι να
ίο
Κιτά
οπο
ν
του
στο
γιου
κ και του
Πράιμ, πλανήτη
αναγκάσει το σκάφος του Σάιφερ Ρέιγ
θα
ς
όμω
δα
αιγί
κατ
ική
δύτημ
υπο
διασ
ιντεν Σμιθ
στραμμένη Γη. Μια
δοκιμασία επιβίωσης. Γουίλ και Τζέ
ηρή
σκλ
μια
ει
ιμέν
περ
ς
του
υ
όπο
ί
αρ για το
προσγειωθεί ακριβώς εκε
υπογραφή των Στίβεν Γκέιγκαν ( Όσκ
κή
αρια
σεν
τη
με
ερ
θρίλ
fi
sciξο
ονται πατέρα και γιο σε ένα φιλόδο
ς την Πέμπτη 6 Ιουνίου.
«After Earth» θα «βγει» στις αίθουσε
Το
ς»).
εκτό
Εκλ
(«Ο
ίτα
Γου
ρι
Γκά
«Traffic») και

από 09/05

… επισκεφθώ την έκθεση ζωγραφικής
«Μιχάλης Μακρουλάκης: Ο Εκλεκτικός
και Λεπτουργός Ζωγράφος»
Ο Μιχάλης Μακρουλάκης είναι ένας από
τους λίγους ευρωπαίους ζωγράφους,
που κατέχει σε βάθος τα μυστικά της
μινιατούρας και παραμένει ο σθεναρός
διεκδικητής της οπτικής φιλοκαλίας,
της σταθερής ουσίας των πραγμάτων
και της διαυγούς διατύπωσης. Το
κάλλος για τον ίδιο ορίζεται από τις απαράβατες έννοιες της τελειότητας, της αρμονίας
και της καθαρότητας. Όπως εύστοχα γράφει
ο Άγγελος Δεληβορριάς, ένα ζωγραφισμένο
ματσάκι του από παπαρούνες του είναι "σαν
να μετουσιώνει ό,τι απορροφά η όραση σε
εμπειρία αφής". Πολύτιμα έργα μικρών και
μεγάλων διαστάσεων από το 1960 έως και
σήμερα, άλλα δουλεμένα στην Αθήνα και
τη Σύρο και άλλα στην Τεχεράνη, φανερώνουν την αμετακίνητη θέση του απέναντι
στη γαλήνια ενατένιση του έρωτα και της
ζωής. Στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και
Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, 9 Μαΐου έως
23 Ιουνίου. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή: 10:0018:0 Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00-20:00
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έως

29/06
...να ανα
κα

λύψω τ
Το Βιομη
χανικό Μ ο μυστικό του
ουσείο Φ
φωταερίο
διεύρυνσ
ωταε
ης
υ
νιάζει έν της εκπαιδευτική ρίου, στο πλαίσιο
α ακόμη
της
ς του πο
λ
εκπαιδευ
στήριο το
τικό πρό ιτικής, εγκαιυ Φωταε
γρ
ρίου", στ
παιδιά ηλ
οχευμένο αμμα "Το Μυικίας 5-7
αποκ
ε
τ
ου" είναι
ένα εκπα ών. Το "Μυστήριο λειστικά σε
ιδ
του Φωτ
ευτικό πρ
τους μικ
αερίρού
όγρ
τα κομμά ς επισκέπτες του αμμα που προσκα
τια μιας κ
λ
Μουσείο
υ να ενώ εί
ατασκευή
αποστολέ
σ
ς
ο
ςμ
υν
παζλ μέσ
α
ρατηρητικ υστικών πρακτόρ
ων, παιχν από ειδικές
ότητας, σ
ίδια ρόλω
υν
γρίφους.
ν, πα
Μια περιπ εργασίας, δημιου
ρ
έ
γικότητας τεια που
ρύνει τα π
έχε
και
αιδ
φωταερίο ιά να ανακαλύψο ι ως στόχο να ενθ
υν το παλ
αρυ και τον
αιό εργοσ
τρόπο λε
ματα που
ιτουρ
τάσιο
υπ
που προέ ήρχαν στο εργοσ γίας του, τα επαγγ
τάσιο, αλ
κυπταν α
λά και τα έλπό την πα
γνωρίσου
υλικά
ρ
αγω
ντ
του παρε ην τεχνολογία κα γική διαδικασία.
Να
ι τις μορ
λθόντος
φές ενέρ
και του μ
ξεκινάει
γειας
έλλοντος
το Σάββα
. Το π
το 2
Σάββατο
μέχρι το 0 Απριλίου και θα ρόγραμμα
γίνεται κ
τέλος Ιο
του Δήμο
άθε
υνίου. Σ
υ Αθηνα
την Τεχν
ίων, Γκάζ
όπολη
ι, Πειραιώ
ς 100.
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Σε αυτό το τεύχος, ο Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος,
κ. Κωνσταντίνος Ξένος απαντά στα ερωτήματα που εσείς θέσατε!

Κάνω δίαιτα με στόχο να χάσω 10 κιλά στο επόμενο τρίμηνο. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν κάποια συμπληρώματα διατροφής που βοηθάνε
στην απώλεια βάρους, και άλλα τα οποία θα πρέπει να
παίρνω συμπληρωματικά, ώστε να καλύπτω πιθανές
ελλείψεις σε βιταμίνες λόγω της κατανάλωσης λίγων
θερμίδων. Τι ακριβώς ισχύει;
Λένα
Mε τη σωστή καθοδήγηση από κάποιον ειδικό,
ορισμένα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους. Ο ειδικός είναι εκείνος που, έπειτα από την καταγραφή του ιστορικού,
τον συγκερασμό με τον τρόπο ζωής σας, αλλά και τις
ενδείξεις συγκεκριμένων εξετάσεων, θα καθορίσει αν
και τι συμπληρώματα διατροφής χρειάζεστε. Υπάρχουν
συμπληρώματα διατροφής με εργογόνο δράση, που
υπό προϋποθέσεις μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά,
αλλά και άλλα που ενισχύουν τον οργανισμό σε επίπεδο
μικροθρεπτικών συστατικών (βιταμινών, ιχνοστοιχείων,
μετάλλων), όταν αυτό είναι αναγκαίο.

(4 τακτικά γεύματα, προσοχή στη κατανάλωση κορεσμένου λίπους, 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών
ημερησίως) και είχαν καλύτερο σωματικό βάρος από
τα άτομα που το παρέλειπαν. Αυτό το στοιχείο, λοιπόν,
ενισχύει την άποψη, ότι η συστηματική πρόσληψη
πρωινού προδιαθέτει και βάζει τις ρίζες θα λέγαμε,
για γενικότερα καλύτερη διατροφή με μακροπρόθεσμα οφέλη στην διατήρηση ενός υγιούς σωματικού
βάρους.
Στην εγκυμοσύνη μου πήρα 20 κιλά. Σε
πόσο διάστημα μπορώ να τα χάσω;
Μαριάννα
Αν θηλάζετε, τότε η απώλεια πρέπει να
έχει ήπιο και σταδιακό χαρακτήρα, ώστε να
μην διαταραχθεί ο μοναδικός σε οφέλη θηλασμός. Αν δεν θηλάζετε, μπορείτε να μπείτε
σε κανονικό ρυθμό απώλειας βάρους, που κυμαίνεται στα 2-5 κιλά τον μήνα.

Ισχύει ότι αν αρχίσω να τρώω πρωινό θα
χάσω βάρος; Μέχρι τώρα το απέφευγα για
να γλιτώνω θερμίδες.
Γεωργία

Έχω ακούσει ότι μεγαλώνοντας είναι καλό
να σταματάμε να καταναλώνουμε γάλα, γιατί
κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Ισχύει;
Στέφανος

Μελέτη που έκανε το British Nutrition
Foundation σχετικά με το πρωινό, έδειξε ότι
τα άτομα που δεν παρέλειπαν αυτό το σημαντικό γεύμα της ημέρας, διατρέφονταν σε μεγάλο
ποσοστό υπό τις συνθήκες της υγιεινής διατροφής

Εξαρτάται από το αν έχετε ή όχι δυσανεξία
στη λακτόζη. Αν έχετε, τότε επιλέξτε άλλα
είδη γαλακτοκομικών, όπως το γιαούρτι και
τα τυριά ή γάλα με λίγη ή καθόλου λακτόζη.
Ήδη κυκλοφορούν τέτοια γάλατα. ||

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ healthyme, O ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΦΑΣ,
ΛΥΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ κατα τη διαρκεια των καλοκαιρινων διακοπων.
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ info@iso-plus.gr
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είναι το καλοκαίρι σας;
Αυτό το καλοκαίρι υιοθετήστε τη φιλοσοφία
ενός πιο φυσικού και υγιεινού τρόπου ζωής
με τα μοναδικά δώρα που σας χαρίζει η ISOPLUS!

Λάβετε μέρος στον καλοκαιρινό διαγωνισμό
της ISOPLUS & αποκτήστε την ευκαιρία να κερδίσετε:
• 5 δίωρα personal session γνωριμίας με το άθλημα του Windsurfing
από τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη
• 1 ποδήλατο trekking IDEAL OPTIMUS αξίας 585€
• 1 αναδιπλούμενο ποδήλατο πόλης IDEAL COBI 30 αξίας 439€
• 3 δωροεπιταγές αθλητικής ένδυσης - υπόδησης αξίας 200€
• 10 σετ προϊόντων της επιλογής σας από την ISOPLUS αξίας 100€
Για ολόκληρο τον μήνα Ιούνιο, με κάθε αγορά δύο προϊόντων της ISOPLUS
από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία με την «Ειδική Σήμανση ISOPLUS», παίρνετε
ένα αριθμημένο κουπόνι με το οποίο μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό.

Perfect for Every Body
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Health & Nutrition
εμπνευσμένη από τη φύση

find us on

ÁÈÇÍÁ: Τ. 210 95 79 707 • F. 210 95 72 169 • e-mail: info@iso-plus.gr • www.healthyme.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τ. 2310 028 668 • F. 2310 028 668 εσωτ. 2301
* Οι είκοσι (20) νικητές του διαγωνισμού, έπειτα από κλήρωση, θα κερδίσουν 1 ποδήλατο trekking, 1 αναδιπλούμενο ποδήλατο πόλης, 3 δωροεπιταγές αθλητικής ένδυσης-υπόδησης αξίας 200€ η καθεμία, 10 δωροεπιταγές
αξίας 100 € η καθεμία, για αγορά προϊόντων της ISOPLUS, ενώ 5 τυχεροί θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία ενός personal μαθήματος wind-surfing με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη!

