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Γ 
ια όλους εµάς στην ISOPLUS, ο ερχοµός του 2013 σηµατοδο-
τεί την έναρξη µίας νέας χρονιάς γεµάτης δηµιουργικότητα, 
νέες ιδέες, νέα προϊόντα και νέες προτάσεις προς την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό σας παρουσιάζουµε τη Nature’s Bounty ®, 
το νέο value-for-money brand που προσφέρουµε στον κατα-

ναλωτή. Η Nature’s Bounty ® µε το µότο “Perfect for Every Body” επιδει-
κνύει 40 χρόνια αριστείας και αξιοπιστίας στον κλάδο των συµπληρωµάτων 
διατροφής, παρέχοντας υψηλής ποιότητας συµπληρώµατα διατροφής, βιτα-
µίνες, µέταλλα και φυτικά εκχυλίσµατα. 

Συνδυάζοντας τις τελευταίες ανακαλύψεις στην επιστήµη της διατροφής 
µε τις καλύτερες πρώτες ύλες από όλο τον κόσµο, προσφέρει προϊόντα 
εξαιρετικής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Η Nature’s Bounty ® είναι αφοσιωµένη στην προαγωγή της καλής υγείας 
των καταναλωτών και στην ικανοποίηση των συνεχώς µεταβαλλόµενων 
αναγκών τους για υγεία και ευεξία, κατορθώνοντας µε αυτόν τον τρόπο 
να συνδέσει το όνοµά της µε την υψηλή ποιότητα, την πρωτοπορία και την 
αξιοπιστία.  

Επιπλέον, ξεκινάµε τη νέα µας χρονιά µε δυναµικές και σηµαντικές προσφο-
ρές, καθώς και ενέργειες προς όλους εσάς τους καταναλωτές µας, µε σκοπό 
να σας ευχαριστήσουµε για την εµπιστοσύνη και αγάπη που µας δείχνετε όλα 
αυτά τα χρόνια.

Με τις καλύτερες ευχές µας για ένα εξαιρετικό 2013!
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∆ηµιουργικότητα  
& νέες ιδέες για το 2013!

  editorial |       |

Ηρώ Κουµάκη
∆ιευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας

ISOPLUS 





O χειμώνας ενέσκηψε δριμύς και καθυστερημένος. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η 
υγρασία και γενικά οι ψυχρές συνθήκες, σε συνδυασμό με την επανέναρξη της 
λειτουργίας των σχολείων, ευνοούν την εξάπλωση των λοιμώξεων που προσβάλ-
λουν, κυρίως, το αναπνευστικό σύστημα. Μπορούμε, ωστόσο, ενισχύοντας την 
άμυνά μας, να μειώσουμε σημαντικά τις πιθανότητες προσβολής μας από τις 
διάφορες ιώσεις και μικροβιακές λοιμώξεις. 



Αποκτήστε άµυνα 
από... ατσάλι 

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

O 
βασικότερος λόγος της ραγδαίας εξάπλω-
σης των εποχιακών αναπνευστικών λοιµώ-
ξεων τον χειµώνα είναι ο συγχρωτισµός 
πολλών ανθρώπων σε κλειστούς χώρους, 
όπου η µετάδοση των ιώσεων ευνοείται. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι λοιµώξεις αυτές εί-
ναι ήπιες και απλώς ταλαιπωρούν τους παθόντες για 
λίγες ή περισσότερες ηµέρες. Πιο σοβαρά µπορούν να 
εξελιχθούν σε άτοµα πολύ µικρής ή µεγάλης ηλικίας, 
ανοσοκατεσταλµένα ή µε προϋπάρχουσες παθήσεις του 
αναπνευστικού κ.ο.κ. 

Για να µπορέσουµε να δυναµώσουµε το ανοσοποιη-
τικό µας σύστηµα και να αποφύγουµε τις λοιµώξεις ανα-
πνευστικού, πρέπει να υιοθετήσουµε έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής. Αυτός περιλαµβάνει σωστή διατροφή, άσκηση και 
µείωση του άγχους αλλά και υγιεινές συνήθειες όπως 
π.χ. το συχνό πλύσιµο των χεριών πριν το φαγητό, όταν 
γυρίζουµε στο σπίτι κλπ. Όσον αφορά στη διατροφή, ορι-
σµένες βιταµίνες µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο 
ενάντια στους ιούς που προκαλούν το κρυολόγηµα. Ας 
δούµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά.

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
H πρώτη γενική οδηγία είναι, φυσικά, να αποφεύγου-
µε όσο το δυνατόν να ερχόµαστε σε επαφή µε νοσούντα 
άτοµα και να περιορίζουµε, σε περιόδους έξαρσης των 
ιώσεων, τη δική µας έκθεση, πολύ δε περισσότερο των 
παιδιών και των ηλικιωµένων, σε κλειστούς χώρους. 
Φυσικά, από την άλλη πλευρά, αυτό σηµαίνει πως αν 

ΓΡΙΠΗ-ΙΩΣΕΙΣ



εµείς είµαστε οι νοσούντες πρέ-
πει να µείνουµε στο σπίτι όσες 
µέρες χρειάζεται, ώστε να µη δι-
ασπείρουµε τα µικρόβια. 

Κύριος τρόπος διάδοσης αυ-
τών των λοιµώξεων είναι τα στα-
γονίδια, που διασπείρονται µε 
το φτάρνισµα ή τον βήχα. ∆ευ-
τερευόντως, η µετάδοση γίνεται 
από τα χέρια και τα αντικείµενα, 
που µπορεί να αγγίξει το άτοµο 
που νοσεί. Γι’ αυτό και το πλύ-
σιµο των χεριών µετά από κάθε 
κοινωνική επαφή µε άρρωστα 
άτοµα, αλλά και η τακτική υγιεινή 
των χεριών είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντική. Καλό είναι να αποφεύγετε 
να αγγίζετε µε τα χέρια σας τη 
µύτη και το στόµα σας κατά τις 
περιόδους έξαρσης των ιώσεων, 
ώστε να περιορίσετε την πιθανό-
τητα µόλυνσής σας. Tα µάτια, το 
στόµα και η µύτη µας, συνιστούν 
για τους ιούς «ανοικτές πύλες» 
προς τον οργανισµό. 

ΤΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΜΑΣ;
Είτε προσπαθούµε να προλάβου-
µε είτε να θεραπεύσουµε µια λοί-
µωξη, το ανοσοποιητικό σύστηµα 
είναι το σηµαντικότερο όπλο που 
διαθέτουµε. Ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής, ωστόσο, τείνει να οδηγήσει 
στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα 
- καταπονεί αντί να ενδυναµώνει 
το ανοσοποιητικό µας σύστηµα. 
Μερικοί από τους σηµαντικότε-
ρους εχθρούς του ανοσοποιητικού 
µας συστήµατος είναι: ο καπνός, 

το άγχος, η µόλυνση του περι-
βάλλοντος, τα εντοµοκτόνα, 

η ακτινοβολία, τα χηµικά 
(βιοµηχανικά και οικιακά), 
η άσκοπη λήψη φαρµά-
κων όπως τα αντιβιοτικά, 

τα ανοσοκατασταλτικά φάρ-
µακα (που όµως χορηγούνται 

σε ειδικές παθήσεις σε άτοµα 
που ακολουθούν ειδικές οδηγί-
ες προστασίας), τα πρόσθετα στα 
τρόφιµα, η διατροφή που περιέχει 
πολύ αλάτι, το λίπος ή η ζάχαρη, η 
παχυσαρκία ή η υπερβολική αδυ-
ναµία, οι  εξαντλητικές δίαιτες, οι 
ελλείψεις σε µέταλλα, όπως π.χ. ο 
σίδηρος και σε βιταµίνες, η έλλει-
ψη ύπνου και, βεβαίως, η αρνητική 
στάση ζωής και η κατάθλιψη.  

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Πολυβιταµίνες: Σε µια µελέτη η 
οποία δηµοσιεύτηκε στο κορυφαίο 
ιατρικό περιοδικό Lancet, διαπι-
στώθηκαν σηµαντικές βελτιώσεις 
στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
τους συστήµατος, σε ηλικιωµένους 
που έπαιρναν πολυβιταµίνες, ενώ 
οι λοιµώξεις µειώθηκαν στο µισό 
(1). Ένα καλό παράδειγµα τέτοιου, 
πολυβιταµινούχου σκευάσµατος 
είναι η VM-2000 της Solgar, ειδικά 
σχεδιασµένη για να καλύπτει τις 
αυξηµένες ενεργειακές απαιτή-
σεις του σύγχρονου ανθρώπου. Η 
VM-2000 στηρίζει τον οργανισµό 
και τον καθιστά ικανό να διεκ-
περαιώσει όλες τις καθηµερινές 
του δραστηριότητες. Τον βοηθά 
να αντεπεξέλθει στη µόλυνση του 
περιβάλλοντος, στο στρες, στην 
πνευµατική και σωµατική κόπω-
ση. Η VM-2000 περιλαµβάνει βι-
ταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία, 
αµινοξέα, αντιοξειδωτικά, πεπτικά 
ένζυµα, υπέρ-τροφές, βότανα, 
υδατοδιαλυτές ίνες και βιοφλα-
βονοειδή. Έτσι, παρέχει στον ορ-
γανισµό τα απαραίτητα συστατικά, 
σε ικανές ποσότητες, στις σωστές 
αναλογίες και στην πλέον αφο-
µοιώσιµη µορφή, για την επίτευξη 
των καλύτερων δυνατών αποτε-
λεσµάτων ζωτικότητας, ενέργειας 
και υγείας. 

Είτε προσπαθούμε 
να προλάβουμε είτε 
να θεραπεύσουμε 
μια λοίμωξη, το 

ανοσοποιητικό σύστημα 
είναι το σημαντικότερο 
όπλο που διαθέτουμε.
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|  TEΣΤ: Μήπως έχει πέσει η άμυνά σας; | 
Κάνοντας το τεστ που ακολουθεί, μπορείτε να διαπιστώσετε πόσο γερό είναι το ανοσοποιητικό σας σύστημα. 
Μετρήστε ένα βαθμό για κάθε «ναι» που σας ταιριάζει ως απάντηση!  

Όχι Ναι 

❑  ❑  Παθαίνετε περισσότερα από τρία κρυολογήματα το χρόνο;  

❑  ❑  Δυσκολεύεστε να αναρρώσετε από ιογενή λοίμωξη; 

❑  ❑  Παθαίνετε συχνά στοματίτιδες, έρπη, κυστίτιδες ή μυκητιάσεις;  

❑  ❑  Παίρνετε αντιβίωση δύο ή περισσότερες φορές το χρόνο;  

❑  ❑  Ζήσατε μια σημαντική προσωπική απώλεια τη χρονιά που πέρασε; 

❑  ❑  Υπάρχει ιστορικό καρκίνου στην οικογένειά σας; 

❑  ❑  Παίρνετε κάποιο φάρμακο;  

❑  ❑  Αντιμετωπίζετε κάποια χρόνια, φλεγμονώδη ασθένεια, όπως έκζεμα, άσθμα ή αρθρίτιδα;  

❑  ❑  Είστε υπέρβαρος/η ή παχύσαρκος/η;

❑  ❑  Υποφέρετε από αλλεργίες; 

❑  ❑  Πίνετε περισσότερο από ένα οινοπνευματώδες ποτό την ημέρα;  

❑  ❑  Πίνετε λιγότερο από 1 λίτρο νερό την ημέρα (συμπεριλαμβανομένου και του νερού που 
περιέχεται στα διάφορα ροφήματα); 

❑  ❑  Τρώτε περισσότερο από 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη την ημέρα;  

❑  ❑  Τρώτε σπάνια φρέσκα φρούτα και λαχανικά; 

❑  ❑  Νομίζετε ότι σας λείπουν βιταμίνες;  

❑  ❑  Τρώτε πολλά επεξεργασμένα ή έτοιμα φαγητά;  

❑   ❑   Έχετε ανάγκη από κάποιο διεγερτικό -καφέ, τσάι ή τσιγάρο- το πρωί ή σε τακτικά διαστή-
ματα στη διάρκεια της μέρας;  

❑  ❑  Νιώθετε συχνά υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μετά τα γεύματα;  

❑  ❑  Τρώτε κρέας περισσότερες από 5 φορές την εβδομάδα; 

❑  ❑  Τρώτε συχνά έτοιμα, πρόχειρα φαγητά;  

❑  ❑  Εκτίθεστε λιγότερο από 1 ώρα την ημέρα στο φυσικό φως (και τον ήλιο);  

❑  ❑  Ασκείστε ελάχιστα ή πάρα πολύ;  

❑  ❑  Η δουλειά σας είναι καθιστική;  

❑  ❑  Καπνίζετε;  

❑  ❑  Ζείτε ή δουλεύετε σε περιβάλλον όπου καπνίζουν;  

❑  ❑  Κοιμάστε λιγότερες από 8 ώρες την ημέρα;  

❑  ❑  Είσαστε δυσαρεστημένοι από κάποιο σημαντικό κομμάτι της ζωής σας;  

❑  ❑  Είσαστε ευέξαπτοι, ευερέθιστοι και εύκολα ανησυχείτε ή αγχώνεστε;  

❑  ❑  Καταναλώνετε συχνά ζωικά λιπαρά;  

Βαθμολογία 
*  20 ή περισσότερα ΝΑΙ: Πρέπει απαραιτήτως να κάνετε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ζείτε και δια-

τρέφεστε, αν θέλετε να έχετε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, που θα σας εξασφαλίσει υγεία και δύναμη. 
*  10 ή περισσότερα ΝΑΙ: Βρίσκεστε στο μέσο όρο. Βρείτε τρόπους αλλαγής της ζωής και των διατροφικών 

σας συνηθειών, ώστε τα «ναι» να γίνουν «όχι».
*  Λιγότερα από 10 ΝΑΙ: Είστε σε καλή φυσική κατάσταση και, κατά πάσα πιθανότητα, έχετε ισχυρό ανο-

σοποιητικό σύστημα. 



Εχινάκεια (Echinacea): Πριν από µερικά χρόνια, 
η εχινάκεια ήταν άγνωστη στους Έλληνες. Σήµε-
ρα, αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή βότανα στην 
αντιµετώπιση των ιώσεων και της γρίπης. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι η Echinacea αυξάνει την ικανότητα 
αντίστασης του οργανισµού στις λοιµώξεις από ιούς 
και βακτήρια, ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό 
σύστηµα. Επίσης, βοηθά στην ανακούφιση από συ-
µπτώµατα των αλλεργιών. Το σκεύασµα Echinacea 
Fizz της Optima, σε αναβράζουσες ταµπλέτες µε 
γεύση φρούτων, είναι µια υψηλής αποτελεσµατι-
κότητας φόρµουλα, που συνδυάζει τη δράση της 
εχινάκειας µε δυο εξαιρετικές φυσικές πηγές βιτα-
µίνης C, το αγριοκέρασο Acerola και τους καρπούς 
αγριοτριανταφυλλιάς. Το Echinacea Fizz τονώνει τις 

φυσικές άµυνες του οργανισµού και θεωρείται εξαι-
ρετικά χρήσιµο σε περιπτώσεις κρυολογηµάτων, 
γρίπης και µολύνσεων. 

Βιταµίνη C: Τα οφέλη της βιταµίνης C και η συ-
νεισφορά της στην άµυνα του οργανισµού είναι 
γνωστά σε όλους. Η βιταµίνη C βοηθά στην αύξηση 
της παραγωγής λευκών αιµοσφαιρίων και αντισω-
µάτων και ιδίως της ιντερφερόνης, µιας πρωτεΐνης/
αντισώµατος που περιβάλλει προστατευτικά τις 
κυτταρικές µεµβράνες, αποθαρρύνοντας έτσι την 
είσοδο των ιών.

Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν πόσο 
εύκολα καταστρέφεται και πόσο λίγη, τελικά, απο-
µένει στις τροφές µέχρι την κατανάλωσή τους. 
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|  Solgar - Wild Alaskan Full Spectrum Omega: 
Οφέλη για όλα τα συστήματα του οργανισμού | 

Το συμπλήρωμα διατροφής Wild Alaskan Full Spectrum OMEGA, από 
λάδι του σολομού Αλάσκας, καλύπτει όλο το εύρος των ΩΜΕΓΑ ουσιω-
δών λιπαρών οξέων (Ω3, Ω5, Ω6, Ω7 & Ω9) και περιέχει επιπλέον αστα-
ξανθίνη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά στη μέγιστη αφομοίωση 
των λιπαρών οξέων ωμέγα από τον οργανισμό και βιταμίνη D3, η οποία 
αποτελεί ένα απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο, που συμβάλλει στην υγεία 
του οστικού, του ανοσοποιητικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 
Το Wild Alaskan Full Spectrum Omega της Solgar επιδρά θετικά στο 
κυκλοφορικό και καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ χάρη στα ωμέγα-7 που 
περιέχει, έχει αντιοξειδωτική δράση και προάγει την εύρυθμη πεπτική 
λειτουργία. Επιπλέον, παρέχει ήπια αντιφλεγμονώδη δράση, προάγει την 
εγκεφαλική λειτουργία και βοηθάει στη διατήρηση υγιών επιπέδων τρι-
γλυκεριδίων στο αίμα. 
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Η Ester-C της Solgar είναι µια 
επαναστατική, µη όξινη µορφή 
βιταµίνης C, µε ενσωµατωµένα: 
σύµπλεγµα κιτρικών βιοφλαβονο-
ειδών, ασβέστιο, acerola, καρπούς 
αγριοτριανταφυλλιάς, ρουτίνη και 
τους φυσικά ευρισκόµενους µε-
ταβολίτες της βιταµίνης C. Οι µε-
ταβολίτες βοηθούν, ώστε η Ester C 
της Solgar να απορροφάται 4 φο-
ρές περισσότερο, να ενεργοποιεί-
ται δύο φορές γρηγορότερα και να 
παραµένει στην κυκλοφορία δύο 
φορές περισσότερο σε σχέση µε 
την κανονική βιταµίνη C. Επιπλέον, 
οι µεταβολίτες της επιτρέπουν στη 
βιταµίνη C να διεισδύει στα λευκά 
αιµοσφαίρια αποτελεσµατικότερα, 
ενισχύοντας τον καίριο ρόλο τους 
στην αποδοτικότερη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήµατος. 

Βιταµίνη D: Η επάρκεια της βι-
ταµίνης D στον οργανισµό εξα-
σφαλίζει την απορρόφηση του 
ασβεστίου και του φωσφόρου, 
την καλή διάθεση και ζωτικότητα, 
καθώς και την προστασία κατά 
των προκλήσεων του χειµώνα, 
αφού ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστηµα ενάντια στις καθηµερι-
νές απειλές. Μάλιστα, η µειωµέ-
νη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια 
του χειµώνα και η χρήση των 
αντηλιακών που µπλοκάρουν την 
απορρόφηση κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, εµποδίζουν την 
πρόσληψή της από τον οργανισµό. 

Η βιταµίνη D θεωρείται 
επίσης απαραίτητη για δια-
τήρηση υγιών οστών, µυών 
και δοντιών, ενώ παράλληλα 
συµβάλλει στην ενίσχυση της 
λειτουργίας του ανοσοποιητικού 
συστήµατος. Η βιταµίνη D3 είναι η 
πιο αφοµοιώσιµη από τον οργανι-
σµό µορφή, βιταµίνης D. Η Solgar 

παρέχει τη βιταµίνη D3 από φυσικές 
πηγές και χωρίς πρόσθετα χρώµατα, 
αρώµατα και συντηρητικά.

Αντιοξειδωτικά: Φροντίστε να 
καταναλώνετε τουλάχιστον 5 µε-
ρίδες φρούτων και λαχανικών 
καθηµερινά. Αν δεν τα καταφέρ-
νετε, δοκιµάστε ένα συµπλήρω-
µα διατροφής. Τα αντιοξειδωτικά 
βοηθούν στην καταπολέµηση του 
οξειδωτικού στρες που βλάπτει 
τα κύτταρα. Το οξειδωτικό στρες 
οφείλεται στις ελεύθερες ρίζες 
οξυγόνου που σχηµατίζονται 
λόγω της έκθεσης στη ρύπανση, 
στο κάπνισµα, στο στρες κ.λπ. Τα 
αντιοξειδωτικά, εκτός από την 
εξουδετέρωση των ελευθέρων 
ριζών, ενισχύουν το ανοσοποι-
ητικό σύστηµα. (∆ιαβάστε πε-
ρισσότερα για τα αντιοξειδωτικά 
και τις ευεργετικές δράσεις τους 
στον οργανισµό στη σελίδα 34 
του περιοδικού). 

Μελατονίνη: Η γνωστή ως «ορµό-
νη του ύπνου», παίζει σηµαντικό 
ρόλο στην αντοχή µας απέναντι 
στους ιούς και τα µικρόβια. ∆εν 
είναι τυχαίο ότι η έλλειψη ύπνου 
αυξάνει σηµαντικά τις πιθανότητες 
να αρρωστήσουµε. Αυτό συµβαί-
νει γιατί η έλλειψη ύπνου µπορεί 
να καταστείλει τα Τ-λεµφοκύτταρα 
και να µειώσει το επίπεδο των 
αντισωµάτων στον οργανισµό.  

Προβιοτικά: Εκτός από τη βοή-
θεια που προσφέρουν στον το-
µέα της καλής λειτουργίας του 
εντέρου, τα προβιοτικά συµβάλ-
λουν επίσης στην καλύτερη λει-
τουργία του ανοσοποιητικού µας 
συστήµατος και στην αποφυγή 
των λοιµώξεων, κυρίως σε παι-
διά µικρής ηλικίας. 
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Η επάρκεια  
της βιταμίνης D  
στον οργανισμό 
εξασφαλίζει την 
απορρόφηση του 

ασβεστίου και του 
φωσφόρου, την καλή 

διάθεση και ζωτικότητα, 
καθώς και προστασία 
κατά των προκλήσεων 

του χειμώνα,  
αφού ενισχύει  

το ανοσοποιητικό 
σύστημα ενάντια  
στις καθημερινές 

απειλές. 



Σχολεία και παιδικοί σταθµοί θε-
ωρούνται οι «παράδεισοι» των 
ιώσεων και τα µικρά παιδιά τα πιο 
εύκολα θύµατά τους. Τα µωρά, 
µετά την ηλικία των 6-12 µηνών 
χάνουν τη µεταβιβαζόµενη φυ-
σική ανοσία από τη µητέρα τους 
ενώ, παράλληλα, στερούνται ειδι-
κών αµυντικών µηχανισµών, κυρί-
ως αντισωµάτων, έναντι διαφόρων 
µικροοργανισµών, περίπου έως 
την ηλικία των 5 ετών. Γι’ αυτό και 
µόλις βγαίνουν για πρώτη φορά 
από το σπίτι π.χ. για να πάνε στον 
παιδικό σταθµό, το πρώτο διάστη-
µα είναι συνεχώς άρρωστα!

Πώς µπορούµε, όµως, να ενι-
σχύσουµε το ανοσοποιητικό σύστη-
µα των παιδιών και να τα προστατέ-
ψουµε από τις ιώσεις; Για τις ιώσεις, 
ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Μια 
ίωση αντιµετωπίζεται µε συντηρη-
τικούς τρόπους, όπως κατάκλιση, 
αποφυγή της κόπωσης, υγιεινό 
περιβάλλον, σωστή διατροφή και 
…υποµονή. Τα παιδιά θα πρέπει να 
παραµείνουν στο σπίτι µέχρι η ίωση 
να κάνει τον κύκλο της περίπου 3-6 
ηµέρες. Τα αντιβιοτικά δεν χρειά-
ζονται γιατί κανένα αντιβιοτικό δεν 
«πιάνει» τους ιούς. Εποµένως, µην 
πιέζετε τον παιδίατρο για αντιβίωση 
και, βέβαια, µην τη δίνετε µόνοι σας 
στο παιδί, εν αγνοία του γιατρού!

Πρόληψη
Είναι κοµβικός και για τα παιδιά ο 
ρόλος της διατροφής. Βάλτε στη 
διατροφή του παιδιού σας περισ-
σότερα φρούτα (προσφέρετέ τα 
σαν ενδιάµεσο γεύµα, στολίστε 
µε φρέσκα φρούτα τα γλυκά σας 
ή φτιάξτε του smoothies και χυ-
µούς). Αν δεν µπορείτε να πείσετε 
το παιδί σας να καταναλώσει αρ-

κετά φρούτα και λαχανικά, µπορεί-
τε να ενισχύσετε και να τονώσετε 
την αντοχή του µε τη µασώµενη 
πολυβιταµίνη Kangavites Formula 
Chewable Tabs της Solgar. Έχει ευ-
χάριστη γεύση τροπικών φρούτων 
και είναι ειδικά σχεδιασµένη για τις 
ανάγκες των παιδιών. Περιέχει 14 
βιταµίνες και 11 µέταλλα και είναι 
εµπλουτισµένη µε λεκιθίνη, σκόνη 
καρότου-παντζαριού-φράουλας-
µήλου-µπρόκολου-βερίκοκου, 
κιτρικά βιοφλαβονοειδή, καροτε-
νοειδή και καρπούς αγριοτριαντα-
φυλλιάς. Η φόρµουλα αυτή δηµι-
ουργήθηκε λαµβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες ανάπτυξης των παι-
διών και στοχεύει στην ισχυρο-
ποίηση µιας καλής υγείας για τα 
µετέπειτα χρόνια. 
Επίσης, για την πρόληψη των ιώ-
σεων, ισχύουν όσα είπαµε παρα-
πάνω και για τους µεγάλους. Είναι 
σηµαντικό δηλαδή να διδάξετε 
στα παιδιά σας να πλένουν τακτι-
κά τα χέρια τους, κάθε φορά που 
έρχονται στο σπίτι, αµέσως µετά 
από κάθε επίσκεψή τους στην 
τουαλέτα και πριν να φάνε κάτι, 
καθώς επίσης και να µην ακου-
µπούν τα χέρια τους στα µάτια και 
στη µύτη τους. Επίσης, είναι καλό 
να τους µάθετε να µην µοιράζο-
νται το φαγητό και το ποτό τους 
(π.χ. τον χυµό τους) στο σχολείο µε 

άλλα παιδάκια, καθώς αυτός είναι 
ένας από τους πιο πρόσφορους 
τρόπους... ανταλλαγής µικροβίων. 
Ένα παιδί ή ενήλικας µολυσµένος 
από κάποιον ιό, τον µεταφέρει κυ-
ρίως µε το σκούπισµα της µύτης (ή 
µετά από χρήση της τουαλέτας, εάν 
πρόκειται για γαστρεντερίτιδα) στα 
χέρια του και στη συνέχεια µολύνει 
ό,τι αγγίζει (παιχνίδια, έπιπλα, διά-
φορα αντικείµενα). Η αντοχή των 
ιών του αναπνευστικού στα µολυ-
σµένα αντικείµενα µπορεί να είναι 
έως και τρία 24ωρα.
Άλλοι τρόποι για να θωρακίσετε 
το παιδί σας από µύκητες, ιούς 
και µικρόβια είναι οι εξής: 
•  Φροντίστε το παιδί σας να κοι-

µάται αρκετές ώρες. Ένα µωρό 
µπορεί να κοιµάται έως και 18 
ώρες την ηµέρα, τα νήπια πε-
ρίπου 12-13 ώρες και τα παιδιά 
σχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας περίπου 10 ώρες. 

•  Θηλάστε. Το µητρικό γάλα πε-
ριέχει πληθώρα αντισωµάτων, 
που ενισχύουν το ανοσοποιητι-
κό σύστηµα του παιδιού.

•  Κάντε την άσκηση µέρος της 
ζωής του. Η τακτική άσκηση αυ-
ξάνει την παρουσία αντισωµά-
των στον παιδικό οργανισµό. 

•  Περιορίστε την έκθεσή του στο 
παθητικό κάπνισµα. 

•  Μην του δίνετε µε το παραµικρό 
αντιβίωση. Τα αντιβιοτικά αντι-
µετωπίζουν µόνο τις ασθένειες 
που προκαλούνται από βακτήρια 
και δεν προσφέρουν τίποτα στο 
παιδί, αν ο λόγος για τον οποίο 
αρρώστησε είναι ένας ιός. ||

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Chandra R.K., Effect of vitamin and trace-element 
supplementation on immune responses and infection in 
elderly subjects,  The Lancet, Volume 340, Issue 8828, 
Pages 1124-1127
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οι...	σωματοφύλακες	
του	οργανισμού

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ



A
ν και ίσως πολλοί 
δεν το γνωρίζουν, ο 
οργανισµός µας εί-
ναι …γεµάτος από 
µικρόβια! Κάτι τέτοιο 

ίσως ακούγεται τροµακτικό ή και 
παράλογο, µιας και τα µικρόβια 
είναι συνδεδεµένα στο µυαλό 
µας µε κάτι….κακό. Ωστόσο, πρέ-
πει να διευκρινίσουµε ότι δεν 
µιλάµε για παθογόνα, αλλά για 
«καλά» µικρόβια που κατοικούν 
στο έντερό µας και, υπό κανονι-
κές συνθήκες, βοηθούν τον ορ-
γανισµό µας χωρίς να προκαλούν 
παθήσεις, παρά µόνο αν η ισορ-
ροπία τους έχει διαταραχθεί και 
το ανοσοποιητικό µας σύστηµα 
έχει αδυνατίσει. Μια κατηγορία 
πολύτιµων µικροοργανισµών που 
αποτελούν αληθινούς «σωµατο-
φύλακες» του οργανισµού µας, 
είναι τα περίφηµα προβιοτικά! Τα 
έχουµε ακούσει, τα έχουµε κατα-
ναλώσει (π.χ. µε το γιαούρτι), τι 
γνωρίζουµε όµως για αυτά; 

► Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟ-
ΤΙΚΩΝ
Η κυρία Κουφού εξηγεί πως σή-
µερα ορίζουµε τα προβιοτικά ως 
«φιλικά βακτηρίδια στα οποία βα-
σίζεται το σώµα µας για τον µετα-
βολισµό των τροφών, την απορρό-
φηση των θρεπτικών συστατικών 
και τη διατήρηση της ισορροπίας 
της χλωρίδας του πεπτικού συ-
στήµατος». Οι µικροοργανισµοί 
αυτοί, συνήθως παράγουν γαλα-
κτικό οξύ και ανήκουν κατά κύ-
ριο λόγο στα είδη Lactobacillus 
και Bifidobacterium. Σύµφωνα 
µε την ειδικό, «τα προβιοτικά 
συµβάλλουν σε ένα ισορροπη-
µένο εντερικό περιβάλλον, πα-
ράγοντας οργανικά συστατικά 
όπως υπεροξείδιο του υδρογό-
νου, γαλακτικό οξύ και ακετοξύ, 
τα οποία αυξάνουν την οξύτητα 
του εντέρου και εµποδίζουν τον 
πολλαπλασιασµό πολλών ανεπι-
θύµητων εισβολέων». Ο άνθρω-
πος τα προβιοτικά τα συναντά 

To χειμώνα, οι λοιμώξεις 
του αναπνευστικού 

αποτελούν 
καθημερινότητα που 
οδηγεί σε αυξημένη 

χρήση αντιβιοτικών, αν 
και αυτό συχνά γίνεται 
χωρίς λόγο. Η σχετικά 
παρατεταμένη χρήση 
αντιβιοτικών έχει ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση 
ανεπιθύμητων ενεργειών 
(π.χ. διάρροια, κολπίτιδα 
στις γυναίκες), οι οποίες 
οφείλονται στο γεγονός 

ότι τα αντιβιοτικά 
διαταράσσουν την 

ισορροπία των μικροβίων 
που φυσιολογικά 

βρίσκονται στο σώμα 
μας. Η παθολόγος 

κυρία Κατερίνα Κουφού 
εξηγεί πως μπορούμε 
να βοηθήσουμε τον 

οργανισμό μας, ώστε να 
μην καταπονείται από τις 

ανεπιθύμητες δράσεις 
των αντιβιοτικών. 

 

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 
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στα γαλακτοκοµικά προϊόντα και σε διάφορα προϊόντα που χο-
ρηγούνται άνευ ιατρικής συνταγής και περιέχουν προβιοτικά. 
Ωστόσο, ο ορισµός των προβιοτικών δεν αφορά πλέον µόνο τα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα για δύο λόγους: ζωντανές προβιοτικές 
καλλιέργειες µικροοργανισµών µπορούν να περιέχονται και σε 
άλλα προϊόντα (όπως δηµητριακά ή άλλες φυτικές τροφές), ενώ 
από την άλλη, πολλά γαλακτοκοµικά προϊόντα υφίστανται επε-
ξεργασία που οδηγεί στον θάνατο των µικροοργανισµών (π.χ. 
παστερίωση). 

►  ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ
Σε πολλές µελέτες έχουν αποδειχτεί διάφορες ωφέλιµες δρά-
σεις των προβιοτικών. Τα προβιοτικά έχουν χορηγηθεί µε επιτυ-
χία σε βρέφη που σιτίζονται µε γάλα αγελάδας προς αύξηση του 
σωµατικού τους βάρους. Από άλλους, τα προβιοτικά έχουν χο-
ρηγηθεί σε συγκεκριµένες παθήσεις και, κυρίως, σε λοιµώξεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αποδειχθεί η δραστικότητα του στελέ-
χους Bifidobacterium bifidum στην αντιµετώπιση της οξείας δι-
άρροιας, οφειλόµενης σε λοίµωξη από ροταϊούς, ενώ η χορήγηση 
Lactobacillus acidophilus θεωρείται αποτελεσµατική για την αντι-
µετώπιση της βακτηριακής γαστρεντερίτιδας, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της διάρροιας από κολοβακτηρίδιο (E.coli) και άλλα µικρόβια.  
Έχει αποδειχθεί, επίσης, ότι τα Bifidobacteria χορηγούνται για τη 
µείωση της ανάπτυξης µυκήτων, όπως η Candida albicans. 

Η κυρία Κουφού τονίζει πως «εκτός από τη διατήρηση της 
υγείας στο έντερο, τα προβιοτικά  βοηθούν στη µείωση της χο-
ληστερόλης. Ακόµα, έρευνες απέδειξαν ότι το γαλακτικό οξύ 
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Τα προβιοτικά είναι φιλικοί μικροοργανισμοί που κατοικούν στην 
πεπτική οδό, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία ανάμε-
σα στα φιλικά και τα παθογόνα βακτήρια. Η Solgar, η μεγαλύ-
τερη εταιρεία φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής παγκοσμίως, 
καινοτομώντας για ακόμα μία φορά, και καλύπτοντας πλήρως 
τις εξειδικευμένες ανάγκες που έχει κάθε οργανισμός, έχει ανα-
πτύξει και διαθέτει μία πλήρη σειρά προβιοτικών σκευασμάτων, 
τα οποία είναι 100% απαλλαγμένα από γαλακτοκομικά προϊόντα  
και λακτόζη, μη αλλεργιογόνα, με βελτιωμένο περίβλημα για 
ακόμη μεγαλύτερη προστασία των προβιοτικών στο στομάχι και 
κατάλληλα για Vegans. Η Solgar σας προσφέρει τα προβιοτικά 
σκευάσματα Advanced Acidophilus (500 εκ. μικροοργανισμοί/ 

κάψουλα και Advanced Multi-Billion Dophilus (5 δις μικροοργανισμοί/ κάψουλα). Τα προβιοτικά της Solgar 
είναι ο απαραίτητος σύμμαχος του οργανισμού μας στις περιόδους που γίνεται λήψη αντιβιοτικών, αντισυλλη-
πτικών ή κορτικοειδών, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας, στην ανακούφιση από τα 
συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου, αλλά και γενικά στην καλύτερη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού!

O ορισμός  
των προβιοτικών  
δεν αφορά πλέον  

μόνο τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα για δύο λόγους: 

ζωντανές προβιοτικές 
καλλιέργειες μικροοργανισμών 

μπορούν να περιέχονται 
και σε άλλα προϊόντα (όπως 
δημητριακά ή άλλες φυτικές 
τροφές), ενώ από την άλλη,  

πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα 
υφίστανται επεξεργασία 

που οδηγεί στον θάνατο των 
μικροοργανισμών  

(π.χ. παστερίωση). 



Τα προβιοτικά είναι 
φιλικά βακτήρια στα 

οποία βασίζεται το σώμα 
μας για τον μεταβολισμό 

των τροφών

who is who
Η κ. Αικατερίνη Κουφού σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικεύτηκε 
στην Ειδική Παθολογία στα Νοσοκομεία «Θεαγένειο» και «Ιπποκράτειο». Έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές 
στη ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ στο IPI [Institute de Phytotherapie International]. Από το 
1997 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 69, τηλ. 2310224241, κιν. 6937011593).
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συµβάλλει στη διατήρηση της 
οστικής µάζας και στην πρόλη-
ψη της οστεοπόρωσης. Το πιο 
σηµαντικό όµως είναι, πως η 
χρήση προβιοτικών ενδείκνυται 
για όλους τους ανθρώπους. Είναι 
πλέον απαραίτητα και χωρίς ανε-
πιθύµητες ενέργειες συµπληρώ-
µατα, ιδίως στη σηµερινή εποχή, 
µε τις άσχηµες διατροφικές συ-
νήθειες, το stress και την αυξη-
µένη χρήση καπνού και αλκοόλ». 

► ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ  VS ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
«Τα προβιοτικά πρέπει να συνοδεύ-
ουν όλες τις περιπτώσεις χρήσης 
αντιβιοτικών. Ο αριθµός των φιλι-
κών βακτηριδίων στον οργανισµό 
ελαττώνεται µε τη χρήση των αντι-
βιοτικών. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει 
σε επικράτηση βλαβερών µικροορ-
γανισµών, µε αποτέλεσµα κολπικές 
µυκητιάσεις στα κορίτσια και τις 
γυναίκες και διάρροιες σε γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά», συµπληρώνει η 
ειδικός. 

Μερικοί καταναλώνουν για-
ούρτι για την αποφυγή των παρα-
πάνω προβληµάτων. Ωστόσο, το 
γιαούρτι περιέχει πολύ λίγα έως 
καθόλου προβιοτικά. Καλό είναι 
λοιπόν, για την καλύτερη θωράκιση 
του οργανισµού µας να προτιµάµε 
τη λήψη συµπληρωµάτων προβι-
οτικών. «Μην ξεχνάτε ότι η λήψη 
προβιοτικών πρέπει να γίνεται 2 
ώρες πριν τη λήψη της αντιβίωσης, 
διαφορετικά µειώνεται η αποτελε-
σµατικότητά τους».

► ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Συνοπτικά, οι δράσεις οι οποίες αποδίδονται σήµερα στα προβιοτικά είναι 
πολυάριθµες. Έχουν τεκµηριωθεί επαρκώς οι ακόλουθες: 
>>  Μείωση συχνότητας, σοβαρότητας και διάρκειας της  διάρροιας 

που σχετίζεται µε αντιβιοτικά, αλλά και σε κάθε διάρροια, ανε-
ξαρτήτως αιτιολογίας. 

>>  Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος και µείωση αλλεργι-
κών συµπτωµάτων. 

>> Μείωση των καρκινογόνων ουσιών στο παχύ έντερο.
>>  Βοήθεια σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας και ανακούφιση από τα 

συµπτώµατα του συνδρόµου ευερέθιστου εντέρου (σπαστική κο-
λίτιδα).

>>  Βελτίωση της απορρόφησης µετάλλων, όπως το ασβέστιο και το 
µαγνήσιο.

>> Μείωση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.  ||



Το	μυστικό
της	καλής	υγείας	
βρίσκεται	στη...	

θάλασσα

ΙχθυΕλΑΙΑ

του Μιχάλη Πιτσιλίδη 



Έρευνες και κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν καθημερινά τις πολλαπλές 
ευεργετικές δράσεις των ιχθυελαίων στον οργανισμό, χάρη στα πολύτιμα λιπαρά 

οξέα που περιέχουν. Ιδιαίτερα στην υγεία της καρδιάς και των αγγείων, η 
ευεργετική δράση αυτών των λιπαρών οξέων είναι τόσο τεκμηριωμένη, ώστε 
αποτελούν πλέον σημαντικό όπλο και στη θεραπευτική φαρέτρα των γιατρών! 
Τι είναι όμως αυτό που τα καθιστά τόσο πολύτιμα; Ο καρδιολόγος κ. Γεώργιος 

Τσικριτσάκης αναλαμβάνει να λύσει τις απορίες μας.  
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Τ 
α ιχθυέλαια είναι λι-
πίδια που απαντώνται 
στα ψάρια, ειδικότερα 
των ψυχρών θαλασ-
σών, αλλά και σε άλλες 

µορφές θαλάσσιας ζωής, όπως το 
φυτοπλαγκτόν. Αποτελούν τις πιο 
πλούσιες στη φύση πηγές µιας 
κατηγορίας λιπαρών οξέων που 
ονοµάζονται Πολυακόρεστα Λιπα-
ρά Οξέα Μακράς Αλύσου (Long-
Chain Polyunsaturated Fatty 
Acids, LCPUFA) του τύπου n-3 ή 
(όπως είναι πιο γνωστά) Ω-3.  

Από όλα τα λιπαρά οξέα της 
κατηγορίας, δύο είναι τα πλέ-
ον µελετηµένα στην επιστη-
µονική βιβλιογραφία, το EPA 
(eicosapentaenoic acid) και το 
DHA (docosahexaenoic acid). 
Ο βασικός λόγος για τον οποίο 
τα ψάρια θεωρούνται ιδανι-
κή τροφή, ιδιαιτέρως για την 
προστασία της καρδιάς, είναι 
ακριβώς αυτά τα λιπαρά. «Όσο 
υψηλότερο είναι το επίπεδο των 
Ω-3 στο αίµα, τόσο µικρότερη 
είναι η πιθανότητα καρδιακής 
προσβολής, στεφανιαίας νόσου 
αλλά και κάθε είδους φλεγµο-
νής στο σώµα», σηµειώνει ο κ. 
Τσικριτσάκης, απαριθµώντας 
τις πιο σηµαντικές επιδράσεις 
των συγκεκριµένων λιπαρών 
στην υγεία της καρδιάς:
1.  Τα Ω-3 λιπαρά οξέα, είναι ση-

µαντικός τρόπος για την µεί-
ωση των τριγλυκεριδίων. 

2.  Αυξάνουν την HDL («καλή») 
χοληστερίνη. 

3.  Εµποδίζουν τη συσσώρευση 
των αιµοπεταλίων και, εποµέ-
νως, τις πιθανότητες σχηµατι-
σµού θρόµβων.

4.   Μειώνουν την αρτηριακή πί-
εση.

5.   Μειώνουν τα επίπεδα της 
οµοκυστεΐνης στο αίµα. 

6.   Εµποδίζουν την εµφάνιση 
επικίνδυνων αρρυθµιών, σε 
ασθενείς µε γνωστή στεφα-
νιαία νόσο (έµφραγµα). 

7.  Μειώνουν την επαναστένω-
ση σε ανθρώπους που έχουν 
υποβληθεί σε αγγειοπλαστι-
κή (το γνωστό «µπαλονάκι»).

8.  Προσφέρουν γενικώς προ-
στατευτική δράση απέναντι  
στην αθηροσκλήρωση, στα 
εγκεφαλικά επεισόδια, τη 
στηθάγχη και την καρδιακή 
ανεπάρκεια. 

Πέραν αυτών των δράσεων, 
τα Ω-3 λιπαρά οξέα διαδραµα-
τίζουν ουσιώδη ρόλο στη διαδι-
κασία της φλεγµονής, ασκώντας 
ισχυρή αντιφλεγµονώδη δράση, 
πολύτιµη ακόµα και σε σοβαρές 
παθήσεις, όπως η ρευµατοειδής 
αρθρίτιδα και η ελκώδης κολίτι-
δα. «Τα Ω-3 λιπαρά οξέα ΕΡΑ και 
DHA µετατρέπονται στο σώµα 
σε ουσίες που λέγονται προστα-
γλανδίνες και ασκούν ισχυρές 
αντιφλεγµονώδεις δράσεις», 
σηµειώνει ο κ. Τσικριτσάκης, δι-
ευκρινίζοντας αυτή την πλευρά 
δράσης των Ω-3. 

Ενώ στο EPA αποδίδονται 
οι ευεργετικές δράσεις για την 
καρδιά, τα αγγεία και τις φλεγ-
µονώδεις παθήσεις, το DHA 
αναγνωρίζεται όλο και περισ-
σότερο ως ουσιώδες συστατικό 
για την οµαλή πνευµατική ανά-
πτυξη των παιδιών, κατά τη δι-
άρκεια της εµβρυικής ζωής και 
των πρώτων παιδικών χρόνων.

Ενώ στο EPA αποδίδονται οι 
ευεργετικές δράσεις  

για την καρδιά,  
τα αγγεία και τις 

φλεγμονώδεις παθήσεις, το 
DHA αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο  
ως ουσιώδες συστατικό 

για την ομαλή πνευματική 
ανάπτυξη των παιδιών,  

κατά τη διάρκεια 
της εμβρυικής ζωής  

και των  
πρώτων παιδικών χρόνων.
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Info
Γεώργιος Τσικριτσάκης
Κλινικός και Επεµβατικός  
Καρδιολόγος
Αγ. ∆ηµητρίου 78, Αγ. ∆ηµήτριος 
17341, τηλ. 210 9738288/788,  
κιν. 6944506556

►ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ Ω-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 

✔  Στις εγκύους, έχει βρεθεί ότι τα Ω-3 λιπαρά είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη 
του εγκεφάλου του εµβρύου. 

✔  Μειώνουν τον πόνο, τους πονοκεφάλους και τις κράµπες της περιόδου (δυσµη-
νόρροια).

✔  Βελτιώνουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη συµπεριφορά και παρέχουν 
προστασία από τη νόσο Αλτσχάιµερ και την κατάθλιψη. Ωφελούν επίσης 
σηµαντικά στη διπολική διαταραχή (µανιοκατάθλιψη).

✔  Αυξάνουν την οστική πυκνότητα, όταν χορηγούνται µαζί µε συ-
µπληρώµατα ασβεστίου.

✔  Παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σύσταση των κυτταρικών 
µεµβρανών και ιδιαίτερα των µεµβρανών των νευρικών 
κυττάρων και των υποδοχέων του αµφιβληστροει-
δούς.

✔  Προσφέρουν ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστή-
µατος, ενώ πιθανώς προλαµβάνουν την εµφάνιση 
άσθµατος, αλλεργιών και ερυθηµατώδους  λύκου.

✔  Έρευνες έχουν δείξει θετική επίδραση των Ω-3 λι-
παρών οξέων στην πρόληψη του καρκίνου του µα-
στού, του παχέος εντέρου και του προστάτη.

✔  Βοηθούν στην αντιµετώπιση πνευµονικών παθήσεων, 
όπως η κυστική ίνωση και το εµφύσηµα. Προστατεύουν 
τους πνεύµονες των καπνιστών.

| ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ω-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Όπως τονίζει ο κ. Τσικριτσάκης, 
«τα Ω-3 λιπαρά οξέα (EPA-DHA) 
μπορούν να προέρχονται, μέσω 
πολύπλοκων βιολογικών μετατρο-
πών, από φυτικές πηγές ή να τα 
παίρνουμε έτοιμα από τα ψάρια. 
Αυτά που προέρχονται από φυ-
τικές πηγές, δεν είναι όμως τόσο 
χρήσιμα όσο αυτά που προέρχονται 
από τα ιχθυέλαια, γιατί τα ένζυμα 
που μετατρέπουν τα φυτικά λιπα-
ρά οξέα σε Ω-3 δεν είναι ιδιαίτερα 
δραστικά. Αντίθετα, τα ιχθυέλαια 
που προέρχονται από το λίπος των 
ψαριών, έχουν ασύγκριτα μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση σε Ω-3. 
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►Solgar -Wild Alaskan 
Full Spectrum Omega 

Το Wild 
Alaskan Full 
Spectrum 
OMEGA™, από 
λάδι του σολο-
µού Αλάσκας, 
που καλύπτει 
όλο το εύρος 
των ΩΜΕΓΑ 
ουσιωδών 

λιπαρών οξέων (Ω-3, Ω-5, Ω-6, 
Ω-7 & Ω-9), και περιέχει επι-
πλέον ασταξανθίνη, ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό που βοηθά 
στη µέγιστη αφοµοίωση των 
λιπαρών οξέων ωµέγα από τον 
οργανισµό και βιταµίνη D3, η 
οποία αποτελεί ένα απαραίτητο 
θρεπτικό στοιχείο, που συµ-
βάλλει την υγεία του οστικού, 
ανοσοποιητικού και καρδι-
αγγειακού συστήµατος. Το 
Wild Alaskan Full Spectrum 
Omega™ της Solgar επιδρά 
θετικά στο κυκλοφορικό και 
καρδιαγγειακό σύστηµα ενώ 
χάρις στα Ω-7 που περιέχει, 
έχει αντιοξειδωτική δράση και 
προάγει την εύρυθµη πεπτική 
λειτουργία. Επιπλέον, παρέχει 
ήπια αντιφλεγµονώδη δρά-
ση, προάγει την εγκεφαλική 
λειτουργία και βοηθάει στη 
διατήρηση υγιών επιπέδων 
τριγλυκεριδίων στο αίµα. 

ΟλΑ ΤΑ θΕΤ ΙΚΑ ΤΩΝ ψΑΡΙΩΝ, ΣΕ μΙΑ ΚΑψΟυλΑ! 

Παρά τα πολλαπλά οφέλη των Ω-3 λιπαρών οξέων για την ανθρώπινη υγεία, οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν λαµβά-
νουν επαρκείς ποσότητες Ω-3 µέσω της διατροφής τους, γι' αυτό και έχουν ανάγκη από τη λήψη συµπληρω-
µάτων διατροφής. Η ISOPLUS έρχεται να απαντήσει σε αυτήν την ανάγκη, µε 4 µοναδικά προϊόντα: 

►myelements- Krill 
Omega3
To Krill Omega3 της 
myelements, της νέας 
σειράς συµπληρωµάτων 
διατροφής που δηµιούρ-
γησε η ISOPLUS, προέρ-
χεται από το ζωοπλαγκτόν 
Krill Euphausia Superba 
το οποίο ζει στα κρύα 
και αµόλυντα νερά της 
Ανταρκτικής και αποτελεί 
µία καθαρή φυσική πηγή 
πλούσια σε Ω-3 λιπαρά 
οξέα. 

Βασικό χαρακτηριστι-
κό του ελαίου Krill είναι 
η υψηλή περιεκτικότητά 
του σε Ω-3 λιπαρά, µε τη 
µορφή φωσφολιπιδίων, τα 
οποία έχουν πολύ υψηλή 
βιοδιαθεσιµότητα, δηλαδή 
απορρόφηση από το λεπτό 
έντερο και άµεση αξιο-
ποίηση από τις κυτταρικές 
µεµβράνες.

Σε αυτήν κυρίως τη 
διαφορά οφείλονται και οι 
µοναδικές επιδράσεις του 
Krill Omega3 στην υγεία. 

►Solgar-Omega 3-6-9 
Το Omega 3-6-9 
της Solgar 
προέρχεται 
από ένα µίγ-
µα ουσιωδών 
λιπαρών οξέ-
ων υψηλής 
βιολογικής 
αξίας από 
µη επεξερ-
γασµένα έλαια ψαριών, 
λιναριού και µποράγκο. 
Ο συνδυασµός αποτελεί 
πολύτιµο σύµµαχο για την 
οµαλή λειτουργία και καλή 
υγεία του οργανισµού. Τα 
Ω-3, Ω-6 & Ω-9 ουσιώδη λι-
παρά οξέα που περιέχει σε 
ιδανική αναλογία, προάγουν 
την υγεία του εγκεφάλου 
και του καρδιαγγειακού 
συστήµατος, βοηθούν στην 
ανακούφιση από τα συ-
µπτώµατα του προεµµηνορ-
ρυσιακού συνδρόµου και 
στη διατήρηση της καλής 
υγείας της επιδερµίδας. Το 
Omega 3-6-9 της Solgar 
είναι εξαιρετικά χρήσιµο για 
τη διατήρηση οµαλών επι-
πέδων χοληστερόλης στο 
αίµα, ενώ επιπλέον µπορεί 
να βοηθήσει στην οµαλή 
λειτουργία του νευρικού, 
του ορµονικού και του ανο-
σοποιητικού συστήµατος.

►Solgar-Fish 
Oil Concentrate
Το Fish Oil 
Concentrate της 
Solgar προέρχεται 
από συµπυκνωµέ-
νο έλαιο ψαριών, 
πλούσιο σε Ω-3 
λιπαρά οξέα (EPA-
DHA).  Προστα-
τεύει το καρδιαγ-
γειακό σύστηµα 
και συµβάλλει στη 
µείωση των αυξη-
µένων επιπέδων 
χοληστερόλης και 
τριγλυκεριδίων στο 
αίµα. Επιπλέον, 
είναι χρήσιµο στην 
εξισορρόπηση 
ήπιων υπερτάσεων, 
ενώ παράλληλα 
προάγει την υγεία 
του νευρικού συ-
στήµατος, χρήσιµο 
στην πρόληψη 
πονοκεφάλων και 
ηµικρανιών.



«Χαμένοι» ανάμεσα 
σε υποχρεώσεις και 
προβλήματα, όλο 
και περισσότεροι 
άνθρωποι αναφέρουν 
δυσκολία συγκέ-
ντρωσης. Ξεχνάνε, 
μειώνεται η απόδοσή 
τους στη δουλειά, και 
αρχίζουν να ψάχνουν 
μαζί με τις σκέψεις 
και τον... εαυτό τους! 
Γυναίκες στην πλειο-
ψηφία τους, ηλικίας 
40-50 ετών, φτάνουν 
στα ιατρεία μνήμης 
των νοσοκομείων, 
για να εξεταστούν, 
με μια ερώτηση να 
βασανίζει το μυαλό 
τους: «μήπως πάσχω 
από Alzheimer;». Η 
ειδική παθολόγος κυ-
ρία Ελισάβετ Ηλιάδου 
δίνει συμβουλές ώστε 
να «θωρακίσουμε» τη 
μνήμη και τη συγκέ-
ντρωσή μας μέσω της 
διατροφής.



Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι 
η συχνότερη καλοήθης νεοπλασία στους άνδρες. 
H συχνότητα της εμφάνισής της αυξάνει με την 
ηλικία. Με δεδομένη, μάλιστα, τη γήρανση του 

πληθυσμού, εκτιμάται ότι ο αριθμός των ανδρών με 
συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας, θα αυξηθεί 

μέσα στα επόμενα 10 χρόνια έως και κατά 45%. Πώς 
αναγνωρίζεται και πώς προλαμβάνεται η πάθηση; 

Τι επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει, αν μείνει χωρίς 
θεραπεία; Ο ουρολόγος κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, 

μας δίνει όλες τις απαντήσεις. 

«Κλειδί»  
η έγκαιρη διάγνωση

ΚΑλΟΗθΗΣ υΠΕΡΠλΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

H  
ΚΥΠ είναι µια κα-
λοήθης διόγκωση 
του προστάτη, που 
εµφανίζεται σε πο-
σοστό 40-50% των 

ανδρών της έκτης δεκαετίας, έως 
70% στους άνδρες της έβδοµης 
δεκαετίας και έως 88% στους άν-
δρες της ένατης δεκαετίας. 

Στην πραγµατικότητα, µιλάµε 
για υπερπλασία του προστατικού 
ιστού της µεταβατικής ζώνης που 
περιβάλλει την ουρήθρα, η οποία 
έτσι κι αλλιώς, από την τέταρτη 
δεκαετία της ζωής του άνδρα  και 
µετά, µεγαλώνει προοδευτικά σε 
όλους. Επειδή όµως η υπερπλα-

σία ξεκινάει γύρω από την ουρή-
θρα (τη δίοδο µέσα από την οποία 
φεύγουν τα ούρα από την κύστη), 
συχνά την «πιέζει», αυξάνοντας 
την ενδοουρηθρική πίεση και συ-
νεπώς και τη «δύναµη» που πρέ-
πει να ασκήσει η κύστη για να ξε-
κινήσει η ούρηση. Η αύξηση αυτή 
της ενδοκυστικής πίεσης οδηγεί 
σε υπερτροφία του εξωστήρα 
µυός της κύστης και σε άλλες αλ-
λαγές στη δοµή του τοιχώµατός 
της, οι οποίες, σε συνδυασµό µε 
τις διαταραχές της νεύρωσής της 
ως επακόλουθο της γήρανσης 
του άνδρα, προκαλούν την πλέον 
ενοχλητική τριάδα συµπτωµά-

των, τη συχνουρία (ούρηση πιο 
συχνά), την επιτακτικότητα (αδυ-
ναµία αναβολής του αισθήµατος 
της ούρησης, «πρέπει να πάω 
ΤΩΡΑ») και τη νυκτουρία (έγερση 
από τον ύπνο για ούρηση).  

Το κακό είναι, όπως έδειξε 
πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα, 
ότι πολλοί άνδρες, παρά τα συ-
µπτώµατα, διστάζουν να συµ-
βουλευτούν τον γιατρό τους, 
καθυστερώντας κατά µέσο όρο 2 
χρόνια την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιµετώπιση της νόσου.  Επειδή 
η ΚΥΠ εξελίσσεται σταδιακά, οι 
περισσότεροι άνδρες προσαρ-
µόζονται στα ενοχλήµατα, απο-



δίδοντάς τα στην ηλικία, χωρίς να αναζητούν ιατρική 
βοήθεια. Όπως επισηµαίνει ο κ. Παπαϊωάννου, «µε το 
που παρατηρήσει ένας άνδρας αλλαγή στον τρόπο που 
ουρεί, είτε αυτό είναι να µην µπορεί να αναβάλει την 
ούρησή του, είτε να σηκώνεται πολλές φορές κατά τη 
διάρκεια της νύχτας για να ουρήσει, είτε η δυσκολία 
στην έναρξη της ούρησης, ειδικά το πρωί, θα πρέπει 
να απευθυνθεί στον ουρολόγο για οδηγίες». 

› ∆ιάγνωση 
Είναι απαραίτητο, κάθε άντρας µε συµπτωµατολογία, 
ανεξαρτήτως βαρύτητας, να επισκεφθεί τον ουρο-
λόγο, να δώσει λεπτοµερές ιατρικό ιστορικό και 
να υποβληθεί στις αναγκαίες  εξετάσεις, που θα 
καθορίσουν την περαιτέρω αντιµετώπιση. 

Οι εξετάσεις περιλαµβάνουν: γενική 
ούρων,  µέτρηση του ειδικού προστατικού 
αντιγόνου (PSA) στο αίµα, υπερηχογρά-
φηµα (νεφρών, κύστεως, προστάτη, προ 
και µετά της ούρησης, µε µέτρηση του 
υπολοίπου ούρων), δακτυλική εξέταση 
από το ορθό. «Με αυτές τις εξετάσεις, 
εκτιµάται το µέγεθος του προστάτη, ο 
τρόπος που αναπτύσσεται και αν µέ-
νουν ούρα µέσα στην κύστη µετά την 
ούρηση. Αν κριθεί απαραίτητο, γί-
νεται επιπλέον και ουρο-ροοµετρία, 
για να εκτιµήσουµε την ταχύτητα µε 
την οποία ουρεί ο ασθενής», σηµει-
ώνει ο κ. Παπαϊωάννου. «Καλό θα 
ήταν τέλος», συµπληρώνει ο ίδιος, 
«να συµπληρώνεται και το IPSS 
(International Prostate Symptoms 
Score), ένα ερωτηµατολόγιο που 
µας βοηθά να αντικειµενικοποιή-
σουµε τα συµπτώµατα του ασθε-
νούς και να εκτιµήσουµε, βάσει 
των απαντήσεών του, αν είναι ήπια, 
µέτρια ή σοβαρά». 

› Επιπλοκές
Αν και η ΚΥΠ δεν αποτελεί κατά-
σταση απειλητική για τη ζωή, τα 
συµπτώµατά της - κυρίως στο κα-
τώτερο ουροποιητικό - επιδρούν 
σηµαντικά στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Όταν η υπερπλασία του 
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| Solgar- Male Multiple: Η ανδρική πολυβιταμίνη | 

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες του σύγχρονου άντρα, το Male Multiple αποτε-
λεί μια ολοκληρωμένη πρόταση με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία για την 
επίτευξη καλύτερων επιπέδων υγείας και ζωτικότητας, ενώ εστιάζει στις ανά-
γκες του ανδρικού οργανισμού. Το Μale Multiple προμηθεύει τον οργανισμό 
με ψευδάργυρο, λυκοπένιο, θρεπτικές ουσίες που συμβάλλουν στην καλή υγεία 
του προστάτη, Β6, Β12 και φολικό οξύ, βιταμίνες που μειώνουν τα επίπεδα της 
ομοκυστείνης  στο αίμα, τις βιταμίνες Α, C, φυσικά καροτενοειδή και σελήνιο 
για αντιοξειδωτική προστασία. Δεν περιέχει σίδηρο. Η ανδρική πολυβιταμίνη 
για  ενέργεια, τόνωση και καλή διάθεση.
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προστάτη µείνει χωρίς θεραπεία, 
αυξάνονται οι πιθανότητες εµφά-
νισης σoβαρών επιπλοκών. Μια 
από αυτές είναι η οξεία επίσχεση 
ούρων, µια επείγουσα κατάστα-
ση, όπου ο ασθενής ξαφνικά δεν 
µπορεί να ουρήσει και χρειάζε-
ται άµεσα τοποθέτηση ουροκα-
θετήρα, κάτι που αποτελεί από-
λυτη ένδειξη για χειρουργείο. 
Επίσης, σε ένα ποσοστό ανδρών, 
η αδυναµία πλήρους κένωσης 
της ουροδόχου κύστης προκαλεί 
υποτροπιάζουσες ουρολοιµώ-
ξεις, υποτροπιάζουσα αιµατου-
ρία, λιθίαση κύστεως, υπερπλασία 
του εξωστήρα µυός, µε εµφάνιση 
αστάθειας και εκκολπωµάτων και 
µπορεί να οδηγήσει ακόµη και 
σε υδρονέφρωση ή νεφρική ανε-
πάρκεια. Αυτά τα δυσάρεστα εν-
δεχόµενα στην εξέλιξη της ΚΥΠ, 
ανησυχούν και προβληµατίζουν 
ιδιαίτερα τους ασθενείς. Γι΄ αυτό 
και σκοπός της σύγχρονης φαρ-
µακευτικής αντιµετώπισης της 
ΚΥΠ δεν είναι µόνο η βελτίωση 
των συµπτωµάτων, αλλά και η 
πρόληψη της προόδου της νόσου, 
σε µια προσπάθεια να µη µεγαλώ-
σει περαιτέρω ο προστάτης, ώστε 
να αποφευχθούν καταστάσεις σαν 
αυτές.

› Θεραπεία
Τι «όπλα» έχουν όµως σήµερα 
στα χέρια τους οι ουρολόγοι για 
την αντιµετώπιση της ΚΥΠ; Η αρ-
χική αντιµετώπιση των πασχό-
ντων από ΚΥΠ προσανατολίζεται 
στη φαρµακευτική ανακούφιση 
των συµπτωµάτων. Για τον σκο-
πό, αυτό υπάρχουν δύο καθιε-
ρωµένες, µεγάλες κατηγορίες 
φαρµάκων µε διαφορετικό µη-
χανισµό δράσης: οι αποκλειστές 
των α-αδρενεργικών υποδοχέων 
ή alpha-blockers (ταµσουλοσί-
νη, αλφουζοσίνη, σιλοδοσίνη), 
που προκαλούν χαλάρωση των 

λείων µυϊκών ινών του προστάτη 
και του αυχένα της ουροδόχου 
κύστεως, διευκολύνοντας την 
ούρηση και οι αναστολείς της 
5α-ρεντουκτάσης (φιναστερίδη, 
ντουταστερίδη), που ελαττώ-
νουν το µέγεθος του προστάτη.  
Συνήθως, η θεραπεία ξεκινά µε 
έναν alpha-blocker. Αν ο προ-
στάτης είναι  πολύ µεγάλος,  µε 
ήπια συµπτωµατολογία, χορηγεί-
ται φιναστερίδη ή ντουταστερίδη 
και αν τα συµπτώµατα είναι πολύ 
έντονα, µπορεί να χορηγηθεί 
συνδυαστική θεραπεία. 

Όταν τα συµπτώµατα δεν 
υποχωρούν µε τη φαρµακευτική 
θεραπεία ή όταν ένας ασθενής 
παρουσιάζει επιπλοκές λόγω της 
ΚΥΠ, όπως υποτροπιάζουσες ου-
ρολοιµώξεις ή αιµατουρίες, λιθί-
αση της κύστης, οξεία επίσχεση 
ούρων, αιµατουρία ή νεφρική ανε-
πάρκεια,  η λύση είναι η χειρουρ-
γική επέµβαση. «Το gold standard 
είναι η διουρηθρική προστατεκτο-
µή (µονοπολική, διπολική ή laser). 
Για πολύ µεγάλες διογκώσεις, δη-
λαδή µέγεθος προστάτη πάνω από 
100-120 γραµµάρια, γίνεται δια-
κυστική προστατεκτοµή, δηλαδή 
ανοιχτό χειρουργείο», τονίζει ο κ. 
Παπαϊωάννου. 



10 συµβουλές για έναν πιο υγιή 
προστάτη
Σύµφωνα µε τον ουρολόγο, κ. Ιωάν-
νη Παπαϊωάννου, για έναν πιο υγιή 
προστάτη, ένας άνδρας θα πρέπει: 
1.   Να αποφεύγει τα βαριά αλκοο-

λούχα ποτά. 
2.  Να αποφεύγει τις πολύ ξινές τρο-

φές και τα µπαχαρικά. 
3.  Να λαµβάνει συµπληρώµατα δι-

ατροφής, όπως το Saw Palmetto 
της Solgar, που  παρουσιάζει ήπια 
φυσική αντιφλεγµονώδη δράση 
και αναστέλλει τη διαδικασία της 
υπερπλασίας, συµβάλλοντας στη 
διατήρηση του φυσιολογικού µε-
γέθους και της λειτουργίας του 
προστάτη. Το εκχύλισµα του καρ-
πού του Saw Plametto, ένα µικρό 
είδος φοίνικα που συναντάται 
στις ∆υτικές Ινδίες και τις ακτές 
του Ατλαντικού της Αµερικής και 
το οποίο αποτελεί το βασικό συ-
στατικό του συµπληρώµατος δια-
τροφής Saw Palmetto της Solgar, 
διαθέτει διουρητικές και ήπιες 
αντισηπτικές για το ουροποιητι-
κό ιδιότητες, ενώ παραδοσιακά 
χρησιµοποιείται για τη διατήρηση 
της υγείας του ανδρικού αναπα-
ραγωγικού συστήµατος. Το Saw 
Palmetto της Solgar µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις 
χρόνιας κυστίτιδας και µπορεί να 
βοηθήσει στη µείωση της καλοή-
θους υπερπλασίας του προστάτη 
και των συµπτωµάτων της, όπως 
η δυσκολία στην ούρηση και η 
συχνοουρία. «Η βοτανοθεραπεία 
ενδείκνυται όταν το επιλέξει ο 
ασθενής, όταν υπάρχει χρόνια 
φλεγµονή και όταν τα συµπτώ-
µατα δεν είναι ιδιαίτερα έντονα, 
ώστε να χορηγηθεί πιο ισχυρό 
φάρµακο. Το Saw Palmetto έχει 
παρόµοια δράση µε τα φάρµακα, 
και συγκεκριµένα µε τη φιναστε-
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| Solgar- Prostate 
Support 
Στηρίζει την υγεία 
του προστάτη | 

Το Prostate 
Support της 
Solgar είναι 
ένας ισχυρός 
συνδυασμός 
προηγμένων 
δ ι α τ ρ ο φ ι -
κών στοι-
χείων και 
βοτανικών 

φυτοστοιχείων, ο οποί-
ος προστατεύει από την 
καλοήθη υπερπλασία του 
προστάτη και βοηθάει 
στην αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων που σχε-
τίζονται μ’ αυτήν, όπως 
η δυσκολία στην ούρηση 
και η συχνοουρία. Ο συν-
δυασμός των θρεπτικών 
στοιχείων που περιέχει 
το Prostate Support της 
Solgar βοηθάει στη δι-
ατήρηση της υγείας του 
ανδρικού αναπαραγωγι-
κού συστήματος, ομα-
λοποιεί την ούρηση, ενώ 
παρουσιάζει ήπια φυσική 
αντιφλεγμονώδη δράση.  
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ρίδη και την ντουταστερίδη, όσον 
αφορά στην αναστολή του κυττα-
ρικού πολλαπλασιασµού», σηµει-
ώνει ο κ. Παπαϊωάννου. 

4.  Να καταναλώνει άφθονα φρού-
τα και λαχανικά. Περιέχουν 
αντιοξειδωτικά και ουσίες όπως 
κιτρικά, σελήνιο και µαγνήσιο, 
που συµβάλλουν στην πρόληψη 
της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη, βοηθώντας στη 
µείωση του οξειδωτικού στρες 
και στην ενίσχυση των φυσικών 
αµυντικών µηχανισµών του 
προστάτη. 

5.  Να µην αναβάλλει την ούρηση για 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

6.  Να προσέχει τις σεξουαλικές του 
συνήθειες, αποφεύγοντας τις συ-
χνές εναλλαγές συντρόφων και 
χρησιµοποιώντας προφυλακτικό 
σε κάθε σεξουαλική επαφή. 

7.  Να έχει τακτικές σεξουαλικές 
επαφές, φροντίζοντας να εκ-
σπερµατίζει τουλάχιστον 1-2 φο-
ρές την εβδοµάδα. 

8.  Να αποφεύγει την πολύωρη χρή-
ση ποδηλάτου / µοτοποδηλάτου. 

9.  Να κάνει προληπτικούς ελέγ-
χους. Συστήνεται στους άνδρες 
άνω των 50 ετών να εξετάζονται 
από τον γιατρό τους, τουλάχι-
στον µία φορά το χρόνο, ώστε να 
µπορεί αυτός να παρέµβει όταν 
ακόµη τα συµπτώµατα είναι ήπια. 
Επίσης, συστήνεται η πραγµατο-
ποίηση προληπτικού ελέγχου επί 
συµπτωµάτων, αλλά και ένα PSA 
και ένα υπερηχογράφηµα ανα-
φοράς µετά τα 40. ||

Info
Ιωάννης Παπαϊωάννου
Χειρουργός Ουρολόγος -Ανδρολόγος
Ανδρέα ∆ηµητρίου 3
Πλατεία Κύπρου, Καλλιθέα
Τηλ. 2110114845, Κιν. 6977988470
e-mail: papioann@gmail.com



Οι γιορτινές 
μέρες πέρασαν 
και τα γευστικά 
μελομακάρονα, 
οι απολαυστικές 

δίπλες, οι 
κουραμπιέδες και 

τα αλλεπάλληλα 
τραπεζώματα σε 

συγγενικά και 
φιλικά σπίτια 

αποτελούν 
παρελθόν. Αυτά 

που ήλθαν 
παρέα με τον 

καινούριο 
χρόνο είναι 

κάποια 
παραπανίσια 

κιλά. Μην 
ανησυχείτε 

όμως. Ο 
Κλινικός 

Διαιτολόγος 
– Διατροφολόγος, 

Πρόεδρος 
Ελληνικού 

Ινστιτούτου 
Διατροφής, κ. 

Χάρης Γεωργακάκης 
μάς αποκαλύπτει 

μικρά μυστικά για 
να επανέλθουμε 

γρήγορα στο προ…
εορτών βάρος μας!

Χάστε	τα	κιλά	
«κατόπιν	εορτής»!	

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 



T
ο έργο το έχουµε ξα-
ναδεί. Τα λουκούλλεια 
γεύµατα του ρεβεγιόν 
και τα οικογενειακά τρα-
πεζώµατα των Χριστου-

γέννων µας «φόρτωσαν», για µία 
ακόµη φορά, µε παραπανίσια κιλά. 
Πολλοί είναι εκείνοι που πανικο-
βάλλονται στη θέα της ζυγαριάς και 
αντιδρούν σπασµωδικά, ξεκινώ-
ντας όποια «δίαιτα express» βρουν 
στο συρτάρι τους! Όµως ο πανικός 
είναι ο ...χειρότερος σύµβουλος! 

«∆εν χρειάζεται πανικός και 
σπασµωδικές κινήσεις. Μια γρή-
γορη και µεγάλη απώλεια βάρους 
µπορεί να εξαντλήσει τον οργανι-
σµό, καθώς αυξάνει τις απώλειες 
σε υγρά και µυϊκό ιστό, συστατικά 
απαραίτητα για την οµαλή λειτουρ-
γία των οργανικών µας συστηµά-
των. Συνέπεια αυτού είναι η µείωση 
του βασικού µεταβολισµού, δηλα-
δή των «καύσεων» του οργανισµού 
και κατ’ επέκταση η αύξηση της 
δυσκολίας για απώλεια βάρους». 

Με τις δίαιτες αποτοξίνωσης, 
το µόνο που πετυχαίνουµε είναι να 
χάσουµε γρήγορα κιλά, τα οποία 
ξαναπαίρνουµε πολύ γρήγορα και 
πάλι, διότι το βάρος που έχει χαθεί 
είναι υγρά και µυϊκός ιστός. 
► Επιστροφή στην καθηµερι-
νότητα 
Οι δύο εβδοµάδες των Χριστου-
γέννων αποτελούν αδιαµφισβή-
τητα τις πιο δύσκολες διατροφικά 
εβδοµάδες ολόκληρου του έτους. 
Τα λάθη που κάνουµε συνήθως 
στις γιορτές είναι η αυξηµένη 
κατανάλωση γλυκών, η αυξηµένη 
κατανάλωση φαγητού (κυρίως το 
βράδυ) και η κατανάλωση αλκο-
όλ. Έτσι, ο µέσος ενήλικας τείνει 
να προσλαµβάνει 2-5 κιλά κατά τη 
διάρκεια των εορτών. 

Το ερώτηµα είναι, πως θα επι-

στρέψουµε στο καθηµερινό µας 
διαιτολόγιο, χωρίς να µας φανεί... 
βουνό... «Αυτό που πρώτα απ’ 
όλα απαιτείται είναι η επαναφορά 
ενός σωστού διατροφικού προ-
γραµµατισµού. Είναι σηµαντικό 
η µέρα µας να περιλαµβάνει και 
πάλι αρκετά γεύµατα, ιδανικά ένα 
πρωινό, δύο ενδιάµεσα σνακς, ένα 
µεσηµεριανό γεύµα και ένα πιο 
ελαφρύ βραδινό. Ακόµη και άτοµα 
που λείπουν πολλές ώρες από το 
σπίτι είναι σηµαντικό να υιοθε-
τήσουν την κατανάλωση µικρών 
γευµάτων, ώστε ο οργανισµός να 
βρίσκεται σε µια ισορροπία και 
να µη διαµορφώνονται συνθήκες 
πείνας, οι οποίες θα εκφραστούν 
µε ανεξέλεγκτο τρόπο στο κυρί-
ως γεύµα, π.χ. κατά την επιστρο-
φή από τη δουλειά µετά από µία 
δύσκολη ηµέρα», σηµειώνει ο κ. 
Γεωργακάκης. 

► Αποτοξίνωση χωρίς κόπο
Με τι λοιπόν θα αντικαταστήσουµε 
τη γαλοπούλα και τη βασιλόπιτα; 
Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργακάκη 
είναι σηµαντικό να καταναλώ-
νουµε τροφές που προάγουν τη 
φυσική αποτοξίνωση, εκείνες δη-
λαδή που βοηθούν στην καλύτερη 
κυκλοφορία του αίµατος, στην αυ-
ξηµένη κινητικότητα του εντέρου 
και γενικότερα στη συνολικότερη 
βελτίωση του λεµφικού µας συ-
στήµατος, που αποτελεί το βασικό 
µέσο αποµάκρυνσης των άχρη-
στων ουσιών από τον οργανισµό 
µας. Τέτοιες τροφές και ροφήµατα 
είναι όλα τα φρούτα και λαχανι-
κά, το ρύζι (κυρίως το καστανό), 
τα δηµητριακά ολικής άλεσης, τα 
όσπρια, οι ξηροί καρποί (άψητοι 
και ανάλατοι), το νερό, τα αφε-
ψήµατα όλων των ειδών (πράσινο 
τσάι, φασκόµηλο, χαµοµήλι). 

| Solgar - 
Thermogenic 
Complex. Πείτε 
«αντίο» στο λίπος | 

Η θερμογένεση 
αποτελεί έναν 
από τους βασι-
κότερους πα-
ράγοντες που 
συμβάλλουν στη 
ρύθμιση του με-
ταβολισμού. Η 

Solgar δημιούργησε το 
Thermogenic Complex, 
μια πρωτοποριακή φόρ-
μουλα φυτικών στοιχείων, 
που βοηθά στον έλεγχο του 
βάρους και στην καύση του 
λίπους. Το Svetol, η βασι-
κότερη ουσία της φόρμου-
λας αποτελεί προϊόν πατέ-
ντας, με ενεργό συστατικό 
του το Chlorogenic Acid 
(πολυφαινόλη) που προ-
έρχεται από πράσινο καφέ 
ειδικής ποικιλίας, χωρίς 
καφεΐνη. Επιπλέον, περιέ-
χει μεθειονίνη, χολίνη και 
ινοσιτόλη, συστατικά που 
βοηθούν στην καλύτερη 
λειτουργία του ήπατος, 
πράσινο τσάι και πιπέρι κα-
γιέν, που δρουν επικουρικά 
στην καύση του λίπους. 
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► ∆ιαιτολόγιο κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα σας
Ο κ. Γεωργακάκης προτείνει 11 χρήσιµες συµβουλές που θα βοηθή-
σουν να ξαναφέρουµε το βάρος µας στις... προ εορτών τιµές! 
>> Τρώτε πάντα ένα καλό πρωινό στο σπίτι. Το πρωινό αποτελεί αναπό-
σπαστο κοµµάτι ενός σωστού και ισορροπηµένου διαιτολογίου, καθώς 
παρέχει στον οργανισµό την απαιτούµενη ενέργεια και τα βασικά θρε-
πτικά συστατικά. >> Εντάξτε στο καθηµερινό σας διαιτολόγιο µικρά εν-
διάµεσα γεύµατα, που θα σας βοηθήσουν να έχετε καλύτερο έλεγχο των 
κυρίως γευµάτων. Προτιµήστε φρούτα, µπάρες δηµητριακών, γαλακτοκο-
µικά, ελαφριά σάντουιτς µε ζαµπόν γαλοπούλας, 1 κοµµάτι σπιτική πίτα 
ή σπιτικό κέικ. >> Προσπαθήστε το κυρίως γεύµα σας να µην είναι αργά 
µέσα στην ηµέρα και να συνοδεύεται πάντα από λαχανικά ή σαλάτα. >> 
Προτιµήστε τα άπαχα κρέατα (κοτόπουλο, γαλοπούλα, κουνέλι) και µην 
καταναλώνετε κόκκινο κρέας πάνω από 1-2 φορές/µήνα. >> Καταναλώ-
νετε όσπρια και λαδερά φαγητά, τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδοµάδα. 
>> Καταναλώνετε τουλάχιστον 2 φρούτα ή ένα ποτήρι φρέσκο χυµό ηµε-
ρησίως. >> Μην ξαπλώνετε αν δεν περάσουν τουλάχιστον 1½ -2 ώρες από 
το γεύµα. >> Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 8-10 ποτήρια ηµερησίως. 
>> Καταναλώνετε τουλάχιστον 2-3 µερίδες γαλακτοκοµικών ηµερησίως 
(µερίδα = 1 ποτήρι γάλα ή 1 κεσεδάκι γιαούρτι ή 1 µικρό κοµµάτι τυρί).  || 

who is who
Ο Χαράλαμπος Γεωργακάκης 
γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Αθήνα.  Είναι  
πτυχιούχος του 
Τμήματος  Επιστήμης 
Διαιτολογίας – 
Διατροφής του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 
τίτλου Master’s στην Εφαρμοσμένη 
Διατροφή – Κλινική Διαιτολογία. 
Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την 
Κλινική Διαιτολογία, την Παχυσαρκία 
παιδιών και ενηλίκων, την αθλητική 
διατροφή κ.ά. Έχει απασχοληθεί 
ως διαιτολόγος σε δημόσια 
νοσηλευτικά ιδρύματα και διετέλεσε 
επιστημονικός συνεργάτης του 
Εργαστηρίου Διατροφής και Κλινικής 
Διαιτολογίας του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, με πλούσιο 
ερευνητικό και επιστημονικό έργο. 
Από το 2003 ασκεί το επάγγελμα του 
διαιτολόγου ως ιδιώτης, ενώ από το 
2000 τελεί επιστημονικός σύμβουλος 
σε θέματα διατροφής σε εταιρείες 
τροφίμων και φαρμακευτικές 
εταιρείες. Έχει συμμετάσχει ως 
ομιλητής και μέλος οργανωτικών 
επιτροπών σε σημαντικά συνέδρια 
και επιστημονικές εκδηλώσεις, 
ενώ αποτελεί μέλος της Ελληνικής 
Εταιρίας Λιπιδιολογίας και 
Αθηροσκλήρωσης και του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Οστεοπόρωσης. Υπήρξε 
για 4 χρόνια Αντιπρόεδρος του 
Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων, 
και Πρόεδρος από το 2004 έως το 
2007. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Διατροφής από το 2008. 
Έχει συνεργαστεί με τηλεοπτικές 
εκπομπές, ενώ αρθρογραφεί σε 
μεγάλα περιοδικά υγείας, ομορφιάς 
και εφημερίδες. Επιμελείται 
δική του στήλη διατροφής στα 
περιοδικά FORMA, BHMA Gourmet 
και συνεργάζεται με το περιοδικό 
VITA. Παράλληλα, επιμελείται και 
παρουσιάζει εκπομπή και ένθετα 
διατροφής στο ραδιόφωνο του ALPHA 
98,9.
Ριζάρη 26, Αθήνα, Τηλ. 2107255644, 
hgeorgakakis@gmail.com
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| Solgar - Tonalin CLA & Lecithin | 

Tonalin CLA: Ισχυρός σύμμαχος στο αδυνάτι-
σμα
Το Tonalin CLA της Solgar είναι μια μοναδική 
φόρμουλα που βοηθά αποτελεσματικά στη μεί-
ωση του αποθηκευμένου υποδόριου λίπους και 
στον έλεγχο του βάρους ενώ, παράλληλα, δρα θε-
τικά στη διατήρηση του μυϊκού ιστού. Αν συνδυ-
αστεί με συστηματική άσκηση και υγιεινή διατρο-

φή, μεγιστοποιεί τα οφέλη για τα άτομα που επιθυμούν να 
χάσουν σωματικό λίπος χωρίς να χάσουν μυϊκό ιστό. 

Lecithin 1360mg: Κλειδί η λιποτροπική δράση 
Η Lecithin της Solgar βοηθά αποτελεσματικά στη 
διατήρηση και τον έλεγχο του σωματικού βάρους, 
ενώ μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση υψηλών 
επιπέδων χοληστερόλης. Η λεκιθίνη είναι ευρέως 
γνωστή για τα ευεργετικά οφέλη που παρέχει στον 
οργανισμό, καθώς περιέχει πληθώρα πλούσιων 
διατροφικών στοιχείων, όπως λιπαρά οξέα, φώ-
σφορο, βιταμίνες και μέταλλα. Επιπλέον, 2 βασικά 

συστατικά της είναι η χολίνη και η ινοσιτόλη, φυσικά συστα-
τικά του οργανισμού με λιποτροπική δράση. Τονώνει το νευ-
ρικό σύστημα, ενισχύει τις νοητικές λειτουργίες, θωρακίζει 
το ανοσοποιητικό σύστημα από μολύνσεις ιών, προάγει την 
υγεία του ήπατος, ενώ ταυτόχρονα το αποτοξινώνει. 
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H 
χρησιµότητα των αντιοξειδωτικών συνί-
σταται στην εξουδετέρωση των ελευθέρων 
ριζών. Το πρώτο ερώτηµα, λοιπόν, που πρέ-
πει να απαντηθεί είναι τι είναι οι ελεύθερες 
ρίζες και γιατί είναι βλαπτικές. «Γενικά, 

τα άτοµα αποτελούνται από έναν πυρήνα γύρω από τον 
οποίο περιστρέφονται σε κυκλικές τροχιές τα ηλεκτρόνια. 
Φυσιολογικά, σε κάθε τροχιά περιστρέφονται δύο ηλε-
κτρόνια. Τα άτοµα ή µόρια που περιέχουν ένα ασύζευκτο 
ηλεκτρόνιο σε µία ή περισσότερες τροχιές, ονοµάζονται 
ελεύθερες ρίζες. Άµεσος στόχος των ελευθέρων ριζών, 
από τη στιγµή που παράγονται στον οργανισµό,  είναι η 
αποκατάσταση της έλλειψης του ηλεκτρονίου. Έτσι, προ-

Δεν είναι μύθος ούτε υπερβολή.  Κάθε δευτερόλεπτο το σώμα 
μας δίνει τη μάχη του εναντίον των οξειδωτικών, δηλαδή των 
ελευθέρων ριζών οξυγόνου. Διαθέτει για τη μάχη αυτή πολλά 
και αποτελεσματικά όπλα, τα περίφημα «αντιοξειδωτικά». 
Από τα καρδιαγγειακά επεισόδια κι από τη νόσο Αλτσχάιμερ 
έως τη φωτογήρανση του δέρματος, τα αντιοξειδωτικά 
προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες. Η διαιτολόγος κυρία 
Αικατερίνη Στάμου αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει 
στον κόσμο των αντιοξειδωτικών, τις ιδιότητες και 
τη δράση τους. 

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

Το... βαρύ 
πυροβολικό 

του οργανισµού

ΑΝΤΙΟξΕΙδΩΤΙΚΑ



σπαθούν να αποσπάσουν ηλεκτρό-
νια από πρωτεΐνες, λιπίδια ή αµι-
νοξέα προκαλώντας την οξείδωσή 
τους (φθορά, µετάλλαξη  ή κατα-
στροφή)», σηµειώνει η διαιτολόγος 
κυρία Αικατερίνη Στάµου.

Όταν, λοιπόν, στον οργανισµό 
υπάρχουν πλεονάζουσες ελεύθε-
ρες ρίζες (οξειδωτικό στρες), που 
στρέφονται εναντίον των πρωτεϊ-
νών, των λιπαρών οξέων, του DNA 
των κυττάρων ή ακόµη και ολόκλη-
ρων των κυττάρων του οργανισµού, 
προκαλούν βλάβες. Σε έναν τέτοιο 
µηχανισµό αποδίδεται το γήρας, ο 
διαβήτης, τα εκφυλιστικά νοσήµα-
τα, όπως διάφορες αρθρίτιδες, οι 
καρδιοπάθειες, η νόσος Αλτσχάι-
µερ κ.ο.κ. 

► Ο ρόλος των αντιοξειδωτι-
κών
«Τα αντιοξειδωτικά έρχονται να 
λειτουργήσουν ως αντίβαρο στη 
δράση των ελευθέρων ριζών, κα-
θώς δίνουν (αναγωγή) ή αποσπούν 
(οξείδωση) ηλεκτρόνια από τις 
ελεύθερες ρίζες και τις απενεργο-
ποιούν, σταµατώντας την ανεπιθύ-
µητη οξείδωση του οργανισµού», 
εξηγεί η κυρία Στάµου.

Πότε όµως ο οργανισµός 
εκτρέπεται σε υπερβολική παρα-
γωγή ελευθέρων ριζών; Συνήθεις 
αιτίες του οξειδωτικού στρες είναι 
η ραδιενέργεια, η υπεριώδης ακτι-
νοβολία, το κάπνισµα, η εισπνοή 
ρύπων ή τοξικών ουσιών, τα τοξικά 
βαρέα µέταλλα (όπως ο υδράργυ-
ρος, το κάδµιο, το νικέλιο, ο µόλυ-
βδος), αλλά και η έντονη άσκηση, η 
έλλειψη ύπνου, τα πολλά φάρµακα, 
το υπερβολικό άγχος, η κακή δια-
τροφή (κατανάλωση µικρής ποικι-
λίας τροφών, πολλών τηγανητών 
και επεξεργασµένων τροφών, κο-
ρεσµένων και trans λιπαρών, µει-

ωµένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, υψηλή κατανάλωση αλκοόλ 
και τροφών µε υψηλή συγκέντρωση συντηρητικών, ορµονών και αντιβιοτι-
κών, αφυδάτωση ή µη επαρκής ενυδάτωση). 

«Η επαρκής αλλά και ποικίλη ποσότητα αντιοξειδωτικών ουσιών στον 
οργανισµό µας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας 
των κυττάρων µας, µε συνέπεια τη διατήρηση της καλής υγείας αλλά και 
την καθυστέρηση της γήρανσης. Είναι πλέον αναγνωρισµένο, ότι η βέλτι-
στη λειτουργία κάθε κυττάρου µας εξαρτάται σε πολύ σηµαντικό βαθµό από 
τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ των οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών 
ουσιών, η οποία ονοµάζεται "οξειδοαναγωγική οµοιόσταση". Στόχος του ορ-
γανισµού είναι να διατηρείται αυτή η ισορροπία», σηµειώνει η ειδικός. 

Τα τελευταία 20-30 χρόνια, έχουν επισηµανθεί εκατοντάδες φυσικές 
αντιοξειδωτικές ουσίες. Οι πιο πολλές από αυτές υπάρχουν στα φρούτα, τα 
λαχανικά, σε καρπούς και σε διάφορα µυρωδικά, βότανα και αφεψήµατα. Σε 
αυτές περιλαµβάνονται οι  βιταµίνες Α, C και Ε και διάφορες φυτοχηµικές 
ουσίες, όπως τα καροτενοειδή, οι φαινόλες και οι πολυφαινόλες, τα φλαβο-
νοειδή και τα ισοφλαβονοειδή, η πυκνογενόλη, οι προανθοκυανιδίνες, τα 
φαινολικά οξέα όπως το γαλλικό οξύ, το ροσµαρινικό οξύ, το ελλαγικό οξύ, 
το κικορικό οξύ, το σαλικυλικό οξύ κ.ά.  

► Από τροφές ή συµπληρώµατα; 
Η λήψη αντιοξειδωτικών µέσω µιας σωστά σχεδιασµένης διατροφής έχει το 
πλεονέκτηµα ότι προσφέρει και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως οι φυτικές 
ίνες. Ωστόσο, συνήθως, µέσω της καθηµερινής µας διατροφής δεν προ-
σλαµβάνουµε την απαραίτητη ποικιλία και ποσότητα αντιοξειδωτικών που 
απαιτείται, προκειµένου να επωφεληθούµε της ευεργετικής τους δράσης. 
Επιπλέον, η κατάσταση επιβαρύνεται, αν π.χ. σκεφθεί κανείς ότι η θερµική 
επεξεργασία των τροφών, µειώνει την παρουσία αντιοξειδωτικών βιταµινών, 
όπως της βιταµίνης C. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό, τα άτοµα που έχουν 
αυξηµένες ανάγκες σε αντιοξειδωτικά, εκτός από την κατανάλωση των κα-
τάλληλων φρούτων και λαχανικών να λαµβάνουν αντιοξειδωτικά και υπό τη 
µορφή συµπληρώµατος.  

| Optima - Aloe Vera Juice with Cranberry | 

Ο χυμός Aloe Vera Juice με Cranberry 
της Optima, πλούσιος σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες, προστατεύει τον οργανισμό από 
την καταστροφική δράση των ελεύθερων 
ριζών. Είναι ένας 100% φυσικός χυμός 
Αλόης, που αποτελείται από ένα μοναδικό 
μίγμα ολόκληρου του φύλλου και αφιλτρά-
ριστου ζελέ Αλόης, σε συνδυασμό με χυμό 
cranberry για υπέροχη γεύση. Επιπλέον, οι 
πολυσακχαρίτες που περιέχει συμβάλλουν 
στην καλή λειτουργία και στη διατήρηση 

της υγείας του πεπτικού συστήματος.
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who is who
Η κλινική διαιτολόγος 
- διατροφολόγος 
Αικατερίνη Στάμου 
είναι πτυχιούχος 
του Greenwich 
University of 
London της Μεγάλης 
Βρετανίας στο τμήμα της 
Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας και 
Διατροφής.
Η πρακτική κλινική της άσκηση 
έγινε στα  νοσοκομεία:  «Τζάνειο» 
«Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.», 
«Σισμανόγλειο», «Η Αγία Σοφία» 
και στο Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού.
Από το 2000 και για 3 
χρόνια συνεργάστηκε με τον 
Παγκορινθιακό Αθλητικό σύλλογο 
«ΘΗΣΕΑΣ», παρέχοντας διατροφική 
υποστήριξη στους αθλητές του 
ΚΑΡΑΤΕ.
Από το  2003 διατηρεί 
διαιτολογικό γραφείο στην 
περιοχή των Αμπελοκήπων – 
Πανόρμου και ασχολείται ιδιαίτερα 
με τη διατροφική υποστήριξη 
ατόμων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας, αλλά και τη 
διατροφική εκπαίδευση ατόμων 
που εκδηλώνουν ενδιαφέρον σε 
συγκεκριμένα θέματα διατροφής, 
π.χ. εγκυμοσύνη, θηλασμός, 
γονιμότητα, έλεγχος ή ρύθμιση 
σωματικού βάρους, διατροφή 
και υγεία, κ.ά. Είναι Μέλος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, 
του Eλληνικού Ινστιτούτου 
Οστεοπόρωσης,  καθώς και της 
British Nutrition Society. 
Ήδη από τα χρόνια των σπουδών 
της στη Μ. Βρετανία παρακολουθεί 
και συμμετέχει σε παγκόσμια 
εκπαιδευτικά συνέδρια και 
σεμινάρια σε θέματα διατροφής, 
αλλά και ιατρικά εκπαιδευτικά 
σεμινάρια.  Πανόρμου & Λαρίσης 
30, Αθήνα, (Στάση μετρό Πανόρμου)
210- 698 1212, 6945 699 661 
 info@diaitologos-stamou.gr
www.diaitologos-stamou.gr

Ποιοι έχουν όµως αυξηµένες ανάγκες σε αντιοξειδωτικά; «Τα άτοµα που 
πάσχουν από εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος (Parkinson, 
Alzheimer), οι καπνιστές, τα άτοµα µε υψηλή χοληστερίνη που βρίσκονται 
σε θεραπεία µε στατίνες, οι διαβητικοί, τα άτοµα που πάσχουν από υπέρταση 
ή αρθρίτιδες, τα παχύσαρκα άτοµα, τα άτοµα µε διαταραχές στην όραση, άτο-
µα που ζουν ή εργάζονται σε περιβάλλον παρασκευής ή χρήσης φυτοφαρ-
µάκων, εντοµοκτόνων σπρέι, τοξικών µετάλλων, µπορούν να ωφεληθούν 
από τη χρήση αντιοξειδωτικών. Η σύσταση του συµπληρώµατος θα πρέπει 
να γίνεται από κάποιον εξειδικευµένο κλινικό διαιτολόγο ή  ιατρό ή επιστή-
µονα Υγείας», τονίζει η κυρία Στάµου.  

► Τροφές –«κλειδιά»
>> Goji Berry: To Goji berry έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε µία 
από τις σηµαντικότερες τροφές για τόνωση, ενδυνάµωση και υγεία του 
οργανισµού. Η Optima διευκολύνει τον σύγχρονο καταναλωτή, διαθέτο-
ντας στην αγορά έναν έτοιµο προς κατανάλωση χυµό από καρπό Goji, µε 
ενισχυµένη µάλιστα δράση, χάρη στην προσθήκη του συµπλέγµατος Oxy3. 
Ο πλούσιος σε αντιοξειδωτικές ουσίες χυµός, προσφέρει ήπια αντιοξειδω-
τική δράση κατά των βλαβερών για τον οργανισµό ελεύθερων ριζών, κάτι 
που µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της κυτταρικής γήρανσης. 
>> Ρόδι: Ιδιαίτερα πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, το ρόδι προσφέρει ζωτι-
κότητα και βαθιά αναζωογόνηση στον οργανισµό. Ο χυµός Pomegranate 
Juice της Optima συγκεντρώνει µια ποικιλία ευεργετικών αντιοξειδωτικών 
ουσιών, που προστατεύουν τον οργανισµό από τις αρνητικές επιδράσεις 
των οξειδωτικών ουσιών, που σχηµατίζονται καθηµερινά από τον µεταβο-
λισµό των κυττάρων. 
>> Acai: Ο χυµός Acai Juice with Oxy3 της Optima, προσφέρει στον οργα-
νισµό αυξηµένη αντιοξειδωτική δράση και επιδρά θετικά στον έλεγχο της 
κυτταρικής φθοράς. Η Optima ενίσχυσε τη δράση του χυµού Acai µε το 
σύµπλεγµα OXY3, δηµιουργώντας έναν µοναδικό φυσικό χυµό µε ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση, που συµβάλλει στην αύξηση των επιπέδων ενέρ-
γειας και ζωτικότητας του οργανισµού.  ||

| Solgar- ADVANCED ANTIOXIDANT 
FORMULA: Η αντιοξειδωτική «ασπίδα» | 

Η προηγμένη αντιοξειδωτική φόρμουλα της 
Solgar ενδιαφέρει όλους όσους επιζητούν ευε-
ξία, ζωτικότητα, αντιγήρανση και νεανικό σφρί-
γος. Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες, στα-
ματώντας την αλυσίδα αντιδράσεων που είναι 
δυνατό να οδηγήσει σε εκφύλιση των κυττάρων. 
Παρέχει τις βιταμίνες C, E, Α, ριβοφλαβίνη, 
φυσική βήτα-καροτίνη/ καροτενοειδή, αμινο-

ξέα όπως L-Γλουταθειόνη, L-Κυστεΐνη και ταυρίνη, χαλκό, 
μαγγάνιο, ψευδάργυρο, σελήνιο, πολυφαινόλες και προανθο-
κυανιδίνες, όλα σε μια βάση από σούπερ-τροφές και βότανα. 
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Μαζί	στη	ζωή…		

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των ζευγαριών που δουλεύουν 
μαζί, ειδικά στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν πολλές οικογενεια-
κές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει όμως να μοιράζεσαι όλη την ημέρα 
με το σύντροφό σου; Αυτή η συνύπαρξη μπορεί να δημιουργή-
σει προβλήματα στη σχέση; Στις γραμμές που ακολουθούν σας 
παρουσιάζουμε έναν οδηγό επιβίωσης για να αποφύγετε τυχόν 
προβλήματα και να κρατήσετε τον έρωτα σας δυνατό,  ακόμη κι 
όταν είστε μαζί με τον σύντροφό σας 24 ώρες το 24ωρο… 



∆
ιαφωνίες και προβλήµατα στις σχέσεις 
πάντα υπάρχουν και είναι λογικό και υγι-
ές. Τι συµβαίνει όµως όταν ο σύντροφος 
είναι και συνεργάτης ή συνάδελφος; Εκεί, 
τα πράγµατα περιπλέκονται και µπορεί πιο 

εύκολα να ξεφύγουν από τον έλεγχο, µε αποτέλεσµα 
οι σχέσεις να οδηγούνται σε αδιέξοδο. ∆ιαφωνίες µπο-
ρεί να δηµιουργηθούν για πολλούς λόγους, είτε γιατί 
η γυναίκα αµείβεται περισσότερο από τον άνδρα, είτε 

γιατί δεν µπορούν να διαχειριστούν το γεγονός της συ-
νύπαρξης  στη δουλειά, είτε λόγω προαγωγής του ενός 
και όχι του άλλου. Προβλήµατα ενδεχοµένως µπορούν 
να δηµιουργηθούν και από τις συναδελφικές σχέσεις 
µε τους άλλους εργαζόµενους. Υπάρχουν, ωστόσο, και 
πολλές εξαιρέσεις! Βασιζόµενοι σε αυτές, στα ζευγά-
ρια δηλαδή που συνυπάρχουν θαυµάσια στη δουλειά,  
θα αναζητήσουµε το µυστικό της επιτυχηµένης συµβί-
ωσης στο σπίτι και στον εργασιακό χώρο. 

Μαζί και στη δουλειά; 



►Ζευγάρια προς µίµηση
Ζευγάρια που δουλεύουν µαζί νιώθουν συχνά πολύ τυχεροί  που εργά-
ζονται καθηµερινά µε τον άνθρωπο που αγαπούν. Αναφέρουν πως τους 
χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι µέσα από τη δουλειά καταφέρνουν να 
περνούν ακόµα περισσότερο χρόνο µαζί µε το σύντροφό τους. Τι είναι αυτό 
όµως που κάνει µια τέτοια σχέση µακροχρόνια και ταυτόχρονα επιτυχηµέ-
νη; Η ψυχολόγος ∆ρ Μάρσα Κολέτση δίνει κάποιες οδηγίες για ζευγάρια 
που ζουν και εργάζονται µαζί, ώστε να αποφύγουν τις... κακοτοπιές.

►Αµοιβαία συµφωνηµένοι ρόλοι
Ένας ασαφής ορισµός των ρόλων και των προσδοκιών στο κοινό εργασι-
ακό περιβάλλον µπορεί να αποτελέσει µια σηµαντική αιτία σύγκρουσης. 
Είναι σηµαντικό για το ζευγάρι να έχει αναγνωρίσει ποιες είναι οι υποχρε-
ώσεις του καθενός στον εργασιακό του χώρο, οι κανόνες συµπεριφοράς 
που διέπουν την εργασιακή σχέση και τα χαρακτηριστικά της. Το πρόβλη-
µα γίνεται ακόµη εντονότερο όταν ο ένας από τους δύο κατέχει υψηλότερη 
διοικητικά θέση από τον άλλο και αυτό συνεπάγεται υψηλότερες οικονοµι-
κές απολαβές. Έτσι, δηµιουργείται ανισότητα ως προς την εξουσία και το 
status του ζευγαριού. Πιο έντονα είναι τα προβλήµατα, όταν η υψηλότερη 
θέση ανήκει στη γυναίκα, ενώ όταν αυτό ισχύει για τον άνδρα τότε εισπράτ-
τεται πιο θετικά από τη γυναίκα, ακολουθώντας τις κοινωνικές νόρµες. Η 
διατήρηση ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας στο ζευγάρι θα βοηθήσει στην 
επίλυση των δυσκολιών και θα συµβάλει στο να αντιµετωπιστούν εγκαί-
ρως πιθανά προβλήµατα. Αµοιβαία συµφωνηθέντες ρόλοι θα πρέπει να 
εφαρµόζονται και στο σπίτι, π.χ. ποιος είναι υπεύθυνος για το µαγείρεµα, 
για τα οικονοµικά, τα ψώνια κ.ά. Οι περισσότερες σχέσεις αποτυγχάνουν, 
επειδή οι ρόλοι τους  δεν έχουν συµφωνηθεί.  

Όταν σηµάνει το τέλος της εργασιακής µέρας, αντί να αποµακρύ-
νεται ο ένας από τον άλλον, αναζητώντας έναν ξεχωριστό χώρο για να 
ξεδώσει και να ξεκουραστεί, καλό θα ήταν να λειτουργήσουν σαν ένα  
ερωτευµένο ζευγάρι και να οργανώσουν µία κοινή έξοδο, να πάνε για 
φαγητό ή µία βόλτα, αξιοποιώντας τον κοινό τους χρόνο για να τονώ-
σουν την ερωτική / συντροφική πλευρά της σχέσης τους.  

►Ας ξεχάσουµε για λίγο τη δουλειά…
Κάθε ζευγάρι συµφωνεί ένα  προσυµφωνηθέν χρονικό διάστηµα της 
µέρας, κατά το οποίο δεν συζητά θέµατα που σχετίζονται µε την ερ-
γασία. Αυτό δίνει την ευκαιρία να διαφοροποιούν την εργασιακή τους 
σχέση από την  προσωπική και να προσφέρουν χρόνο και προϋποθέ-
σεις για τη δεύτερη, προστατεύοντάς την από τα βάρη και τις ευθύνες 
του γραφείου. Οι ειδικοί σε θέµατα σχέσεων υποστηρίζουν ότι τα θέ-
µατα της δουλειάς θα πρέπει να παραµένουν στη δουλειά και να µην 
τα «κουβαλάει» το ζευγάρι στο σπίτι. Επειδή όµως αυτό συχνά είναι 
ανέφικτο, η συναίνεση σε µερικές ώρες την ηµέρα από τις οποίες έχει 
εξοβελιστεί η δουλειά,  προστατεύει το ζευγάρι αποτελεσµατικά.

38

Ένας ασαφής ορισμός 
των ρόλων και των 

προσδοκιών στο κοινό 
εργασιακό περιβάλλον 
μπορεί να αποτελέσει 
μια σημαντική αιτία 

σύγκρουσης. 
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►Συζητάτε τα εργασιακά 
σε δηµόσιο χώρο 
Όταν έχει  προκύψει κάποιο θέµα 
στην εργασία που θεωρείται «δύ-
σκολο» ή «ευαίσθητο» και πρέ-
πει να διευθετηθεί, είναι πιθανό 
να προκαλέσει  δυσκολίες και 
διαφωνίες στο ζευγάρι. Γι’ αυτό 
καλό θα ήταν αυτό το θέµα να µην 
συζητηθεί στο γραφείο και σε 
καµία περίπτωση στο σπίτι. Η συ-
νάντηση σε έναν δηµόσιο χώρο, 
δηµιουργεί µια αίσθηση ουδε-
τερότητας και επαγγελµατισµού, 
βοηθάει ώστε να µην εκτραπεί 
η συζήτηση και προστατεύει τον 
χώρο του σπιτιού, ώστε να µη 
συνδέεται ψυχολογικά µε εντά-
σεις, επαγγελµατικές διαφωνίες 
και καυγάδες. 

►Συνεργασία µε άλλους 
ανθρώπους
Ζευγάρια που εργάζονται µαζί, 
πρέπει να φροντίζουν να µην 
αποµονώνονται στο εργασιακό 
τους περιβάλλον. Θα πρέπει να 
επιδιώκουν να συνεργάζονται 
όσο το δυνατόν περισσότερο µε 
συναδέλφους, ξεχωριστά και δι-
αφορετικά, ώστε να έχουν έναν 
ευρύτερο εργασιακό κύκλο συ-
νεργατών, που θα τους παρέχει 
στήριξη, καινούργιες ιδέες και 
συναδελφική  αλληλεγγύη. ∆εν 
θα πρέπει να αποσκοπούν στο 
να αποτελούν µία αποµονωµένη 
δυάδα, αλλά να συµπεριφέρονται 
ως δύο άτοµα που ναι µεν έχουν 
κοινή προσωπική ζωή, αλλά µπο-
ρούν να διατηρούν µία αυτόνοµη 
εργασιακή σχέση και να σχετίζο-
νται µε τους συναδέλφους τους 
ως ξεχωριστές και αυτόνοµες 
οντότητες, όπως θα συνέβαινε 
και στην περίπτωση που θα είχαν 
ξεχωριστές δουλειές.   

►∆ιατήρηση προσωπικών 
για τον καθένα φίλων
Μία από τις συνήθεις παγίδες στις 
οποίες πέφτουν τα ζευγάρια που 
ζουν και εργάζονται µαζί, είναι 
ότι συχνά η σχέση λειτουργεί σαν 
λιµάνι και έτσι δεν φροντίζουν να 
διατηρήσουν υπάρχουσες φιλικές 
σχέσεις ή να αναζητήσουν νέες. 
Είναι όµως ουτοπικό να θεωρού-

µε ότι ένα άτοµο, όποιο κι αν είναι 
αυτό, µπορεί να καλύψει όλες τις 
ανάγκες µας για κοινωνικότητα και 
συναναστροφή. Οι γυναίκες χρει-
άζονται φίλες, ώστε να συζητούν 
τα δικά τους, να έχουν κοινές εξό-
δους, να µιλούν συχνά στο τηλέ-
φωνο  κ.ο.κ. Οι άνδρες χρειάζονται 
επίσης φίλους για να συνδεθούν 
µε αυτούς µέσω  κοινών δραστη-
ριοτήτων, π.χ. παρακολούθηση 
κάποιου αθλητικού αγώνα, κάποιο 
κοινό χόµπι, έξοδος ανδροπαρέας 
για ένα ποτό ή φαγητό κ.ο.κ.

►Οι τελετουργίες στη 
σχέση
Οι τελετουργίες είναι συµπερι-
φορές που µοιράζεται το ζευγάρι 
και αποτελούν τα χαρακτηριστικά 

που το διαφοροποιούν από κάθε 
άλλο και το κάνουν µοναδικό.  Οι 
τελετουργίες δεν θα πρέπει να 
µπερδεύονται µε τις συνήθειες, 
οι οποίες είναι µη συνειδητές και 
εκτελούνται µηχανιστικά ή ενστι-
κτωδώς. Συνήθεια είναι το να κάνει 
π.χ. η γυναίκα ντους µε την πόρτα 
ανοιχτή, ή όταν ο σύζυγος αφήνει 
το πιάτο του στο τραπέζι όταν φάει 
το πρωινό. Τελετουργία είναι όταν 
το ζευγάρι επιλέγει να περνάει τις 
Παρασκευές µε συγκεκριµένο τρό-
πο, ανοίγοντας π.χ. ένα µπουκάλι 
κρασί και βλέποντας αγαπηµένες 
ταινίες, όταν έχουν έναν ειδικό 
χαιρετισµό όταν συναντιούνται ή ο 
τρόπος που κοιµούνται το βράδυ. 
Οι τελετουργίες ανανεώνουν τη 
σχέση και παρέχουν µία αίσθηση 
ειδικής δέσµευσης του ενός προς 
τον άλλο, φανερώνουν τον ξεχωρι-
στό κώδικα επικοινωνίας που έχει 
αναπτύξει το ζευγάρι και το δέσιµο 
του ενός προς τον άλλον. 

Η σχέση θα πρέπει να  αποτελεί 
προτεραιότητα, πάνω από συµφέ-
ροντα, εγωισµό και φιλοδοξίες. Το 
κάθε µέλος θα πρέπει να τοποθετεί 
το άλλο σε απόλυτη προτεραιότητα 
και να το  δείχνει εµπράκτως, κα-
θηµερινά, λεκτικά και πρακτικά. Η 
διατήρηση µιας σχέσης χρειάζεται 
καθηµερινή προσπάθεια, ανιδιοτε-
λή αφοσίωση και διαρκή επένδυση 
για να κρατήσει την αρχική της φλό-
γα και να αντισταθεί κατά το δυνα-
τόν στην αναπόφευκτη φθορά. ||

Οι τελετουργίες 
ανανεώνουν τη σχέση 

και παρέχουν μία 
αίσθηση ειδικής 

δέσμευσης του ενός 
προς τον άλλο, 

φανερώνουν τον 
ξεχωριστό κώδικα 

επικοινωνίας που έχει 
αναπτύξει το ζευγάρι 

και το δέσιμο του ενός 
προς τον άλλον



ςφύριξε	χαρούμενα,	
ΜπορΕΙς!

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

Υπάρχουν πολλές παροιμιώδεις ρήσεις για 
την αισιοδοξία και την απαισιοδοξία. Άλ-
λος, λέμε συχνά, βλέπει το ποτήρι μισοά-
δειο κι άλλος μισογεμάτο. Υπάρχουν άνθρωποι 
που έχουν μια λύση για κάθε πρόβλημα κι άνθρω-
ποι που έχουν ένα πρόβλημα για κάθε λύση. Η ζωή 
διδάσκει, ωστόσο, ότι η αισιοδοξία έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της ζωής, η 
απαισιοδοξία το αντίθετο. Η ζωή είναι μικρή. Το 
να απαισιοδοξούμε λοιπόν είναι, εκτός των άλλων, 
χάσιμο χρόνου. Άρα, η αισιοδοξία πάντα συμφέρει!



τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων 
που στο ξεκίνημα της κάθε χρονιάς 

δημιουργείτε μια λίστα με νέους στόχους, 
τότε το άρθρο αυτό είναι ο οδηγός σας. 

Το πόσο πραγματοποιήσιμοι θα είναι αυτοί οι στόχοι 
είναι αποκλειστικά στο χέρι σας. 

Ο δικός μας ρόλος είναι να σας δώσουμε ιδέες 
για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία 

αλλά και τη ζωή σας γενικότερα, 
ώστε το 2013 να είναι πραγματικά η χρονιά σας!

Γ
ιατί είναι σημαντικό να είναι κάποιος 
αισιόδοξος; Γιατί η αισιοδοξία βοηθά 
να αντιδρούμε σωστά στις αντιξοό-
τητες και να ξεπερνάμε τα εμπόδια.  
Στατιστικά, οι  αισιόδοξοι τα πηγαί-

νουν καλύτερα στη ζωή, είναι πιο ευτυχισμένοι 
και επιτυχημένοι. Συμφωνούν επίσης όλοι οι 
ειδικοί ψυχολόγοι, ότι όσοι αποδέχονται τις αλ-
λαγές με μία θετική, αισιόδοξη διάθεση, αντιμε-
τωπίζουν την ίδια τη ζωή ως μία πηγή συνεχούς 
ανάπτυξης, ανανέωσης και εκπλήρωσης. Το να 
βλέπει κανείς τη θετική πλευρά της ζωής, λει-
τουργεί ανατροφοδοτικά και πολλαπλασιαστικά 
στην αυτοπεποίθηση και μπορεί να συμβάλλει 
σημαντικά στην επιτυχία. H αισιοδοξία εμπερι-
έχει ελπίδα, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα 
και δημιουργικότητα. Πέρα όμως από μέσο για 
να ξεπεράσει κανείς τα εμπόδια, η αισιοδοξία 
συνιστά και «εισιτήριο» καλής υγείας, ψυχικής 
και σωματικής. 



| Solgar SFP Rhodiola Root Extract: 
Ενισχύστε ψυχή και σώμα | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Έγινε γνωστό στον δυτικό κόσμο, όταν το περιοδικό 
Newsweek του αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό του, εν έτει 2003. Ο 
λόγος για τη Rhodiola, το πολύτιμο φυτό που βρίσκει κανείς 
στα πιο δυσπρόσιτα μέρη του πλανήτη, όπως στο Θιβέτ, στη 
Σιβηρία, στα βουνά της Σκανδιναβίας και της Κίνας. 

Βάσει κλινικών ερευνών, το Rhodiola έχει αντιοξειδωτική 
δράση, παρουσιάζει  αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, αφού ανε-
βάζει τα επίπεδα σεροτονίνης και αυξάνει την έκκριση ντο-
παμίνης,  ενώ παράλληλα ενισχύει την οξυγόνωση του οργα-
νισμού για την αντιμετώπιση της πνευματικής και σωματικής 
κόπωσης.

Ενισχύει τον οργανισμό στην αντιμετώπι-
ση πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων 
διαφορετικής φύσης -κρύο, ζέστη, κό-
πωση, έντονη άσκηση, συναισθηματική 
αναστάτωση-, συμβάλλει στην τόνωση 
του νευρικού συστήματος, στην πρόληψη 
της κατάθλιψης αλλά και στην αντιμετώ-
πιση της χρόνιας κόπωσης, χαρίζοντας 
ενέργεια και καλή διάθεση. Εξαιρετικά 
χρήσιμο σε ανθρώπους που εργάζονται 
πολλές ώρες σωματικά και νοητικά, ενώ 
μπορεί να βοηθήσει και στην προαγωγή 
των αθλητικών επιδόσεων. 
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«Η συνήθεια του να βλέπουµε την καλύτερη πλευρά κάθε γεγονότος, 
έχει περισσότερη αξία από το να έχουµε χίλιες λίρες εισόδηµα το χρόνο», 
είχε πει κάποτε ο Άγγλος λεξικογράφος Σάµιουελ Τζόνσον. Ένας αισιόδο-
ξος άνθρωπος, µε καθετί που πετυχαίνει ενισχύεται και  έχει πολύ µεγάλες 
πιθανότητες να επαναλάβει µια επιτυχία, γιατί θεωρεί πως αυτή εξαρτάται 
από τις ικανότητές του. Επίσης, οι αισιόδοξοι αντιµετωπίζουν καλύτερα τις 
δύσκολες καταστάσεις. Ο απαισιόδοξος, αντίθετα, θα αποδώσει την επιτυχία 
του στην τύχη και δεν πιστεύει πως πρόκειται να επαναληφθεί στο µέλλον. 
Και πιθανώς δεν θα επαναληφθεί. Οι απαισιόδοξοι, επωµίζονται τις ευθύνες 
των αποτυχιών, ως επιβεβαίωση της ανεπάρκειάς τους. Aισιόδοξος είναι αυ-
τός που βλέπει ευκαιρία σε κάθε κίνδυνο, ενώ απαισιόδοξος είναι αυτός που 
βλέπει κίνδυνο σε κάθε ευκαιρία. Αισιόδοξος όµως γεννιέσαι ή γίνεσαι; Οι 
ειδικοί τείνουν προς την δεύτερη επιλογή. 

«Η αισιοδοξία είναι τρέλα, που θέλει να βλέπουµε το καθετί σωστό, κι 
όταν ακόµα είναι λάθος», έλεγε ο Βολταίρος. Με τις συνθήκες που επικρα-
τούν γύρω µας (οικονοµική κρίση, στρες, ανασφάλεια), είναι, ωστόσο, µάλ-
λον προτιµότερο να «τρελαθούµε»... αισιοδοξώντας! Πώς θα δείτε λοιπόν, τη 
...θετική πλευρά της ζωής;

► Αποµακρύνετε τις δυσάρεστες 
σκέψεις. Πολλές φορές, η απαι-
σιοδοξία είναι ...κληρονοµική, υπό 
την έννοια ότι συνιστά έναν τρόπο 
σκέψης που µας δίδαξαν οι γονείς 
µας. Όσο πιο σύντοµα συνειδητο-
ποιήσετε ότι η αισιοδοξία σας δεν 
είναι προϊόν του κόσµου γύρω σας 
και των καταστάσεων που βιώνετε, 
αλλά κάτι σαν αντανακλαστικό που 
κληρονοµήσατε από το οικογενεια-
κό σας περιβάλλον, τόσο  πιο εύκο-
λο θα σας είναι να αλλάξετε αυτόν 
τον τρόπο αντιµετώπισης της ζωής. 
Το κακό είναι πως οι αρνητικές σκέ-
ψεις είναι πιο ισχυρές από τις θετι-
κές. Σύµφωνα µε την Μπάρµπαρα 
Φρέντρικσον, επικεφαλής του Ερ-
γαστηρίου Θετικής Σκέψης και Ψυ-
χοφυσιολογίας του Πανεπιστηµίου 
της Βόρειας Καρολίνας, «χρειάζο-
νται περίπου 3 θετικές σκέψεις, για 
να εξουδετερώσουν µία αρνητική». 

Αν έχετε βιώσει άσχηµες εµπει-
ρίες, φροντίστε να αφήσετε πίσω 
σας το παρελθόν. Μην επιτρέπετε 
να «στοιχειώνει» και το µέλλον σας.   

► Βγείτε από την παθητικότη-
τα. Τα πράγµατα δεν µας συµβαί-
νουν απλώς, τα κάνουµε κι εµείς 
να συµβούν. Αν δεν είστε ευχα-
ριστηµένος/η µε τη ζωή σας, η 
λύση είναι απλή. Θέστε στόχους 
και προσπαθήστε να τους κα-
τακτήσετε. ∆είτε ακόµη και τις 
αρνητικές εµπειρίες του παρελ-
θόντος, σαν ευκαιρίες για να µην 
επαναλάβετε τα ίδια λάθη. Η ζωή 
είναι ρίσκο και αγώνας, τίποτα 
δεν µας χαρίζεται!

► Κολλήστε µικρά χαρτάκια 
µε εκφράσεις όπως «Όλα είναι 
δυνατά», «Τα πράγµατα θα πάνε 
καλύτερα», «Εγώ φτιάχνω τις συν-
θήκες, δεν µε φτιάχνουν εκείνες», 
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| Solgar 5-HTP:   
Εισιτήριο... χαλάρωσης και ηρεμίας  | 
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  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Το 5–HTP της Solgar παράγεται από το 
φυτικό εκχύλισμα του αφρικάνικου φασο-
λιού Griffonia simplicifolia και συμβάλλει 
στη βελτίωση της διάθεσης και της ποιό-
τητας του ύπνου, στη διατήρηση της ηρε-
μίας και της χαλάρωσης του οργανισμού 
και στην ενίσχυση της συγκέντρωσης. Το 
5–HTP είναι ένα αμινοξύ απαραίτητο για 
την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και 
του νευρικού συστήματος, ενώ μπορεί να 
βοηθήσει σε πολλές οργανικές λειτουργίες, 
όπως ο έλεγχος της όρεξης, η σταθερότητα 
της διάθεσης και ο ύπνος. 
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«Υπάρχουν πάντα επιλογές», σε 
διάφορα σηµεία του σπιτιού ή του 
γραφείου σας, ώστε να τα βλέπετε 
καθηµερινά. 
 
► Μέτρον άριστον. ∆εν είναι ανά-
γκη να περάσετε από το γκρι, στο... 
ροζ και να νοµίζετε πως όλα µπο-
ρούν να συµβούν, γιατί τότε έχετε 
µεγαλύτερες πιθανότητες να απο-
γοητευθείτε. Καλό είναι να είστε 
πάντα προετοιµασµένοι και για µια 
αρνητική εξέλιξη των πραγµάτων, 
ελπίζοντας όµως για το καλύτερο. 
«Οι γιατροί µάς λένε να πίνουµε 
ένα µε δύο ποτήρια κρασί την ηµέ-
ρα, κανείς όµως δεν µας έχει πει 
να πιούµε όλο το µπουκάλι. Κάπως 
έτσι είναι τα πράγµατα και µε την 
αισιοδοξία! Η αισιοδοξία µε µέτρο 
κάνει καλό, η υπερβολική της δόση 
όµως µπορεί να οδηγήσει σε λάθος 
συµπεριφορές», τονίζει ο καθηγη-
τής του Πανεπιστηµίου Duke, δρ 
Ντέιβιντ Ρόµπινσον. 

► Οφέλη για την υγεία
«Παράγοντες όπως η αισιοδοξία, η 
ικανοποίηση από τη ζωή και η ευτυ-
χία σχετίζονται µε µειωµένο κίνδυνο 

καρδιαγγειακής νόσου, ανεξάρτητα 
από παράγοντες όπως η ηλικία του 
ατόµου, η κοινωνικοοικονοµική κα-
τάσταση, το κάπνισµα ή το σωµατι-
κό βάρος του ατόµου», σηµειώνει 
η ερευνήτρια της Σχολής ∆ηµόσιας 
Υγείας του Χάρβαρντ, Julia Boehm. 
Σε µετά-ανάλυση 200 µελετών, η Julia 
Boehm διαπίστωσε ότι «οι αισιόδοξοι 
άνθρωποι είχαν περίπου 50% µικρό-
τερο κίνδυνο να εµφανίσουν καρδι-
αγγειακό επεισόδιο, σε σύγκριση µε 
τους λιγότερο αισιόδοξους του δείγ-
µατος». Η σχετική ανάλυση, καταλή-
γει στο συµπέρασµα, ότι παράγοντες 
που έχουν να κάνουν µε την ψυχολο-
γία λειτουργούν προστατευτικά έναντι 

των καρδιαγγειακών παθήσεων και 
επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου 
στους ανθρώπους που ήδη πάσχουν. 

Κάθε βαθµός παραπάνω σε µία 
κλίµακα αισιοδοξίας 16 βαθµίδων, 
αντιστοιχεί σε µείωση κατά 9% του 
κινδύνου για οξύ έµφραγµα του 
µυοκαρδίου, σύµφωνα µε µελέτη 
του Πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν. 
Επίσης, οι αισιόδοξες γυναίκες 
έχουν µικρότερο κίνδυνο ανάπτυ-
ξης διαβήτη, υπέρτασης και υψη-
λής χοληστερόλης. Έχουν, τέλος,  
περιορισµένες πιθανότητες να 
εµφανίσουν συµπτώµατα κατάθλι-
ψης, είναι καπνίστριες σε µικρότε-
ρο ποσοστό και έχουν βάρος πιο 
κοντά στο φυσιολογικό (µικρότερο 
δείκτη µάζας σώµατος). 

Το να βλέπεις θετικά τη ζωή, 
ενισχύει επίσης το ανοσοποιητικό 
σύστηµα, ενώ µελέτη ισραηλινών 
επιστηµόνων κατέληξε στο συµπέ-
ρασµα ότι η αισιοδοξία θωρακίζει 
τις γυναίκες ακόµη και από τον 
καρκίνο του µαστού! Οι ερευνητές 
διαπίστωσαν πως τα στρεσογόνα 
γεγονότα, όπως η απώλεια ενός 
αγαπηµένου προσώπου ή ένα δι-
αζύγιο, αυξάνουν σηµαντικά τις 
πιθανότητες µιας γυναίκας να ανα-
πτύξει τη νόσο. Τονίζουν, ωστόσο, 
πως ο τρόπος µε τον οποίο αλλη-
λεπιδρούν µεταξύ τους το κεντρικό 
νευρικό, το ανοσοποιητικό και το 
ορµονικό σύστηµα δεν έχει ξεκα-
θαριστεί πλήρως. 

Αισιοδοξείτε λοιπόν! Πρόσφατη 
έρευνα έδειξε εξάλλου ότι ο µόνος 
τρόπος να ξεπεράσουµε την κρίση 
είναι... αισιοδοξώντας! Η οικονοµι-
κή κρίση είναι λιγότερο έντονη, µι-
κρότερη σε διάρκεια και πιο εύκολο 
να ξεπεραστεί σε κοινωνίες όπου οι 
άνθρωποι τείνουν να βλέπουν τα 
πράγµατα θετικά και να έχουν καλή 
διάθεση.  ||



Λείπει ο χρόνος; Είναι ακριβό το γυμναστήριο; Δεν είναι του χαρακτή-
ρα σας η γυμναστική; Ότι κι αν συμβαίνει ξέρετε ή μάλλον νιώθετε με-
ρικές φορές ότι κάτι δεν πάει καλά. Ομάδες μυών στη μέση, στην πλά-
τη, στα χέρια, σας ειδοποιούν, με πόνο ή «πιασίματα» ότι κάτι θέλουν 
από σας! Βρείτε λοιπόν μερικές καλές και απλές ιδέες που μπορείτε να 
εφαρμόσετε στο χώρο εργασίας σας, αν αυτή είναι καθιστική, δουλειά 
γραφείου δηλαδή. Όταν νιώσετε τα ευεργετικά αποτελέσματα, αυτό 
θα είναι το καλύτερο κίνητρο να συνεχίσετε και …περαστικά!

 



τησ Νεκταρίας Καρακώστα  

Γυµναστείτε...  
στο γραφείο

Ο  
πόνος που σαν ηλεκτρικό ρεύµα 
διαπερνά την πλάτη και «οδηγεί» 
την παλάµη στην ωµοπλάτη, εί-
ναι οικείος σε όσους δουλεύουν 
µπροστά σε Η/Υ. Τα πόδια και η 

µέση εκείνων που δουλεύουν σε γραφείο, 
επίσης «διαµαρτύρονται» συχνά. 

Οι συνέπειες του καθιστικού τρόπου ζωής 
γίνονται γρήγορα εµφα-
νείς, στο µεγαλύτερο πο-
σοστό των εργαζοµένων 

που ζουν και δουλεύουν 
σε γραφείο. Μυοσκελε-
τικές κακώσεις, αρθρίτι-
δες, τενοντίτιδες, αυχενικό 

σύνδροµο, πόνοι στην µέση, 
στην πλάτη, ακόµα και στα 
πόδια. Υπάρχει λύση; Ναι, και 

αυτή δεν είναι βέβαια τα παυ-
σίπονα. 

Υπάρχουν ασκήσεις που 
εκτελούνται γρήγορα και δια-
κριτικά στο γραφείο, προσφέ-
ροντας τόνωση και ανακούφιση 

µέσα σε ελάχιστα λεπτά. Και µά-
λιστα, χωρίς κανείς να σας κοιτά-
ξει περίεργα...

ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕ TON ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΗ

Κατεβάστε το κεφάλι φέρνοντας 
το σαγόνι όσο γίνεται πιο κοντά στο 

στέρνο. Μείνετε σε αυτή τη θέση για 30 δευ-
τερόλεπτα, αναπνέοντας κανονικά. 

Κάντε στροφή του κεφαλιού προς τα 
δεξιά και µείνετε σε αυτή τη θέση για 

30 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε την άσκηση, 
στρέφοντας το κεφάλι αυτή τη φορά προς τα 
αριστερά.  

Κάντε µε το κεφάλι κλίση µπροστά 
και στροφή, φέρνοντας το σαγό-

νι προς τη δεξιά κλείδα. Επαναλάβετε την 
άσκηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Τραβήξτε τις ωµοπλάτες σας προς τα 
πίσω, σαν να θέλετε η µία να πιάσει 

την άλλη. Είναι ο µόνος τρόπος για να «χα-
λαρώσει» η σπονδυλική σας στήλη. Μείνετε 
εκεί για 3 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε όσες 
φορές θέλετε. 

Για µια καλή διάταση της πλάτης 
µπορείτε, ενώ κάθεστε στην καρέ-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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| Solgar Female Multiple: Γιατί είναι δύσκολο να είσαι γυναίκα |

H Solgar προτείνει την πολυβιταμίνη Female Multiple, σχεδιασμένη  για 
να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Ικανή να 
παρέχει το επίπεδο βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων,  αντιοξειδωτικών 
και  φυτοστοιχείων και  να καλύπτει τις απαιτήσεις του γυναικείου φύλου. 
Ειδικότερα περιέχει Βιταμίνες Ε, C, D, σύμπλεγμα βιταμινών Β, ασβέ-
στιο, μαγνήσιο, φολικό οξύ, σίδηρο, σελήνιο και ψευδάργυρο.   Η Solgar 
Female Multiple περιλαμβάνει επίσης  βιταμίνη Κ και βόριο, στοιχεία 
που συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών οστών και βοηθούν στη στήριξη 
της γενικότερης υγείας της γυναίκας. Με φυσικές πρώτες ύλες και  σόγια 
μη γενετικά τροποποιημένη. 
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κλα, να βάλετε το αριστερό σας χέρι πίσω 
από τον αριστερό σας γοφό και να γυρίσετε 
αργά προς τα αριστερά, χρησιµοποιώντας 
το δεξί σας χέρι για να κάνετε πιο έντονη 
τη διάταση. Μείνετε εκεί για 20-30 δευτε-
ρόλεπτα και κάντε το ίδιο και από την άλλη 
πλευρά.

>> Τι να ΜΗΝ κάνετε: Μην κινείτε το κε-
φάλι σας προς τα πίσω. Μεγάλο λάθος είναι 
επίσης το να περιστρέφετε το κεφάλι σας, 
σε µια προσπάθεια να βρείτε ανακούφιση. 

∆ΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ 
Η συνεισφορά των κοιλιακών στην υπο-
στήριξη της σπονδυλικής στήλης είναι 
σηµαντική. Όσο πιο αδύναµοι είναι οι κοι-
λιακοί, τόσο περισσότερο ταλαιπωρείται η 
µέση. Ενδυναµώνοντας, εποµένως, αυτή 
την µυϊκή οµάδα, «ξεκουράζετε» τους 
µύες χαµηλά στην πλάτη, στηρίζοντας 
ακόµη περισσότερο τη σπονδυλική σας 
στήλη. 

Καθίστε µε τέτοιο τρόπο, ώστε η µέση 
σας να ακουµπάει στην πλάτη της καρέ-
κλας καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης. 
Αφού πάρετε την κατάλληλη θέση, προ-
σπαθήστε να φέρετε τα γόνατά σας λυγι-
σµένα προς στο στήθος. Για τους πλάγιους 
κοιλιακούς, φέρτε το αριστερό πόδι προς 
τον αριστερό αγκώνα και το δεξί πόδι  
προς τον δεξιό αγκώνα, αντίστοιχα.
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| Solgar Whey To Go® 
Protein Powder:  
Σώμα δυνατό & υγιές |

Η πρωτεΐνη αποτελεί βα-
σικό στοιχείο για την ανα-
δόμηση των ιστών του 
οργανισμού. Τροφοδοτεί 
τους μύες του σώματος 
και συντελεί στον έλεγ-
χο του βάρους και στη 
σταθεροποίηση της διά-

θεσης. Η Whey To Go Protein της 
Solgar είναι μια υψηλής βιολογικής 
αξίας πρωτεΐνη από ορό γάλακτος 
με επιπρόσθετη L-γλουταμίνη και 
αμινοξέα BCAA, για μέγιστη από-
δοση, αποκατάσταση, επιδιόρθωση 
και ανάπτυξη του μυϊκού ιστού μετά 
την άσκηση. Παράλληλα, περιέχει 
διατροφικά στοιχεία, τα οποία είναι 
σημαντικά για τη σωστή λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Θεωρείται ιδανική για επαγγελμα-
τίες και ερασιτέχνες αθλητές, τραυ-
ματίες, μετεγχειρητικούς ασθενείς, 
ηλικιωμένους, για τον έλεγχο του 
βάρους, καθώς επίσης και για νέ-
ους ανθρώπους που δεν καλύπτουν 
τις πρωτεϊνικές απαιτήσεις τους 
μέσω της διατροφής. Η Whey To 
Go Protein της Solgar διατίθεται 
σε μορφή σκόνης, σε τρεις γεύσεις: 
βανίλια, σοκολάτα και φράουλα. 
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ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΕ ΤΙΣ ΓΑΜΠΕΣ 
Ενώ είστε καθιστός/ή στην καρέκλα, ανασηκώστε τις φτέρνες 
από το πάτωµα, πατώντας στα δάκτυλα και µείνετε εκεί για 3 δευ-
τερόλεπτα. Κατεβάστε και µετά ανεβάστε τα δάχτυλα των ποδιών 
σας για άλλα 3 δευτερόλεπτα. ∆έκα-δεκαπέντε επαναλήψεις εί-
ναι αρκετές, για να νιώσετε ανακούφιση στις γάµπες σας. 

ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
∆εν είναι λίγες οι φορές που ακούµε παράπονα εργαζοµέ-
νων για πόνους στους πήχεις, ιδιαιτέρως σε αυτούς που χει-
ρίζονται για πολλή ώρα πληκτρολόγιο και ποντίκι. Ο πόνος 
προέρχεται κυρίως από την αδυναµία των µυών του πήχυ, σε 
συνδυασµό µε την παρατεταµένη και χωρίς εναλλαγή κίνηση 
που πραγµατοποιεί το χέρι µας για µεγάλη διάρκεια. 

Η λύση είναι η διάταση των µυών του πήχυ, που θα σας 
βοηθήσει να απαλλαγείτε από το πιάσιµο και να αποσυµπιέ-
σετε το νεύρο του καρπιαίου σωλήνα. 

Σηκωθείτε όρθιος/α και τοποθετήστε τα χέρια σας στην 
άκρη του γραφείου ανάποδα, ώστε να µπορείτε να βλέπετε 
το εσωτερικό του πήχυ σας. Ρίξτε το βάρος σας στα χέρια 
και λυγίστε τους αγκώνες σας. Για να είναι αποτελεσµατική 
η άσκηση, κρατήστε έτσι το χέρι σας, για τουλάχιστον 10 -15 
δευτερόλεπτα. Η διάταση µπορεί να πραγµατοποιείται σε τα-
κτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια του 8ώρου.

ΓΥΜΝΑΣΤΕ ΤΑ ΠΟ∆ΙΑ 
Όπως κάθεστε στην καρέκλα, µε λυγισµένα τα πόδια, κάντε 
έκταση του γόνατος (τεντώστε το πόδι µέχρι να έλθει σε ορθή 
γωνία µε το σώµα σας). Για εντονότερη άσκηση, τοποθετήστε 
το άλλο σας πόδι, πάνω σε αυτό που εξασκείτε. Επαναλαµ-
βάνετε 8-12 φορές. Με την άσκηση αυτή, θα γυµνάσετε τους 
τετρακεφάλους σας. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ
Κάµψεις στον τοίχο: Σηκωθείτε όρθιοι και σταθείτε σε 

απόσταση περίπου 80 εκατοστών από έναν επίπεδο τοίχο. Το-
ποθετήστε τις παλάµες σας πάνω του, κρατώντας τα πόδια σε 
ελαφρά διάσταση. Λυγίστε τους αγκώνες και αφήστε το σώµα 
σας να µετακινηθεί προς τον τοίχο. Μόλις οι αγκώνες καµ-
φθούν σε γωνία 90 µοιρών, τεντώστε τα χέρια και επιστρέψτε 
στην αρχική σας θέση. Επαναλάβετε. Η άσκηση αυτή ενδυνα-

µώνει το στήθος, τους ώµους και τα χέρια.
Σταθείτε όρθιοι, τεντώνοντας το σώµα και τα χέρια 

σας προς τα πάνω, σαν να θέλετε να φτάσετε κάτι που βρί-
σκεται ψηλά και ταυτόχρονα εισπνέετε. Επιστρέψτε στην αρ-
χική σας θέση εκπνέοντας. Επαναλάβετε 5-10 φορές. ||

1. 

2. 



Της Νεκταρίας Καρακώστα 

Η αντιγήρανση ξεκινά 
από… µέσα µας!

Γ 
ια να αντιµετωπίσουµε 
αποτελεσµατικά τον 
εχθρό της νιότης µας, 
θα πρέπει πρώτα απ’ 
όλα να µάθουµε τι εί-

ναι αυτό που µας γερνάει. Όπως 
µας εξηγεί η κυρία Κακολύρη, «το 
δέρµα µας γερνάει, γιατί τα κύττα-
ρά µας, από µια ηλικία και έπειτα 
ανανεώνονται µε πιο αργό ρυθµό. 
Παρόλα αυτά, το δέρµα µας µπο-

ρεί να διατηρήσει για περισσότερο 
χρόνο τη νεανική του όψη αν µά-
θουµε να αποφεύγουµε διάφορους 
επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως 
η ηλιακή ακτινοβολία, το κάπνισµα, 
τη διατροφή πλούσια σε ζάχαρη και 
λιπαρά, το οινόπνευµα...». 

Η βασικότερη αιτία γήρανσης 
του δέρµατός µας είναι η οξείδωση. 
Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, 
το στρες, ο καπνός και η µόλυνση 

της ατµόσφαιρας, ενεργοποιούν τον 
σχηµατισµό ελευθέρων ριζών στην 
επιφάνεια του δέρµατος και το κα-
ταστρέφουν. Για την εξουδετέρωση 
των ελεύθερων ριζών, ο οργανισµός 
χρειάζεται τα αντιοξειδωτικά, όπως 
η βιταµίνη C, η βιταµίνη Ε που κα-
θυστερεί την εµφάνιση σηµείων του 
γήρατος και «θεραπεύει» το δέρµα 
από την ηλιακή ακτινοβολία, το βή-
τα-καροτένιο που προστατεύει από 



Το πέρασμα του χρόνου 
προσθέτει ρυτίδες που 
μπορεί για μερικούς 

ανθρώπους να αποτελούν 
σύμβολο εμπειρίας 

και γοητείας, αλλά για 
τους περισσότερους 
είναι συνώνυμες με 

το γήρας. Γι’ αυτό και 
κάνουν ό,τι μπορούν 

για να απαλλαγούν από 
αυτές ή, τουλάχιστον, 

να αναστείλουν τον 
πολλαπλασιασμό και 
την επέκτασή τους. 
Η δερματολόγος – 

αφροδισιολόγος, κυρία 
Αγγελική Κακολύρη, μας 
δείχνει τους τρόπους να 

ενισχύσουμε την ομορφιά 
και τη νεανικότητα της 

επιδερμίδας μας, από... 
μέσα!

τις ακτίνες του ήλιου κ.ά. Στην καλή 
υγεία του δέρµατος συµβάλλουν 
επίσης το σελήνιο,  το µαγνήσιο και 
ο ψευδάργυρος. 

► Ο ρόλος της διατροφής
«Η σωστή διατροφή φροντίζει για 
την καλή υγεία του προσώπου και 
της επιδερµίδας, δουλεύοντας «από 
µέσα» επισηµαίνει η κυρία Κακο-
λύρη και εξηγεί: «Οι πρωτεΐνες, 
οι βιταµίνες, τα ιχνοστοιχεία και η 
κατανάλωση επαρκούς ποσότητας 
υγρών (νερού, αλλά και φρούτων 
και λαχανικών που περιέχουν πολύ 
νερό, όπως τα σταφύλια, τα µήλα 
και τα αγγούρια) είναι απαραίτη-
τοι σύµµαχοι για ένα δέρµα υγιές 
και λαµπερό.  Ιδιαίτερα ευεργετική 
θεωρείται η µεσογειακή δίαιτα, η 
οποία είναι πλούσια σε υδατάνθρα-
κες, λάδι ελιάς και εσπεριδοειδή», 
σηµειώνει η ειδικός και συστήνει 
περιορισµό των κεκορεσµένων 
ελαίων, που υπάρχουν στις ζωικής 
προέλευσης τροφές. Συστήνει ακό-
µα την κατανάλωση, σε καθηµερινή 
βάση, άφθονων φρούτων και λαχα-
νικών, που εξασφαλίζουν στον ορ-
γανισµό βιταµίνες, ίνες και µέταλλα. 

«Σήµερα πιστεύουµε η εκκίνη-
ση του γήρατος γίνεται πολύ πριν 
την ηλικία των 30 ετών. Βασικός 
ένοχος για αυτό είναι η ζάχαρη, η 
οποία δεν µας παχαίνει µόνο, αλλά 
και µας γερνάει! Η γλυκοζυλίωση 
των ιστών ενοχοποιείται για το 50% 
της γήρανσης», τονίζει η κυρία Κα-
κολύρη. 

► Οι κρέµες «σταµατούν τον 
χρόνο»; 
«Πραγµατοποιούν τις υποσχέσεις 
τους οι κρέµες που λέγεται ότι... 
σταµατούν τον χρόνο;», ρωτάµε την 
ειδικό, για να πάρουµε την κατηγο-
ρηµατική απάντηση: χωρίς την κα-

τάλληλη διατροφή, ακόµη και η πιο 
ισχυρή ή ακριβή κρέµα δεν θα έχει 
τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Οι βασικοί πρωταγωνιστές της 
νεανικής και λαµπερής επιδερµί-
δας, σύµφωνα µε την κυρία Κακο-
λύρη, δεν είναι άλλοι από τις βιτα-
µίνες. «Η πολύ αγαπητή στο δέρµα 
βιταµίνη Ε διαθέτει ισχυρή αντιο-
ξειδωτική δράση, βοηθά στην πρό-
ληψη της γήρανσης του δέρµατος 
και ενισχύει την αντοχή του κατά 
της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ κατά 
της καταστροφικής επίδρασης της 
υπεριώδους ακτινοβολίας λειτουρ-

γεί και το σελήνιο». Το εισιτήριο 
της αναζωογόνησης των κυττάρων 
περιλαµβάνει, λοιπόν, καλή διατρο-
φή, σε συνδυασµό µε απλές ενυ-
δατικές κρέµες, που συµβάλλουν 
στην ενυδάτωση και εµποδίζουν 
την απώλεια της ελαστικότητας του 
δέρµατος.

► Το υαλουρονικό οξύ 
Τα τελευταία χρόνια, πολύς λόγος 
γίνεται για τον ρόλο του υαλουρο-
νικού οξέος στην αντιγήρανση.  Το 
υαλουρονικό οξύ είναι µία φυσική 
ουσία που συντίθεται από το σώµα 
µας, η οποία έχει ως βασική λει-
τουργία την ενυδάτωση των ιστών 
και τη συγκράτηση του νερού σε 
αυτούς. Έρευνες που πραγµατο-
ποιήθηκαν σε ανθρώπους, έδειξαν 
ότι το υαλουρονικό οξύ παίζει ση-
µαντικό ρόλο στην ανάπλαση και 
την ακεραιότητα του δέρµατος και 
των αρθρώσεων.

Με γνώµονα τα πολλαπλά θετι-
κά οφέλη του υαλουρονικού οξέος, 
η Solgar ανέπτυξε µια µοναδική 
φόρµουλα που περιέχει, εκτός από 
υαλουρονικό οξύ, βιταµίνη C και το 
µοναδικό πατενταρισµένο προϊόν 
κολλαγόνου, υψηλής απορρόφη-
σης BioCell Collagen ΙΙ. Τα συστατι-
κά αυτά προστατεύουν το σώµα µας 
από την εσωτερική αφυδάτωση, 
προάγουν την ενυδάτωση, ελαστι-
κότητα και απαλότητα του δέρµατος 
και λειτουργούν αντιγηραντικά, όχι 
µόνο στο δέρµα, αλλά και σε ολό-
κληρο τον οργανισµό. 
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Στη σημερινή εποχή, με την περιβαλλοντική 
μόλυνση, την υποβάθμιση των τροφών και το 
καθημερινό στρες, η καταστροφική δράση των 
ελευθέρων ριζών στα κύτταρά μας αποτελεί 
αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η προηγμένη αντιο-
ξειδωτική φόρμουλα της Solgar εξουδετερώνει 
τις ελεύθερες ρίζες, σταματώντας την αλυσίδα 
αντιδράσεων που είναι δυνατό να οδηγήσουν 

σε εκφύλιση των κυττάρων. Παρέχει βιταμίνες C, E, Α, 
ριβοφλαβίνη (Β2), φυσική βήτα καροτίνη/καροτενοειδή, 
αμινοξέα όπως L-γλουταθειόνη, L-κυστεΐνη και ταυρίνη, 
μεταλλικά στοιχεία όπως χαλκό, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, 
σελήνιο, πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και κόκκινο κρασί 
και προανθοκυανιδίνες από πυκνογενόλη, σε μια βάση από 
σούπερ τροφές και βότανα: σπιρουλίνα, Gingko biloba,  
Milk thistle και Gotu Cola. 

► 8 + 1 συµβουλές για πιο νεανικό δέρµα 
Τι πρέπει όµως να κάνει κάθε γυναίκα (αλλά και άνδρας!) που θέλει να… στα-
µατήσει τον χρόνο; Η δερµατολόγος- αφροδισιολόγος κυρία Αγγελική Κακο-
λύρη συµβουλεύει: 
1. Μην ξεχνάτε το αντηλιακό. Η υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτι-
νοβολία οδηγεί σε πρόωρη γήρανση, ρυτίδες και κηλίδες. Συστήνεται η 
χρήση αντηλιακού κάθε πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και τον 

χειµώνα).
2. Κόψτε το κάπνισµα. Το τσιγάρο 

προκαλεί διαταραχές στην παρα-
γωγή κολλαγόνου και τη σύν-
θεση της ελαστίνης. Επίσης, 
µπορεί να οδηγήσει στη δηµι-
ουργία ελευθέρων ριζών που 
γερνούν το δέρµα, ενώ µει-
ώνει τη διαθεσιµότητα στον 
οργανισµό των αντιγηραντι-
κών βιταµινών Α και C.
3. Περιορίστε το στρες. 

Τα κύτταρα υποφέρουν 
από την ψυχο-

λ ο γ ι κ ή 
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ένταση και το άγχος που, εκτός 
από τις συνέπειες που έχουν 
για την ψυχική υγεία, επιβα-
ρύνουν και την αισθητική µας 
υγεία, συµβάλλοντας στην πρό-
ωρη γήρανση.
4. Αλκοόλ µε µέτρο. Οι µεγάλες 
ποσότητες αλκοόλ προκαλούν 
αφυδάτωση του οργανισµού, γε-
γονός που επιδρά αρνητικά στην 
εµφάνιση του δέρµατος.
5. Περιορίστε τη ζάχαρη και 
τα λιπαρά. Η διατροφή µπορεί 
κυριολεκτικά να «σώσει» ή να 
«καταστρέψει» µια επιδερµίδα. 
Η υπερβολική κατανάλωση θερ-
µίδων και λιπών προκαλεί πρό-
ωρη γήρανση. 
6. Μην αµελείτε τον καθαρισµό. 
Ένας καλός καθαρισµός ενυδα-
τώνει και τροφοδοτεί την επι-
δερµίδα µε τα απαραίτητα συ-
στατικά, που συµβάλλουν στην 
απόκτηση ενός λαµπερού και 
υγιούς προσώπου. 
7. Ασκηθείτε. Η τακτική άσκηση 
βελτιώνει την κυκλοφορία του 
αίµατος, µε αποτέλεσµα βελτίω-
ση στον τόνο και στη χροιά του 
δέρµατος.
8. Κοιµηθείτε. Η έλλειψη ύπνου 
προκαλεί εξασθένηση και µείω-
ση της αντοχής του οργανισµού 
ενάντια στα βακτήρια που προ-
καλούν τις ασθένειες του δέρ-
µατος.
9. Γελάστε. Το γέλιο είναι ο πιο 
φυσικός και αποτελεσµατικός 
τρόπος ανάτασης, θετικής ενέρ-
γειας, αιµάτωσης και αναζωο-
γόνησης της επιδερµίδας!  ||





Είναι γεγονός πως οι χαμηλές θερμοκρασίες, η 
υγρασία και ο αέρας ταλαιπωρούν την επιδερμίδα 
μας. Οι έντονες καιρικές συνθήκες του χειμώνα 
αφυδατώνουν εξαιρετικά το δέρμα. Μπορούμε 

να διατηρήσουμε το δέρμα μας υγιές και νεανικό 
ή μήπως η ξηρότητα είναι αναπόφευκτη; Η 

φαρμακοποιός κυρία Αλεξάνδρα Τεμπονέρα μας 
δίνει απλές συμβουλές, για λαμπερή επιδερμίδα 

που ακτινοβολεί από υγεία!

τησ Παρασκευής Μπατή  

Τέλεια επιδερµίδα 
και τον χειµώνα!

Π
ολλές φορές πέφτου-
µε στην παγίδα να θε-
ωρούµε πως η επιδερ-
µίδα µας χρειάζεται 
περισσότερη προσοχή 

και φροντίδα τους θερινούς µήνες. 
Λάθος! Η ενυδάτωση παίζει εξίσου 
σηµαντικό ρόλο και τον χειµώνα. Οι 
εναλλαγές ζέστης και κρύου, κά-
νουν την ανάγκη για περιποίηση και 
φροντίδα της επιδερµίδας επιτακτι-
κή. O χειµώνας µπορεί να σηµαίνει 
χαµηλές θερµοκρασίες, βροχές, 
βόρειους ανέµους και χιόνια, αλλά 
σηµαίνει και ξηρασία ή παρατετα-
µένη ηλιοφάνεια. Όλες αυτές οι 
κλιµατικές αλλαγές επηρεάζουν 
την ποιότητα του δέρµατος. Είναι 

σηµαντικό, λοιπόν, να µπορούµε 
να προσαρµόζουµε την περιποίη-
ση του δέρµατός µας στις καιρικές 
συνθήκες.  

►ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
«Για µια υγιή και λαµπερή επιδερ-
µίδα, θα πρέπει καθηµερινά, πρωί 
και βράδυ, ανάλογα µε τον τύπο 
του δέρµατός µας, να κάνουµε έναν 
καλό καθαρισµό στην επιδερµίδα 
µας, µε τα κατάλληλα προϊόντα. Αν 
έχουµε, για παράδειγµα, ξηρή και 
αφυδατωµένη επιδερµίδα, θα πρέ-
πει να χρησιµοποιούµε γαλάκτωµα 
και λοσιόν καθαρισµού χωρίς αλ-
κοόλ. Έπειτα, έναν ενυδατικό ορό 
και µετά µία κρέµα ενυδάτωσης 

και θρέψης. Επίσης, 2-3 φορές την 
εβδοµάδα θα πρέπει να χρησιµο-
ποιούµε ένα απαλό peeling και µια 
µάσκα ενυδάτωσης, αντιγήρανσης, 
λάµψης ή αποτοξίνωσης, ανάλογα 
µε την ηλικία µας», τονίζει η κυρία 
Τεµπονέρα. 

Αν, µε την ολοκλήρωση του 
καθαρισµού, νιώθετε το δέρµα να 
«τραβάει», προµηθευτείτε προϊό-
ντα για δέρµα λίγο πιο ξηρό από το 
δικό σας, ενώ αν έχετε ήδη πολύ 
ξηρό δέρµα, δοκιµάστε προϊόντα σε 
µορφή ελαίου. Η κατάλληλη ενυδα-
τική κρέµα παίζει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην καθηµερινή ρουτίνα 
οµορφιάς. Οπότε πρέπει να δώσετε 
µεγάλη σηµασία στην επιλογή της 



| Ενυδάτωση και αναζωογόνηση |

Το Organic Moroccan Argan Oil Body Wash 250ml είναι ένα ενυδατικό αφρόλουτρο με επανορ-
θωτικές, αντιγηραντικές και θρεπτικές ιδιότητες. Καθαρίζει αποτε-
λεσματικά την επιδερμίδα, παρέχοντας πληθώρα βιταμινών, αντι-
οξειδωτικών και λιπαρών οξέων και χαρίζει αίσθηση αναγέννησης, 
ενυδάτωσης και αναζωογόνησης σε όλο το σώμα. 

Ολοκληρώστε την ενυδάτωσή σας με το Organic Virgin Coconut 
Oil Skin Lotion 200ml, ένα ενυδατικό αντιγηραντικό γαλάκτωμα για 
όλο το σώμα. 

Πλούσιο σε τριγλυκερίδια μέσης αλύσου (MCT), αντιοξειδωτικά 
και πρωτεΐνες κυτταρικής ανανέωσης, προσφέρει εντατική ενυδά-
τωση και θρέψη του δέρματος, αφήνοντας την επιδερμίδα σε τέλεια 
ισορροπία, ανανεωμένη και φυσικά απαλή, ενώ δεν αφήνει λιπαρά 
κατάλοιπα στην επιδερμίδα.
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κρέµας σας. Το ίδιο φυσικά ισχύει 
και για τις κρέµες – γαλακτώµατα 
σώµατος, χεριών και νυχιών.

«Σε µια λιπαρή επιδερµίδα, 
αντίθετα», συνεχίζει η κυρία Τε-
µπονέρα, «τα προϊόντα καθαρισµού 
θα πρέπει να είναι καθαριστικά, σε 
στερεή ή υγρή µορφή, µε ή χωρίς 
σαπούνι, ώστε να αποµακρύνουν τη 
λιπαρότητα του δέρµατος. ∆εν πρέ-
πει να παραλείπουµε να συµπλη-
ρώνουµε τη φροντίδα του δέρµα-
τός µας, χρησιµοποιώντας ορούς 
και κρέµες µε σµηγµατορρυθµιστι-
κή δράση. Συµπληρωµατικά, είναι 
καλό να χρησιµοποιούµε τακτικά 
ένα peeling µε κόκκους και µάσκες 
µε καθαριστική δράση (π.χ. µε συ-
στατικά της Νεκράς Θάλασσας ή µε 
τεϊόδεντρο)». 

Το χειµώνα, είναι επίσης σηµα-
ντικό το δέρµα να επανακτά τα λι-
πίδια που χάνονται, µε κρέµες και 
ορούς ενισχυµένης ενυδάτωσης 
και αποκατάστασης. Τέλος, είναι 
σηµαντικό «να ενισχύουµε τον ορ-
γανισµό µας µε βιταµίνες C και Ε 
για αντιοξειδωτική προστασία και 
παραγωγή κολλαγόνου, να χρησι-
µοποιούµε θρεπτικές κρέµες και 
να πίνουµε άφθονο νερό. Το πιο 
σηµαντικό είναι όµως, να µην πα-
ραλείπουµε την αντηλιακή προστα-
σία που θα πρέπει να συνεχίζεται 
όλον τον χρόνο». Παρά το γεγονός 
ότι πολλές ηµέρες τα σύννεφα κα-
λύπτουν τον ήλιο και η διάρκεια της 
ηµέρας είναι µικρή, επιβάλλεται να 
συνεχίσετε τη χρήση αντηλιακού µε 
δείκτη τουλάχιστον 15, για να προ-
στατεύσετε το πρόσωπό σας από τη 
βλαβερή ακτινοβολία UV.

►Μακριά από τα λάθη!
«Τα λάθη που συνήθως κάνουν 
οι γυναίκες εις βάρος του δέρµα-
τός τους, είναι ότι πηγαίνουν για 

ύπνο χωρίς να αφαιρούν το µακι-
γιάζ τους, ότι δεν κάνουν καθαρι-
σµό προσώπου ή παραλείπουν τη 
χρήση κρέµας νυκτός και κρέµας 
µατιών, αν και είναι πολύ σηµαντι-
κές για µια υγιή και λαµπερή επι-
δερµίδα. «Θα πρέπει να θυµάστε, 
ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου 
δεν χαλαρώνετε µόνο εσείς, αλλά 
και το δέρµα, µε αποτέλεσµα να 
απορροφά καλύτερα τα δραστι-
κά συστατικά των καλλυντικών», 
υποστηρίζει η κυρία Τεµπονέρα. 
Γι’ αυτό, όσο κουρασµένες και να 
νιώθετε, είναι σηµαντικό να θυµά-
στε πως και το δέρµα σας είναι τα-
λαιπωρηµένο και χρειάζεται φρο-
ντίδα και ξεκούραση…

►Συµβουλές για λαµπερή 
επιδερµίδα
Το µυστικό της λαµπερής επιδερ-
µίδας, κρύβεται στα προϊόντα περι-
ποίησης, σηµειώνει η κυρία Τεµπο-
νέρα. «Οι γυναίκες θα πρέπει να 
µάθουν να αναγνωρίζουν αλλά και 
να επιλέγουν τα κατάλληλα προϊό-
ντα ανάλογα µε την ηλικία, τον τύπο 
και τις ανάγκες της επιδερµίδας 
τους. Με λίγα λόγια, ένα καλλυντικό 
θα πρέπει στη σύστασή του να δίνει 
µεγάλη βάση στους ενυδατικούς 
παράγοντες, στις βιταµίνες και στο 
κολλαγόνο. Στα φαρµακεία, κυκλο-
φορούν σήµερα φυσικά προϊόντα  
που χαρίζουν εξαιρετικά αποτελέ-
σµατα». 

∆υστυχώς σήµερα, λόγω της 
οικονοµικής δυσπραγίας, πολ-
λές γυναίκες τείνουν να πα-
ραµελούν τη φροντίδα του 
προσώπου τους. Κάθε 
γυναίκα θα πρέπει να 
θυµάται πως η οµορ-
φιά, τις περισσότε-
ρες φορές, δεν είναι 
ζήτηµα του ποσού 

που θα ξοδέψει, αλλά ζήτηµα συ-
νέπειας, τακτικής φροντίδας του 
δέρµατος και σωστής χρήσης των 
κατάλληλων προϊόντων. 

Για να υποδεχτείτε λοιπόν την 
άνοιξη λαµπερή και πιο όµορφη 
από ποτέ, η κυρία Τεµπονέρα προ-
τείνει, εκτός από τον καλό καθαρι-
σµό, την τακτική εφαρµογή ενυδα-
τικής και αντηλιακής κρέµας.

Απολέπιση: Είναι πολύ σηµαντικό 
να ολοκληρώνουµε την περιποίηση 
της επιδερµίδας µας µε µια απολέ-
πιση. «Για τις πιο ευαίσθητες, ανοι-
χτόχρωµες επιδερµίδες, χρησιµο-
ποιούµε ήπια προϊόντα µε λεπτούς 
κόκκους. Αντίθετα, στις πιο ξη-
ρές επιδερµίδες χρησιµοποιούµε 
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| Η 1η σειρά περιποίησης με βιο-ενεργά συστατικά προτείνει: |

Organic Moroccan Argan Oil Body Souffle 200ml: 
Η κρέμα σώματος με βιολογικό έλαιο Αργκάν είναι μια βαθιά ενυ-
δατική και επανορθωτική κρέμα σώματος, που προσφέρει πλούσια 
ενυδάτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να είναι λιπαρή. 

Τα εκχυλίσματα που περιέχει, βοηθούν στην ενυδάτωση και στην 
προστασία του ξηρού, ευαίσθητου δέρματος, βελτιώνοντας ταυτό-
χρονα τη σφριγηλότητα και τη ζωτικότητά του. 

Απορροφάται γρήγορα και είναι πλούσια σε απαραίτητα λιπαρά οξέα που βοηθούν στην ανάπλα-
ση και καταπραΰνουν την επιδερμίδα.

Organic Manuka Honey Rescue Cream 50ml:
Η κρέμα εντατικής επανόρθωσης dr.Organic Manuka Honey Rescue 
Cream περιέχει ως βασικό συστατικό μέλι Μανούκα, που είναι εγκεκρι-
μένο για θεραπευτική χρήση. 

Η ξεχωριστή σύνθεσή της περιέχει υαλουρονικό οξύ, αλόη βέρα, 
αγριοτριανταφυλλιά, γλυκό αμυγδαλέλαιο, έλαιο μποράγκο, βούτυρο 
καριτέ, βούτυρο κακάο, κερί μέλισσας, γλυκόριζα, στερόλες κραμβέλαι-
ου, οξείδια ψευδαργύρου και βιταμίνης Ε, που εξασφαλίζουν  εξαιρετική 
μαλακτική, επανορθωτική και καταπραϋντική δράση. 

Είναι κατάλληλη για χρήση σε ξηρό, ταλαιπωρημένο, επιβαρυμένο από τον ήλιο, ευαίσθητο και 
ερεθισμένο δέρμα, αφήνοντάς το εντατικά ενυδατωμένο, άμεσα επανορθωμένο και ορατά πιο υγιές.

Organic Virgin Olive Oil Face Mask 125ml:
Η μάσκα προσώπου με βιολογικό παρθένο λάδι ελιάς, είναι μία ενυδατική αναζωο-
γονητική μάσκα προσώπου για κανονικούς προς ξηρούς τύπους δέρματος. 

Περιέχει βιολογικό παρθένο λάδι ελιάς σε συνδυασμό με άλλα συστατικά και 
εξασφαλίζει προστασία των κυττάρων του δέρματος, ενυδάτωση, βελτίωση της 
υφής και μείωση του μεγέθους των πόρων. 

Καταπραΰνει, θρέφει, ισορροπεί και καθαρίζει σε βάθος το δέρμα. Βοηθά στη 
μείωση των επιδράσεων της γήρανσης και των συμπτωμάτων της κόπωσης του 
δέρματος, χαρίζοντας νεανική και λαμπερή όψη.

Organic Moroccan Argan Oil Day Cream:
Η κρέμα ημέρας με βιολογικό έλαιο Αργκάν, αποτελεί μια ελαφριά και εξαιρετικά 
απορροφητική κρέμα, που βελτιώνει τη σφριγηλότητα και τον τόνο της επιδερ-
μίδας, καθώς και την ενυδάτωση, τη λείανση και τη διατήρηση της υγρασίας του 
δέρματος. 

Θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα και προστατεύει τα κύτταρα από τις βλαβε-
ρές ελεύθερες ρίζες. Η σύνθεσή της βοηθά στην αύξηση της παραγωγής κολλα-
γόνου, αφήνοντας την επιδερμίδα εμφανώς νεότερη, αμέσως μετά την εφαρμογή 
της.
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| Με άρωμα καρύδας… |

Organic Virgin Coconut Oil Hand & Nail Cream 100ml:
Η κρέμα χεριών και νυχιών με βιολογικό έλαιο καρύδας αποτελεί μία πλούσια ενυδατική 
κρέμα, που απορροφάται άμεσα και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και θρέψη. 

Περιέχει τριγλυκερίδια μέσης αλύσου, οργανικά έλαια και εκχυλίσματα φρούτων και 
ενυδατώνει αποτελεσματικά, σφραγίζοντας την υγρασία της επιδερμίδας, χωρίς να αφήνει 
λιπαρά κατάλοιπα. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των ενεργών συστατικών της αποκαθιστούν 
την απαλότητα, βελτιώνοντας την εμφάνιση των χεριών και των νυχιών.

Organic Coconut Oil Body Wash:
Το αφρόλουτρο με βιολογικό έλαιο καρύδας είναι ένα καθημερινό ενυδατικό αφρό-
λουτρο με έλαιο καρύδας, που είναι γνωστό για τις θρεπτικές και ενυδατικές του 
ιδιότητες. Αυτό το μοναδικό αφρόλουτρο είναι επίσης πλούσιο σε τριγλυκερίδια 
μέσης αλύσου, που ενυδατώνουν το δέρμα. 

Καθαρίζει απαλά και ενυδατώνει το δέρμα, προσφέροντας αναζωογόνηση και 
χαρίζοντας στο σώμα μια αίσθηση αναγέννησης και φρεσκάδας.

56

who is who
Η Αλεξάνδρα Τεμπονέρα είναι φαρμακοποιός. Γεννήθηκε το 1956 στο Βαρθολομιό Ηλείας. Μεγάλωσε 
στην Αθήνα και σπούδασε Φαρμακευτική στην Παβία (Ιταλία). Ασκεί τη Φαρμακευτική σε ιδιωτικό 
φαρμακείο από το 1982. Πάντα ανήσυχο πνεύμα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ομοιοπαθητικής, 
φυτοθεραπείας, διατροφολογίας, κοσμετολογίας, διοίκησης και οικονομίας. Επίσης, διαθέτει δι-
δακτορικό στη φυσιολογία, με θέμα τις πλευρικές συνάψεις των κυττάρων. Σήμερα, διατηρεί φαρ-
μακείο στην Κηφισιά.

προϊόντα µε χονδρούς κόκκους, για 
βαθιά απολέπιση. Χάρη σε αυτό, 
αποµακρύνονται τα νεκρά κύτταρα, 
διεγείρεται η κυκλοφορία του αί-
µατος και αποβάλλονται οι τοξίνες. 
Έτσι, το δέρµα µας είναι έτοιµο να 
απορροφήσει καλύτερα τα προϊόντα 
οµορφιάς», σηµειώνει η φαρµακο-
ποιός.

Ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυ-
δάτωση: Το έχουµε πει πολλές 
φορές, το λέµε και πάλι. Λόγω των 
απότοµων µεταβολών της θερµο-
κρασίας, το δέρµα µας αφυδατώ-
νεται και δεν µπορεί να αναδειχθεί 

η οµορφιά του. Ποιο είναι το µυστι-
κό; Ένας ορός (σέρουµ) ενυδάτω-
σης! Με το που θα το προσθέσετε 
στη σειρά περιποίησης, θα δείτε 
άµεσα τα αποτελέσµατα στον... κα-
θρέφτη σας!

►Σώµα από βελούδο: Μπορεί 
το χειµώνα, η επιδερµίδα του σώµα-
τος µας να είναι «κρυµµένη» κάτω 
από παλτό και πουλοβεράκια, 
αυτό δεν σηµαίνει πως πρέ-
πει να αµελούµε τη φροντίδα 
του. Ένα απολεπι-
στικό προϊόν στο 
ντους, µια φορά 

την εβδοµάδα, για τη συνολική ανα-
νέωση της επιδερµίδας και η συ-
στηµατική ενυδάτωση (γαλάκτωµα, 
κρέµα ή βούτυρο για τις γυναίκες 
µε πιο ξηρή επιδερµίδα) µετά από 
κάθε ντους, είναι απαραίτητα, ώστε 
το καλοκαίρι να είστε έτοιµη για µια 
σούπερ αποκάλυψη! ||





Η  
Nature’s Bounty είναι µια εταιρεία 
που έχει συµπληρώσει 40 χρόνια αρι-
στείας και αξιοπιστίας στον κλάδο των 
συµπληρωµάτων διατροφής παγκοσµί-
ως και έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη 

των καταναλωτών, παρέχοντας υψηλής ποιότητας 
συµπληρώµατα διατροφής, βιταµίνες, µέταλλα και 
φυτικά εκχυλίσµατα. 

Όµως δεν σταµατά σε αυτό. Αφοσιωµένη στην 
προαγωγή της καλής υγείας  των καταναλωτών και 
στην ικανοποίηση των συνεχώς µεταβαλλόµενων 

αναγκών τους για υγεία και ευεξία, αναπτύσσει δι-
αρκώς νέα προϊόντα, που συµβάλλουν στην επίτευξη 
βέλτιστων επιπέδων υγείας, ενέργειας και ευεξίας.

Η Nature’s Bounty συνδυάζει τα πιο πρόσφατα 
επιτεύγµατα στην επιστήµη της διατροφής µε τις πιο 
ποιοτικές πρώτες ύλες, δηµιουργώντας προϊόντα ποι-
ότητας. Απόδειξη, το ότι υποβάλλονται σε πάνω από 
100 αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής τους. Παρακάτω σας παρουσιάζουµε 
προϊόντα της σειράς τα οποία θα βρείτε σε επιλεγµέ-
να φαρµακεία σε όλη την Ελλάδα:

Μια νέα σειρά συμπληρωμάτων 
διατροφής φέρνει κοντά σας η ISOPLUS. 

Τα προϊόντα της Nature’s Bounty 
ξεχωρίζουν για την εξαιρετική ποιότητα 

και την υψηλή διατροφική τους αξία 
και καταφέρνουν να συνδυάζουν τις 

τελευταίες ανακαλύψεις στην επιστήμη 
της διατροφής, με τις καλύτερες πρώτες 

ύλες απ’ όλον τον κόσμο. 

Ποιότητα & αξιοπιστία

Perfect for Every BodyTM



ΡΟ∆Ι 250mg: Συµπλήρωµα διατροφής µε αντιοξειδωτική δράση. Οι καρποί του ρο-
διού περιέχουν κάλιο, ψευδάργυρο, µαγνήσιο, χαλκό, σελήνιο και βιταµίνη C, βιταµίνες 
Β1, Β2, Β3, παντοθενικό οξύ και φυτοστοιχεία, που προστατεύουν τον οργανισµό από 

τις αρνητικές επιδράσεις των οξειδωτικών ουσιών που σχηµατίζονται καθηµερινά από τον µετα-
βολισµό των κυττάρων, τους έντονους ρυθµούς ζωής, τη ρύπανση και το στρες.

ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ 500mg: Η σπιρουλίνα είναι ένα νηµατοειδές φύκι µε υψη-
λή διατροφική αξία. Παρέχει στον οργανισµό πληθώρα διατροφικών στοι-
χείων, χλωροφύλλη και σηµαντικές ποσότητες φυτικής πρωτεΐνης, που 

συµβάλλουν στην αίσθηση του κορεσµού.  Κλινικές έρευνες έχουν αποδείξει τη συµ-
βολή της στη συµπλήρωση των αναγκών αθλητών και στην αύξηση της αντοχής στην 
προπόνηση. 

ΟΜΕΓΑ 3-6-9: Ισορροπηµένο σύµπλεγµα λιπαρών οξέων Ω3, Ω6 & Ω9 από 
ιχθυέλαιο, λιναρόσπορο, νυχτολούλουδο και µποράγκο, µε επιπλέον βιταµίνη 
Ε για έξτρα αντιοξειδωτική δράση. Χρήσιµο για τη διατήρηση της καλής καρδι-

αγγειακής υγείας και οµαλών επιπέδων χοληστερόλης στο αίµα, του ορµονικού και των 
εγκεφαλικών λειτουργιών. 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ GINSENG ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ: Συµπλήρωµα διατροφής 
µε βασιλικό πολτό, Panax Ginseng, American Ginseng, Chinese Red Ginseng 
και βιταµίνη Β12. Ιδιαίτερα χρήσιµο σε ενήλικες, άντρες και γυναίκες αθλού-

µενους ή µη, που στοχεύουν στην τόνωση του οργανισµού τους και στη βελτίωση της 
φυσικής τους απόδοσης. 

L- ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ 500mg: Το συµπλήρωµα διατροφής προορίζεται για ενήλικες, 
άντρες και γυναίκες, µε έµφαση στους αθλούµενους που στοχεύουν σε εγρήγορση 
του µεταβολισµού τους, ενίσχυση του καρδιακού µυός και αύξηση της αθλητικής τους 

αντοχής. Η καρνιτίνη είναι ένα αµινοξύ απαραίτητο για την παραγωγή ενέργειας στον οργανισµό, 
που βοηθά επίσης στη µείωση του λίπους και των τριγλυκεριδίων στο αίµα. 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 250mg: Το µαγνήσιο βοηθά στη µείωση της κόπωσης και του 
αισθήµατος κούρασης, συµβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρο-
λυτών του σώµατος, συµµετέχει στον φυσιολογικό µεταβολισµό των τροφών σε 

ενέργεια, υποστηρίζει τις φυσιολογικές λειτουργίες του νευρικού συστήµατος και προάγει 
τις φυσιολογικές ψυχολογικές λειτουργίες. Ιδιαίτερα χρήσιµο για άτοµα που υποφέρουν από 
ηµικρανίες ή γυναίκες µε έντονα συµπτώµατα προεµµηνορυσιακής έντασης. 
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ΒΙΤΑΜΙΝΗ C- 500mg/ 1000mg: Συµπλήρωµα διατροφής µε βιταµίνη C 
σε µορφή που αποδεσµεύεται σταδιακά στον οργανισµό, επιτρέποντας την κυ-
κλοφορία της βιταµίνης για περισσότερες ώρες στο σώµα, βελτιστοποιώντας 

τα οφέλη της. Περιέχει επίσης καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς (Rosehips), που παρέχουν 
φυσικά βιοφλαβονοειδή για αυξηµένη αντιοξειδωτική δράση απέναντι στις επιβλαβείς 
ελεύθερες ρίζες. 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 600mg ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 400IU: Συµπλήρωµα διατροφής 
µε βιταµίνη D3 και ασβέστιο, ειδικά για την ενίσχυση της υγείας των οστών. 
Το συµπλήρωµα διατροφής προορίζεται για ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, 

µε ιδιαίτερη έµφαση σε γυναίκες στην εµµηνόπαυση, αθλούµενους αλλά και άτοµα 
τρίτης ηλικίας. 

ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10 Q-SORB 30mg/ 100mg / 200mg:  Συµπλήρωµα δια-
τροφής µε συνένζυµο Q10, που βοηθά στην παραγωγή ενέργειας από τα κύτ-
ταρα και δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό. Κλινικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι 

συµβάλλει επίσης στην ενδυνάµωση του καρδιαγγειακού συστήµατος. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ ESTER C 500mg: H βιταµίνη C συµβάλλει στη διατήρηση της υγείας 
του ανοσοποιητικού συστήµατος, στην οµαλή παραγωγή κολλαγόνου και στη διατή-
ρηση υγιών αιµοφόρων αγγείων, οστών, αρθρικού υγρού, ούλων, δοντιών και επι-

δερµίδας. Η Ester-C µορφή απορροφάται γρηγορότερα από την κανονική βιταµίνη C, τονώνει το 
ανοσοποιητικό σύστηµα και προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 1000IU: Προορίζεται κυρίως για γυναίκες στην εµµηνόπαυση, 
αθλούµενους και άτοµα τρίτης ηλικίας. Πολύ χρήσιµο τους χειµερινούς µήνες, 
που η πρόσληψη βιταµίνης D είναι χαµηλή. Συµβάλλει στη διατήρηση οµαλών 

επιπέδων ασβεστίου στο αίµα, ενώ προάγει την υγεία των  οστών, των µυών, και των δοντιών. 
Συµβάλλει επίσης, στην ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού. 

Perfect for Every BodyTM
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CRANBERRY ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ C & E: Συµπλήρωµα δι-
ατροφής που συνδυάζει κράνµπερυ µε τις βιταµίνες C & E. Ενισχύει τη 
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος και προστατεύει 
την ουρογεννητική οδό από βακτηρίδια και µολύνσεις. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 500mcg/ 1000mcg: Συµπλήρωµα για άντρες και γυναί-
κες που έχουν ανάγκη από επιπλέον ποσότητα βιταµίνης Β12, λαµβάνουν συ-
µπλήρωµα σιδήρου και φυλλικού οξέoς, ακολουθούν φυτοφαγική διατροφή ή 

έχουν µειωµένη απορρόφηση βιταµίνης λόγω ηλικίας. Βοηθά στον οµαλό µεταβολισµό 
της ενέργειας από τις τροφές και στη µείωση της αίσθησης κόπωσης και προάγει την 
οµαλή λειτουργία του νευρικού συστήµατος και της ψυχολογίας. 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β: Συµπλήρωµα διατροφής µε βιταµίνες του 
συµπλέγµατος Β, σε µορφή που αποδεσµεύεται σταδιακά στον οργανισµό, επι-
τρέποντας την κυκλοφορία των βιταµινών για περισσότερες ώρες στο σώµα. Οι 

βιταµίνες του συµπλέγµατος B συµβάλλουν στην αιµοποίηση, στην οµαλή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού, στην καλύτερη αξιοποίηση των βιταµινών που λαµβάνονται από τη διατρο-
φή και στη µείωση του αισθήµατος κόπωσης. 

ΑΛΦΑ ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ 100mg: Συµπλήρωµα διατροφής µε α-λιποϊκό 
οξύ, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην εξουδετέρωση των ελευ-
θέρων ριζών στον οργανισµό και παρέχει κυτταρική προστασία.

 

MYOLEPTIN CLA 1500mg: Συµπλήρωµα διατροφής µε συζευγµένο 
λινολεϊκό οξύ (CLA) από καρθαµέλαιο. Συµβάλλει στη µείωση του λίπους 
του σώµατος και στην αύξηση του άλιπου ιστού, ενώ παράλληλα δρα θετικά 

στη διατήρηση του µυϊκού ιστού. Κατάλληλο για άτοµα που επιθυµούν έλεγχο του 
βάρους τους, για αθλητές και αθλούµενους. 
  

Perfect for Every BodyTM



Είναι η πρώτη φορά που το έργο του Γιάν-νη Τσαρούχη προσεγγίζεται και παρουσι-άζεται µέσα από ανέκδοτες φωτογραφίες και πρωτότυπο αρχειακό υλικό, το οποίο σπάνια έχει την ευκαιρία να δει το κοινό και προέρχεται από τις πολύτιµες συλλο-γές του Ιδρύµατος Γιάννη Τσαρούχη. Η έκ-θεση «Γιάννης Τσαρούχης: Μελέτες για 17 θέµατα» καταγράφει τη δηµιουργική διαδι-
κασία που ακολουθούσε ο ζωγράφος, προκειµένου να προσεγγί-
σει σηµαντικά θέµατα που τον απασχόλησαν, από τα νεανικά του 
χρόνια ως την ωριµότητά του, µέσα από σχέδια, άλλοτε πρωτόλεια 
και ηµιτελή και άλλοτε ώριµες ασκήσεις, αλλά και ολοκληρωµένα 
ζωγραφικά έργα. Γύρω από εµβληµατικές σειρές, όπως οι Επο-
χές, οι Ναύτες, ο Άγιος Σεβαστιανός, οι Μήνες, οι Λουόµενοι κ.ά., 
η παρουσίαση ρίχνει φως στα διάφορα στάδια της πνευµατικής 
και καλλιτεχνικής εργασίας που τον οδηγούσε στην ολοκλήρωση 
ενός έργου, καθώς και στην ερευνητική και δηµιουργική διαδικα-
σία προς την τελειοποίηση καθενός από τα αριστουργήµατά του. 
Η έκθεση αποκρυπτογραφεί έτσι, το πολύπλευρο έργο ενός από 
τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του ’30, µέσα 
από µια ιδιαίτερη σκοπιά, αυτή του εργαστηρίου του.* Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου τηλ. 2103453111

Να µην ξεχάσω να...

…δω τη συγκλονιστική παράσταση «Κράµερ εναντίον 
Κράµερ»   
Η Ελληνική Θεαµάτων παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την 
παράσταση «Κράµερ εναντίον Κράµερ», στο θέατρο Εµπορικόν, σε σκη-
νοθεσία  Ελένης Σκότη και ∆άφνης Λαρούνη και απόδοση Μιρέλλας 
Παπαοικονόµου. Η ταινία Κράµερ εναντίον Κράµερ, σε σκηνοθεσία του  
Robert Benton, µε την Μέριλ Στρηπ και τον Ντάστιν Χόφµαν στους πρω-
ταγωνιστικούς ρόλους, βραβεύτηκε το 1985 µε 5 Όσκαρ. Το έργο πραγ-
µατεύεται τη µεταµόρφωση ενός «απόντα» γονιού σε ιδανικό πατέρα  που προσπαθεί ν’ αναπληρώσει την απουσία της 
γυναίκας του και µητέρας του ανήλικου παιδιού τους, όταν εκείνη  τους εγκαταλείπει για να βρει τον «χαµένο εαυτό της». 
Επιστρέφει όµως και διεκδικεί την επιµέλεια του παιδιού. Ο δικαστικός αγώνας είναι αναπόφευκτος. 
Παίζουν: ∆ηµήτρης Αλεξανδρής (Τεντ), Μαρία Ζορµπά (Τζοάννα), Αθηνά Μαξίµου (Μάργκαρετ) κ.ά.
 * Πληροφορίες: Θέατρο Εµπορικόν, Σαρρή 11, Ψυρρή, τηλ. 21032 11750
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…επισκεφτώ την σπάνια έκθεση του Γιάννη Τσαρούχη …ακούσω ένα µοναδικό ρεσιτάλ από 

τη Μαρινέλλα και τον Κώστα Χατζή

«Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», «Η αγάπη όλα τα 

υποµένει», «Σπουδαίοι άνθρωποι αλλά...», είναι 

µόνο τρεις σκόρπιοι τίτλοι µέσα σε µία συλλογή µε 

υπέροχα τραγούδια που η Μαρινέλλα και ο Κώστας 

Χατζής, 36 χρόνια µετά τον Σκορπιό, τραγουδούν 

στο Παλλάς. Το αξέχαστο ρεσιτάλ του χειµώνα 

του 1976 επιστρέφει,  φέρνοντας µαζί του µελω-

δίες και εικόνες από µία Ελλάδα πολύ µακρινή 

και σίγουρα διαφορετική... Μία συνάντηση που 

χαρακτηρίζεται από απόλυτη χηµεία. Για όλους 

όσους το έζησαν τότε, αλλά και όσους έχουν την 

περιέργεια να το ζήσουν, η µουσική παράστα-

ση που σκηνοθετεί ο Σταµάτης Φασουλής εί-

ναι ένα ταξίδι στο χρόνο, στο συναίσθηµα, στις 

µνήµες της ζωής της δικής τους και της δικής 

µας. Με την αµάραντη φωνή της Μαρινέλλας 

και τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας του 

µαέστρου Χατζή, πλαισιωµένους από οκτώ 

µουσικούς, το Ρεσιτάλ στο Παλλάς θα είναι 

ένα ανεπανάληπτο µουσικό γεγονός.

* Πληροφορίες: Θέατρο Παλλάς,  

Βουκουρεστίου 5, τηλ. 2108938100



Ένας δίσκος που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι! Μετά από 33 χρόνια, η Χάρις 

Αλεξίου ερµηνεύει και πάλι µε τον δικό της µοναδικό τρόπο τον Μανώλη Ρασούλη, 

που πρωτοσυνάντησε το 1979 «Στα τραγούδια της Χαρούλας». Για µια ολόκληρη πε-

ρίοδο, ταυτίστηκε µε τον λόγο του, τραγούδησε τις σκέψεις του και εξέφρασε µε τη 

δική της δύναµη ψυχής και φωνής τα λόγια του. Ποιος δεν τραγούδησε και δεν τρα-

γουδάει ακόµα εκείνα τα τραγούδια; «Όλα σε θυµίζουν», «Ο Φαντάρος» σε µουσική 

του Μάνου Λοΐζου, αλλά και το «Ζήλεια µου» και το «Αν πεθάνει µια αγάπη», σε µου-

σική Χρήστου Νικολόπουλου... H Χάρις Αλεξίου συναντά τον Μανώλη Ρασούλη στο 

σήµερα, σε ένα αναπάντεχο ταξίδι µε συνοδοιπόρους συνθέτες, παλιούς του φίλους µιας ζωής που µοιράστηκαν 

την έµπνευσή του και εντάχθηκαν στο πλευρό του: Βάσω Αλαγιάννη, Πέτρος Βαγιόπουλος, Χρήστος Νικολόπου-

λος, Leon Y. Poliker και ο Ορφέας Περίδης, ο τελευταίος συνοδοιπόρος του Μανώλη Ρασούλη στις ζωντανές του 

παραστάσεις.  ∆ίπλα σε αυτές τις στιγµές, έρχεται να προστεθεί η «µουσική κατάθεση» της Χάρις Αλεξίου σε ένα 

τραγούδι που διασκεύασε η ίδια πάνω σε µουσική του Μάνου Λοϊζου. «Η Τρίπλα» είναι µια δισκογραφική έκδοση 

µε 14 ανέκδοτα τραγούδια, που έρχεται να εκφράσει τον παλµό της σε µια εποχή που έχουµε µεγάλη ανάγκη να 

ξαναβρεθούµε, να ελπίσουµε αλλά και να µοιραστούµε συναισθήµατα και σκέψεις.

…Η Χάρις Αλεξίου τραγουδά Μανώλη Ρασούλη

      …διαβάσω το βιβλίο  «Η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο» 
 του Ιωάννη ∆. Τσόλκα Το βιβλίο είναι αφιερωµένο στον Ίταλο Σβέβο (κατά 

κόσµον Έκτορα Σµιτς), έναν από τους πλέον πιο µα-

νιώδεις καπνιστές λογοτέχνες. Ο Σβέβο είναι άξιος 

αναφοράς και µελέτης για τον παράξενο και εκκε-

ντρικό τρόπο προσέγγισης του καπνίσµατος και της 

γοητείας του τελευταίου τσιγάρου. Αλήθεια, πόσο 

όµορφο είναι να καπνίζεις ένα τσιγάρο και να λες 

ότι είναι το τελευταίο και να γεύεσαι εκτός από τον 

καπνό και «την αίσθηση της νίκης πάνω του και την 

ελπίδα ενός κοντινού µέλλοντος γεµάτου µε δύναµη 

και υγεία; Η εικόνα της υπόσχεσης του τελευταίου 

τσιγάρου και το οριστικό «κόψιµο» της κακής «συ-

νήθειας» είναι µοναδική, αφού ο καπνιστής έχει κά-

νει όλων των ειδών τους όρκους. Ο Σβέβο προβάλλει 

και απλοποιεί τη ζωή. Αλλά τι είναι η ζωή; «Η ζωή είναι αυθεντική». «Είναι µια ασθένεια της ύλης». «Το τσι-γάρο λοιπόν δεν είναι ασθέ-νεια, η ίδια η ζωή είναι». Σ’ αυτήν την τελευταία φράση κρύβεται επιγραµµατικά η φι-λοσοφία του συγγραφέα. * Εκδόσεις: Πεδίο, Τιµή: 12€
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Το Tango είναι ένας παγκόσµιος ρυθµός που 
σε ταξιδεύει. Η σειρά συναυλιών «Τα θέµατα 
της Ελληνικής Μουσικής και του Ελληνικού 
Τραγουδιού», προτείνει µία συναυλία µε 
ελληνικά Tango. Από την παλιά Αθήνα έως 
τις µέρες µας. Τέσσερις εξαίσιες και ιδιαί-
τερες φωνές, η Γλυκερία, ο Χρήστος Θη-
βαίος, η Ελένη Βουδουράκη και ο Γιάννης 
Χριστόπουλος, ερµηνεύουν τα ωραιότερα 
ελληνικά Tango ενώ µία οµάδα βραβευ-
µένων χορευτών θα τα χορέψουν. Από 
την Αφρική στην Αργεντινή και από το 
Παρίσι στην Αθήνα.  Με αυτή τη µου-
σική παράσταση, ετοιµαστείτε για ένα 
µοναδικό ταξίδι στα κρυµµένα µυστικά 
του Tango! 
* Πληροφορίες: ΘΕΑΤΡΟ 
BADMINTON, Ολυµπιακά Ακίνητα, 
Γουδή, τηλ. 13855, 2108840600

…ερωτευτώ µε ένα 
Tango Greco 18/02

18/02
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«Πρέπει να πλένουµε τα δόντια 
µας πρωί και βράδυ» 
Μύθος: Το βούρτσισµα πρέπει 
να γίνεται τρεις φορές την ηµέ-
ρα, έπειτα από κάθε κύριο γεύµα 
(πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό). 
Ωστόσο, αν µια φορά µόνο πλέ-
νετε τα δόντια σας, αυτή ας είναι 
το βράδυ.

«Οι τσίχλες χαλάνε τα δόντια» 
Μύθος: Ισχύει το ακριβώς αντί-
θετο! Η τσίχλα προάγει τη δηµι-
ουργία σάλιου στο στόµα, που 
είναι ισχυρός σύµµαχος ενά-
ντια στην τερηδόνα. Το µάσηµα 
τσίχλας βελτιώνει την οδοντική 
υγεία κατά 35%, αποµακρύνο-
ντας την πλάκα και τα υπολείµ-
µατα τροφών. Επιπλέον, µελέτη 
της ∆ιεθνούς Ένωσης για την 
Οδοντιατρική Έρευνα έδειξε 
ότι η ξυλιτόλη, µία γλυκαντική 
ουσία που χρησιµοποιείται στις 
τσίχλες, µειώνει τα επίπεδα επι-
βλαβών βακτηρίων στο στόµα, 
καταπολεµώντας έτσι την τερη-
δόνα. 

«Είναι φυσιολογικό να µα-
τώνουν τα δόντια µου κατά το 
βούρτσισµα» 
Μύθος: Όταν τα ούλα αιµορρα-
γούν κατά τη διάρκεια του βουρ-
τσίσµατος ή τη χρήση οδοντικού 
νήµατος ή ακόµη και χωρίς προ-

φανή αιτία, πρέπει να ληφθούν 
άµεσα µέτρα για τη στοµατική 
υγιεινή και να συµβουλευτείτε 
τον οδοντίατρό σας. Το πιθανό-
τερο είναι ότι πάσχετε από ου-
λίτιδα,  η οποία, αν µείνει χωρίς 
θεραπεία, ίσως εξελιχθεί και 
εξαπλωθεί στους ιστούς και στο 
οστό (περιοδοντίτιδα), µια σο-
βαρή κατάσταση που µπορεί να 
οδηγήσει ακόµη και σε απώλεια 
των δοντιών.

«Η δυσάρεστη αναπνοή προκα-
λείται από κακή στοµατική υγι-
εινή»
Μύθος: Ακόµα και άριστη στο-
µατική υγιεινή δεν ανακουφίζει 
από το πρόβληµα της δυσάρε-
στης αναπνοής. Υπάρχουν συ-
γκεκριµένα είδη βακτηρίων στο 

στόµα µας, που παράγουν κατά 
το µεταβολισµό τους πτητικά 
παράγωγα ενώσεων µε θείο,  µε 
αποτέλεσµα τη δυσάρεστη ανα-
πνοή. Αν, παρά τη σχολαστική 
υγιεινή µε το βούρτσισµα και 
τη χρήση οδοντικού νήµατος, το 
πρόβληµα επιµένει, καθιερώστε 
το βούρτσισµα και της γλώσσας. 
Θα βοηθήσει. 

«Η στοµατική υγιεινή επηρεά-
ζει τη γενικότερη υγεία του ορ-
γανισµού»
Αλήθεια: Όταν τα ούλα φλεγµαί-
νουν, τα υποπροϊόντα του µετα-
βολισµού των βακτηρίων που 
αναπτύσσονται στη στοµατική 
κοιλότητα, εισέρχονται στην κυ-
κλοφορία του αίµατος, ταξιδεύ-
ουν σε αποµακρυσµένα όργανα 
και προκαλούν προβλήµατα. Η 
κακή στοµατική υγιεινή έχει ενο-
χοποιηθεί από έρευνες για την 
εµφάνιση καρδιοπαθειών, έχει 
βρεθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισο-
δίου και τον κίνδυνο µία έγκυος 
γυναίκα να γεννήσει πρόωρο ή 
λιποβαρές νεογνό. Πιο σηµαντι-
κές επιπλοκές µπορούν να προ-
καλέσουν αυτά τα βακτήρια σε 
άτοµα που έχουν ήδη προβλήµα-
τα υγείας, όπως οι διαβητικοί και 
όσοι αντιµετωπίζουν αναπνευστι-
κά προβλήµατα.  || 

Ένα όμορφο χαμόγελο είναι 
ο καθρέφτης μας προς τα 
έξω, προϋπόθεση όμως 
για να το αποκτήσουμε 
είναι η καλή στοματική 

υγιεινή. Στις γραμμές που 
ακολουθούν, επιχειρούμε 
να ξεδιαλύνουμε κάποιους 

κραταιούς μύθους γύρω από 
την υγιεινή των δοντιών. 

Μύθοι & Αλήθειες  

για τη στοµατική υγιεινή
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