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Νέα Εποχή… Νέα Αρχή!

O

Σεπτέμβριος είναι για όλους μας ο μήνας της «νέας αρχής»! Με την
επιστροφή από τις διακοπές, όλοι θέτουμε νέους στόχους και ξεκινάμε να τους υλοποιήσουμε, αλλάζοντας ό,τι δεν μας ταιριάζει πια
και δημιουργώντας τα δεδομένα για να φτάσουμε εκεί όπου έχουμε
οραματιστεί στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης και της αναγέννησης που φέρνει αναπόφευκτα η εποχή,
στην ISOPLUS ετοιμαστήκαμε για να κάνουμε και εμείς μια δική μας νέα αρχή…
Ένα νέο λογότυπο, πιο μοντέρνο, πιο καθαρό και αντιπροσωπευτικό των καιρών,
αλλά και των πιστεύω μας θα δεσπόζει από εδώ και πέρα σε όλα μας τα έντυπα
και την επικοινωνία. Η ανάγκη για τον εκμοντερνισμό και την ανανέωση του λογοτύπου προέκυψε οργανικά μέσα από την εταιρεία και βέβαια διαμορφώθηκε έτσι
ώστε να θυμίζει το παλιό και να διατηρεί αλώβητες τις αρχές που αυτό εκφράζει.
Ένα λογότυπο με γραμμές καθαρές, σε αποχρώσεις του μπλε της θάλασσας, με
καλαίσθητο και μοντέρνο γραμμικό σχεδιασμό. Ένα λογότυπο που εκφράζει δυναμικότητα, εμπνέει εμπιστοσύνη και τονίζει τη φυσικότητα και την υγεία του ανθρώπου, δύο από τις βασικές αρχές της εταιρείας μας. Ένα λογότυπο που θα μας
οδηγήσει σε μία νέα εποχή με το νέο μότο «for a healthy me» που θα το συνοδεύει!
Νέα αρχή και νέα εποχή σηματοδοτεί και η έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της ISOPLUS στα Βαλκάνια, αρχικά στη Βουλγαρία, με τις νέες μας εγκαταστάσεις στη Σόφια και την ίδρυση της ISOPLUS BG, η οποία ξεκινάει και επίσημα
τη δραστηριότητά της από 1ης Σεπτεμβρίου 2012.
Στην ISOPLUS, ανεξαρτήτως καιρού και εποχής, δεν επαναπαυόμαστε, αλλά συνεχίζουμε την πορεία μας με τις ίδιες αξίες, με πολύ όρεξη αλλά και ιδέες για
συνεχώς νέα ξεκινήματα … για «μια ακόμα νέα αρχή»…

Γιώργος Κωτσιόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ISOPLUS

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Ευκαιρία
για αλλαγή
Όταν τα πρώτα σημάδια της εμμηνόπαυσης κάνουν
την εμφάνισή τους, η ψυχολογία της γυναίκας
αλλάζει, καθώς η διακοπή της περιόδου έχει
συνδυαστεί με την έναρξη της τρίτης ηλικίας. Αυτό
και μόνο το γεγονός την τρομοκρατεί. Οι ειδικοί
τονίζουν, πως οι γυναίκες θα πρέπει να πάψουν
πια να αντιμετωπίζουν την εμμηνόπαυση σαν το...
φθινόπωρο της ζωής τους, αλλά να τη βιώσουν σαν
μια νέα... άνοιξη, σαν ευκαιρία για αλλαγή!
Ο Μαιευτήρας- Γυναικολόγος κ. Παναγιώτης Ψαθάς
απαντά στις ερωτήσεις και λύνει τις απορίες μας.
τησ

Νεκταρίας Καρακώστα
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εκδηλώσεις
διατροφή
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►Συμπτώματα

Οι περισσότερες γυναίκες εμφανίζουν προβλήματα και αλλαγές
όπως εξάψεις (hot flushes), νυκτερινές εφιδρώσεις, ευερεθιστότητα, ασταθή και επώδυνα έμμηνα,
έντονες αλλαγές στη διάθεσή τους,
δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν
και να κοιμηθούν, υποφέρουν από
συχνούς πονοκεφάλους, κουράζονται εύκολα, κλαίνε χωρίς λόγο
και παίρνουν κιλά. Αναμφισβήτητα,
σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές παίζουν και οι ορμονικές μεταβολές που συμβαίνουν στο σώμα
της γυναίκας. Στην κλιμακτήριο
μειώνεται η παραγωγή των ορμονών των ωοθηκών (οιστρογόνα,
προγεστερόνη) και αυξάνονται οι

|
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ψυχολογία
ιδικά αν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένη
για το γεγονός, η γυναίκα αισθάνεται πως ο βίαιος χρόνος ήλθε να της
στερήσει τη γυναικεία της ταυτότητα. Οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση,
εκτός από το γεγονός ότι «πενθούν»
την απώλεια της αναπαραγωγικής
τους ικανότητας, κάνουν αρνητικές
σκέψεις γύρω από την υγεία και τη
σεξουαλικότητά τους. Ανησυχούν
πως δεν θα είναι πια επιθυμητές,
ανησυχούν και για το αν και κατά
πόσο θα μειωθεί η σεξουαλική τους
επιθυμία. Πολλές γυναίκες θεωρούν την εμμηνόπαυση σημάδι των
γηρατειών. Πρόκειται για μια παρεξηγημένη αντίληψη, που τις γεμίζει
ανησυχία. Η εμμηνόπαυση είναι γενικά μια περίοδος έντονων σωματικών και συναισθηματικών αλλαγών
για τη γυναίκα. Συνήθως εμφανίζεται στην ηλικία μεταξύ των 45 και
55 ετών και σημαίνει το τέλος της
γόνιμης ηλικίας. Ας πάρουμε όμως
τα πράγματα από την αρχή.

|
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| Βασικές οδηγίες μετά την εμμηνόπαυση |
◆ Ασχοληθείτε με τον
εαυτό σας σε όλα
υγεία
του τα επίπεδα
(ψυχοσωματικό και
πνευματικό).

|
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τελευταία σελίδα

|

◆ Φροντίστε περισσότερο το σώμα σας.
outdoor
Όταν η γυναίκα
φθάσει στην
αγορά
εμμηνόπαυση,
προσβλέπει σε
τουλάχιστον άλλα
30 χρόνια υγιούς και
παραγωγικής ζωής.
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◆ Μειώστε τις θερμίδες που λαμβάνετε και αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα. Η άσκηση δρα ευεργετικά για
τα οστά, την καρδιά, τη διάθεση, επιταχύνει τον βασικό
μεταβολισμό κ.ά. Η άσκηση πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
αερόβια δραστηριότητα, όσο και βάρη/ αντίσταση, γιατί
στην εμμηνόπαυση παρατηρείται σταδιακή απώλεια μυικής μάζας, αλλά και καρδιοαναπνευστικής δύναμης.
◆ Εστιάστε σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως, ελαχιστοποιώντας τα κορεσμένα λιπαρά, τη ζάχαρη
και τα επεξεργασμένα πλούσια σε νάτριο τρόφιμα (κονσέρβες, παστά, κρεατοσκευάσματα, αλμυρά σνακ κ.ά.).
◆ Μειώστε το αλάτι στο μαγείρεμα.
◆ Πάρτε περισσότερο ασβέστιο. Στόχος θα πρέπει να είναι η
πρόσληψη 3 μερίδων γαλακτοκομικών την ημέρα (μια μερίδα αντιστοιχεί σε ένα ποτήρι γάλα ή ένα γιαούρτι ή 40
γρ. τυρί). Ασβέστιο υπάρχει και στα μικρά ψάρια, όπως οι
σαρδέλες και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (π.χ. ρόκα).
◆ Η βιταμίνη D είναι επίσης απαραίτητη για την υγεία των
οστών. Ανεξαρτήτως ηλίου θα πρέπει να παίρνουν συμπληρώματα βιταμίνης D σε συνδυασμό με ασβέστιο και
μαγνήσιο, μετά από καθοδήγηση.
◆ Κόψτε το κάπνισμα.
◆ Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης και φροντίστε να πίνετε πολύ νερό.
◆ Αφιερώσε χρόνο στη χαλάρωσή σας, με μασάζ, γιόγκα και
ζεστά μπάνια.
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Οι εξάψεις που συνοδεύονται
από εφιδρώσεις είναι το
πιο ενοχλητικό σύμπτωμα της
εμμηνόπαυσης που διαρκεί
από 6 μήνες έως 5-6 χρόνια.
Οι ισοφλαβόνες σόγιας
βοηθούν πολλές γυναίκες.
ορμόνες της υπόφυσης, στην προσπάθειά τους να
ενεργοποιήσουν τις ωοθήκες.
«Κατά την εμμηνόπαυση, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται. Ταυτόχρονα συμβαίνουν διάφορες
ορμονικές αλλαγές, που μπορεί να αυξήσουν το
αίσθημα της πείνας, να προκαλέσουν κατάθλιψη
ή και κακό ύπνο. Έτσι, οι γυναίκες που μπαίνουν
στην εμμηνόπαυση, συχνά μπορεί να αυξήσουν το
σωματικό τους βάρος, ιδίως αν δεν προσαρμόσουν
τον τρόπο ζωής τους ανάλογα με τις αλλαγές που
συμβαίνουν στο σώμα τους. Μελέτες δείχνουν, ότι
καθώς τα οιστρογόνα μειώνονται, οι γυναίκες καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες και λιγότερο
θρεπτικά τρόφιμα, πλούσια σε λίπος και ζάχαρη.
Παράλληλα, μειώνεται η άσκηση, λόγω της κόπωσης, της κατάθλιψης ή της δυσκολίας στον ύπνο
που χαρακτηρίζει την περιεμμηνόπαυση. Επίσης,
φαίνεται ότι τα μειωμένα επίπεδα των οιστρογόνων
περιορίζουν τον μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας (RMR,

Resting Metabolic Rate) της γυναίκας κατά 40-70
θερμίδες/ ημέρα. Το ποσό αυτό ενέργειας, αν δεν
αντισταθμιστεί με δίαιτα και άσκηση, αποθηκεύεται
και έτσι η γυναίκα παίρνει κιλά», τονίζει ο Μαιευτήρας- Γυναικολόγος κ. Παναγιώτης Ψαθάς.
Ο ίδιος εξηγεί ότι με την εμμηνόπαυση, αλλάζει
επίσης η κατανομή της αποθήκευσης του λίπους
στο σώμα: «Η απουσία οιστρογόνων αλλάζει και
την κατεύθυνση κατανομής του λίπους, που πλέον
συσσωρεύεται στην κοιλιά (αντί για τους γοφούς),
με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για καρδιοπάθειες και διαβήτη».
Η κολπική ξηρότητα, ο πόνος κατά την επαφή, η
έλλειψη σεξουαλικού ενδιαφέροντος και η ουρογεννητική ατροφία συνιστούν ένα ακόμη πρόβλημα. Τα
τοιχώματα του κόλπου γίνονται ξηρότερα και λεπτότερα, λόγω της μείωσης των οιστρογόνων. Με λιγότερα οιστρογόνα, το σεξ γίνεται λιγότερο άνετο. Επίσης,
αυξάνεται η συχνότητα των κολπικών μολύνσεων ή
των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, ενώ
ορισμένες γυναίκες επίσης μπορεί να έχουν ακράτεια ούρων όταν φτερνίζονται, βήχουν ή γελούν.
Με την εμμηνόπαυση, εμφανίζονται επίσης αλλαγές
στο δέρμα (μείωση της ελαστικότητας στο πρόσωπο και
το λαιμό, ξηρότητα και ρυτίδες), ενώ πολλές γυναίκες
παρατηρούν αλλαγές στον τόνο της φωνής τους, τριχοφυΐα ή –αντίθετα- τριχόπτωση, δυσφορία στο στήθος,
πόνο στους μύες, φλεγμονές στις αρθρώσεις κ.ά. Ένα
μικρό ποσοστό γυναικών ωστόσο, που δεν ξεπερνά το
15%, εισέρχονται στην μετά την κλιμακτήριο εποχή ανώδυνα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

►Η στάση της γυναίκας

Έρευνες έχουν δείξει, ότι, σε πολλές περιπτώσεις, μέρος των συμπτωμάτων δεν οφείλεται απλώς στις ορμονικές μεταβολές της εμμηνόπαυσης, αλλά και στη
στάση της γυναίκας απέναντι σε αυτό το γεγονός.
Το «πένθος» που βιώνει η γυναίκα, λόγω της απώλειας της αναπαραγωγικής ικανότητας, είναι σύμφωνα
με τον ειδικό, πέρα για πέρα φυσιολογικό. Ο κ. Ψαθάς εξηγεί: «Η γυναίκα δεν πρέπει να απωθεί αυτό
το αρνητικό συναίσθημα. Είναι σημαντικό να αντέξει
να το βιώσει και να το αποδεχτεί, ώστε να μπορέσει
να καλωσορίσει τις αλλαγές στη ζωή της. Είναι υγιές
να θλίβεται που χάνεται η λειτουργία της μήτρας της,
πρέπει όμως να αντιληφθεί ότι είναι ένα ολοκληρωμένο άτομο, με μυαλό, με ψυχή και καρδιά. Αν, παρ’ όλα
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Οστεοπόρωση. Τα οστά
χάνουν σε βάρος και
πυκνότητα, γίνονται πιο
ελαφρά και εύθραυστα.
Η οστεοπόρωση επιταχύνεται
στην εμμηνόπαυση.

Φυσιολογικό
οστό

Οστό με
οστεοπόρωση

αυτά, δυσκολεύεται να αποδεχθεί το
γεγονός, αυτό μάλλον οφείλεται στην
αντίληψη που είχε από πριν, για την
ταυτότητα και τον ρόλο της. Η επικοινωνία της γυναίκας με τον σύντροφό
της είναι επίσης πολύ σημαντική. Η
λέξη αποδοχή, είναι, νομίζω, η πιο
αντιπροσωπευτική για το τι πρέπει να
χαρακτηρίζει τη ζωή του ζευγαριού τη
συγκεκριμένη περίοδο».
«Είναι πολύ φυσικό οι γυναίκες
να δυσκολεύονται να αποδεχτούν
αυτήν την καινούργια φάση στη
ζωή τους, όταν η έννοια της κλιμακτηρίου είναι φορτισμένη στη
συνείδηση των ανθρώπων με ένα
σωρό αρνητικές εικόνες, όπως γυναίκες υστερικές, ανικανοποίητες
και συνεχώς φορτισμένες. Πολλές
φορές, οι άνθρωποι σκέφτονται
στερεοτυπικά, όταν π.χ. δουν μία
γυναίκα γύρω στα 50 να είναι σε
ένταση και βιάζονται αμέσως να το
αποδώσουν στις ορμονικές αλλαγές που βιώνει. Αυτή λοιπόν είναι
μία στερεοτυπική εικόνα που συχνά οφείλεται στην -αφελή- αντί-

ληψη ότι η γυναίκα στην κλιμακτήριο είναι δυστυχής και υστεριάζουσα», υπογραμμίζει ο κ. Ψαθάς.
Πολύ συχνά, η εμφάνιση της εμμηνόπαυσης οδηγεί και σε αλλαγές στη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού, οι οποίες βέβαια οφείλονται όχι μόνο στις ψυχολογικές, αλλά και στις σωματικές αλλαγές
της γυναίκας. Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Ψαθά, το
«κλειδί» είναι το πώς θα αντιδράσει ο σύντροφος στη μειωμένη ερωτική διάθεση που συνοδεύει την πρώτη φάση της κλιμακτηρίου. «Η
εμμηνόπαυση μπορεί να είναι μία δοκιμασία για τη σχέση του ζευγαριού, μπορεί να είναι όμως και μια εξελικτική φάση στη ζωή της γυναίκας, την οποία αν κατανοήσουν οι σύντροφοι από κοινού, πιθανόν
να βγουν δυνατότεροι και η σχέση τους ανθεκτικότερη» σημειώνει.
Οι γυναίκες πρέπει να δουν τη συγκεκριμένη περίοδο σαν ευκαιρία για
να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους. «Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να
αποδεχθούν τις αλλαγές που σηματοδοτεί η κλιμακτήριος για τη ζωή και
το σώμα τους, να καλοδεχθούν το γεγονός ότι μεγαλώνουν. Όσο καλύτερη
σχέση έχουμε με τον εαυτό μας και όσο πιο συνειδητά ζούμε τη ζωή μας,
τόσο λιγότερο κλονιζόμαστε από τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να
συνοδεύουν το γεγονός ότι μεγαλώνουμε», τονίζει ο κ. Ψαθάς.

►Ορμονικές αλλαγές και υποκατάσταση

Μακροπρόθεσμα, η έλλειψη των οιστρογόνων οδηγεί σε σημαντική
αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, σε απώλεια της οστικής
μάζας και εμφάνιση οστεοπόρωσης. Κι επειδή η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχει σαν αποτέλεσμα η γυναίκα να ζει έως και τη μισή
της ζωή σε κατάσταση εμμηνόπαυσης, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι αυτή η γυναίκα θα ζει με υγεία.

|

δίαιτα

|
|

η αγορά του µήνα
συµπληρώµατα
παιδί

|

|

|
|

11

|

Τα προηγούμενα χρόνια, η χορήγηση της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης
(οιστρογόνα και προγεστερόνη) έδινε στις γυναίκες τη λύση σε
οµορφιά
πολλά από τα συμπτώματά τους και προστασία από την οστεοπόρωση, τα κατάγματα και τις καρδιακές προσβολές. Η δημοσίευση ωστόσο μιας μεγάλης
έρευνας σχετικά με την ορμονική θεραπεία, τον Ιούλιο του 2002, ανέτρεψε
τα δεδομένα. Η έρευνα ανέφερε ότι οι γυναίκες που βρίσκονταν σε θεραπεία
συνέντευξη
είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου και φλεβικής
θρόμβωσης, παρόλο που αναγνώριζε τα οφέλη της θεραπείας στην πρόληψη
υγεία
των καταγμάτων.
O κ. Ψαθάς θεωρεί πως η κάθε γυναίκα θα πρέπει να συζητήσει την περίπτωσήταξίδι
της και τις ιδιαιτερότητές της με τον γιατρό της. «Ο θεράπων γιατρός
θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο είναι απαραίτητο να δοθεί θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για καταπολέμηση των δύσκολων συμπτωμάτων που
εκδηλώσεις
συνοδεύουν την εμμηνόπαυση. Εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισής τους, μια βραχυπρόθεσμη θεραπεία ίσως να μην έχει πολλούς κινδύνους. διατροφή
Αν όμως, η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης χορηγείται για καταπολέμηση της οστεοπόρωσης ή για πρόληψη των καρδιακών προβλημάτων,
ο θεράπων
γιατρός θα πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση, λαμβάνοντας
ψυχολογία
υπ' όψη τα πρόσφατα δεδομένα και την κατάσταση της ασθενούς του». ||
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| Solgar Calcium 600 with D3 & Solgar
Isoflavones. Για σκελετό από.... ατσάλι! |

|

|

Υπάρχουν πολλά σκευάσματα που μπορούν να περιορίσουν την απώλεια της οστικής μάζας που έρχεται με την εμμηνόπαυση. Ένα από αυτά είναι το
Calcium 600mg with D3, που περιέχει ασβέστιο,
τελευταία σελίδα
μαζί με βιταμίνη D3 (που βοηθά την απορρόφηση
του πρώτου). Το συμπλήρωμα διατροφής Calcium
outdoor
600 της Solgar προέρχεται από κέλυφος στρειδιού
και θεωρείται μια μορφή ασβεστίου ταχείας απορρόαγορά
new entries
φησης. Σε κάθε ταμπλέτα
περιέχονται επιπρόσθετα
και 5ug βιταμίνης D3 (χοληκαλσιφερόλη 200iu).
Συνεργιστικά στην προστατευτική δράση ενός συμπληρώματος ασβεστίου, έρχονται να δράσουν οι ισοφλαβόνες σόγιας.
Πρόκειται για ισχυρά αντιοξειδωτικά, που εμποδίζουν τη συσσώρευση
αιμοπεταλίων και το σχηματισμό θρομβώσεων και βοηθούν διπλά τη
γυναίκα στην εμμηνόπαυση: αφενός μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα και και τον καρδιαγγειακό της κίνδυνο, αφετέρου διαθέτουν φυτοοιστρογονικές ιδιότητες (με περίπου 1/1000 οιστρογονική
δραστηριότητα σε σχέση με τα οιστρογόνα του οργανισμού) και ανακουφίζουν αποτελεσματικά ή -τουλάχιστον- μειώνουν τα συμπτώματα της
εμμηνόπαυσης. Οι εξαιρετικά υψηλές δόσεις φυτό-οιστρογόνων θα πρέπει ωστόσο να αποφεύγονται, προειδοποιούν οι ειδικοί, ιδίως από άτομα
που πάσχουν από υπολειτουργία του θυρεοειδούς.

υγεία

|

|

|

|

|

|
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who is who
Ο Παναγιώτης Σ. Ψαθάς
είναι Μαιευτήρας
χειρουργός –
Γυναικολόγος.
Σπούδασε
στην Ιατρική
Σχολή του
Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Το 1994 έλαβε την
χειρουργική ειδικότητα
και το 1995 ξεκίνησε την
εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει εξειδικευθεί
στην Αναπαραγωγική
Ενδοκρινολογία,
την Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή και τη
Λαπαροσκόπηση, στο
University of North
Carolina at Chapel Hill.
Έχει παρακολουθήσει
μετεκπαιδευτικό
σεμινάριο στη
ρομποτική χειρουργική
στο Στρασβούργο και
πλήθος άλλων ανάλογων
σεμιναρίων, ενώ έχει
συμμετάσχει με εργασίες
και ανακοινώσεις σε
διεθνή και εγχώρια
σεμινάρια και συνέδρια.
Είναι ιατρός της
Μονάδας
Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής –
Εξωσωματικής
Γονιμοποίησης του
ΙΑΣΩ.
Διατηρεί ιδιωτικό
μαιευτικόγυναικολογικό ιατρείο
στη Νίκαια.
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 438,
18451 – Νίκαια,
τηλ. 210 4913 529
http://
www.ppsathas.com

10 ερωτήσεις για τισ

Κοιμόμαστε τουλάχιστον μία
ώρα λιγότερη από εκείνη που
κοιμόμασταν πριν από 100 χρόνια
και όσο το στρες αυξάνεται,
διώχνει τον ύπνο μακριά.
Γιατί χάνουμε τον ύπνο μας;
Ποιες είναι οι συνηθέστερες
διαταραχές του ύπνου και πώς
θα τις αντιμετωπίσουμε; O
ομοιοπαθητικός ιατρός και
βελονιστής κ. Δημήτρης Πάνου
απαντά σε όλες μας τις απορίες.
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Νεκταρίας Καρακώστα
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|

|

|
|
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όσο σημαντικός είναι ο καλός ύπνος για την υγεία
μας;
Ο ύπνος είναι μία από τις βασικότερες και πιο απαραίτητες λειτουργίες του οργανισμού μας. Κατά τη
διάρκεια του ύπνου δίνεται η ευκαιρία στο σώμα μας
να αναπαυθεί και στον οργανισμό μας να αναπληρώσει την ενέργεια που χάνεται με τις δραστηριότητες της ημέρας και να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες των οργάνων του. Στη διάρκεια του ύπνου,
ο εγκέφαλος αναδιοργανώνεται, επανορθώνει βασικές του δομές,
αλλά ταυτοχρόνως επεξεργάζεται παραστάσεις που ελήφθησαν
στη διάρκεια της ημέρας.
Ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται, παραβιάζει το βιολογικό του
ρολόι, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί καλά και να βλάπτονται
τόσο η σωματική, όσο και η ψυχική του υγεία. Επίσης, κατά τη
διάρκεια του ύπνου εκκρίνεται από τον οργανισμό μας μία σπουδαία ορμόνη, η αυξητική ορμόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για την
ανάπτυξη των παιδιών (ο ύπνος τρέφει τα παιδιά) αλλά και για την
ανανέωση των ιστών. Κακός ύπνος το βράδυ συνήθως συνοδεύεται και από κακή απόδοση και κακή διάθεση την επόμενη ημέρα.

► Πόσες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε;

Οι ανάγκες για ύπνο διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων.
Μερικά άτομα ξεκουράζονται με λιγότερο από 4 ώρες νυκτερινού ύπνου, ενώ άλλα άτομα απαιτούν περισσότερες από 10 ώρες
ύπνου για να αισθανθούν αναπαυμένοι. Πάντως για τους ενήλικες
θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά μέσο όρο θεωρούνται απαραίτητες 7-8 ώρες ύπνου το βράδυ.
Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως στο σύνδρομο άπνοιας στον
ύπνο, όπου o ασθενής μπορεί να κοιμάται 9-10 ή και 11 ώρες και
να ξυπνάει κουρασμένος. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο ύπνος του είναι
διακεκομμένος, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Σε κάθε επεισόδιο
άπνοιας, ο εγκέφαλος ξυπνάει λίγο, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή. Αθροιζόμενο αυτό, σε περιπτώσεις μεγάλης
βαρύτητας, έχει σαν αποτέλεσμα στις 9 ώρες που νομίζει ότι κοιμάται κάποιος, να έχει ουσιαστικά κοιμηθεί 5! Με τον τρόπο αυτό
χαλάει και η αρχιτεκτονική του ύπνου, δεν καταφέρνει δηλαδή ο
πάσχων να εισέλθει στα βαθύτερα στάδια του ύπνου.

► Ποιες είναι οι κυριότερες διαταραχές ύπνου;

Υπάρχουν γύρω στις 80 διαταραχές ύπνου, από τις οποίες οι συχνότερες είναι η αϋπνία, δηλαδή η δυσκολία στην επέλευση και τη
διατήρηση του ύπνου, η υπερυπνία και η άπνοια του ύπνου. Ένας
στους τρεις ενήλικες θα εμφανίσει αϋπνία κάποια στιγμή στη ζωή
του, ενώ από άπνοια πάσχουν 2% των γυναικών και 4% των ανδρών.
Πιο σπάνιες στους ενήλικες, αλλά αρκετά συχνές στα παιδιά είναι
οι παραϋπνίες, που περιλαμβάνουν την υπνοβασία, τους υπνικούς
τρόμους και τους νυκτερινούς εφιάλτες.
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Όλα τα χρόνια νοσήματα, ειδικά
εκείνα που σχετίζονται με πόνο,
τελευταία σελίδα
προκαλούν διαταραχή του ύπνου,
του τύπου της αϋπνίας. Μια χρόνια
outdoor
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αγοράτου ύπνου.
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O Δημήτρης Πάνου
είναι ιατρός.
Γεννήθηκε στην
Άρτα το 1962 και
σπούδασε Ιατρική,
στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Εργάζεται
στα Ιωάννινα από
το 1990 ως ιατρός
Ομοιοπαθητικής.
Είναι μέλος της Πανελλήνιας
Ιατρικής Ομοιοπαθητικής
Εταιρείας και από το 2009
μέλος της Ιατρικής Εταιρείας
Βελονισμού Βόρειας Ελλάδος,
ασχολούμενος και με τον
βελονισμό.
τηλ. 2651031910
e-mail: hompanou@otenet.gr.

► Έχει αυξηθεί ο αριθμός των

ατόμων που πάσχουν από διαταραχές ύπνου λόγω κρίσης;
Λόγω του στρες, για οποιοδήποτε
λόγο, προσωπικό, επαγγελματικό ή οικογενειακό, το πρώτο που
επηρεάζεται είναι ο ύπνος. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελεί την
αιτία για την οποία όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από
διαταραχές του ύπνου. Η έκκριση
ορμονών στρες αποσυντονίζει τον
φυσιολογικό ρυθμό του ύπνου.
Επίσης, ο σύγχρονος άνθρωπος
κοιμάται πολύ λιγότερο από όσο
κοιμόταν πριν από 100 χρόνια. Τα
τελευταία 100 χρόνια, ο άνθρωπος
έχασε τουλάχιστον μία ώρα ύπνου
ανά 24ωρο.

► Ποιο είναι το προφίλ του αϋ-

πνικού ασθενούς;
Το φύλο του αϋπνικού ασθενούς
είναι... θηλυκό. Επιπλέον, το στρες
έχει περισσότερο να κάνει με τις

νέες ηλικίες. Ωστόσο, σταθερά, η
χρόνια αϋπνία, εμφανίζεται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες.

► Γιατί οι ηλικιωμένοι παραπο-

νούνται συχνότερα για προβλήματα ύπνου;
Οι υπερήλικες συχνά μπερδεύουν τι θα πει αϋπνία. Ο ορισμός
της αϋπνίας είναι εντελώς υποκειμενικός. Αϋπνία έχουμε όταν
οι ώρες που κοιμόμαστε δεν μας
εξασφαλίζουν λειτουργικότητα
την επόμενη ημέρα. Οι άνθρωποι
της τρίτης ηλικίας, λοιπόν, τι κάνουν; Κοιμούνται λίγο τη νύχτα,
3-4 ώρες, κοιμούνται άλλες 2-3
ώρες μέσα στην ημέρα, μπροστά
στην τηλεόραση ή στην καρέκλα
και ξυπνούν στις 3 η ώρα το πρωί
και νομίζουν ότι πάσχουν από αϋπνία.

► «Το πρωί δεν ακούω το ξυπνη-

τήρι ή ξυπνάω κουρασμένος». Τι
σημαίνει αυτό;
Ότι η ποιότητα του ύπνου δεν είναι
καλή, ότι το άτομο έχει κοιμηθεί
λίγο ή ότι πάσχει από κάποια διαταραχή ύπνου. Αν το άτομο που
εκφράζει αυτό το παράπονο, δεν
μπορεί να ξυπνήσει, ενώ κοιμάται
7-8 ώρες πρέπει να διερευνηθεί
αν έχει υπνηλία, άπνοια ή ιδιοπαθή
υπερυπνία.

► Πού οφείλονται οι εφιάλτες;

Κατά πάσα πιθανότητα σχετίζονται
με καταστάσεις που βιώνουμε στη
διάρκεια της ημέρας. Συνήθως,
συνδέονται με το στρες, υπάρχουν
ωστόσο και οι εφιάλτες των απνοιών. Αν οι εφιάλτες είναι επαναλαμβανόμενοι, συχνοί και συνδυάζονται με άλλα συμπτώματα ψυχικών
διαταραχών, θα πρέπει να αναζητηθεί η συμβουλή ειδικού.

► Πώς αντιμετωπίζονται οι δια-

ταραχές ύπνου;
Εξαρτάται από τη διαταραχή. Αν κάποιος πάσχει από αϋπνία, πρέπει να
κοιμάται 2-3 ώρες μετά το βραδινό
φαγητό, να αποφεύγει την κατανάλωση καφεΐνης από το απόγευμα
και μετά, να έχει στο υπνοδωμάτιό
του κατάλληλη θερμοκρασία (ούτε
ζέστη, ούτε κρύο), η κρεβατοκάμαρα να μην έχει τηλεόραση, το κρεβάτι να μην είναι χώρος δουλειάς
και να προσπαθεί να χαλαρώνει
πριν τον ύπνο.
Πρέπει επίσης, να προσπαθεί να
κοιμάται περίπου την ίδια ώρα κάθε
μέρα, ώστε ο οργανισμός να έχει
την επαναληψιμότητα του κιρκάδιου ρυθμού,
Επίσης, είναι σημαντικό, ο πάσχων από αϋπνία, να πετάξει τα
ρολόγια, από το χέρι και από το
κομοδίνο του. Λίγη άσκηση ή μια
χειρωνακτική εργασία μπορούν
επίσης να βοηθήσουν την έλευση
του ύπνου. Βοηθητικά μπορούν να
λειτουργήσουν επίσης, τα σκευάσματα που περιέχουν βαλεριάνα
και μελατονίνη.
Αν κάποιος πάσχει από άπνοια,
θα πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό του και να πάρει τις απαραίτητες οδηγίες. Η άπνοια είναι σοβαρό
νόσημα, που κρύβει κινδύνους για
την υγεία. ||

Ε

ΓΡΙΠΗ

Θωρακιστείτε...
τρώγοντας
Μπορώ να γλιτώσω από τη γρίπη, χωρίς φάρμακα και
εμβόλια; Ερώτημα που απασχολεί μικρούς και μεγάλους...
Ορισμένοι ειδικοί αποφαίνονται θετικά και προτρέπουν
εκείνους που πραγματικά θέλουν να αποφύγουν τη γρίπη
να ψάξουν το μυστικό… στη διατροφή τους, αλλά και στα
κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής!
τησ

Νεκταριασ Καρακωστα

πειδή το «το προλαμβάνειν κρείττον
του θεραπεύειν»,
είναι σημαντικό να
ενισχύσουμε κατάλληλα τον οργανισμό μας
πριν ακόμη δεχθούμε την …
επίθεση κάποιου ιού. Σύμφωνα με τον Κλινικό Διαιτολόγο
– Διατροφολόγο, κ. Ιωάννη
Σουπιό, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να το κάνει
κανείς αυτό, από την ίδια τη
διατροφή.
Η «πανοπλία» μας απέναντι στη γρίπη δεν είναι φτιαγμένη από ατσάλι, αλλά από
φρούτα και λαχανικά σε έντονα χρώματα, φυτικά έλαια,
ξηρούς καρπούς, σκόρδο, και
άπαχο κρέας.
«Η βιταμίνη C, o ψευδάργυρος, τα αντιοξειδωτικά, η
βιταμίνη Ε, το φυλλικό οξύ,
αλλά και το σελήνιο μπορούν
να μας βοηθήσουν στην πρόληψη της γρίπης και του κρυολογήματος», επισημαίνει ο
κ. Σουπιός.

► Βιταμίνη C. Τη βρίσκου-

με σε φράουλες, μανταρίνια,
πιπεριές, λεμόνια, ακτινίδια,
πορτοκάλια και ροζ γκρέιπφρουτ. «Έρευνες έχουν συσχετίσει τις υψηλές δόσεις
βιταμίνης C, με την πρόληψη
διαφόρων λοιμώξεων του
αναπνευστικού και άλλων
λοιμώξεων του οργανισμού,
καθώς έχει αποδειχθεί ότι η
συγκεκριμένη βιταμίνη ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό μας
σύστημα», τονίζει ο ειδικός. Η
επαρκής πρόσληψη βιταμίνης
C φαίνεται ότι ενισχύει την παραγωγή ουσιών όπως οι κυτο-
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κίνες και η ιντερλευκίνη, οι οποίες
έχουν την ιδιότητα να εξουδετεφροντίδα
ρώνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς που εισέρχονται στο
σώμα.»,
f.a.q.διευκρινίζει ο κ. Σουπιός,
επισημαίνοντας ότι «οι καπνιστές
έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες
στη δίαιτα
συγκεκριμένη βιταμίνη».
► Ψευδάργυρος. Πολύ σημαη αγορά
του µήνα
ντικός
για την καλή
λειτουργία του
ανοσοποιητικού, καθώς προάγει
την συµπληρώµατα
δημιουργία νέων κυττάρων που
δίνουν φυσική ώθηση στην άμυνα
του παιδί
οργανισμού. Υπάρχει στα ψάρια,
στα αυγά, στο κρέας, στα θαλασσινά, στα
πουλερικά.
οµορφιά
► Αντιοξειδωτικά. «Το άτομο
που λαμβάνει τροφές πλούσιες
σε αντιοξειδωτικά, προσβάλλεται λιγότερο από λοιμώξεις και
συνέντευξη
ασθένειες»,
υπογραμμίζει ο κ.
Σουπιός. Πλούσια σε αντιοξειδωτικάυγεία
είναι τα λαχανικά και φρούτα με έντονα χρώματα, όπως το
πορτοκάλι, το καρότο, το σπανάταξίδι
κι, το μπρόκολο, το κρεμμύδι, η
ντομάτα, τα σταφύλια, τα ακτινίδια,εκδηλώσεις
το ρόδι, οι ξηροί καρποί, το
πράσινο τσάι, το ταχίνι, το ελαιόλαδο
και το σησαμέλαιο.
διατροφή
► Βιταμίνη Ε. Απαντάται κυρίως στο
ελαιόλαδο, στα αμύγδαλα,
ψυχολογία
στα φουντούκια, στα καρύδια,
στο αβοκάντο κ.ο.κ. Πρόκειται για
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ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που
προστατεύει τον οργανισμό μας
από τη δράση των ελευθέρων
ριζών που προσβάλλουν τα κύτταρα του οργανισμού και εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα.
► Φυλλικό οξύ. «Εμπλέκεται
σε πολλές διεργασίες του οργανισμού, μεταξύ αυτών και στην
καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Το βρίσκουμε κυρίως στο
πορτοκάλι, στο μπρόκολο, στο
σπανάκι και στη μαγιά μπύρας»,
τονίζει ο κ. Σουπιός.
► Σελήνιο. Συστατικό που ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού. Υπάρχει
στα θαλασσινά, αλλά και στα δημητριακά ολικής άλεσης.
► Βιταμίνη Α. «Λειτουργεί ενισχυτικά στην άμυνα του οργανισμού», σημειώνει ο ειδικός.
Υπάρχει σε ικανοποιητικές ποσότητες στην κολοκύθα, στη γλυκοπατάτα και στο καρότο.
► Σίδηρος. Ο σίδηρος μεταφέρει
οξυγόνο σε όλα τα κύτταρα του
οργανισμού. Όταν δεν υπάρχει
οξυγόνο, δεν μπορούν να γίνουν
σωστά οι μεταβολικές διεργασίες
του οργανισμού. Έτσι, και το ανοσοποιητικό δεν λειτουργεί σωστά,
με αποτέλεσμα ο οργανισμός να
είναι ευάλωτος σε λοιμώξεις.

| Echinacea |
Η Echinacea κυκλοφορεί στην αγορά ως θεραπεία για τις λοιμώξεις
του ανώτερου αναπνευστικού, συμπεριλαμβαυγεία
νομένου του κοινού κρυολογήματος. Μελέτες έδειξαν ότι η αγωγή με Echinacea
μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης
τελευταία σελίδα
κρυολογήματος κατά 50% καθώς
και η διάρκεια του κρυολογήμαoutdoor
τος μειώθηκε κατά 1,4 ημέρες 1.
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► Bιταμίνη D. Πρόσφατη μελέτη

του Πανεπιστημίου του Κολοράντο2, κατέληξε στο συμπέρασμα
πως τα άτομα με χαμηλά επίπεδα
βιταμίνης D στο αίμα ήταν πολύ πιο
πιθανό να κρυολογήσουν, συγκριτικά με εκείνους που εμφάνιζαν
υψηλά επίπεδα της βιταμίνης. Πολλοί πιστεύουν ότι με μια καλή και
ισορροπημένη διατροφή μπορούν
να εξασφαλίσουν την ποσότητα
βιταμίνης D που έχουν ανάγκη. Τα
πράγματα όμως δεν είναι καθόλου
έτσι. Είναι δύσκολο να καλύψει κανείς τις ανάγκες του σε βιταμίνη D
τον χειμώνα, ακόμη κι αν καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ψαριών,
αβγών, βουτύρου ή μαργαρινών.
Τα συμπληρώματα είναι ένας από
τους λίγους τρόπους για να λάβετε
τα ανοσοποιητικά οφέλη της βιταμίνης D τον χειμώνα, που η ηλιοφάνεια είναι χαμηλή.

► Κρατήστε τη γρίπη μακριά...
✔πλένοντας τα χέρια σας. Το προσεκτικό πλύσιμο των χεριών με
απλό σαπούνι και άφθονο νερό
αποτελεί το πιο ισχυρό αντιγριπικό
όπλο! ✔αποφεύγοντας τα λιπαρά.
Ξεχάστε τα χάμπουργκερ και τις
τηγανητές πατάτες. Όπως τονίζει ο
κ. Σουπιός «έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια στη Σουηδία
έδειξε ότι οι ζωντανοί οργανισμοί
που ακολουθούν μια διατροφή
πλούσια σε λιπαρές τροφές, έχουν
πιο εξασθενημένο ανοσοποιητικό
σύστημα. Η σύγκριση έγινε μεταξύ
ποντικιών που ακολουθούσαν διατροφή χαμηλή σε λίπος (όχι πάνω
από το 10% των συνολικών θερμίδων) και μιας ομάδας ποντικιών, η
διατροφή των οποίων αποτελείτο
από λίπος σε ποσοστό 60% των συνολικών θερμίδων. Βρέθηκε ότι τα
ποντίκια της δεύτερης ομάδας όχι
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μόνο
πάχαιναν περισσότερο, αλλά
δίαιτα
ήταν και πιο επιρρεπή στις λοιμώξεις.η ✔
καταναλώνοντας
αγορά
του µήνααλκοόλ με
μέτρο. «Μία έρευνα έδειξε ότι όταν
πίνουμε
πολύ αλκοόλ, δηλαδή 3-4
συµπληρώµατα
ποτά καθημερινά, γινόμαστε πιο
επιρρεπείς σε ιώσεις και άλλες λοιπαιδί σημειώνει ο κ. Σουπιός.
μώξεις»,
✔αναβάλλοντας τη δίαιτα. Όπως διοµορφιά
ευκρινίζει
ο ειδικός, όσοι υιοθετούν
προγράμματα διατροφής που παρέχουν λιγότερες από 1.200 θερμίδες/
ημέρα, με στόχο τη γρήγορη απώλεια
κιλών,
κινδυνεύουν από λοιμώξεις ή
συνέντευξη
ιώσεις. «Η διατήρηση ενός ιδεώδους
σωματικού βάρους είναι το κλειδί για
υγεία
την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος», σημειώνει ο κ.
ταξίδιεπισημαίνοντας πως παρόΣουπιός,
μοια αποτελέσματα με τις υποθερμιδικές
δίαιτες έχει και η παχυσαρκία:
εκδηλώσεις
«Έχει βρεθεί ερευνητικά ότι η υπερβολική πρόσληψη ενέργειας και κατ’
διατροφή
επέκταση η παχυσαρκία, μειώνουν
τη δυνατότητα του ανοσοποιητικού
ψυχολογία
συστήματος
να αντιμετωπίζει ιώσεις
και λοιμώξεις».
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► Η διατροφή της… ανάρρωσης

Για να μπορέσετε να απαλλαγείτε
από την γρίπη, μια ώρα αρχύτερα,
ο κ. Σουπιός προτείνει η διατροφή
μας να περιλαμβάνει: ✔ 4 μερίδες
φρούτων ημερησίως ✔ σαλάτες
μαζί με τα γεύματά σας ✔άπαχο
κρέας και συκώτι, που περιέχει αρκετές βιταμίνες και σίδηρο
✔δημητριακά ολικής άλεσης ✔2
χούφτες ξηρούς καρπούς την ημέρα ✔ Πολύ νερό. Ο οργανισμός
αποτελείται από 60-70% από νερό.
Όσο το ποσοστό αυτό μειώνεται,
τόσο ο οργανισμός υπολειτουργεί.
Με την επαρκή πρόσληψη νερού, ο
οργανισμός λειτουργεί καλύτερα,
άρα βελτιώνεται και η αμυντική
του λειτουργία. ||

1. Shah SA, et al., Evaluation of echinacea for the
prevention and treatment of the common cold: a
meta-analysis, Lancet Infect Dis. 2007 Jul;7(7):473-80.
2. Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA
(February 2009). "Association between serum
25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory
tract infection in the Third National Health and
Nutrition Examination Survey". Arch. Intern. Med.
169 (4): 384–90.

| Solgar- Vitamin D-3:
Η βιταμίνη της καλής διάθεσης! |

υγεία

|

για το σημαντικό ρόλο της στην υγεία, η βιταμί|Γνωστή
νη D προσελκύει πλέον την προσοχή της επιστημονικής

κοινότητας για τα συνολικά οφέλη της για τον ανθρώπινο οργανισμό. Θεωρείται απαραίτητη για διατήρηση υγιτελευταία σελίδα
ών οστών, μυών και δοντιών, ενώ παράλληλα συμβάλει
στην ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συoutdoor στήματος. Η μειωμένη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, ωστόσο εμποδίζει την επαρκή πρόσληψή της. Η
αγορά
new
entries
επάρκεια της βιταμίνης
D στον
οργανισμό εξασφαλίζει την
απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, καλή διάθεση και ζωτικότητα και προστασία κατά των προκλήσεων του χειμώνα,
αφού ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα ενάντια στις καθημερινές
απειλές. Το Liquid Vitamin D3 της Solgar, με φυσική γεύση πορτοκάλι,
έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Η βιταμίνη D3 είναι η πιο αφομοιώσιμη
από τον οργανισμό μορφή βιταμίνης D.
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who is who
O Ιωάννης Μ. Σουπιός
είναι διαιτολόγος
– διατροφολόγος.
Γεννήθηκε στην
Θεσσαλονίκη το
1977 στην πόλη
στην οποία μεγάλωσε
και σπούδασε στο τμήμα
Διατροφής & Διαιτολογίας
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Από το 2002 μέχρι το 2009
υπήρξε γενικός γραμματέας
του Πανελληνίου Συλλόγου
Διαιτολόγων – Τεχνολόγων
Διατροφής (Π.Σ.Δ.Τ.Δ) και
από το 2009 μέχρι και το 2011
Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Διαιτολόγων - Διατροφολόγων
Ελλάδος (Ε.Δ.Δ.Ε.), ενώ από
το 2009 είναι Αντιπρόεδρος
του Ινστιτούτου Διατροφικών
Μελετών και Ερευνών
(Ι.Δ.Μ.Ε.). Είναι μέλος της
Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας
Παχυσαρκίας, του Ελληνικού
Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας
& Διατροφής και
επιστημονικός διευθυντής
του portal ενημέρωσης για
θέματα διατροφής και υγείας
www.medidiatrofi.gr. Από
το 2003 είναι εξωτερικός
επιστημονικός συνεργάτης
της μονάδας τεχνητού νεφρού
του γενικού νοσοκομείου
Φιλιατών Θεσπρωτίας. Έχει
συνεργαστεί με εφημερίδες
και περιοδικά πανελλήνιας
εμβέλειας, όπως και με
κανάλια της ελληνικής
τηλεόρασης, για την
ενημέρωση του κοινού σε
θέματα διατροφής. Από το
2002 διατηρεί διαιτολογικό
γραφείο στην πόλη της
Ηγουμενίτσας ενώ από το 2008
βρίσκεται και στην πόλη των
Ιωαννίνων.
τηλ. 2665026419 / 2651033984
/ 6936838705
medidiatrofi@gmail.com

Φωτο: Χρήστος Τερζής

ΓEωργIοσ Δουδεσησ

«Το κούρεμα είναι
υγεία & στιλ»
Από τα χέρια του έχουν περάσει τα πιο διάσημα κεφάλια της showbiz.
O γνωστός Έλληνας κομμωτής και hair stylist Γεώργιος Δουδέσης, ο άνθρωπος
που ευθύνεται, μεταξύ άλλων, για τη φουντωτή κουπ της Ντάλιας του “Παρά πέντε”
απαντά στις ερωτήσεις μας γύρω από τη φροντίδα των μαλλιών και μας αποκαλύπτει
τις τάσεις που θα επικρατήσουν στα μαλλιά τον φετινό χειμώνα.

Τ

α μαλλιά είναι ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της εμφάνισής μας. Μας
αρέσει να τα αλλάζουμε, να τα φροντίζουμε, αλλά …ξεσπάμε σε αυτά, όταν δεν
είμαστε καλά ή κάθε φορά που νιώθουμε την ανάγκη να ανανεωθούμε. Ποια είναι τα σημαντικότερα λάθη που κάνουμε στη φροντίδα των
μαλλιών μας; Ουδείς καταλληλότερος να απαντήσει
στα ερωτήματά μας, από τον κ. Γεώργιο Δουδέση,
κομμωτή των διασημοτήτων. Ο κ. Δουδέσης ξεχωρίζει τους μύθους από τις αλήθειες όσον αφορά στη
φροντίδα των μαλλιών, επισημαίνει τα συνηθέστερα
λάθη και μας δίνει εύκολα tips για μαλλιά γεμάτα
υγεία και λάμψη!
Tι πρέπει να κάνουμε μετά το καλοκαίρι που τα μαλλιά
έχουν ταλαιπωρηθεί από τον ήλιο και τη θάλασσα; Είναι το κούρεμα αναγκαίο;
Οπωσδήποτε! Μετά τις παραλίες, τη θάλασσα, τον
ήλιο, το αλάτι και τον αέρα - στην Ελλάδα έχουμε
και τα μελτέμια - είναι λογικό τα μαλλιά να έχουν
ταλαιπωρηθεί.
Αν μια γυναίκα έχει φροντίσει κατάλληλα τα μαλλιά της στη διάρκεια των διακοπών, βάζοντας ειδικό λάδι, λούζοντάς τα συχνά και χρησιμοποιώντας
μάσκες, θα έχει τη μικρότερη δυνατή φθορά. Όμως
αυτό σπάνια συμβαίνει. Έτσι, λοιπόν, τον Σεπτέμβριο
ένα κούρεμα είναι αναγκαίο.

Εξάλλου, η φθορά δεν περιορίζεται στην αφυδάτωση και την ξηρότητα. Ο ήλιος και η θάλασσα ξεθωριάζουν και το χρώμα των μαλλιών. Μια καλή λύση,
ειδικά αν δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε
που η γυναίκα έκανε τη βαφή, είναι οι χρωμοθεραπείες (σ.σ. διατίθενται σε επιλεγμένα κομμωτήρια),
που περιέχουν κερατίνη και πρωτεΐνες και συνδυάζουν ανανέωση χρώματος και θεραπεία.
Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε υγιή και λαμπερά
μαλλιά;
Το πιο βασικό για υγιή και λαμπερά μαλλιά είναι να
τα λούζουμε συχνά. Είναι μύθος αυτό που λένε ότι
με το λούσιμο η τρίχα χαλάει και σπάει. Το λούσιμο
είναι καθαριότητα και φροντίδα. Αν κάποια γυναίκα
θέλει κάποια παραπάνω φροντίδα, υπάρχουν διάφορες θεραπείες, όπως αυτή που ανέφερα παραπάνω
με την κερατίνη, που χαρίζουν γυαλάδα και λάμψη.
Η διατροφή τι ρόλο παίζει στην υγεία των μαλλιών;
Η διατροφή, και κυρίως ο σίδηρος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να έχουμε υγιή και λαμπερά μαλλιά.
Η έλλειψη σιδήρου – πολύ συχνή στις γυναίκες λόγω
της εμμηνορρυσίας - γίνεται εμφανής στα μαλλιά,
όπου παρατηρείται όχι μόνο τριχόπτωση, αλλά και
«θαμπάδα». Όταν μια γυναίκα με έλλειψη σιδήρου
ξεκινήσει θεραπεία με σίδηρο, σύμφωνα με τη σύσταση του γιατρού της, τα μαλλιά της πολλαπλασιάζο-

συµπληρώµατα

|

|
|

οµορφιά

|

|

νται και λάμπουν. Μια γυναίκα,
επομένως, για να έχει ωραία
μαλλιά, θα πρέπει να ελέγχει
σε τακτά χρονικά διαστήματα
τόσο τον σίδηρο, όσο και τις
ορμόνες της.
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διατροφή
ψυχολογία
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Φωτο: Γιάννης Δριβάκης
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| Solgar - Skin,
Nails and Hair |

υγεία

|

επιστήμη της δια|Ητροφής

τελευταία

στην υπηρεσία της
ομορφιάς!
σελίδα

|

|

Θέλετε
υπέροχο
outdoor δέρμα, γερά νύχια και μαλλιά που
λάμπουν; Το Skin,
αγορά
new
Nails and Hair της
Solgar, μια προηγμένη διατροφική φόρμουλα ειδικά σχεδιασμένη
για να προάγει την καλή υγεία
των μαλλιών, του δέρματος και
των νυχιών έχει τη λύση. Παρέχει
διατροφικά στοιχεία απαραίτητα
για την βιοσύνθεση του κολλαγόνου και της κερατίνης, όπως
οργανικό θείο (MSM), βιταμίνη C, προλίνη, λυσίνη, οργανικό
πυρίτιο και κιτρικό ψευδάργυρο.
Συγκεντρώνει σε ένα μόνο προϊόν
όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη κανείς,
για δέρμα φωτεινό και νεανικό,
μαλλιά λαμπερά και ευκολοχτένιστα και τα νύχια δυνατά και υγιή.
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Πότε συστήνετε το Skin,
Nails and Hair;
Όταν βλέπω μαλλιά θαμπά και
τριχόπτωση, αλλά συζητώντας
με τη γυναίκα διαπιστώσω ότι
δεν είναι θέλει να πάει στον
γιατρό της για εξετάσεις. Το
Skin, Nails and Hair, είναι ένα
αθώο, φυτικό προϊόν, από την
καλύτερη εταιρεία συμπληρωμάτων στην Ελλάδα, που
προσφέρει δύναμη και προστασία στα μαλλιά.
Βλέπετε αλλαγή μετά τη χρήση του προϊόντος;
Βλέπω αλλαγή, βλέπω και
καινούρια μαλλιά. Το σημαντικό όμως δεν είναι να δω εγώ
την αλλαγή, αλλά να τη δει η
ίδια η πελάτισσα.
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entries
Πώς επηρεάζει ο σύγχρονος
τρόπος ζωής την υγεία των
μαλλιών μας;
Στην Αθήνα, με το καυσαέριο,
την σκόνη, τη ζέστη, τη ρύπανση, τα μαλλιά ταλαιπωρούνται
πολύ. Γι’ αυτό και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Η
πιο σημαντική βοήθεια για τα
μαλλιά, όπως ξαναείπα, είναι
το καθημερινό λούσιμο.
Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη
που κάνουν οι γυναίκες σε
σχέση με τα μαλλιά τους;
Τα ταλαιπωρούν, δεν τα κουρεύουν, δεν τα φροντίζουν
όσο πρέπει, δεν τα χτενίζουν
απαλά, χρησιμοποιούν ακα-

τάλληλες βούρτσες και πρέσες μαλλιών για ίσιωμα. Η
πρέσα ταλαιπωρεί πολύ τα
μαλλιά, ιδίως αν κάποιος δεν
την χρησιμοποιεί σωστά. Και
το ίσιωμα με το πιστολάκι
ταλαιπωρεί τα μαλλιά, αν δεν
το κάνεις σωστά. Είναι πολύ
σημαντικό για μια γυναίκα,
να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους, που θα αγαπούν τα
μαλλιά της, και θα της δείξουν
πώς να τα φροντίζει.
Ένα άλλο λάθος είναι η
επιλογή φτηνών προϊόντων
για τα μαλλιά. Φτιάχνονται
από φθηνές πρώτες ύλες και
δεν είναι αποτελεσματικά.
Επίσης, η επιλογή αυτών των
προϊόντων δεν μας εξασφαλίζει πάντα οικονομία. Ένα καλό
προϊόν για τα μαλλιά, που δεν
απαιτεί μεγάλη ποσότητα για
να πετύχει το σωστό αποτέλεσμα, μπορεί τελικά να είναι
πιο οικονομικό από ένα φθηνό προϊόν που απαιτεί περισσότερη ποσότητα για να είναι
αποτελεσματικό.
Τα βαμμένα μαλλιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας;
Σίγουρα! Όταν κάνουμε βαφή,
τα λέπια της τρίχας ανοίγουν και τα μαλλιά παύουν
να έχουν την ελαστικότητα που έχει η φυσική τρίχα.
Επομένως
ταλαιπωρούνται
πιο εύκολα. Το θετικό είναι
ότι η επιστήμη έχει εξελιχθεί
τόσο, ώστε οι σημερινές βαφές δεν έχουν σχέση με τις
βαφές πριν από δέκα χρόνια.
Οι εταιρείες προσπαθούν να
εντάξουν προϊόντα φροντίδας
μέσα στις βαφές, ώστε να μην
ταλαιπωρείται η τρίχα.

|

περιεχόµενα

|

|

|

editorial
Ποιες
είναι οι τάσεις σε χρώμα και κούρεμα για φθινόπωρο-χειμώνα;
Καιαλληλογραφία
φέτος συνεχίζουν να είναι μόδα τα κοντά, ατημέλητα
μαλλιά, που έχουν τετράγωνες, τριγωνικές, γενικά γεωμετρικές
φόρμες, αλλά και αρκετά «ξέφτια». Τα καρέ
φροντίδα
θα συνεχίσουν να κυριαρχούν, με τετράγωνες μορφές
και με διπλή γεωμετρία: πιο αυστηρά από κάτω και πιο
ασύμμετρα
f.a.q. από πάνω. Επίσης, φέτος το χειμώνα τα μαλλιά σκουραίνουν, με ξανθά σε πιο παστέλ και πιο σαντρέ, ψυχρές αποχρώσεις, με μαύρα βιολέ και με συνδίαιτα ζεστών και ψυχρών αποχρώσεων. Μπορούμε
δυασμούς
π.χ. να έχουμε μια ζεστή, καφέ βάση και πάνω σε αυτήν
η αγορά
τουσαντρέ
µήναανταύγειες, που είναι ψυχρές.
σκούρες
ξανθές
Επίσης, θα υπάρχουν κόκκινα, αλλά φωτεινά κόκκινα,
με συµπληρώµατα
πολύ χάλκινο, χρυσό ή μπεζ μέσα, που δίνουν φως
και γυαλάδα.
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|

|

|

|

παιδί
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Πόσο σημαντικό είναι το κούρεμα για μια γυναίκα;
Το οµορφιά
κούρεμα δεν δίνει μόνο υγεία στα μαλλιά, αλλά και
στιλ. Η ανανέωση μιας γυναίκας συχνά ξεκινά από τα
μαλλιά και καταλήγει στα παπούτσια, αν και πολλές φορές
τελειώνει στα μαλλιά. Όταν μια γυναίκα αλλάξει δραστικά
την εμφάνισή της με ένα διαφορετικό κούρεμα, σίγουρα
θα συνέντευξη
επηρεαστεί και θα αλλάξει και την υπόλοιπη εμφάνισή της, με τα κατάλληλα ρούχα ή και παπούτσια. Άρα, το
κούρεμα
υγείαείναι η αρχή για να προχωρήσει μια γυναίκα σε
μια αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και σε μια
αλλαγή
στη διάθεση και την ψυχολογία της.
ταξίδι
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Συχνά βλέπουμε πολλές γυναίκες να κάνουν ένα κούεκδηλώσεις
ρεμα
μόνο και μόνο επειδή είναι στη μόδα. Αν έλθει μια
γυναίκα και σας ζητήσει να κάνετε ένα τέτοιο κούρεμα,
θα το
κάνετε, ακόμη κι αν βλέπετε ότι δεν της πηγαίνει;
διατροφή
Το βασικό είναι να αισθάνεται εκείνη καλά κι όχι εγώ. Θα
το κάνω,
αλλά θα το κάνω με το δικό μου τρόπο. Θα προψυχολογία
σπαθήσω να το κάνω όχι όπως είναι η μόδα, αλλά όπως
ταιριάζει καλύτερα στη συγκεκριμένη γυναίκα.

|

|

|

|

Είναι πιο δύσκολο για εσάς, όταν αφήνεται στα χέρια
σας μια διάσημη;
Είναι το ίδιο δύσκολο, όσο και με οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, που δεν είναι διάσημη. Την κοιτάζω το ίδιο, με την
ίδια φροντίδα.
Υπάρχει συνταγή επιτυχίας για έναν κομμωτή;
Όχι. Υπάρχει μόνο σκληρή εργασία…
Τι θα λέγατε σε ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με
την κομμωτική;
Να μελετήσει πάρα πολύ τα μαλλιά και να ενημερώνεται
συνεχώς. Όσο ενημερώνεται κανείς πάνω στο αντικείμενό του, τόσο περισσότερο κερδίζει.
Και να μην βαριέται, να μην κουράζεται. Η συγκεκριμένη εργασία είναι πολύ δημιουργική και δεν τελειώνει
ποτέ. Σε αυτή τη εργασία μαθαίνεις συνέχεια και εξελίσσεσαι και δεν βαριέσαι ποτέ. Κι εγώ ακόμη μαθαίνω...
Ο Γεώργιος Δουδέσης αυτοπαρουσιάζεται...
Γεννήθηκα στον Πειραιά και ξεκίνησα να κουρεύω το
1987. Άνοιξα το πρώτο μου κομμωτήριο στο Κολωνάκι στα τέλη του 1990, ενώ το δεύτερο κομμωτήριο στο
Golden Hall, άνοιξε πριν από 4 χρόνια. Έχω κάνει πολλές θεατρικές παραστάσεις, περίπου 35 ταινίες, διαφημιστικά, σίριαλ, τηλεόραση, βιντεοκλίπ και έχω δουλέψει σχεδόν με όλα τα περιοδικά.
Έχω παρατηρήσει, πως κάθε ηθοποιός, μετά την αλλαγή των μαλλιών που του κάνω, βρίσκει τον ρόλο του.
Ένας ηθοποιός δεν αρκεί να φορέσει το κοστούμι του
για να παίξει έναν ρόλο. Υπάρχει ένα κενό, αν τα μαλλιά
του δεν είναι όπως πρέπει. Έχει τεράστια σημασία, λοιπόν, να αλλάξουν και τα μαλλιά του για να μπορέσει να
μπει στον ρόλο του. Όμως, στην Ελλάδα δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και ελάχιστοι ηθοποιοί το κάνουν. Όσοι
μάλιστα το επιχειρούν το κάνουν από μόνοι τους χωρίς
καμία υποστήριξη.||

| Ο Γεώργιος Δουδέσης προτείνει: |
✔ Προσοχή στη διατροφή και λήψη βιταμινών ή συμπληρωμάτων διατροφής όταν είναι αναγκαίο

|

|

✔υγεία
Εφαρμογή μιας μάσκας μαλλιών, 1-2 φορές την εβδομάδα

✔ Συστηματική χρήση conditioner (τις ημέρες που δεν χρησιμοποιούμε τη μάσκα)

✔ Χρήση επιλεγμένων προϊόντων για τα μαλλιά και αποφυγή των φθηνών προϊόντων του σούπερ μάρκετ.

τελευταία σελίδα

|

|

✔ Εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας.

outdoor
αγορά

|

|

| T.

|

|
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Το καλοκα
ίρι
έφυγε…

Τα κιλά
;
τησ

Βιβέττας Λαϊνιώτη

Κ

άθε χρόνο τέτοια εποχή, μας κυριεύει το
άγχος αντικρίζοντας το νούμερο της ζυγαριάς που συνοδεύει την επιστροφή στο
σπίτι και οι τύψεις μάς στοιχειώνουν για το
«κακό» που κάναμε! Και τώρα τι; Η αναζήτηση για μαγικές δίαιτες που υπόσχονται απώλεια των
περιττών κιλών σε διάστημα μιας εβδομάδας αρχίζει. Η
λύση όμως δεν είναι αυτή και ας φαντάζει ως η καλύτερη την προκειμένη στιγμή. Η διατροφολόγος κυρία Γιώτα Καρακασίδου εξηγεί την αιτία αυτού του προβλήματος που συνήθως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μετά
από μια περίοδο χαλάρωσης. «Το καλοκαίρι αυξάνεται
το βάρος μας περισσότερο, γιατί στο γενικότερο πλαίσιο
της χαλάρωσης από κάθε υποχρέωση χαλαρώνει και η
διατροφική μας καθημερινότητα. Τρώμε και πίνουμε αλκοόλ συχνότερα εκτός σπιτιού- αυτό σημαίνει αυξημένη
λήψη θερμίδων και κυρίως λιπαρών. Επειδή όλα αυτά
φυσικά γίνονται το βράδυ, που ο μεταβολισμός μας είναι
χαμηλότερος, αναπόφευκτα υπάρχει αύξηση βάρους».

► Πρώτο βήμα: Η αποδοχή. Πρέπει να δεχτείτε

το γεγονός πως τα 4 - 5 κιλά που βάλατε την περίοδο
του καλοκαιριού, είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Με ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο θα καταφέρετε
να απαλλαγείτε από αυτά χωρίς να καταπονήσετε τον

οργανισμό και την υγεία σας.
Σύμφωνα με την ειδικό, είναι καταστροφικό να
καταφεύγουμε σε εξαντλητικές δίαιτες γιατί:
α) Ο οργανισμός μας, λόγω της κακής διατροφής των διακοπών, χρειάζεται αυξημένη κάλυψη σε
θρεπτικά συστατικά, κάτι που με ένα υποθερμιδικό
πρόγραμμα είναι αδύνατον.
β) Με το αυστηρό διαιτολόγιο, ο οργανισμός χάνει
νερό και γλυκογόνο. Το νερό όμως είναι απαραίτητο
για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού και το σώμα
θα το επανακτήσει με την πρώτη ευκαιρία, όπως και το
γλυκογόνο. Έστω κι αν χαθούν με μια δίαιτα-αστραπή
5 κιλά, άμεσα θα επαναπροσληφθούν στη συνέχεια
γύρω στα 6-7 κιλά, καθώς το σώμα χρειάζεται το
γλυκογόνο, αφού λειτουργεί σαν γρήγορη πηγή ενέργειας σε περίπτωση ανάγκης ή και ασθένειας.
Με απλά λόγια, οι δίαιτες της μονοφαγίας, που
βασίζονται στην κατανάλωση ενός λαχανικού ή μόνο
φρούτων και οδηγούν στο γρήγορο χάσιμο βάρους
είναι η χειρότερη λύση. Ο λόγος δεν είναι μόνο,
επειδή τα κιλά θα επιστρέψουν- και μάλιστα διπλάσια, αλλά γιατί, όπως εξηγεί η κυρία Καρακασίδου,
«αυτές οι μεγάλες και απότομες αυξομειώσεις του
βάρους, βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία σας,
ενώ ταυτόχρονα βλάπτουν το σώμα σας, δημιουρ-
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Είναι γεγονός πως την περίοδο
των διακοπών αλλάζουν οι
διατροφικές μας συνήθειες, και
όλοι επιτρέπουμε στον εαυτό μας
μερικές μικρές παρασπονδίες!
Έτσι, η επιστροφή στην
καθημερινότητα συνοδεύεται,
εκτός από τις αναμνήσεις, με
κάποια παραπανίσια κιλά!
Μην ανησυχείτε όμως!
Η διατροφολόγος κυρία
Γιώτα Καρακασίδου, μας δίνει
πρακτικές και εύκολες συμβουλές
για να πούμε αντίο στα κιλά του
καλοκαιριού… μια για πάντα!

|
|

|

γώντας
ραγάδες και χαλάρωση στο δέρμα». Για να
εκδηλώσεις
απαλλαγείτε γρήγορα από τα περιττά κιλά η ειδικός
συμβουλεύει: «Επειδή η καλή μέρα, από το πρωί
διατροφή
φαίνεται,
ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα πλήρες
πρωινό γεύμα. Συνεχίστε τρώγοντας κάθε 3-4 ώρες
ψυχολογία
ενδιάμεσα
στα γεύματα φρούτα και ξηρούς καρπούς- έτσι σταθεροποιούνται τα επίπεδα γλυκόζης
στο αίμα (ρυθμίζει το αίσθημα πείνας – κορεσμού).
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Καταναλώστε στο κύριο γεύμα σας μεγάλη ποσότητα
σαλάτας (που ευνοεί τον κορεσμό) και κυρίως ψάρι,
λαδερά, όσπρια (που προσφέρουν μειωμένα λιπαρά,
αλλά εξασφαλίζουν καλές καύσεις), γιατί σίγουρα
έχετε φάει αρκετό κρέας και ζυμαρικά στις διακοπές (πολλά κορεσμένα λιπαρά). Κλείστε την ημέρα
σας με ένα ελαφρύ βραδινό γεύμα. Φυσικά φροντίστε να καταναλώνετε πολύ νερό!».

| Συνδυάστε διατροφή και γυμναστική |

υγεία
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|
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Εκτός από το διαιτολόγιο που θα εφαρμόσετε, πλήρες σε όλα τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ώστε να καλύπτει τις ημερήσιες
ανάγκες σας, τι καλύτερο από το να εντάξετε στην καθημερινότητα σας και λίγες ώρες άσκησης; Η κυρία Καρακασίδου αναφέρει ότι
«η διατροφή χωρίς την άσκηση έχει σαφώς χαμηλότερη απόδοση.
Κάνοντας ταυτόχρονα διατροφή και άσκηση υπάρχει αφενός χαμηλή θερμιδική πρόσληψη, αφετέρου αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Εκτός από την άμεση δαπάνη ενέργειας, η άσκηση οδηγεί στη
δημιουργία μυικού ιστού, ο οποίος για να διατηρηθεί καταναλώνει
επίσης
ενέργεια. Η άσκηση ανεβάζει τα επίπεδα των ορμονών στο
new entries
σώμα που προκαλούν χαρά, ευεξία, αισιοδοξία και έτσι μπορείτε ευκολότερα να εφαρμόσετε το πρόγραμμα της διατροφής σας». Προτιμήστε για τις κοντινές αποστάσεις να μην παίρνετε το αυτοκίνητο,
γραφτείτε στο γυμναστήριο ή στο κολυμβητήριο ή περπατάτε μισή
ώρα κάθε απόγευμα, μαζί με έναν φίλο.

|

|
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Αδυνατίστε….τρώγοντας υγιεινά

!

Η κυρία Καρακασίδου μας προ
τείνει ένα πλούσιο διαιτολόγιο
1300-1400 θερμίδων που
μπορείτε να ακολουθήσετε για
να πετύχετε τον στόχο σας γρή
γορα, αλλά πρωτίστως
υγιεινά.

ό ή φρούτο και στη
 Ένα ποτήρι νερό και ένα φρέσκο χυμ
ογές:
συνέχεια μία από της παρακάτω επιλ
ήρι γάλα ή γιαούρτι 2% με 4-5 κου	• Ένα μπολ με ένα ποτ
σης.
ταλιές μούσλι ή δημητριακά ολικής άλε
με μία φέτα κασέρι,
• Ένα τοστ με δύο φέτες ψωμί ολικής
μία φέτα γαλοπούλα και ντομάτα.
α, ντομάτα, ρίγανη.
• Έναν ντάκο με δύο δάχτυλα τυρί φέτ
κι μέλι
• Καφέ ή πράσινο τσάι με ένα κουταλά
υς ωμούς ξηρούς καρπούς.
Ενδιάμεσο: 1-2 φρούτα και 10-20 ανάλατο

Πρωινό:

Γεύμα:

 φθονη σαλάτα με μία κουταλιά ελα
Ά
ιόλαδο και μία
από τις παρακάτω επιλογές:
	• Ένα πιάτο φασολάκια
ή μπριάμ ή αρακά με 3
δάχτυλα τυρί και μία φέτα ψωμί ολικ
ής άλεσης.
	• Μία μερίδα ψάρι ή κοτό
πουλο ή κρέας ψητό με μία
ψητή πατάτα ή ένα φλιτζάνι καλαμπ
όκι
	• Ένα πιάτο όσπρια με
τρία δάχτυλα τυρί και μία φέτα
ψωμί ολικής άλεσης.
	• Δύο γεμιστές πιπεριές
με ρύζι και 3 δάχτυλα τυρί.
Ενδιάμεσο: 1-2 φρούτα και 10 ανάλατους
ξηρούς καρπούς.

Δείπνο:

Προτιμήστε μία από τις πα

ρακάτω επιλογές:
σημεριανό γεύμα σας.

• Μισή μερίδα από το με

• Έναν ντάκο με 3 δάχτυ
λα τυρί φέτα, ντομάτα, κά
παρη, ρίγανη.
• Ένα γιαούρτι 2% με 4-5
κουταλιές δημητριακά ολική
ς άλεσης και 1-2 φρούτα.
• Ένα τοστ όπως στο πρωι
νό, με έναν χυμό ή λαχα
νικά.
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παιδί
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«Ο ρυθμός απώλειας βάρους εξαρτάται από την κατάσταση υγείας, την ηλικία,
το φύλο, τη σωματική δραστηριότητα. Είναι καθαρά προσωπικός. Ο μέσος όρος
θα έπρεπε να κυμαίνεται στα 2-4 κιλά το μήνα και αυτό για να μην δημιουργησυνέντευξη
θούν θέματα υγείας, αλλά και επανάκτησης του βάρους. Με αυτόν τον ρυθμό
υιοθετούνται υγιεινές συνήθειες και είναι ευκολότερη η συντήρηση του νέου
υγεία υπογραμμίζει η ειδικός.
βάρους»,

|

|

|

|

|

|

►ταξίδι
Η πετυχημένη δίαιτα

Από ποιους παράγοντες όμως εξαρτάται μια πετυχημένη δίαιτα; «Αρχικά η δίαιτα
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες και προτιμήσεις
εκδηλώσεις
του κάθε ανθρώπου. Επίσης, χρειάζεται να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες
του οργανισμού, ώστε να εξασφαλίζει υγεία, ευεξία και καλή διάθεση. Επιπλέον,
διατροφή
είναι
σημαντικό να υπάρχει θέληση και να εκφράζονται οι σκέψεις και οι προβληματισμοί του ατόμου στον ειδικό διαιτολόγο, ώστε να υπάρχει ουσιαστική
ψυχολογία
εκπαίδευση
και ενημέρωση για τις νέες διατροφικές συνήθειες που πρέπει να
εφαρμοστούν. Τέλος, οποιοδήποτε είδος άσκησης είναι σημαντικός παράγοντας
επιτυχίας», σημειώνει η κυρία Καρακασίδου. ||

|

|

|

|

|

|

| Απαλλαγείτε από το περιττό λίπος…
μια για πάντα! |

υγεία

|

|

Η θερμογένεση έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί έναν
από τους βασικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Πολυάριθμες
μελέτες έχουν αποδείξει τη θερμογόνο δράση αρκετελευταία σελίδα
τών φυσικών συστατικών. Η Solgar συνδύασε 8 από
τα συστατικά-κλειδιά που μας προσφέρει η φύση και
outdoor
δημιούργησε το Thermogenic complex, μία ολοκληρωμένη φόρμουλα που βοηθά στην αποτελεσματικόαγορά
entries
τερη μείωση τουnew
λίπους.
Το συμπλήρωμα διατροφής
Thermogenic Complex της Solgar είναι μια πρωτοποριακή φόρμουλα φυτικών στοιχείων που βοηθάει στον έλεγχο του βάρους και στην καύση του λίπους. Το Svetol®, η βασικότερη ουσία που περιέχει το Thermogenic
Complex αποτελεί προϊόν πατέντας με ενεργό συστατικό του το
Chlorogenic Acid (πολυφαινόλη) που προέρχεται από πράσινο
καφέ ειδικής ποικιλίας χωρίς καφεΐνη. Επιπλέον περιέχει μεθειονίνη, χολίνη και ινοσιτόλη, συστατικά που βοηθούν στην καλύτερη
λειτουργία του ήπατος, πράσινο τσάι και πιπέρι καγιέν, που δρουν
επικουρικά για την καύση του λίπους. Τη φόρμουλα συμπληρώνουν
το χρώμιο, που συμβάλλει στη ρύθμιση των φυσιολογικών επιπέδων
της γλυκόζης στο αίμα και το μαύρο πιπέρι, που αυξάνει τις καύσεις
του οργανισμού. Το Thermogenic Complex της Solgar λαμβάνεται
ως συμπλήρωμα διατροφής για ενήλικες, 1-2 φυτοκάψουλες ημερησίως, κατά προτίμηση με τα γεύματα. Κυκλοφορεί σε συσκευασία
των 6Ο φυτοκάψουλων και είναι κατάλληλο για Vegans.
Διατίθεται αποκλειστικά σε φαρμακεία και διανέμεται από την
ΙSO-PLUS A.E.

|

|

|

|

|

|

| T.

|
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who is who
Η Καρακασίδου Γιώτα
είναι ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος,
απόφοιτος του
τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας - ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης. Το 1992 εργάστηκε στο Γ. Ν. Ιπποκράτειο.
Το 1992 σε συνεργασία με
το Τ.Ε.Ι.Θ. πραγματοποίησε
έρευνα για τις διατροφικές
ανάγκες και ελλείψεις των
ατόμων της Θεραπευτικής
Κοινότητας Ιθάκη και το
2004 παρουσίασε εργασία για
τη Διατροφή στην εγκυμοσύνη-θηλασμό στο συνέδριο της
ρharmatron. Συνεργάζεται με
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
για την ενημέρωση παιδιών
σε θέματα διατροφικής αγωγής, από το 1998 ως σήμερα.
Μέλος της επιστημονικής ομάδας ΔΙΑΤΡΟΦΗ,
medidiatrofi και της Ελληνικής εταιρείας παχυσαρκίας,
του ΙΔΜΕ (Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών).
Από το 1992 συμμετέχειπαρακολουθεί τα Πανελλήνια -Μακεδονικά Συνέδρια
Διατροφής, της Ελληνικής
εταιρείας παχυσαρκίας και
σεμινάρια ψυχολογίας (2007)
για άτομα με διατροφικές
διαταραχές.
Διαιτολόγος της ομάδας πετοσφαίρισης και των ακαδημιών ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ
(2011- 2012). Κάτοχος του
τίτλου master practitioner
on eating disorders από τον
ΚΕΑΔΔ (κέντρο εκπαίδευσης
και αντιμετώπισης διατροφικών διαταραχών).
τηλ.: 2310 860262,
6944513992
Email: karakasidoy_giota@
yahoo.gr
www.diatrofi.gr
www.medidiatrofi.gr

Η επιστροφή στο ...ράλι
των υποχρεώσεων, το
στρες της καθημερινότητας, η μελαγχολία της
επιστροφής, η σταδιακή
πτώση θερμοκρασίας, τα
πρώτα κρυολογήματα,
αλλά και η γενικευμένη
ατονία, είναι οι λόγοι που
οδηγούν αυτήν την εποχή
τα βήματά μας στο φαρμακείο, προς αναζήτηση ενός
συμπληρώματος διατροφής, που θα μας στηρίξει
να «τα βγάλουμε πέρα».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Αναζητώντας
τόνωση & προστασία
τησ Νεκταρίας

Καρακώστα

M

προστά στο ράφι, οι επιλογές είναι άφθονες και περιλαμβάνουν τα πάντα! Τι πρέπει όμως να προσέξει
κανείς, κατά την επιλογή και τη χρήση ενός συμπληρώματος διατροφής;

► Eλέγξτε τα συστατικά.

Στην αγορά κυκλοφορούν εκατοντάδες σκευάσματα. Εξίσου πολλά
είναι και τα διατροφικά συστατικά που μπορούμε να βρούμε στα συμπληρώματα που σχετίζονται με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.
Τα πιο δημοφιλή από αυτά είναι:

|

εκδηλώσεις
διατροφή

|

|

|
|

ψυχολογία

|

| Διάρκεια λήψης συμπληρωμάτων |
Τα συμπληρώματα διατροφής είναι ένα θέμα
πάνω στο οποίο υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ
υγεία
των ειδικών. Για κάποιους, μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει ποικιλία, είναι
πράγματι δυνατό να παρέχει όλα τα θρεπτικά
τελευταία
συστατικάσελίδα
που χρειαζόμαστε. Άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατον να
outdoor
επιτευχθεί, γι’ αυτό και θεωρούν τα συμπληρώματα απαραίτητα. Με τη δεύτερη άποψη
συμφωνούν και έρευνες που new
δείχνουν
π.χ. ότι
αγορά
entries
τα εδάφη που αποτελούν τον πρώτο κρίκο της
τροφικής αλυσίδας, έχουν φτωχύνει πλέον σε
μεταλλικά στοιχεία1,2. Πρακτικά, εξάλλου, οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουν διατροφικές
προτιμήσεις που μπορεί να αποκλείουν την
ικανοποιητική λήψη μερικών τροφών όπως τα
ψάρια ή τα γαλακτοκομικά κ.ο.κ. Οι συχνές
δίαιτες αδυνατίσματος επίσης «κοστίζουν» σε
θρεπτικά συστατικά. Το ίδιο και η χορτοφαγία
αλλά και η μειωμένη ικανότητα απορρόφησης
από το πεπτικό σύστημα που παρατηρείται
στους ηλικιωμένους.
Τον χειμώνα λοιπόν, είναι σίγουρα χρήσιμα τα
συμπληρώματα που θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό. Σε περίοδο δίαιτας απώλειας βάρους,
ένα συμπλήρωμα που θα «συμπληρώσει» το
υποθερμιδικό πρόγραμμα της διατροφής είναι
απαραίτητο, ενώ σε περιόδους έντονης εργασίας και αδυναμίας λήψης γευμάτων στο σπίτι, ενδείκνυται η λήψη ενός πολυβιταμινούχου
σκευάσματος.
Οι πολυβιταμίνες θεωρούνται «δίχτυ ασφαλείας», καθώς έρχονται να καλύψουν τις ελλείψεις που μπορούν να προκύψουν επειδή
δεν ακολουθούμε ισορροπημένη διατροφή. Η
πολυβιταμίνη Omnium της Solgar αποτελεί
έναν επιστημονικά μελετημένο και ισορροπημένο συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων, ισχυρών αντιοξειδωτικών ουσιών
και πολύτιμων φυτοστοιχείων. Αποτελεί, ένα
κορυφαίο συμπλήρωμα διατροφής, αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης και εκτεταμένων ερευνών
σε θέματα πρόληψης των ασθενειών και επίτευξης και διατήρησης καλής υγείας.

|

|

|

|

|

› H βιταμίνη C. Εξουδετερώνει τις
ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν τα
κύτταρα που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα.
Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) υπάρχει
σε πολλές τροφές, το μειονέκτημά της
όμως είναι ότι καταστρέφεται εύκολα,
με αποτέλεσμα ελάχιστη να απομένει στα
τρόφιμα έως την κατανάλωσή τους. Την
απάντηση σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει η Ester-C 500/1000 mg της
Solgar, μια επαναστατική μη όξινη μορφή βιταμίνης C (ασκορβικός εστέρας και
όχι οξύ), που ενσωματώνει σύμπλεγμα
κιτρικών βιοφλαβονοειδών, acerola, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, ρουτίνη και
τους φυσικά ευρισκόμενους μεταβολίτες
της βιταμίνης C. Η Ester-C απορροφάται
4 φορές περισσότερο, ενεργοποιείται 2
φορές γρηγορότερα και παραμένει στην
κυκλοφορία 2 φορές περισσότερο σε
σχέση με τη συνήθη βιταμίνη C. Επιπλέον,
διεισδύει αποτελεσματικότερα στα λευκά
αιμοσφαίρια, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα.

|

|

|

|

[1] Abrahams P.W. (2002), Soils: their implications to human health, Sci, Total. Environ,
vol. 291, pp 1-32. [2] Hough, R. L. (2007), Soil and human health: an epidemiological
review. European Journal of Soil Science, 58: 1200–1212

|

|
|

φροντίδα

|

f.a.q.

|

|
|

δίαιτα

|
30

|

› Η βιταμίνη D. Γνωστή για τον σημαντικό ρόλο

|

|

της στην υγεία των οστών, η βιταμίνη D προσελκύει
η αγορά του µήνα
πλέον την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας για
τα συνολικά οφέλη της για τον ανθρώπινο οργανισμό.
συµπληρώµατα
Η
επάρκεια της βιταμίνης D στον οργανισμό εξασφαλίζει την απορρόφηση του ασβεστίου και του
φωσφόρου,
παιδί καλή διάθεση και ζωτικότητα, καθώς και
προστασία κατά των προκλήσεων του χειμώνα αφού
ενισχύει
το ανοσοποιητικό μας σύστημα ενάντια στις
οµορφιά
καθημερινές απειλές. Έχει βρεθεί ότι τα Τ-κύτταρα
(που αποκαλούνται και κύτταρα-δολοφόνοι) ενεργοποιούνται άμεσα σε περίπτωση λοίμωξης, όταν
υπάρχει επαρκής ποσότητα βιταμίνης D στο αίμα.
συνέντευξη
Η
βιταμίνη D συντίθεται στο δέρμα, υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η μειωμένη ηλιυγεία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μειώνει τη
οφάνεια
σύνθεση της βιταμίνης από τον οργανισμό. Το ιδανικόταξίδι
συμπλήρωμα για τη συγκεκριμένη βιταμίνη είναι
η D3, που είναι πιο αφομοιώσιμη από τον οργανισμό.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

εκδηλώσεις

|

› Η βιταμίνη Ε, η ανεπάρκεια της οποίας οδηγεί σε
μείωση των ανοσολογικών αντιδράσεων του ανθρώπινουδιατροφή
οργανισμού. Η βιταμίνη Ε έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και μπορεί να είναι χρήσιμη στη διατήρηση
τηςψυχολογία
καλής υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος, στην
προστασία από τοξικούς παράγοντες του περιβάλλοντος,
στην προαγωγή της ελαστικότητας της επιδερμίδας.

|

|

|

|

Το φυσικό αντισταμινικό

|

υγεία
Πρόκειται για έναν μοναδικό

συνδυασμό της «βασίλισσας
των βιοφλαβονοειδών» κουερσετίνης σελίδα
(ουσίας που περιέτελευταία
χεται στα μήλα και στα κρεμμύδια), με βιταμίνη C και
outdoor
βρομελαΐνη, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, ασερόλα και
αγορά
κιτρικά βιοφλαβονοειδή. Όλα new entries
αυτά τα συστατικά μαζί, δημιουργούν μια
φόρμουλα με πλούσια αντιφλεγμονώδη και
αντιισταμινική δράση.
Ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις αλλεργιών, αφού συμβάλλει στην αντιμετώπιση
συμπτωμάτων όπως η καταρροή και το
φτέρνισμα από αλλεργική ρινίτιδα, κ.ά.

|

|

|

|

|

|

τα ω-3 λιπαρά, προάγουν την υγεία του καρδιαγγειακού και του κεντρικού νευρικού συστήµατος,
ενισχύουν τις διανοητικές λειτουργίες, αλλά και τις
αρθρώσεις. Ιδανική πηγή αυτών των λιπαρών είναι το Krill Oil της my elements. Προέρχεται από το
ζωοπλαγκτόν Krill Euphausia Superba, µία καθαρή
φυσική πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, απαραίτητη για
την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

› Ο ψευδάργυρος, ιχνοστοιχείο απαραίτητο για
την ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αποτελεί δομικό συστατικό
πολλών κυττάρων που συμμετέχουν στη λειτουργία
της άμυνας του οργανισμού.

| Solgar Quercetin Complex |

|

› Τα Ω-3 λιπαρά οξέα: Μελέτες δείχνουν πως

|

› Το συνένζυμο Q10. Έχει αντιοξειδωτική δράση και ενισχύει την παραγωγή ΑΤP ενέργειας στα
κύτταρα.

► Επιλέξτε μια μάρκα που εμπιστεύεστε.

Επιλέγοντας μια διεθνώς αναγνωρισμένη μάρκα,
από σοβαρή εταιρεία με μακρόχρονη παρουσία και
εξειδίκευση στα συμπληρώματα, αγοράζετε ένα
προϊόν που διαθέτει άριστη ποιότητα, προσφέρει
όλα όσα αναφέρει στην ετικέτα και είναι απολύτως
ασφαλές. Διαβάστε τους ισχυρισμούς στην ετικέτα.
Όσο πιο αληθοφανείς είναι, τόσο πιο πιθανό είναι
να ισχύουν. Μην εμπιστεύεστε, πάντως, σκευάσματα που τάζουν «λαγούς με πετραχήλια» προβάλλοντας εξωφρενικούς ισχυρισμούς!

|

|

εκδηλώσεις
συµπληρώµατα
διατροφή
παιδί
περιεχόµενα
ψυχολογία
οµορφιά
editorial

|

| |
| |
| || |
| |
|| | | 32
► Κάψουλα ή αναβράζουσα ταμπλέτα;
αλληλογραφία |
|
| Solgar- Korean Ginseng Root
Η απορρόφηση των συστατικών στο στομάχι συμβάλλει στην υψηλότερη και αποτελεσματικότερη
συνέντευξη
Extract | |
φροντίδα |
||
απορρόφησή τους από τον οργανισμό. Ωστόσο,
Για
γενική
τόνωση
υγεία
η επιλογή μπορεί να εξαρτηθεί από την ευκολία
||
υγεία ||
(πολλά άτομα αδυνατούν να καταπιούν κάΤο
Korean
Ginseng
Root
Extract
f.a.q. |
|(Panax ginseng) της Solgar θε- λήψης
ψουλες). Η επιλογή είναι προσωπική υπόθεση του
ταξίδι
| σελίδα
| | η πιο
ωρείται
τονωτική μορφή
καθενός!
τελευταία
|
δίαιτα | Ginseng,
καθώς
βελτιώνει
την
|
Ότι και να διαλέξετε, ωστόσο, φροντίστε να τηρείσωματικό, διανοηεκδηλώσεις
|τικό| και| στο
τε τη δοσολογία που αναγράφει η συσκευασία ή
outdoor | αντοχή
στρες.
η αγορά του µήνα | περιβαλλοντικό
αυτήν που σας σύστησε ο ειδικός, ώστε να βρίσκε|
Είναι γενικό τονωτικό (κατά της
στε πάντα σε ασφαλή όρια. Σε κάθε περίπτωση, τα
αγορά | | κόπωσης
new entries |
διατροφή
|
|
|
και αδυναμίας) και
διατροφής θα πρέπει να χορηγούσυµπληρώµατα
| και δραστήρια συμπληρώματα
ιδιαίτερα χρήσιμο| σε αθλητές
νται μετά από συμβουλή γιατρού ή άλλου ειδικού
άτομα. Βοηθάει
στην ενδυνάμωση
ψυχολογία
| νευρικού
|επίσηςσυστήματος.
της υγείας (διατροφολόγου, φαρμακοποιού), αν
του
κεντρικού
παιδί |
|
ήδη λαμβάνετε κάποια φάρμακα. Επομένως, για
να είστε ασφαλείς, προμηθευτείτε το συμπλήρωμα
οµορφιά |
|
που είναι κατάλληλο για εσάς από το φαρμακείο και
| Solgar- Formula B-Complex 50 |

συζητήστε με τον γιατρό οποιαδήποτε απορία σας.

Κηρύξτε πόλεμο στο στρες!

► Πρακτικές συμβουλές

| || |
ταμινών B, περιλαμβάνει όλες
τις βασικές βιταμίνες του συυγεία
| σελίδα
| Β, μαζί| με| χολίνη
μπλέγματος
τελευταία
και ινοσιτόλη, οι οποίες είναι
ταξίδι
απαραίτητα
στοιχεία
| | διατροφικά
||
outdoor
για την απελευθέρωση
της ενέργειας από τις τροφές, την ομαλή
εκδηλώσεις
| συστή-new entries |
αγορά
| του| | νευρικού
λειτουργία
ματος και την καλή υγεία των μαλλιών, των
διατροφή
ματιών και του
Θεωρούνται πολύ
| δέρματος.
|
σημαντικές για την ισορροπία των ορμονών,
ενώ βοηθούν τον οργανισμό να αντεπεξέλψυχολογία
| |
θει σε στρεσογόνες καταστάσεις.
υγεία
συνέντευξη
Αυτή η αντιστρές φόρμουλα βι-

|

Η ιδανική ώρα κατανάλωσης ενός συμπληρώματος διατροφής είναι κατά τη διάρκεια του φαγητού, εκτός και αν υπάρχουν αντίθετες οδηγίες από
τον παρασκευαστή, έτσι ώστε να επιβραδύνεται η
απορρόφησή του και να είναι πιο πλήρης.
Τα συμπληρώματα βιταμινών, μετάλλων και
ιχνοστοιχείων για παιδιά επιτρέπουν στον παιδικό
οργανισμό να καλύψει τις ανάγκες του και τις ελλείψεις από τη συχνά φτωχή σε ποικιλία διατροφή που ακολουθούν σχεδόν όλα τα παιδιά! Δεν
υπάρχουν κίνδυνοι, με την προϋπόθεση ότι έχετε
επιλέξει παιδικό σκεύασμα και δεν ξεπερνάτε τη
δοσολογία. Επιλέξτε μόνο σκευάσματα αξιόπιστων
εταιρειών που διατίθενται μέσω φαρμακείου. ||

| Solgar- Ω3 Double Strength |

υγεία

Αντιφλεγμονώδης δράση

|

| Το Korean Ginseng Root Το συμπλήρωμα διατροφής OMEGA-3 Double Strength

τελευταία
outdoor
αγορά

|

|

της Solgar προέρχεται από συμπυκνωμένο λάδι ψαριών ανοικτής θαλάσσης και
παρέχει υψηλής ισχύος λιπαρά οξέα ωμέγα-3, που παρουσιάζουν ήπια αντιφλεγμονώδη δράση και προστατεύουν και ενισχύουν την καρδιαγγειακή υγεία. Επίσης,
σελίδα
συμβάλλουν στη διατήρηση της υγιούς όρασης και στη διατήρηση ομαλών επιπέδων
χοληστερόλης στο αίμα.
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Quiz: Πόσα ξέρετε για τις βιταμίνες;
1. Η βιταμίνη D λέγεται και βιταμίνη του ήλιου, γιατί:

❏ α. Προστατεύει την επιδερμίδα από τις βλαβερές επιδράσεις του ήλιου.
❏ β. Η επιδερμίδα μας παράγει βιταμίνη D όταν εκτίθεται στον ήλιο.
❏ γ. Η συγκεκριμένη βιταμίνη απαντάται κυρίως σε τροπικά φρούτα και εσπεριδοειδή.

2. Γιατί οι βιταμίνες λέγονται βιταμίνες;

❏ α. από τον Vitaly Minkov, τον Ρώσο ερευνητή που ανακάλυψε πρώτος τις βιταμίνες
❏ β. από τις λέξεις «vita» και «αμίνες»

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βιταμινών και μετάλλων;

❏ α. Το σώμα μας μπορεί να συνθέσει βιταμίνες, αλλά όχι μέταλλα.
❏ β. Οι βιταμίνες προέρχονται από φυτά και ζώα, ενώ τα μέταλλα από το έδαφος.
❏ γ. Οι βιταμίνες παρέχουν ενέργεια, ενώ τα μέταλλα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων κυττάρων.

4. Ο γιατρός θα συστήσει τη λήψη κάποιου συμπληρώματος διατροφής, αν:
❏ α.
❏ β.
❏ γ.
❏ δ.

Είστε έγκυος ή θηλάζετε
Είστε αυστηρά χορτοφάγος- δεν καταναλώνετε καθόλου ζωικά προϊόντα
Λαμβάνετε συγκεκριμένα φάρμακα
Όλα τα παραπάνω

5. Α
 πό τη στιγμή που οι βιταμίνες και τα μέταλλα υπάρχουν και στις τροφές, είναι ασφαλείς ακόμη και σε υψηλές δόσεις.
❏ α. Σωστό

❏ β. Λάθος

6. Ποια από τις παρακάτω τροφές αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης C;
❏ α. Γλυκιά κόκκινη πιπεριά

❏ β. Συκώτι

❏ γ. Γαρίδες

❏ δ. Όλα τα παραπάνω

7. Ποια βιταμίνη είναι δύσκολο να προσλάβει ένας χορτοφάγος;
❏ α. Βιταμίνη C

❏ β. Βιταμίνη Β12

❏ γ. Βιταμίνη Ε

❏ δ. Κάλιο

8. Ποιοι έχουν ανάγκη από περισσότερο σίδηρο;

❏ α. Οι άνδρες ❏ β. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
❏ γ. Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
❏ δ. Όλοι οι παραπάνω

9. Θ
 ειαμίνη, Ριβοφλαβίνη, Νιασίνη, Παντοθενικό οξύ, Πυριδοξίνη, Κυανοκοβαλαμίνη, Βιοτίνη. Σε ποια ομάδα βιταμινών ανήκουν;
❏ α. Α

❏ β. Β

❏ γ. C

❏ δ. Ε

10. Η λήψη βιταμίνης C μπορεί να προλάβει ένα κρυολόγημα.
❏ α. Σωστό

| T.

❏ β. Λάθος
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Απαντήσεις

1. Σωστή απάντηση: β

6. Σωστή απάντηση: α

2. Σωστή απάντηση: β

7. Σωστή απάντηση: β

Τα άτομα που έχουν πιο σκούρα επιδερμίδα, έχουν πολύ
μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίζουν έλλειψη της
βιταμίνης D. Συχνή είναι η έλλειψη της συγκεκριμένης
βιταμίνης και στους ηλικιωμένους, αλλά και στα άτομα
με ευαίσθητη επιδερμίδα, που αποφεύγουν την έκθεση
στον ήλιο. Μιλήστε με τον γιατρό σας. Με μια απλή αιματολογική εξέταση θα διαπιστώσετε αν πάσχετε ή όχι από
έλλειψη της βιταμίνης.
Οι βιταμίνες πήραν το όνομά τους από το λατινικό «vita»,
που σημαίνει ζωή και τη λέξη αμίνες (αζωτούχες οργανικές ενώσεις με έντονη δράση στον οργανισμό). Είναι
απαραίτητες για την ανθρώπινη υγεία και άρα και για την
ίδια τη ζωή.

3. Σωστή απάντηση: β

Οι βιταμίνες είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη, την πέψη
και τη νευρική λειτουργία. Τα μέταλλα, από την άλλη
πλευρά, υποστηρίζουν τη δομή των κυττάρων, βοηθούν
στο χτίσιμο ενός γερού σκελετού και έχουν ρυθμιστικό
ρόλο σε διάφορες λειτουργίες του σώματος.

4. Σωστή απάντηση: δ

Οι γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλασμού έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη ποικιλία
σε θρεπτικά συστατικά. Πολλές κατηγορίες ανθρώπων
έχουν ανάγκη από συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων: οι χορτοφάγοι, που είναι πιθανό να μην λαμβάνουν
όλες τις απαραίτητες βιταμίνες μέσω της διατροφής. Επίσης, τα άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, όπως η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, τα άτομα
που έχουν υποβληθεί σε χειρουργεία παχυσαρκίας, τα
άτομα που λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα (όπως
π.χ. για τη ΓΟΠΝ), τα άτομα που κάνουν συχνή χρήση
ασπιρίνης.

5. Σωστή απάντηση: β

Πολλές βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να γίνουν τοξικά,
αν ληφθούν σε υπερβολικές ποσότητες, ιδίως όταν μιλάμε για τις λιποδιαλυτές βιταμίνες A, D, E, K και τον σίδηρο. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι ένας πολύ καλός
τρόπος να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε όλα τα θρεπτικά
συστατικά που έχετε ανάγκη, στη δόση που πρέπει.

Παρόλο που η πιο γνωστή πηγή βιταμίνης C, είναι για
όλους τα εσπεριδοειδή, υπάρχουν και πολλά λαχανικά
που αποτελούν εξαιρετικές πηγές της συγκεκριμένης βιταμίνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κόκκινη πιπεριά.
Μισό φλιτζάνι πιπεριές περιέχουν ή ένα μικρό ποτήρι
φυσικού χυμού πορτοκαλιού, μπορούν να μας δώσουν
την ημερήσια ποσότητα της βιταμίνης που έχουμε ανάγκη (75 - 90 mg).
Αυτή η πολύ σημαντική βιταμίνη, περιέχεται ως επί το
πλείστον σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως κρέας,
αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Αν λοιπόν δεν καταναλώνετε αυτές τις τροφές, είναι πολύ πιθανό να μην
προσλαμβάνετε τις ποσότητες βιταμίνης Β12 που χρειάζεστε. Συζητήστε με τον γιατρό σας το ενδεχόμενο λήψης
ενός συμπληρώματος.

8. Σωστή απάντηση: β

Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν αυξημένες ανάγκες σε σίδηρο, λόγω της απώλειας σιδήρου
που συμβαίνει κάθε μήνα, εξαιτίας της εμμηνορρυσίας. Πολύ μικρότερες είναι οι ανάγκες για σίδηρο
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (18 mg σιδήρου/
ημέρα). Οι άνδρες, αντίθετα, χρειάζονται μόλις 8 mg
σιδήρου/ημέρα.

9. Σωστή απάντηση: β

Πρόκειται για βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι βιταμίνες αυτές ενισχύουν τον μεταβολισμό, ισχυροποιούν το
ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθούν στη διατήρηση ενός
υγιούς νευρικού συστήματος και βοηθούν στην κυτταρική ανάπτυξη, καθώς και στην υγιή
επιδερμίδα και στους μύες.

10. Σωστή απάντηση: β

Τα δεδομένα ερευνών της τελευταίας
δεκαετίας, έδειξαν ότι οι μέγα-δόσεις
βιταμίνης C, δεν μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση ενός κρυολογήματος. Μελέτες δείχνουν ωστόσο, ότι
η βιταμίνη C μπορεί να σας βοηθήσει
να ξεπεράσετε ταχύτερα τα συμπτώματα.

ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ

Η πιο συμπυκνωμένη
φυσική τροφή
τησ

H

σπιρουλίνα συνιστά
φυσική πηγή βιταμινών και θρεπτικών
στοιχείων και χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα διατροφής εδώ και 30
χρόνια. Η σπιρουλίνα (Spirulina)
είναι ένα μικροσκοπικό νηματώδες κυανοπράσινο μικροφύκος του γλυκού νερού, το όποιο

Βιβέττας Λαϊνιώτη

όμως μπορεί να αναπτυχθεί και
σε θαλασσινό νερό. Όπως εξηγεί
ο φαρμακοποιός κ. Θεόδωρος
Σακόπουλος «πρόκειται για ένα
φύκος του γένους arthrospira
(100% φυσικό προϊόν), που επειδή καλλιεργείται σε γλυκά νερά,
δεν περιέχει ιώδιο και άρα είναι
κατάλληλο για άτομα που πάσχουν από θυρεοειδή».

Αποτελείται από πολλά κύτταρα, που σχηματίζουν μεταξύ τους
νημάτια, τα οποία πολλές φορές
είναι σπειροειδή, από όπου πήρε
και το όνομά της. Το κυανοπράσινο χρώμα της οφείλεται σε
μια χρωστική ουσία, την πρωτεΐνη φυκοκυανίνη -που είναι και
ισχυρό αντιοξειδωτικό-, αλλά και
στη χλωροφύλλη.

Έχει χαρακτηριστεί «τροφή του μέλλοντος» και «ιδανική τροφή για την ανθρωπότητα», έχοντας προσελκύσει την προσοχή ακόμη και της NASA. Η αλήθεια είναι πως πολλά έχουν
γραφτεί για την σπιρουλίνα, έναν οργανισμό που ανήκει
στα βρώσιμα κυανοβακτήρια. Ποια είναι όμως τα οφέλη για
την υγεία μας και ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν;
Κυρίες και κύριοι, σάς παρουσιάζουμε τη… σπιρουλίνα!

► Πώς παράγεται;

Η καλλιέργεια του μικροφύκους γίνεται σε μεγάλες
υπαίθριες δεξαμενές, κάτω
από ελεγχόμενες συνθήκες,
ενώ ορισμένες εταιρείες την
παράγουν απευθείας σε φυσικές λίμνες, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, αλλά πάντα
με φυσικούς τρόπους, χωρίς
δηλαδή την χρήση εντομοκτόνων και λιπασμάτων. Στη συνέχεια, η σπιρουλίνα θερίζεται, ξηραίνεται ή υγροποιείται και συσκευάζεται. Θα τη
συναντήσουμε στο εμπόριο σε διάφορες μορφές, όπως ταμπλέτες, κάψουλες και σκόνη.

► Μια πλούσια διατροφική πηγή

Η σπιρουλίνα στο μικροσκόπιο

Είναι αξιοθαύμαστο πώς ένα τόσο μικρό φύκι, μπορεί να κρύβει μέσα του τόσες πολλές βιταμίνες και στοιχεία απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Σύμφωνα με τον ειδικό, μερικά συστατικά απαντώνται στη σπιρουλίνα στα
υψηλότερα επίπεδα που έχουν βρεθεί ποτέ σε τρόφιμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Σακόπουλο περιέχει:
› πλήρη και υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη (40%).
› βιταμίνες (Β1, Β5 και Β6, Β12).
› σίδηρο. Είναι 58 φορές πιο πλούσια σε σχέση με το ωμό σπανάκι και
28 φορές πιο πλούσια σε σχέση με το ήπαρ του ωμού βοδινού1!
› βιταμίνη Ε, με βιολογική αξία 49% μεγαλύτερη σε σχέση με τη συνθετική βιταμίνη Ε.
› β-καροτένιο (προβιταμίνη Α)
› γ-λινολενικό οξύ, που βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερίνης στο αίμα.
› ιχνοστοιχεία και μέταλλα (ασβέστιο, φώσφορος, χλώριο, ψευδάργυρος, μαγγάνιο, χαλκός)
› ελάχιστες θερμίδες. Πέντε γραμμάρια σπιρουλίνας αποδίδουν περίπου 14,5 θερμίδες.

► Πώς βοηθά τον οργανισμό

Καλλιέργεια σπιρουλίνας

Ανοσολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια απέδειξαν ότι προσθέτοντας σπιρουλίνα σε καλλιέργεια ανοσοποιητικών κυττάρων, αυξήθηκε σημαντικά στο δείγμα η παραγωγή κυτοκινών, πρωτεϊνών δηλαδή
που καταπολεμούν τις λοιμώξεις. Έτσι συμπέραναν ότι η λήψη σπιρουλίνας συνιστά «ένεση ενδυνάμωσης» του ανοσοποιητικού συστήματος.
Παράλληλα, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια συνέδεσαν την προσθήκη της σπιρουλίνας στην καθημερινή διατροφή, με μειωμένη απώλεια μνήμης και ικανότητας μάθησης λόγω της ηλικίας, η οποία
αποδόθηκε στην πλούσια αντιοξειδωτική της δράση (Πανεπιστήμιο της
Νότιας Φλόριντα, 2002).

|

εκδηλώσεις
διατροφή

Τέλος, πολυάριθμες εργασίες
έχουν αποδώσει στη σπιρουλίνα
δράση ενάντια στην υπερλιπιδαιμία
και την παχυσαρκία.

► Και τα οφέλη δεν σταματούν εδώ…
Για τις πολλαπλές δράσεις της σπιρουλίνας ευθύνονται επιμέρους
συστατικά της όπως:
Τα αμινοξέα: Φροντίζουν για την
προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων και βελτιώνουν την λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Τα αντιοξειδωτικά: Εμποδίζουν την
πρόωρη γήρανση του δέρματος,
καθώς δρουν κατά των ελεύθερων
ριζών.
Η χλωροφύλλη: Διεγείρει τη
λειτουργία του εντέρου και του
ήπατος και συμβάλλει στην απομάκρυνση των τοξίνων.
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως σε
έρευνες με ερωτηματολόγια, αρκετά άτομα υποστήριξαν πως η κατανάλωση σπιρουλίνας τούς πρόσφερε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
απέναντι σε ασθένειες, ταχύτερη
ανάρρωση, περισσότερη ενέργεια
και βελτίωση των σωματικών
και πνευματικών τους επιδόσεων. Άλλοι δήλωσαν πως έχουν
αποκτήσει πυκνότερα μαλλιά
και πιο υγιή επιδερμίδα, ενώ
άλλοι παρατήρησαν
πως η σπιρουλίνα
τους βοήθησε να χάσουν ευκολότερα τα
περιττά κιλά.

who is who
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► Τρόποι κατανάλωσης

Ο φαρμακοποιός επισημαίνει πως
«η σπιρουλίνα είναι καλό να λαμβάνεται πρωινές ώρες ή νωρίς το
μεσημέρι και όχι αργότερα, γιατί
μπορεί να φέρει αϋπνία, λόγω
της τόνωσης που προσφέρει. Η
δόση είναι 1-3γραμμάρια/ημέρα
για τους ενήλικες. Είναι καλό την
πρώτη φορά που κάποιος καταναλώνει σπιρουλίνα να αυξάνει
την δόση της σταδιακά».
Αν το ζητούμενο είναι η αύξηση της ενέργειας, τότε θα πρέπει
να λαμβάνετε σπιρουλίνα μαζί με
τα γεύματα ή πριν από την δραστηριότητα κατά την οποία χρειάζεστε περισσότερη τόνωση (π.χ.
γυμναστική). Επίσης, όταν νιώθετε πτώση της ζωτικότητάς σας. ||
1.  Kamenidou I., Aggelopoulos St., Batzios A.,
Natural medical attributes and benefits of Spirulina:
Segmentation based on consumers’ knowledge,
Journal of Medicinal Plants Research
Vol. 5(14), pp. 3192-3199,
18 July, 2011

|
|

ψυχολογία
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| Όλα όσα πρέπει
να γνωρίζετε |

|

|

Ο φαρμακοποιός κ. Σακόυγεία
πουλος Θεόδωρος αναφέρει πως η σπιρουλίνα:
❱ Είναι κατάλληλη για
τελευταία
σελίδα
αθλητές, άτομα που
δουλεύουν πολλές ώρες
outdoor
και, γενικά, για οποιονδήποτε χρειάζεται τόνωση και θέλει να εμπλουαγορά
τίσει την διατροφή του.
❱ Βοηθάει ιδιαίτερα στη
τόνωση του ανοσοποιητικού, ιδιότητα πολύ
χρήσιμη το χειμώνα! ❱
Μπορεί να βοηθήσει
άτομα που ακολουθούν
δίαιτα
αδυνατίσματος
καθώς τους παρέχει διατροφικά στοιχεία που
πιθανώς δεν λαμβάνουν
από την τροφή και, ταυτόχρονα, ενισχύει το αίσθημα κορεσμού. ❱ Είναι
πολύτιμο συμπλήρωμα
για άτομα που πάσχουν
από σιδηροπενική αναιμία, λόγω της περιεκτικότητάς της σε υψηλής
απορρόφησης οργανικό
σίδηρο και βιταμίνη Β12.
❱ Ενδείκνυται για τους
χορτοφάγους, λόγω της
περιεκτικότητάς της σε
βιταμίνη Β12, σίδηρο
και πρωτεΐνες, θρεπτικά
συστατικά που συνήθως
απουσιάζουν σε μια διατροφή δίχως κρέας.

|

|

|

|

|

|

Ο Θεόδωρος Σακόπουλος είναι φαρμακοποιός. Γεννήθηκε το 1980 και
σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Portsmouth στην Αγγλία, από όπου και απέκτησε το
2003 μάστερ με τίτλο «Πολυμερή για γονιδιακή θεραπεία». Διατηρεί φαρμακείο από το 2005 και
έχει πτυχίο Ομοιοπαθητικής, μελισσοθεραπείας, αρωματοθεραπείας και ενεργειακής διατροφής.

new entries

«Όχι σήμερα,
έχω
πονοκέφαλο»

O

ι αιτίες που μπορούν να μειώσουν τη σεξουαλική επιθυμία είναι
πολλές. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα δεν
είναι μόνιμο, είναι σημαντικό να καταλάβετε γιατί συμβαίνει.
Ένας από τους συχνότερους λόγους μείωσης της σεξουαλικής επιθυμίας σε γυναίκες και σε άνδρες, είναι το
στρες και η κούραση. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι άνθρωποι επενδύουν
δυσανάλογο χρόνο στο να φτιάξουν ένα ισχυρό κοινωνικό και επαγγελματικό προφίλ, με αποτέλεσμα ο χρόνος για ουσιαστική επικοινωνία
με τον/τη σύντροφό τους να έχει συρρικνωθεί. Τα τελευταία χρόνια,
ωστόσο, η οικονομική κρίση οδηγεί πολλούς σε αγώνα για την επιβίω-

Αν ο πονοκέφαλος αποτελεί
για σας το καλύτερο …
αντισυλληπτικό μιας και τον
χρησιμοποιείτε ως πρόσχημα
για την αποφυγή σεξουαλικής
επαφής, τότε ίσως πρέπει να
αναρωτηθείτε τους λόγους για
τους οποίους η διάθεσή σας για
σεξ έχει πέσει σε… λήθαργο.

τησ Νεκταριασ

ση! Όλα αυτά έχουν επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση για σεξ. Βεβαίως το
πρόβλημα αφορά πιο άμεσα τους άνδρες αλλά σφάλλει όποιος νομίζει
ότι οι γυναίκες -οι σύζυγοι- αδιαφορούν ή επηρεάζονται λιγότερο…
Σύγχρονες επιδημιολογικές μελέτες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ υποστηρίζουν πως η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία είναι το πιο συχνό σεξουαλικό
πρόβλημα των γυναικών, καθώς αφορά 1 στις 10. Συνήθως το περιγράφουν
ως σημαντική μείωση στη σεξουαλική τους επιθυμία, η οποία τους προκαλεί
ενόχληση και έχει αρνητική επίδραση στη σχέση τους με τον σύντροφό τους.
Δεν πρόκειται για ασήμαντο πρόβλημα, γιατί έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην
ποιότητα ζωής, όχι μόνο της γυναίκας, αλλά και του συντρόφου της, ενώ συ-

Καρακωστα

|

περιεχόµενα
editorial

|

|

|
|

αλληλογραφία

|
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νοδεύεται
από την εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάφροντίδα
των και διαταραχών στη σχέση του ζευγαριού.
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η παραμικρή αλλαγή
f.a.q.
στη
σεξουαλική σας διάθεση θα πρέπει να σας θέσει
σε ....συναγερμό. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι διακυμάνσεις της επιθυμίας, ιδιαίτερα στις μακροχρόνιες σχέδίαιτα
σεις, στο πλαίσιο δηλαδή του γάμου ή της συμβίωσης,
είναι - τουλάχιστον σε έναν βαθμό- φυσιολογικές.

|

|

|

|

|

η αγορά του µήνα

|

► Για όλα φταίνε οι ορμόνες;

|

|

συµπληρώµατα
Στις
γυναίκες, το πρόβλημα κάνει συχνά την εμφάνισή του με την εμμηνόπαυση. Οι ορμονικές αλλαγές
που συμβαίνουν στο σώμα της γυναίκας, μποπαιδί
ρούν να προκαλέσουν διαταραχές της σεξουαλικής
της
ζωής. Η κολπική ξηρότητα, λόγω της μείωσης
οµορφιά
των οιστρογόνων, προκαλεί ατροφία του κόλπου με
λέπτυνση και απώλεια της ελαστικότητάς του. Ως
αποτέλεσμα, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνει
επώδυνη και δυσάρεστη. Η κατάσταση αυτή, σε συνσυνέντευξη
δυασμό
με τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλεί η εμμηνόπαυση, όπως η κατάθλιψη, οι απότομες
υγεία της ψυχολογικής διάθεσης, οι πονοκέφααλλαγές
λοι, η αδυναμία συγκέντρωσης και η κούραση, συμβάλλουν
ταξίδι στην απώλεια της επιθυμίας για σεξ.
Η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία της γυναίκας
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς τριγμούς στη
εκδηλώσεις
σχέση. Η γυναίκα νιώθει την υποχρέωση να κάνει
κάτι που δεν νιώθει ή δεν θέλει πραγματικά, ενώ ο
διατροφή
άνδρας,
αρχίζει να αισθάνεται ότι το ταίρι του δεν
τον αγαπά, στον βαθμό που θα έπρεπε, ενώ του δημιουργούνται
ψυχολογίααισθήματα στέρησης και απόγνωσης.
Αν και επικρατεί η άποψη ότι η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία είναι ένα πρόβλημα που αφορά κυρίως
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|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

τις γυναίκες, στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι
άνδρες φαίνεται να αναζητούν βοήθεια σε ειδικούς
σεξουαλικής υγείας για τη δυσλειτουργία αυτή. Οι πιο
συχνές αιτίες εμφάνισης του προβλήματος στους άνδρες είναι ψυχολογικές και περιλαμβάνουν το άγχος
της απόδοσης και τον φόβο της αποτυχίας, τη χαμηλή
αυτοεκτίμηση, τα προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού, το πένθος λόγω απώλειας αγαπημένου προσώπου, τα οικονομικά προβλήματα, προηγούμενες
τραυματικές εμπειρίες της σεξουαλικής ζωής κ.ά.

► Άλλες αιτίες

Εκτός όμως από τους λόγους που προαναφέραμε, το
πρόβλημα της μειωμένης επιθυμίας μπορεί επίσης
να σχετίζεται με:
• Δυσαρέσκεια από τη σχέση του ζευγαριού. Συμβαίνει όταν οι σύντροφοι δεν έχουν την απαραίτητη
οικειότητα και συναισθηματική εγγύτητα. Τα προβλήματα στην επικοινωνία, η έλλειψη συναισθήματος, οι διαμάχες, τα προβλήματα κυριαρχίας και
ο ανεπαρκής χρόνος που περνάει το ζευγάρι μαζί
σχετίζονται συχνά με διαταραχή της επιθυμίας.
• Τη γενικότερη ψυχική διάθεση.
• Την ακαταλληλότητα των σεξουαλικών ερεθισμάτων.
• Την ύπαρξη κάποιας ασθένειας. Ακόμη κι ένα κρυολόγημα, είναι ικανό να μειώσει τη σεξουαλική
επιθυμία, εφόσον υπάρχει σωματική εξάντληση.
• Την αρνητική εικόνα του εαυτού μας. Όταν κάποιος
δυσφορεί με την εικόνα του, π.χ. έχει πάρει βάρος,
νιώθει πως η εμφάνισή του δεν προσελκύει τον
άλλο σεξουαλικά, εμφανίζει μειωμένη σεξουαλική
επιθυμία. Στους άνδρες, η αλλαγή της σωματικής
εικόνας συνδέεται, όχι μόνο με την πρόσληψη πε-

| Καταστάσεις που μειώνουν τη σεξουαλική επιθυμία |

υγεία

|

• Κατάθλιψη • Αγχώδεις διαταραχές • Διαβήτης • Ακράτεια ούρων • Υπέρταση • Αρθρίτιδα • Σκλήρυνση κατά
πλάκας • Λοχεία • Κλιμακτήριος/εμμηνόπαυση • Κολπική ξηρότητα • Δυσπαρευνία • Στυτικές διαταραχές

|

τελευταία σελίδα
outdoor
αγορά

|

|

|

|

|
|

new

Υπεύθυνα για τη μείωση της ερωτικής επιθυμίας, σε άνδρες και γυναίκες, μπορεί να είναι φάρμακα για μερικές
παθήσεις, όπως π.χ. τα αντικαταθλιπτικά, τα αγχολυτικά,
ορισμένα αντιυπερτασικά κ.ο.κ. Αν παρατηρήσετε πτώση
της ερωτικής επιθυμίας με τη λήψη κάποιου φαρμάκου,
entries
ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.

|

|

|

εκδηλώσεις
διατροφή
ψυχολογία

|

|

|
|

|
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| «Ξυπνήστε» την
ερωτική σας διάθεση! |

υγεία

|

| Η Solgar,

αναγνωρίζοντας τη
σημασία της
τελευταία σελίδα
εξισορρόπησης του τρόoutdoor
που ζωής και
της επίτευξης
αγορά
ισορροπίας
δημιούργησε το Balance
Rhodiola Complex, ένα
συμπλήρωμα -«κλειδί»
για την αποτελεσματική
διαχείριση του στρες και
τη βελτίωση των ερωτικών σας επιδόσεων.

|

|

ριττών κιλών, αλλά και με την
απώλεια των μαλλιών τους.
• Το άγχος της απόδοσης για
τους άντρες και το άγχος του
οργασμού για τις γυναίκες.
Όταν ο ένας σύντροφος αντιμετωπίζει κάποιο σεξουαλικό
πρόβλημα είναι πολύ πιθανό
να αποφεύγει τη σεξουαλική
επαφή. Επίσης, είναι πιθανό
ο άλλος σύντροφος που δεν
αντιμετωπίζει κάποια σεξουαλική διαταραχή να αποφεύγει
την επαφή, εφόσον δεν ικανοποιείται σεξουαλικά.

► Αντιμετώπιση

Πώς πρέπει όμως να αντιδράσουν οι γυναίκες και οι άνδρες που βιώνουν μείωση στη
σεξουαλική τους επιθυμία; Μια
γυναίκα με μειωμένη σεξουαλική επιθυμία θα πρέπει πρώτα
να διερευνήσει οργανικά αίτια
με τη βοήθεια του γυναικολόγου
της. Σε περίπτωση που κριθεί
αναγκαία η εκτίμηση των ψυχολογικών παραγόντων, μπορεί
να απευθυνθεί στα ειδικά, σεξολογικά ιατρεία που λειτουργούν
στη χώρα μας, σε δημόσια νοσοκομεία (στο Αιγινήτειο, στο Σισμανόγλειο και στο ΑΧΕΠΑ στη
Θεσσαλονίκη). Τα ιατρεία αυτά
παρέχουν και sex therapy.

| T.
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Πρόκειται για έναν
μοναδικό συνδυασμό
βιταμινών, ιχνοστοιχείων,
φυτικών εκχυλισμάτων,
λαχανικών και φρούτων,
που βοηθά τον οργανισμό
να προσαρμοστεί στις
αγχωτικές καταστάσεις,
ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της
ερωτικής επιθυμίας. Το
χαμομήλι που περιέχει,
χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τις αγχολυτικές
του ιδιότητες.
Το Balance Rhodiola
Complex βοηθά τους εργαζόμενους κάθε φύλου
και ηλικίας να καταπολεμήσουν το στρες με φυσικό τρόπο, ανεξάρτητα
από το αν αυτό είναι διανοητικό, συναισθηματικό,
εργασιακό ή σωματικό, να
τονώσουν τον κουρασμένο τους οργανισμό και να
βελτιώσουν την ερωτική
τους διάθεση.

Aν το ζευγάρι αποφασίσει να
απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα,
τότε θα πρέπει να αναζητήσει
ψυχολόγο ή ψυχίατρο εξειδικευμένο στις ψυχοσεξουαλικές
διαταραχές, προκειμένου να
ακολουθήσει ειδική ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, πολλά σεξουαλικά
προβλήματα δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με μία μόνο προσέγγιση.
Αυτό
συμβαίνει, γιατί οι θεραnew
entries
πείες των σεξουαλικών προβλημάτων οφείλουν να δρουν τόσο
σε οργανικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, για να είναι
αποτελεσματικές.
Η χορήγηση τεστοστερόνης
(η ανδρική ορμόνη) έχει μέχρι
σήμερα επίσημη έγκριση για τη
θεραπεία της διαταραχής της
σεξουαλικής επιθυμίας μόνο σε
χειρουργικά εμμηνοπαυσιακές
γυναίκες. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί συστήνουν και στους άνδρες
θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης- αν και δεν συμφωνούν
όλοι για την αποτελεσματικότητα
μιας τέτοιας θεραπείας.
Οι γυναίκες που βρίσκονται
στην εμμηνόπαυση, μπορούν να
ωφεληθούν και από ορισμένες
αλλαγές στον τρόπο ζωής τους.
Η σωματική άσκηση αυξάνει
στον οργανισμό τις ορμόνες που
βελτιώνουν την ψυχική τους κατάσταση. Η μείωση λήψης καφεΐνης και η υγιεινή διατροφή,
μπορούν επίσης να βοηθήσουν.
Για την ξηρότητα του κόλπου, η
ορμονική θεραπεία και οι λιπαντικές κρέμες, μπορούν να βοηθήσουν εναντίον του πόνου κατά τη
συνουσία και να μειώσουν τους
λόγους που συμβάλλουν στην
αναστολή της επιθυμίας για σεξ.||

|

|

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΑΣΗ

«Μπορούμε
να νικήσουμε
το χρόνο;»
Η παράταση της νεότητας είναι ένα
ζήτημα που απασχολεί τον άνθρωπο από
καταβολής κόσμου. Η αιώνια νεότητα
ακούγεται σαν κάτι μαγικό, ωστόσο η ιατρική έρευνα έχει καταφέρει πολλά όσον
αφορά στην αντιγήρανση και είναι σίγουρο ότι θα πετύχει ακόμα περισσότερα στο
μέλλον. Μπορούμε στα αλήθεια να ξεγελάσουμε τον χρόνο;Η κυρία Μαρία Καρδάση, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος με
εξειδίκευση στην Αντιγήρανση και την
Αισθητική Ιατρική και Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης απαντά
σε ερωτήσεις και λύνει τις απορίες μας
σε σχέση με την αντιγηραντική φροντίδα
και την πρόληψη και δίνει συμβουλές για
υγεία και ευεξία που... φαίνεται!
τησ Λυδιασ

Παπαευαγγελου

K

υρία Καρδάση, πείτε μας κατ’ αρχάς τι
εννοούμε με τον όρο «γήρανση»;
Γήρανση θεωρείται η φάση του κύκλου
της ζωής που αρχίζει μετά τα 65 . Πρόκειται για μια διαδικασία που επιφέρει
αλλαγές στο κυτταρικό επίπεδο όλων των συστημάτων. Δημιουργείται σταδιακή έκπτωση των λειτουργιών τους, μέχρι το τελικό κλείσιμο του βιολογικού
τους κύκλου. Βέβαια, σήμερα θεωρείται ότι η εκκίνηση του γήρατος αρχίζει από την ηλικία των 35
ετών. Ακριβώς σε αυτή την ηλικία, είναι που ξεκινά
και η αντιγηραντική φροντίδα.
Στα 20 προφανώς δεν υπάρχουν σημάδια γήρανσης. Όλα είναι μια χαρά. Οι κυτταρικοί κύκλοι ανανέωσης ακολουθούνται κανονικά, ανά 18-24 ημέρες.
Στα 30 όμως, οι κυτταρικοί κύκλοι ανανέωσης
επιβραδύνονται και παρατηρούμε τη δημιουργία
των πρώτων ρυτίδων έκφρασης ή συνοφρύωσης,
όπως αποκαλούνται. Φυσικά, από εκεί και έπειτα το
πρόβλημα μεγαλώνει και σιγά σιγά οι ρυτίδες και τα
σημάδια στο δέρμα γίνονται ολοένα πιο εμφανή.

Αυτά σε σχέση με την εξωτερική εμφάνιση.
Ακολουθεί, όμως, και η «εσωτερική» γήρανση την ίδια πορεία;
Σαφώς. Η ενδογενής γήρανση ουσιαστικά αναφέρεται στην ορμονική έκπτωση. Ο οργανισμός μας σιγά
σιγά παύει να παράγει την ίδια ποσότητα ορμονών
που παρήγε στα χρόνια της «νεότητας». Η εξωγενής,
από την άλλη πλευρά, είναι πιο εμφανής και προκαλείται, κατά κύριο λόγο, από την έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία - γι’αυτό ονομάζεται και φωτογήρανση.
Βέβαια, επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες,
όπως το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, καθώς και η
βαρύτητα. Καθώς, λοιπόν, περνούν τα χρόνια, ο οργανισμός μας παράγει λιγότερο κολλαγόνο και λιγότερη ελαστίνη.

Άνδρες και γυναίκες γερνούν με τον ίδιο
τρόπο;
Οι άνδρες έχουν ένα μικρό μυστικό που ονομάζεται
«τεστοστερόνη». Η ορμόνη αυτή βοηθά πιο πολύ απ’
όλες στη διατήρηση της νεότητας, καθώς ανεβάζει
τη λίμπιντο και γενικά κάνει τους άνδρες να γερνούν,
εξωτερικά τουλάχιστον, με πιο αργούς ρυθμούς. Βέβαια, σε όλα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το μέτρο. Γιατί, εάν ένας άντρας κάνει καταχρήσεις, πίνει

συχνά αλκοόλ, καπνίζει και γενικά καταπονεί τον
οργανισμό του, η τεστοστερόνη που διαθέτει δεν θα
μπορέσει να κάνει και πολλά.

Ακούμε όλο και περισσότερο πως η διατροφή είναι το παν για τη διατήρηση της καλής
κατάστασης της επιδερμίδας, για την υγεία
και την ευεξία. Είναι αλήθεια αυτό;
Η διατροφή είναι το Α και το Ω και για την εσωτερική
και την εξωτερική μας υγεία. Επιπλέον, το πόσο υγιείς είμαστε αντικατοπτρίζεται και στο δέρμα μας. Ο
άνθρωπος από τη φύση του είναι κυνηγός, επομένως
οι πηγές πρωτεΐνης, δηλαδή το κρέας και το ψάρι και
οι ρίζες και τα φυτά που έβρισκε στη φύση, κατείχαν
πολύ σημαντική θέση στη διατροφή του. Με την πάροδο των αιώνων αυτό άλλαξε και στη διατροφή του
προστέθηκαν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα άλευρα και εν τέλει τα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. Όσο
όμως μεγαλώνουμε, για να διατηρήσουμε μια καλή
εξωτερική εμφάνιση, καλό είναι να επιστρέψουμε σε
αυτές τις «πρωτόγονες τροφές». Εννοείται βέβαια,
πως τα φαγητά τύπου fast-food απαγορεύονται.

Τα συμπληρώματα διατροφής τι ρόλο μπορούν να παίξουν σε αυτήν την προσπάθεια;
Είναι βασικό να συμπληρώνουμε ό,τι μας λείπει.
Μόνο από την τροφή δεν μπορούμε να πάρουμε τις
βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που έχουμε ανάγκη
σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιληφθούμε, ότι η διατροφή δεν είναι απλή εισαγωγή
θερμίδων στον οργανισμό, αλλά εισαγωγή πληροφοριών εκκίνησης βιοχημικών φαινομένων.
Δεν μπορούμε λοιπόν, να θεωρούμε το ίδιο 100
θερμίδες από ζάχαρη με 100 θερμίδες από κρέας ψαριού. Διαφορετικά βιοχημικά φαινόμενα θα
εκτυλιχθούν μέσα στον οργανισμό μας με την πρώτη
επιλογή και εντελώς άλλα με τη δεύτερη.
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι η διατροφή είναι θεμελιώδης και πως ό,τι μας λείπει θα
πρέπει να λαμβάνεται με τη μορφή συμπληρωμάτων
διατροφής, αν θέλουμε να διατηρήσουμε μια καλή
εσωτερική και εξωτερική υγεία.

Το κάπνισμα ευνοεί τη γήρανση;
Καπνίζω σημαίνει καταστρέφω το δέρμα μου! Επομένως, επιταχύνω την εμφάνιση των σημαδιών του
χρόνου.
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Η άσκηση πόσο σημαντική
είναι;
Σε συνδυασμό με τη διατροφή και
την περιποίηση, αποτελούν το τρίπτυχο της αντιγηραντικής φροντίδας και προστασίας. Όπως είπαμε
και προηγουμένως, ο άνθρωπος
είναι πλασμένος κυνηγός. Έχει,
συνεπώς, ανάγκη από άθληση,
γιατί μόνο έτσι οξυγονώνεται σωστά ο οργανισμός του. Είμαστε
όντα κινητικά και κοντεύουμε
να μετατραπούμε σε …ακίνητα.
Έχουμε ανάγκη τον μυϊκό ιστό
για την καλή μας εμφάνιση, αλλά
κυρίως γιατί σ’ αυτόν επιτελούνται
πολλές διεργασίες. Επομένως,
πρέπει να βοηθάμε το μυοσκελετικό μας σύστημα και να εντάξουμε την άσκηση στη ζωή μας.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει
η αντιγηραντική περιποίηση
και θεραπεία;
Η αντιγηραντική θεραπεία γίνεται
με τη συμπλήρωση, κατ’ αρχάς, των
ορμονών και των βιταμινών που μας
λείπουν, λόγω του ότι ο οργανισμός
τις παράγει, με το πέρασμα του χρόνου, σε μικρότερες ποσότητες.
Εδώ όμως δημιουργούνται
κάποιες συγχύσεις. Σκοπός μας
δεν είναι να κάνουμε υπερβολές,
ούτε να προσπαθήσουμε να μείνουμε πάντα 20 χρονών. Επειδή
όμως το γενετικό μας υλικό, τα
γονίδιά μας, είναι ικανά να επιβιώσουν μέχρι και 120 χρόνια,
αν θέλουμε να έχουμε ποιότητα
ζωής για όσο ζούμε, πρέπει να
φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Γερνώντας, γερνά για παράδειγμα και το υαλουρανικό οξύ
που υπάρχει στο δέρμα μας. Το
συμπληρώνουμε λοιπόν είτε σε
πόσιμη μορφή είτε με ενέσεις. Το
ίδιο συμβαίνει και με το γνωστό

πλέον Botox. Δεν πρόκειται για
μια απλή ένεση με σκοπό το αισθητικό αποτέλεσμα, ούτε είναι
προϊόν της ματαιοδοξίας του ανθρώπου. Έχουμε ανάγκη να νιώθουμε και να είμαστε ευπαρουσίαστοι - αυτός είναι ο στόχος.

H διατροφή δεν είναι
απλή εισαγωγή θερμίδων
στον οργανισμό, αλλά
εισαγωγή πληροφοριών
εκκίνησης βιοχημικών
φαινομένων.

Oι αισθητικές επεμβάσεις
θα έλεγε κανείς πως τον
ίδιο στόχο εξυπηρετούν...
Οι χειρουργικές επεμβάσεις
καλό είναι να γίνονται μόνο στις
περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε
να υποκαταστήσουμε την ανάγκη
που έχουμε με κάποιο συμπλήρωμα. Η αντιγήρανση δεν πρέπει
να γίνεται εθισμός. Και σαφώς
δεν πρέπει να υπερβάλλουμε
με το αισθητικό αποτέλεσμα. Τα
προηγούμενα χρόνια, παρατηρήθηκαν πολλές περιπτώσεις
ανθρώπων που είχαν εμμονή με
την εξωτερική τους εμφάνιση και
κατέληγαν στην παραμόρφωση.

Τι φέρνει το μέλλον στην
αντιγήρανση;
Το μέλλον της αντιγήρανσης είναι
κάτι παραπάνω από ευοίωνο...
Οι επιστήμονες επικεντρώνονται

πλέον στο ενδοκρινικό κομμάτι,
στην κλωνοποίηση οργάνων και
στη Γενετική, με την έννοια της
τροποποίησης γονιδίων. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και
Έλληνες, που εργάζονται πάνω σ’
αυτόν τον τομέα, στο εξωτερικό.
Στόχος της έρευνας είναι να
υποκαθίστανται τα «κακά» γονίδια με καλά, τα οποία θα μας
χαρίζουν την πολυπόθητη μακροζωία, συνοδευόμενη από μια
καλή εξωτερική εμφάνιση. Σήμερα, τα «κακά» γονίδια έχουμε
κατορθώσει με την επιγενετική
να τα κρατάμε ναρκωμένα. Στο
μέλλον, όμως, θα έχουμε τη δυνατότητα, γνωρίζοντας τον γενετικό μας χάρτη, να τα αφαιρούμε
και να τα αντικαθιστούμε...

Άρα τελικά μπορούμε να νικήσουμε τον χρόνο;
Σαφώς και μπορούμε... Μπορεί να
μην είμαστε αθάνατοι, όμως όσον
αφορά στην ποιότητα ζωής και
την εξωτερική μας εμφάνιση μπορούμε και πρέπει να φροντίζουμε
τον εαυτό μας. Η ψυχολογία μας,
η άσκηση, η καλή διατροφή και η
περιποίηση είναι το παν... ||
Info
Μαρία Καρδάση
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας
Αντιγήρανσης
Εξιδείκευση στην Αντιγήρανση
και στην Αισθητική Δερματολογία
Αριστοδήμου 63, Καλαμάτα,
Τηλ. 27210-29355, 6945 297 451 ,
E-mail: mary.kardasi@gmail.com
Επιστημονικός Σύμβουλος
LASER WAY
Βασ. Κωνσταντίνου 44 - Αθήνα,
τηλ. 210-7231591, 210-7231027,
http://www.mariakardasi.gr
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Θεοδουλου Παπαβασιλειου

Το καλοκαίρι, η ενοχλητική ακμή παρουσιάζει, σε
κάποιους ανθρώπους, βελτίωση, ακόμη και χωρίς
τη χρήση αγωγής, αφού ο ήλιος δρα ευεργετικά,
εμποδίζοντας την ανάπτυξη και δράση του προπιονικού
βακτηρίου της ακμής (P. Acnes) που ευθύνεται, μεταξύ
άλλων παραγόντων, για την εμφάνισή της.
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πίσης, το μαυρισμένο δέρμα προσφέρει καλυτέρευση της εικόνας
του ατόμου με ακμή, αφού οι κοκκινίλες και οι σκούρες κηλίδες
καλύπτονται, δίνοντας έναν ενιαίο τόνο σε όλο το δέρμα. Σε άλλους, όμως, επιδεινώνει το πρόβλημα. Τι γίνεται λοιπόν όταν, με
την επιστροφή στην πόλη, και την επαναφορά στις υποχρεώσεις
και το στρες, με τη διέγερση των σμηγματογόνων αδένων που έχει προκαλέσει η έκθεση στον ήλιο και την παρατεταμένη χρήση των αντηλιακών, η ακμή
πραγματοποιήσει... δυναμικό comeback;
Η κληρονομική επιβάρυνση, οι ορμονολογικές διαταραχές που οδηγούν
σε αυξημένη παραγωγή σμήγματος, διάφοροι μικροοργανισμοί με κυριότερο το προπιονικό βακτηρίδιο (Ρ.acnes), η υπερβολική παραγωγή κερατίνης
από την κεράτινη στιβάδα, αλλά και το στρες, είναι οι πιο κοινές αιτίες της
ακμής.
Στο 75% των ανθρώπων θα εμφανιστούν, κατά τη διάρκεια της ζωής τους,
βλάβες ακμής. Η ιδιαίτερα συχνή αυτή δερματοπάθεια παρατηρείται, συνήθως, κατά την εφηβική ηλικία. Στην πραγματικότητα, κάθε έφηβoς εμφανίζει
κάποια μoρφή ακμής. Στο 20% από αυτoύς, η ακμή κρίνεται σοβαρή και η
συμβoλή τoυ δερματoλόγoυ απαραίτητη.
Η ακμή, αν και κανείς δεν κινδυνεύει από αυτή, προκαλεί σοβαρές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Τα νέα άτομα με ακμή, διακατέχονται
από άγχος και φόβο απόρριψης από το αντίθετο φύλο. Έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, με συνέπεια χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο
ή στην εργασία. Σε πολλά άτομα, τα σημάδια της ακμής στο πρόσωπο αποτελούν ένα «τείχος» που τους χωρίζει από τον έξω κόσμο.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την ακμή στην κατηγορία των
χρόνιων νοσημάτων, καθώς το ψυχολογικό κόστος, αλλά
και τα σημάδια που αφήνει στο σώμα συχνά «ακολουθούν» τον ασθενή για όλη του τη ζωή. Επομένως, αν
δεν αντιμετωπιστεί σωστά από την αρχή, υπάρχει
κίνδυνος ακόμα και να «στιγματίσει» τα ωραιότερα χρόνια της ζωής, τόσο μεταφορικά όσο και
κυριολεκτικά, αφήνοντας πίσω της αντιαισθητικές ουλές και σημάδια, σωματικά και ψυχικά!

► Ακμή ετών... 30
Η ακμή είναι δυνατόν να εμφανισθεί και σε
μεγαλύτερη ηλικία, όπως κατά τη διάρκεια της
τρίτης, τέταρτης και, σπάνια, πέμπτης δεκαετίας
της ζωής (δηλαδή και πάνω από τα 40), ιδιαίτερα
στις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι μία στις δύο γυναίκες και ένας στους τέσσερις άνδρες θα παρουσιάσουν ακμή κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους,
ενώ 1 στις 5 γυναίκες που φτάνουν στο ιατρείο του
δερματολόγου, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με σπυράκια. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται εξονυχιστικός ιατρικός έλεγχος, μιας και συνήθως
κάπου οφείλεται…
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Μύθοι & αλήθειες

Η ακμή οφείλεται σε κακή διατροφή (π.χ. αυξημένη κατανάλωση ζωικών λιπαρών, σοκολάτας κ.ο.κ.): Α Λ Η Θ Ε Ι Α
Έως σήμερα διάφορες επιστημονικές μελέτες δεν έχουν συσχετίσει τη διατροφή με την ακμή. Είναι εύλογο ωστόσο, ότι κατά τη
φυσιολογική διαδικασία ανάπλασης του δέρματος συμμετέχουν
αμέτρητοι παράγοντες και τα φαγητά που τρώμε είναι ένας από
τους βασικότερους. Το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου οργάνου του που είναι το δέρμα, χρησιμοποιεί τις βιταμίνες
και τις θρεπτικές τροφές που καταναλώνουμε για να “επιδιορθωθεί” και να “αναδομηθεί”. Η διατροφή ωστόσο, δεν αποτελεί την κύρια αιτία της ακμής, καθώς φαίνεται ότι η διατροφή επηρεάζει την
ακμή κατά μόλις 25%. Το υπόλοιπο 75% έχει να κάνει με ορμόνες,
στρες, επίπεδα ύπνου, το πού μένει κανείς και το πόσο περιποιείται
το δέρμα του.
Το πλύσιμο με αντισηπτικά βοηθά στην αντιμετώπιση της
ακμής: ΑΛΗ Θ ΕΙΑ
Το πλύσιμο με ειδικά καθαριστικά, θεωρείται χρήσιμο στην ακμή,
καθώς συμβάλλει στην απομάκρυνση του σμήγματος.
Ο καθαρισμός προσώπου μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ακμής: Μ ΥΘ Ο Σ
Η διαδικασία του «καθαρισμού προσώπου» αντενδείκνυται, όπως
και η σύνθλιψη, η πίεση, το ξύσιμο των βλαβών της ακμής, που
μπορούν να προκαλέσουν βαριά επιδείνωση με ουλοποιημένες
βλάβες και τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα.
Η ακμή «φουντώνει» με την περίοδο: Α ΛΗ Θ Ε Ι Α
Στo 70% των γυναικών με ακμή παρατηρείται εμφάνιση βλαβών ή έξαρση της ακμής, μία εβδoμάδα περίπoυ πριν από την
έμμηνo ρύση.
Ο ήλιος θεραπεύει την ακμή: Α Λ Η Θ ΕΙΑ ΚΑ Ι Μ Υ Θ Ο Σ
Η ακμή συνήθως βελτιώνεται με την έκθεση στην ηλιακή
ακτινoβoλία, τo θετικό απoτέλεσμα όμως διατηρείται για βραχύ
χρoνικό διάστημα. Τo 60% των ασθενών αναφέρoυν ότι o ήλιoς είχε
θετικό απoτέλεσμα, ενώ τo 20% δεν διακρίνoυν κάποια σημαντική
μεταβoλή. Στo υπόλoιπo 20%, η ακμή επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια των διακoπών, καθώς η ακμή φαίνεται να ευνoείται από την
υψηλή υγρασία.
Η ακμή είναι κληρονομική: Α Λ Η Θ ΕΙΑ
Η κληρoνoμικότητα φαίνεται ότι παίζει κάπoιoν, αδιευκρίνιστo
ακόμη, ρόλo, αφoύ η συχνότητα της ακμής είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε ορισμένες oικoγένειες, συγκριτικά με άλλες.

► Η μετεφηβική ακμή
Η ακμή που εμφανίζεται μετά την εφηβεία, δηλαδή στην ηλικία των 18-25
ετών, γνωστή και ως late onset acne,
αναγνωρίζεται από τους φαγέσωρες
(άσπρα ή μαύρα μπιμπικάκια) και τη
φαγούρα στο πρόσωπο, ενώ συχνά τη
συνοδεύουν και συμπτώματα που δείχνουν ορμονικές διαταραχές, όπως
δασυτριχισμός ή ακατάστατος κύκλος.
Στις γυναίκες, σημαντικός παράγοντας
εμφάνισης της ακμής είναι η αυξημένη
παρουσία ανδρικών ορμονών στην κυκλοφορία ή η αυξημένη ευαισθησία σε
αυτές. Ο συγκεκριμένος τύπος ακμής
μπορεί επίσης να οφείλεται σε διαταραχές, όπως πολυκυστικές ωοθήκες,
σε χρήση ακατάλληλων καλλυντικών ή
σε άλλους αδιευκρίνιστους λόγους. Μια
επίσκεψη σε έναν δερματολόγο, ο οποίος θα αναγνωρίσει τον τύπο του δέρματός μας και θα μας συμβουλεύσει για τη
χρήση των σωστών καλλυντικών, θεωρείται απαραίτητη, παράλληλα βέβαια
με μια σειρά από εξετάσεις που ίσως
κριθούν αναγκαίες.

51
► Θεραπείες

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση
της ακμής εξαρτάται από τη μoρφή,
τη διάρκεια και την εντόπιση της
νόσoυ, την ύπαρξη φλεγμoνωδών ή όχι βλαβών, την ηλικία τoυ
ατόμου και τις θεραπευτικές μεθόδoυς πoυ έχoυν πρoηγoυμένως εφαρμoσθεί. Όλοι αυτoί oι
παράγoντες είναι απαραίτητo να
εκτιμηθoύν από δερματoλόγo, o
oπoίoς θα χoρηγήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Οι θεραπείες διακρίνονται σε
τοπικές, που περιλαμβάνουν την
εφαρμογή αλοιφών αντιβιοτικών
ή κορτιζονούχων, λοσιόν κ.λπ. και
συστηματικές, δηλαδή θεραπεία
από το στόμα. Σε περίπτωση που
η ακμή οφείλεται σε ορμονικές
διαταραχές ή πολυκυστικές ωοθήκες, συστήνεται η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών και η συχνή
παρακολούθηση των ορμονικών
δεικτών. Η ενημέρωση και η συνεργασία τoυ ασθενoύς απoτελεί
βασική πρoϋπόθεση επιτυχίας
της θεραπείας, αφoύ η διάρκειά
της δεν είναι μερικές ημέρες ή
εβδoμάδες, αλλά αρκετoί μήνες.

► Tea Tree: Το Αντισηπτικό της

Φύσης
Ιδιαίτερη θέση στην αντιμετώπιση της ακμής έχει τα τελευταία
χρόνια, το έλαιο Τεϊόδεντρου (Tea
Tree). Πρόκειται για ένα αιθέριο
έλαιο, που λαμβάνεται από απόσταξη ατμού από τα φύλλα ενός
ιθαγενούς φυτού της Αυστραλίας,
που ονομάζεται Αυστραλιανή Μελαλεύκα (Melaleuca Alternifolia).
Το έλαιο Τεϊόδεντρου έχει φυσικές αντισηπτικές, αντιμυκητιασικές και αντι-ιικές ιδιότητες και
φημίζεται για την ικανότητά του
να επουλώνει, να επανορθώνει,

| T.

να καθαρίζει και να αναζωογονεί
το δέρμα.
Είναι πραγματικά πολύτιμο στην
αποσυμφόρηση του δέρματος
και στον καθαρισμό τυχόν ακαθαρσιών και τοξινών, ενώ οι αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές
ιδιότητές του βοηθούν στην καταπολέμηση και στην ανακούφιση
των δερματικών διαταραχών.

►

► dr.organic- Organic Tea

Παρέχει αόρατη αντισηπτική
προστασία, που είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη για το προβληματικό
δέρμα. Η χρήση του απλικατέρ
βοηθά στην εφαρμογή του προϊόντος, ακριβώς στο σημείο που
χρήζει αντισηπτικής φροντίδας.
Εισχωρεί βαθιά στο δέρμα και
είναι χρήσιμο για την εις βάθος αντιμετώπιση προβλημάτων
όπως η ακμή, τα σπυράκια, τα
εξανθήματα και τα στίγματα.

Tree Face Wash 200ml
Καθαρισμός και προστασία
Το Προϊόν
Καθαρισμού για
το
Πρόσωπο με
Βιολογικό
Τεϊόδεντρο
είναι ένα
αντισηπτικό τζελ
για
τον
καθαρισμό
του λιπαρού δέρματος με κοκκινίλες.
Περιέχει Βιολογικό Τεϊόδεντρο,
Αλόη Βέρα, Κόκκινο Μανταρίνι και Αιθέρια Έλαια Λεμονιού,
Περγαμόντου, Γκρέιπφρουτ και
Κέδρου. Αυτό το σύμπλεγμα
ενεργών συστατικών ρυθμίζει το
PH του δέρματος, καταπολεμά
τις κοκκινίλες, βοηθά στην πρόληψη της δημιουργίας σμήγματος και απομακρύνει το περιττό
σμήγμα που ευθύνεται για την
ακμή. Απολυμαίνει, καθαρίζει
τους πόρους και αναζωογονεί το
ταλαιπωρημένο και ερεθισμένο
δέρμα. Η ήπια αντισηπτική και
καταπραϋντική δράση του μετριάζει ερεθισμούς και κοκκινίλες,
δατηρώντας τη φυσική ισορροπία
του δέρματος.
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OPTIMA - Australian
Tea Tree Antiseptic Blemish
Stick 5ml
Αόρατη προστασία από την ακμή

► SOLGAR - Natural Liquid

Vitamin E Complex 20000IU
Σβήνει τις ουλές
Η βιταμίνη Ε είναι γνωστή για
την ισχυρή αντιοξειδωτική της
δράση. Συμβάλλει
στη διατήρηση της
καλής υγείας του
καρδιαγγειακού
συστήματος, στην
προστασία
από
τοξικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και στην προαγωγή της
ελαστικότητας της επιδερμίδας.
Το συμπλήρωμα διατροφής
Vitamin E Liquid της Solgar παρέχει φυσική βιταμίνη Ε σε υγρή
μορφή, η οποία είναι χρήσιμη σε
ουλές ή για πρόληψη από ραγάδες μετά την εγκυμοσύνη. ||

Μετά τις καλοκαιρινές
διακοπές και τη φθορά
που προκάλεσε ο ήλιος
στην επιδερμίδα και
τα μαλλιά σας, ήρθε
η ώρα να λάμψετε…
ξανά! Επενδύστε λίγο
χρόνο στη σωστή
…αποκατάσταση
και αποκτήστε
ξανά υγιή όψη και
λαμπερά μαλλιά.
Σας παρουσιάζουμε
απλούς και πρακτικούς
τρόπους ενυδάτωσης
μαλλιών και δέρματος
για μια πραγματική…
«αναγέννηση». Έστω και
μέσα στο φθινόπωρο!

Επιχείρηση…
Επανόρθωση!
τησ Παρασκευής

T

ο δέρμα μας το καλοκαίρι αφυδατώνεται,
εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης στον
ήλιο και της αυξημένης εφίδρωσης. Δυσμενείς είναι και οι επιπτώσεις του χλωρίου, για όσους κολυμπούν σε πισίνα,
τόσο στα δέρμα, όσο και στα μαλλιά. Ως αποτέλεσμα,
μετά τις διακοπές το δέρμα εμφανίζει λεπτές ρυτιδώσεις, μείωση της ελαστικότητας και συχνά πανάδες ή κοκκινίλες. Τα μαλλιά, από την άλλη, ίσως
είναι θαμπά και «άγρια» στην υφή.

Μπατή

►Αναγέννηση από μέσα

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος
και προστατεύει όλα τα υπόλοιπα μέρη του σώματος.
Όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, το τμήμα του δέρματός σας που βλέπετε είναι μόνο η κεράτινη στιβάδα.
Πρόκειται για το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας,
για τη στιβάδα-φραγμό του δέρματος, μια ασπίδα
που εμποδίζει ουσίες και μικρόβια να διεισδύσουν
στη στιβάδα του χορίου, που βρίσκεται πιο κάτω. Η
επιδερμίδα περιέχει ουσίες πλούσιες σε υγρασία,

στις οποίες περιλαμβάνονται τα
λιπίδια και το νερό. Περιέχει, επίσης, δερματικά κύτταρα, που είναι
γνωστά ως κερατινοκύτταρα, και
τα οποία ευθύνονται για τη λειτουργία του φραγμού. Κάθε μήνα
περίπου, τα δερματικά κύτταρα
της επιδερμίδας ανανεώνονται και
αποβάλλονται μέσω της κεράτινης
στιβάδας, για να δώσουν τη θέση
τους στα ακμαία, νεότερα κύτταρα
που υπάρχουν από κάτω. Τα σκασίματα, οι κοκκινίλες, το ξεφλούδισμα και η φαγούρα είναι σημάδια που δείχνουν ότι η λειτουργία
του φραγμού του δέρματος δεν
δουλεύει σωστά. Η έκθεση στον
ήλιο δυστυχώς μεγεθύνει το πρόβλημα. Ακολουθώντας όμως ένα
πρόγραμμα εντατικής ενυδάτωσης, γρήγορα το δέρμα θα επανέλθει στην αρχική του μορφή.

►Ξεδιψάστε το δέρμα σας!

Η κύρια αιτία για τα ξεφλουδίσματα αλλά και την τραχιά όψη
της επιδερμίδας, είναι η απώλεια
νερού και λιπιδίων του δέρματος. Τα λιπίδια είναι θα λέγαμε η
«κόλλα» που κρατάει ενωμένα τα
κύτταρα του δέρματος (κερατινοκύτταρα), ώστε να σχηματίζεται
ένας φραγμός αδιαπέραστος από
τις περισσότερες ουσίες του περιβάλλοντος. Όταν εμφανίζονται
προβλήματα στην επιδερμίδα, σημαίνει πως τα λιπίδια έχουν απομακρυνθεί από το δέρμα.
Εδώ παίζουν σημαντικό ρόλο
τα προϊόντα ενυδάτωσης, που
έρχονται να αποκαταστήσουν την
λιπιδιακή στιβάδα. Τα περισσότερα ενυδατικά προϊόντα είναι συνδυασμοί νερού, στεγανών παραγόντων (ουσιών που σχηματίζουν
ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα,
όπως η βαζελίνη) και υγραντικών

(ουσιών που προσελκύουν υγρασία στο δέρμα, όπως η γλυκερίνη).
Λόγω του ότι καθένας από
εμάς διαθέτει διαφορετικό τύπο
επιδερμίδας, υπάρχει και η κατάλληλη φόρμουλα αντιμετώπισης
της φθοράς. Αναλυτικότερα:
>> Ξηρή επιδερμίδα: Τις πρώτες
μέρες μετά την επιστροφή από
τις καλοκαιρινές σας διακοπές,
συστήνεται ένα απαλό πίλινγκ και
η χρήση προϊόντων τύπου butter
(ιδιαίτερα πλούσιων σε υφή κρεμών που μοιάζουν με βούτυρο),
αλλά και ενυδατικών ελαίων. Μετά
την απολέπιση, αλλά και μετά από
κάθε μπάνιο, μην παραλείπετε να
απλώνετε στο σώμα σας μια πλούσια κρέμα ενυδάτωσης.
>> Κανονική επιδερμίδα: Σε αυ-

τήν την περίπτωση, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Και εδώ, συστήνεται η χρήση ενυδατικών λοσιόν
σε καθημερινή βάση. Αν διαπιστώσετε πως ένα προϊόν δεν απορροφάται εύκολα ή ότι το δέρμα σας
παραμένει ακόμα στεγνό, καλό είναι να αλλάξετε την κρέμα σας.
>> Λιπαρή επιδερμίδα: Για τον
συγκεκριμένο τύπο επιδερμίδας
συντηρείται ένας μύθος: Πολλοί
θεωρούν πως το δέρμα τους είναι
λιπαρό λόγω του ότι έχει τη δική
του υγρασία, με αποτέλεσμα να
μην φροντίζουν για την ενυδάτωσή του και το δέρμα να είναι στην
πραγματικότητα
αφυδατωμένο.
Εδώ η απολέπιση παίζει πρωταρχικό ρόλο, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι πόροι του δέρματος
και να μπορέσουν στη συνέχεια
να απορροφηθούν τα ενυδατικά
συστατικά των προϊόντων που θα
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια.

►Αφυδατωμένα μαλλιά;
Υπάρχει λύση!
Το καλοκαίρι, τα μαλλιά ταλαιπωρούνται πολύ περισσότερο, από ό,τι
τον χειμώνα. Τα σφιχτά πιασίματα
στην παραλία με τα λαστιχάκια και
τα κλάμερ ταλαιπωρούν τα μαλλιά,
αν και οι πραγματικοί εχθροί τους
είναι ο ήλιος, το αλάτι της θάλασσας και το χλώριο της πισίνας.
Παρόλο που συχνά φροντίζουμε και προστατεύουμε τα μαλλιά
μας, με ειδικά σαμπουάν και σπρέι
κατά τους θερινούς μήνες, με την
επιστροφή μας από τις διακοπές,
διαπιστώνουμε με θλίψη πως τα
μαλλιά μας είναι θαμπά, ξηρά και
ταλαιπωρημένα. Μην αγχώνεστε!
Αν ακολουθήσετε τις παρακάτω
συμβουλές, ο κομμωτής σας δεν
θα χρειαστεί να παρέμβει δραστικά
με το ψαλίδι του στα μαλλιά σας.
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Κόψτε το πιστολάκι. Η θερμότητα αφυδατώνει και αδυνατίζει την τρίχα. Σε περίπτωση που η διακοπή του δεν
είναι εφικτή, συστήνεται, μετά το λούσιμο, η χρήση μιας
μάσκας, που προστατεύει τις άκρες από τη θερμότητα.
Προτιμήστε, ειδικά αν τα μαλλιά σας είναι ξηρά, σαμπουάν, μάσκες και conditioner με πλούσια ενυδατική
σύνθεση. Καλό είναι μια φορά την εβδομάδα να κοιμηθείτε, αφήνοντας τηνμάσκα πάνω στα μαλλιά σας.

Το χλώριο της πισίνας ξεθωριάζει το χρώμα στα βαμμένα μαλλιά και μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φθορά. Φροντίστε τα μαλλιά με μια σειρά επαγγελματικών
προϊόντων που θα σας προτείνει ο κομμωτής σας. Χρησιμοποιήστε επίσης μάσκες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, πρωτεΐνες, βιταμίνες, έλαια φρούτων και αιθέρια έλαια,
που ενισχύουν τη δομή της κερατίνης, εμποδίζουν τα σπασίματα,
λειαίνουν τα μαλλιά και τους δίνουν λάμψη.

4
5
6
7
8
9

Μην αμελείτε ποτέ μετά το λούσιμο να χρησιμοποιείτε
ειδικό conditioner, ανεξαρτήτως του τύπου των μαλλιών
σας, ώστε να γίνονται πιο ευκολοχτένιστα.
Αποφύγετε το καυτό νερό όταν λούζεστε και προτιμήστε έναν συνδυασμό χλιαρού νερού στην αρχή και κρύου αργότερα. Οι ειδικοί τονίζουν πως το κρύο νερό δίνει
λάμψη, ενώ δεν τραυματίζει την τρίχα της κεφαλής.
Αν οι σπασμένες άκρες και η ψαλίδα είναι σε προχωρημένο στάδιο θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα τον
κομμωτή σας για ένα καθάρισμα. Μην σας τρομάζει
αυτό. Είναι προτιμότερο να έχετε λίγο πιο κοντά και υγιή
μαλλιά, παρά μακριά και ταλαιπωρημένα.
Αν τα μαλλιά σας είναι θαμπά, χρησιμοποιώντας ένα
ειδικό λάδι (1-2 σταγόνες την ημέρα αρκούν), θα δείτε
πολύ μεγάλη διαφορά. Προσοχή όμως στην εφαρμογή.
Απλώστε το προϊόν από τις άκρες προς τη ρίζα, γιατί τα
μαλλιά σας διαφορετικά θα λαδώσουν.
Τέλος, αμέσως μετά τις διακοπές, κάντε μια «αποτοξίνωση» από αφρούς, λακ και τζελ που βαραίνουν τα
μαλλιά και αφήστε τα ελεύθερα να αναπνεύσουν.
Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό συμπλήρωμα διατροφής ||

|

εκδηλώσεις
διατροφή

|

|

|
|

ψυχολογία

|
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| Φροντίστε τα μαλλιά σας μετά το καλοκαίρι! |
Χάρη στα 3 προϊόντα της dr.organic Argan Oil, η επανόρθωση γίνεται… παιχνιδάκι.

|

|

υγεία
› Organic

Moroccan
Argan Oil
τελευταία
σελίδα
Shampoo

|

|

› Organic Moroccan
Argan Oil Restorative
Treatment
Conditioner

λειαίνει τα μαλλιά

Για λαμπερά και
ευκολοχτένιστα
μαλλιά

θωτικό και
ενυδατικό
σαμπουάν
με βιολογικό
Αγνό Έλαιο
Αργκάν, Πορτοκάλι, Αιθέρια Έλαια
από Γαρίφαλλο, Γεράνι, Λεμόνι, Πατσουλί, Κανέλα, Τριανταφυλλιά,
Άγρια Μέντα, Μανταρίνι,
Βανίλια, Δυόσμος, Kigelia,
Σπάνιο Ιβίσκο Roselle
και Baobab. Το βιολογικό
Έλαιο Αργκάν είναι μία
εξαιρετικά πλούσια πηγή
βιταμινών, αντιοξειδωτικών
και ουσιωδών λιπαρών
οξέων. Οι μοναδικές ιδιότητες αυτού του εκπληκτικού
ελαίου συνδυάζονται με μία
σειρά βιολογικών αιθέριων
ελαίων και εκχυλισμάτων
φρούτων, για να δημιουργήσουν ένα πλούσιο
σαμπουάν το όποιο λειαίνει
και καθαρίζει την δομή
της τρίχας χαρίζοντας στα
μαλλιά υπέροχη όψη και
αίσθηση ενυδάτωσης και
αναζωογόνησης.

για τα μαλλιά και το
τριχωτό, με βασικό
συστατικό το βιολογικό Έλαιο Αργκάν, συνδυασμένο με
Χυμό από φύλλα Αλόης, Λάδι Ελιάς,
Εκχύλισμα Καρπών Πορτοκαλιάς,
Αιθέρια Έλαια από Γαρίφαλλο, Γεράνι,
Φλούδα Λεμονιού, Πατσουλί, Κανέλα,
Τριανταφυλλιά, Άγρια Μέντα, Φλούδα
Μανταρινιού, Βανίλια και Δυόσμο, Εκχύλισμα φρούτου Kigelia, Εκχύλισμα
Ιβίσκου Roselle, Εκχύλισμα φρούτου
Baobab και Βιταμίνη Ε. Χάρη στις
επανορθωτικές και προστατευτικές
ιδιότητές του, το βιολογικό Έλαιο
Αργκάν έχει ονομαστεί Υγρός Χρυσός
από πολλούς θεραπευτές ομορφιάς
και υγείας των μαλλιών. Σε συνδυασμό με τις μοναδικές ιδιότητες των
αιθέριων ελαίων και εκχυλισμάτων
που περιέχει, η πολύ πλούσια αυτή
συμπυκνωμένη κρέμα περιποίησης,
τυλίγει στη στιγμή την κεράτινη δομή
της τρίχας με θρεπτικά φωσφολιπίδια
και ουσιώδη λιπαρά οξέα. Θρέφει σε
βάθος και επανορθώνει την ταλαιπωρημένη τρίχα, ενισχύοντας την δύναμή της από μέσα, προστατεύοντάς την
από τα σπασίματα και σφραγίζοντας
στο εσωτερικό της την απαραίτητη
υγρασία. Ιδανική για ταλαιπωρημένα,
άτονα, ξηρά και φριζαρισμένα μαλλιά.

Αναζωογονεί,

|

|

outdoor
ενυδατώνει και
αγορά

|

|
Επανορ-

Βιο-ενεργή μάσκα |

new entries

|

› Organic Moroccan
Argan Oil Hair
Treatment Serum
Ξεμπερδεύει και
προστατεύει τα μαλλιά
από το φριζάρισμα

Πολυτελής και
ανάλαφρη θεραπεία
για τα μαλλιά με αγνό
Μαροκινό Έλαιο
Αργκάν, η οποία
απορροφάται στη
στιγμή από την τρίχα
και χαρίζει μεταξένια
λείο αποτέλεσμα και
εξαιρετική λάμψη.
Περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικών συστατικών
όπως βιολογικό Έλαιο Αργκάν,
Εκχύλισμα Καρπών Πορτοκαλιάς,
Αιθέρια Έλαια από Γαρίφαλο, Γεράνι, Φλούδα Λεμονιού, Πατσουλί,
Κανέλα, Τριανταφυλλιά, Άγρια Μέντα, Φλούδα Μανταρινιού, Βανίλια
και Δυόσμο, Έλαιο Σπόρου Kukui,
Έλαιο Σπόρου Moringa και Έλαιο
Σπόρου Sacha Inchi. Το βιολογικό
Μαροκινό Έλαιο Αργκάν συνδυάζεται με βιολογικά ουσιώδη λιπαρά οξέα και εκχυλίσματα φρούτων
και καρπών για τη δημιουργία
ενός αρωματικού, πλούσιου και
άμεσα απορροφήσιμου ελαίου
περιποίησης για τα μαλλιά. Μία
εξαιρετικά ανάλαφρη βιο-ενεργή
σύνθεση με μεθυστικό άρωμα,
που απορροφάται αμέσως από
την τρίχα, αφήνοντας τα μαλλιά
μεταξένια απαλά, λεία, λαμπερά
και πραγματικά περιποιημένα.

Τα παραπάνω προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία από την IsoPlus.

| T.
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Y oga - P ilates - Z umba

Γυμναστείτε…
διασκεδάζοντας!

Π

ολλές νέες μορφές
εκγύμνασης έρχονται
να προστεθούν στην
ζωή μας, με στόχο όχι
μόνο ένα καλλίγραμμο
και υγιές σώμα, αλλά μια ψυχική
ανάταση. Η απαιτητική καθημερινότητα, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και
η περιβαλλοντική μόλυνση λειτουργούν αρνητικά στην ψυχολογία μας
και η άσκηση αποτελεί την απαραίτητη διέξοδο με πολλαπλά για τον
οργανισμό μας οφέλη. Πέρα από τις
ήδη γνωστές μεθόδους, όπως είναι
η αερόβια άσκηση, τα μηχανήματα
και τα βάρη, η Yoga, το Pilates και
η Zumba, κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος προσφέροντας
σωματική και πνευματική ανάταση
αλλά και ξέφρενο κέφι!
Ας τα δούμε, όμως, αναλυτικότερα.

► Η Yoga και οι θεραπευτικές της ιδιότητες
Η Yoga προέρχεται από την αρχαία
Ινδία. Η ετυμολογία της λέξης πηγάζει από τη λέξη «yug», που στα
σανσκριτικά σημαίνει «ένωση»,
του μυαλού με το σώμα. Απώτερος σκοπός ενός γιόγκι (άνδρας)
ή μιας γιογκίνι (γυναίκας) είναι η
πνευματική χαλάρωση και η επίτευξη μιας κατάστασης ισορροπίας με τον εαυτό μας. Η Yoga είναι
μια αποτελεσματική μέθοδος για
να αντιμετωπίσετε το στρες και την
ένταση, να αυξήσετε τη δύναμη και
την ευλυγισία σας και να ελέγξετε
το άγχος. Επιπλέον, η γιόγκα βελτιώνει τις διαδικασίες της πέψης και
την κυκλοφορία του αίματος.

Πριν πολλά χρόνια όταν
ακούγαμε για Yoga και
Pilates αναρωτιόμασταν
σε ποια γλώσσα μας
μιλάνε. Σήμερα, κι
ενώ πλέον γνωρίζουμε
πως πρόκειται
για εναλλακτικές
μεθόδους άσκησης
και συγκέντρωσης,
μια νέα λέξη έρχεται
να προστεθεί στο
καθημερινό μας
λεξιλόγιο, η … Zumba!
Αλήθεια, όμως, ποια
είναι η συμβολή της
Yoga στην ζωή μας;
Γιατί πολλοί προτιμούν
τη μέθοδο Pilates;
Πώς και γιατί η Zumba
μετατρέπει την αίθουσα
του γυμναστηρίου σε ένα
…ξέφρενο πάρτι; Σας τα
παρουσιάζουμε λοιπόν
όλα και εσείς επιλέξτε
αυτό που σας ταιριάζει…
καλύτερα!

► Τα είδη της Yoga

Είναι αλήθεια πως η Yoga μετά την
παγκόσμια αποδοχή της εξελίχθηκε αρκετά και σήμερα συναντάμε
διάφορα είδη όπως: Hatha, Bikram,

τησ Βιβέττας

Λαϊνιώτη

Anusara, Asthanga, Vinyasa, Nidra
και Iyengar. Οι πιο διαδεδομένες
είναι η Hatha και η Ashtanga Yoga.
Η Hatha Yoga απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους καθώς αποτελείται από βασικές ασκήσεις (asanas)
που δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική
και βοηθούν στη σταδιακή απόκτηση οικειότητας με τη yoga αλλά και
της απαιτούμενης ευελιξίας.
Η Bikram Yoga απευθύνεται
σε ‘μυημένους’ στο άθλημα αλλά
και ανθεκτικούς στις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς διενεργείται σε
ειδικά διαμορφωμένους χώρους με
θερμοκρασία 40 βαθμών Κελσίου.
Αποτελείται από συγκεκριμένη σειρά 26 asanas, οι οποίες δεδομένης
της υψηλής θερμοκρασίας αυξάνουν την ελαστικότητα των μυών.
Δεν είναι κατάλληλη για άτομα με
προβλήματα του μικροκυκλοφορικού (ευρυαγγείες, κιρσώδεις
φλέβες), γυναίκες σε εγκυμοσύνη,
άτομα με υψηλή πίεση κ.λπ.
Η Anusara yoga, είναι αρκετά
διαδομένη στις δυτικές και ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, αποτελεί μια
από τις νεότερες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στη yoga. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές asanas,
αλλά επιπλέον δίνει μεγάλη έμφαση στις ευθυγραμμίσεις, στην
λαρυγγική αναπνοή ujjay και στον
αντίκτυπο των ασκήσεων στα εσωτερικά όργανα του σώματος, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση
στην εκγύμναση του σώματος και
στην ισορροπία του νου.
Η Ashtanga Yoga, είναι πιο
απαιτητική μιας και χαρακτηρίζεται από μικρότερο «κράτημα» στις
asanas, έχει μεγαλύτερη εναλλαγή
ασκήσεων, ενώ παράλληλα δίδεται
μεγάλη έμφαση στην συγχρονισμένη, βαθιά λαρυγγική αναπνοή
(ujjay). Από αυτή έχει προέλθει
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και η γνωστή σε όλους μας Power
Yoga.. Ενδείκνυται για όσους διαθέf.a.q.
τουν
καλή φυσική κατάσταση, αλλά
και -όσους επιζητούν μεγαλύτερη
ευλυγισία, δύναμη και καθαρό νου.
δίαιτα
H Vinyasa yoga, είναι αρκετά
δυναμική, περιλαμβάνει δυναμικές
η αγορά του µήνα
ασκήσεις και σύντομες εναλλαγές
και είναι κατάλληλη για όσους στοσυµπληρώµατα
χεύουν
σε δυναμική άσκηση και
γράμμωση.
H Nidra yoga είναι διαλογιπαιδί
στική και συνιστά νοητικές περιηγήσεις
οµορφιάμε την κατεύθυνση
ενός έμπειρου γιόγκι. Συνήθως οι
ασκούμενοι είναι ξαπλωμένοι σε
άνετη θέση διαλογισμού, τα μαθήματα μπορούν να ακολουθούν
συνέντευξη
ένα
δυναμικό μάθημα γιόγκα, ενώ
ο αθλούμενος διαπιστώνει άμεσα
υγεία
την
θετική της επίδραση στη συγκέντρωση, στη μείωση του στρες,
ακόμα
και της πίεσης.
ταξίδι
Τέλος, η Iyengar yoga προέρχεται από τον ομώνυμο Iyengar
εκδηλώσεις
ο οποίος εμπνεύστηκε αυτή την
προσέγγιση από τη δική του δυδιατροφή
σκολία
να εφαρμόσει διάφορες
απαιτητικές asanas. Περιλαμβάνειψυχολογία
πολλά βοηθήματα και είναι
κατάλληλη και για άτομα με μειωμένη ευλυγισία.
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► Η μέθοδος και η αίσθηση
Pilates
Η μέθοδος Pilates αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα
στην Αμερική από τον Joseph H.
Pilates, με όραμα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τρόπου
άσκησης. Αποκτώντας φανατικούς
θαυμαστές, η μέθοδος Pilates δεν
άργησε να φτάσει και στην Ελλάδα.
Η Pilates έχει ονομαστεί και
«Γιόγκα της Δύσης» αφού προσδιορίζεται ως μια «κινησιολογική
προσέγγιση ενεργειακής εκγύμνασης μέσω χαλάρωσης». H βασική
αρχή και το θεωρητικό υπόβαθρο
της μεθόδου είναι ο έλεγχος και η
σταθερότητα του κέντρου του σώματος, που είναι η κοιλιά. Το είδος
των ασκήσεων αφορά ισομετρικές ασκήσεις και ασκήσεις με το
βάρος του σώματος. Θα βρείτε
επίσης Studio, όπου υπάρχουν τα
ειδικά κρεβάτια pilates ή σκαμνάκια τα οποία διευρύνουν το εύρος
των ασκήσεων του pilates και καταφέρνουν να γυμνάσουν ακόμα
και τον πιο μικρό και «ξεχασμένο»
μυ του σώματος.Το σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή στάση στο
σώμα του ασκούμενου και συνεχής παρακολούθηση κατά τη δι-

άρκεια της άσκησης, καθώς ένας
από τους σκοπούς της εκγύμνασης
είναι να δυναμώσει τους μύες που
στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη. H
μέθοδος Pilates απευθύνεται σε
όλους. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να
ασχοληθεί καθώς ανταποκρίνεται
στις ανάγκες όλου του κόσμου,
από ανθρώπους με πολλές ώρες
καθιστικής ζωής, μέχρι αθλητές.
Άλλωστε ο ίδιος ο ιδρυτής ο J.H.
Pilates, χαρακτήρισε τη μέθοδό
του «ήπια για τις εγκύους, ασφαλή
για τους υπερήλικες, δυναμική
για αθλητές και χορευτές».

| Υγεία και ευεξία με σύμμαχο την Solgar! |
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H Solgar προτείνει την πολυβιταμίνη Female Multiple, σχεδιασμένη σύμφωνα με 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, ασβέστιο, μαγνήσιο, φολικό
σελίδα
οξύ, σίδηρο, σελήνιο, ψευδάργυρο. Η Solgar Female Multiple περιλαμβάνει
επίσης βιταμίνη Κ και βόριο, στοιχεία που συμβάλουν 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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Διατίθεται σε φαρμακεία. Διανέμεται από την ΙSO-PLUS A.E.

|
► Zumba και φύγαμε για…χορό!

Οι λάτρεις του χορού - και ιδιαίτερα του λάτιν - θα
εκπλαγούν μόλις παρακολουθήσουν ένα μάθημα
Zumba. Η αίθουσα του γυμναστηρίου μετατρέπεται σε σκηνικό που θυμίζει Κούβα και το πάρτι
αρχίζει! Όμως μην γελιέστε…Πέρα από τη διασκέδαση που προσφέρει, η Zumba αποτελεί μία
σοβαρή άσκηση που γυμνάζει όλο το σώμα και
βοηθάει στο να κάψετε έως …1.000 θερμίδες την
ώρα- σε ανάλογη σχέση με το βάρος του σώματός
σας! Πού αρχίζει όμως η ιστορία της Zumba και
γιατί απέκτησε ξαφνικά εκατομμύρια φανατικούς
θαυμαστές ανά τον κόσμο; Από τον Ιούλιο του
2009 η Zumba διδάσκεται σε 110.000 τοποθεσίες
και περισσότερες από 125 χώρες, αλλάζοντας τις
ζωές εκατομμυρίων «οπαδών» παγκοσμίως.
Όλα ξεκίνησαν στην Κολομβία, από ένα… «λάθος» του διεθνούς φήμης γυμναστή Beto Perez,
στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Ο Perez, φτάνοντας στο προγραμματισμένο μάθημα, συνειδητοποίησε πως είχε ξεχάσει την μουσική του αερόμπικ. Μη έχοντας χρόνο για να επιστρέψει σπίτι
χρησιμοποίησε τις κασέτες λάτιν που άκουγε στο
αυτοκίνητό του. Με ήχους σάλσας και μερένγκε,
αναγκάστηκε να αυτοσχεδιάσει. Το αποτέλεσμα
επιδοκιμάστηκε από τους μαθητές του και εκείνη
την μέρα γεννήθηκε η …Zumba!
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ομαδικό πρόγραμμα αεροβικής άσκησης, που ενσωματώνει
λάτιν ρυθμούς και εύκολες χορευτικές κινήσεις
και βήματα στην ρουτίνα του αερόμπικ, δημιουργώντας ένα δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα
fitness. Ο στόχος είναι να αγαπήσετε την άσκηση, ενώ παράλληλα διασκεδάζετε παρέα με την
αγαπημένη σας μουσική. Ένα μάθημα Zumba
διαρκεί περίπου μία ώρα και περιλαμβάνει διαλειμματικές προπονήσεις όπου εναλλάσσονται
αργοί και γρήγοροι ρυθμοί. Στοιχεία από σάλσα,
μερένγκε, ρέγκετον, σάμπα, χιπ-χοπ, τσα-τσα,
φλαμένκο και χορό της κοιλιάς ενσωματώνονται στις ασκήσεις, γυμνάζοντας όλες τις μυϊκές
ομάδες και κρατώντας το σώμα σε εγρήγορση.
Πολλοί αναφέρουν πως στο τέλος του μαθήματος
νιώθουν τέτοιο ενθουσιασμό που ανυπομονούν
για το επόμενο. Άλλοι πάλι έχουν δηλώσει πως
οι «ξέφρενοι» ρυθμοί της Zumba ανέβασαν την
πεσμένη ψυχολογία και διάθεσή τους. ||
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Απολαύστε χωρίς τύψεις…
μπισκότα με φουντούκι & σοκολάτα!
Τα μπισκότα με γέμιση από ξηρούς καρπούς και
κομμάτια σοκολάτας, είναι ιδανικά για το απογευματινό σας τσάι και όχι μόνο...
Θα χρειαστείτε:
✔ 25 γρ. Ψιλοκομμένα φουντούκια
✔ 50 γρ. Βούτυρο, λιωμένο
✔ 25 γρ. Βρώμη
✔ 2 μεζούρες Solgar Whey To Go Protein
powder- γεύση σοκολάτας
✔ 1 κουταλιά της σούπας Κακάο σε σκόνη
✔ 50 γρ. Ρυζάλευρο
✔ 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
✔ 1 Αυγό χτυπημένο
✔ 75 γρ. Κομματάκια μαύρης σοκολάτας
Τρόπος παρασκευής:
• Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180οC και
βάζετε ένα ταψί με λαδόκολλα
• Σε ένα μπολ, βάλτε το ρυζάλευρο, τη βρώμη, τα φουντούκια, τη πρωτεΐνη Whey To Go
Protein σε σκόνη, τη σκόνη κακάο και τα κομματάκια σοκολάτας.
• Ανακατέψτε το λιωμένο βούτυρο μαζί με τα
υπόλοιπα συστατικά. Προσθέστε αρκετό χτυπημένο αυγό για να σχηματιστεί μια ζύμη.
• Σχηματίστε μικρές μπάλες, πιέστε ελαφρώς
και τοποθετήστε σε ένα ταψί με κενά ανάμεσά τους.
• Ψήστε για 10-12 λεπτά και μεταφέρετέ τα σε
ένα ταψί να κρυώσουν.
Η συνταγή είναι για περίπου 10 με 12 μπισκότα
με μόλις:
✔ 179 θερμίδες
✔ 7,5g λιπαρά
✔ 5g κορεσμένα λιπαρά
✔ 11,5g υδατάνθρακες
✔ 1,5g φυτικές ίνες
✔ 6g πρωτεΐνες
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► Solgar -Tonalin CLA

Ο «σύμμαχος» στο αδυνάτισμα
► Solgar- Lipotropic Factors

Ξαναβρείτε τον πιο
αδύνατο εαυτό σας

Το Lipotropic Factors της
Solgar έρχεται να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε και να
διατηρήσουμε τον πιο καλλίγραμμο και υγιή εαυτό μας,
με τον πιο φυσικό τρόπο!
Τo Lipotropic Factors είναι
ένας συνεργιακός αποτελεσματικός
συνδυασμός
τριών φυσικών συστατικών,
της χολίνης, της ινοσιτόλης
και της L-μεθειονίνης, που
συμβάλλουν στη διάσπαση του διατροφικού λίπους και στην απομάκρυνση του λίπους από το
ήπαρ, επιδρούν θετικά στη μείωση της χοληστερίνης και βοηθούν στον έλεγχο του σωματικού
βάρους.

Το Tonalin CLA της Solgar
είναι μία μοναδική και ασυναγώνιστη φόρμουλα, από
έλαιο σπόρων καρθαμέλαιου, που βοηθά αποτελεσματικά στη μείωση του αποθηκευμένου υποδόριου λίπους
και στον έλεγχο του βάρους,
ενώ παράλληλα δρα θετικά
στη διατήρηση του μυϊκού
ιστού. Αν συνδυαστεί με συστηματική άσκηση και υγιεινή διατροφή, μεγιστοποιεί τα οφέλη για άτομα
που επιθυμούν να χάσουν σωματικό λίπος χωρίς
να χάσουν μυϊκό ιστό, για άτομα που επιθυμούν
απώλεια και έλεγχο του βάρους τους, για αθλητές και ασχολούμενους με τη φυσική τους κατάσταση και τη μυϊκή τους ανάπτυξη. Το Tonalin
CLA είναι η ποιοτικότερη μορφή CLA, χωρίς συντηρητικά και συνθετικές ουσίες.

► Solgar - L-Carnitine 1500mg Liquid

Ενέργεια να την πιεις στο ποτήρι!

Καρνιτίνη σε υγρή μορφή για ταχύτατη αφομοίωση από τον οργανισμό είναι το μυστικό της Solgar για όλους όσους θεωρούν ότι η γυμναστική δεν είναι μια... αναγκαστική
ενασχόληση, αλλά διαβατήριο ευεξίας και υγείας. Η καρνιτίνη είναι ένα απαραίτητο
αμινοξύ χρήσιμο για την παραγωγή ενέργειας, ενώ παράλληλα ελαττώνει τα επίπεδα της
χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα. Τα οφέλη της L-καρνιτίνης στην απόδοση
ενέργειας, στις αθλητικές επιδόσεις, στην αντοχή και στην άσκηση έχουν τεκμηριωθεί σε
πολλές κλινικές μελέτες.
Με υπέροχη φυσική γεύση λεμόνι, ενέργεια και ευεξία δεν συνδυάστηκαν πότε ξανά
τόσο ιδανικά για σένα, είτε είσαι επαγγελματίας αθλητής είτε επαγγελματίας με αγαπημένη ασχολία την άθληση!
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► Solgar Thermogenic Complex

Με τη δύναμη της θερμογένεσης

Η θερμογένεση έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες
που συμβάλλουν στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Η Solgar συνδύασε 8 από τα συστατικά-κλειδιά που μας προσφέρει η φύση και δημιούργησε το Thermogenic Complex, μια
πρωτοποριακή φόρμουλα φυτικών στοιχείων, που βοηθά στον έλεγχο του βάρους και
στην καύση του λίπους. Το Svetol, η βασικότερη ουσία που περιέχει το Thermogenic
Complex αποτελεί προϊόν πατέντας, με ενεργό συστατικό του το Chlorogenic Acid (πολυφαινόλη) που προέρχεται από πράσινο καφέ ειδικής ποικιλίας, χωρίς καφεΐνη.
Επιπλέον, περιέχει μεθειονίνη, χολίνη και ινοσιτόλη, συστατικά, που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του ήπατος, πράσινο τσάι και πιπέρι καγιέν, που δρουν επικουρικά
για την καύση του λίπους. Την φόρμουλα συμπληρώνουν το χρώμιο, που συμβάλλει
στη ρύθμιση των φυσιολογικών επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και το μαύρο πιπέρι, που αυξάνει τις καύσεις του οργανισμού.

► Solgar- Whey to Go Protein Powder
► Solgar Lecithin

Το φυσικό
λιποτροπικό!

Η λεκιθίνη από σόγια, ίσως
το πιο γνωστό συμπλήρωμα διατροφής παγκοσμίως,
οφείλει την αναγνωρισιμότητά της στα πολλαπλά ευεργετικά οφέλη που παρέχει στον
οργανισμό, χάρη στα λιπαρά
οξέα, τον φώσφορο, τις βιταμίνες και τα μέταλλα που
περιέχει. Περιέχει επίσης χολίνη και ινοσιτόλη, δύο φυσικά συστατικά του
οργανισμού με λιποτροπική δράση, που περιορίζουν τα συμπτώματα της βουλιμίας. Βοηθά
αποτελεσματικά στη διατήρηση και τον έλεγχο
του σωματικού βάρους, αποτοξινώνει και συμβάλλει στην τόνωση του νευρικού συστήματος.
Η λεκιθίνη της Solgar είναι η πιο φυσική εκδοχή λεκιθίνης, καθώς δεν έχει υποβληθεί σε
λεύκανση με χημικές ουσίες.
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Σώμα δυνατό & υγιές

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
απόδοση,
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 επαγγελματίες και ερασιτέχνες
αθλητές, τραυματίες, μετεγχειρητικούς ασθενείς, ηλικιωμένους, για τον έλεγχο του βάρους καθώς επίσης και για νέους 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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Να μην ξεχάσω να...

26/09

...δω την ανατρεπτική παράσταση Fuerza Bruta

Το Θέατρο Badminton φιλοξενεί, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την ανατρεπτική παράσταση Fuerza Bruta,
που αποθεώνεται για πέντε συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη! Το Fuerza Bruta είναι η νέα δημιουργία της ομάδας
που μας είχε προσφέρει το De La Guarda, την παράσταση που απόλαυσαν στην Αθήνα το 2006 30.000 θεατές. Η σκηνή του θεάτρου Badminton,
εκτός από την παράσταση, θα δεχτεί για πρώτη φορά και τους ίδιους τους
θεατές, οι οποίοι όρθιοι θα παρακολουθούν τα δρώμενα κάτω από τον υδάτινο κόσμο του Fuerza Bruta...Το Fuerza Bruta ανατρέπει ό,τι μέχρι τώρα
ξέραμε για το θέατρο, αφού φέρνει τους θεατές στην κυριολεξία στο κέντρο
της δράσης. Οι 800 τυχεροί θεατές της κάθε παράστασης δέχονται τέτοια
ενέργεια από το σόου, που αναγκαστικά αφήνονται στο μπιτ της μουσικής, πηδούν και χορεύουν στην πιο διαδραστική παράσταση που έγινε ποτέ!* Πληροφορίες: Από 22-30/09 Θέατρο Badminton Τηλ: 210 88 40 600
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Disney on Ice- LET’S PARTY
Πάρτε τα παιδάκια σας και απολαύστε τη νέα
υπερπαραγωγή της Disney on Ice, Let's Party
που έχει «κατακτήσει» όλες τις μεγαλουπόλεις
του κόσμου. Ένα σύνολο από 52 διάσημους και
αγαπημένους ήρωες της Disney φορούν παγοπέδιλα και ψάχνουν …αφορμή για ξεφάντωμα!
Ο Μίκι και η Μίνι, ως γνήσιοι οικοδεσπότες,
οργανώνουν ένα μοναδικό, ξέφρενο πάρτι για
μικρούς και μεγάλους παρέα με τους φίλους
τους. Όλοι μαζί, ταξιδεύουν σε διάφορες «γειτονιές» του κόσμου και ανακαλύπτουν τις πιο
διασκεδαστικές γιορτές του πλανήτη. Ένα πάρτι
που τα έχει όλα: αγαπημένα τραγούδια, χορό,
και …απρόοπτα, όπου η μαγεία και η διασκέδαση χαρίζονται απλόχερα! * Πληροφορίες:
Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ,
Τηλ: 2108840600
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τριχόπτωση

Γιατί πέφτουν
τα μαλλιά μου;

O

αλωπεκίας. Το μήκος των μαλλιών,
ι ειδικοί γνέφουν αρνηΗ τριχόπτωση είναι
η σμηγματόρροια (λιπαρότητα) και
τικά, σημειώνοντας ότι
ιδιαίτερα έντονη την
φυσιολογικά, κάθε μέρα
άνοιξη και το φθινόπωρο η χρήση κράνους ή πηλικίου -σε
αντίθεση με ό,τι πιστεύεται- δεν
αποπίπτουν από το κεφάκαι σχεδόν πάντα
ευθύνονται για την ανδρογενετική
λι μας περίπου 50 - 100
δημιουργεί ανησυχία
αλωπεκία.
τρίχες, ενώ το φθινόπωρο, αλλά και
και
άγχος,
τόσο
στον
Ένα ακόμη είδος αλωπεκίας, το
την άνοιξη, η απόπτωση πλησιάζει το
ανώτατο όριο των 100 τριχών. Αν και τα γυναικείο, όσο και στον οποίο ωστόσο δεν απαντάται συχνά,
είναι η γυροειδής. Ο πάσχων –γυακριβή αίτια της εποχιακής τριχόπτωανδρικό πληθυσμό.
σης δεν έχουν πλήρως διαλευκανθεί,
Είναι κάτι που πρέπει ναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών- εμφανίζει ξαφνικά ένα ή πεπιθανές θεωρούνται οι αλλαγές στα
να μας ανησυχεί;
ρισσότερα κυκλικά «μπαλώματα»
επίπεδα ορμονών, όπως η προλακτίνη
στο τριχωτό, ενώ το δέρμα παρακαι η μελατονίνη, λόγω των διακυμάνμένει φυσιολογικό. Στην πιο προχωρημένη εκδοχή
σεων στην ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Πρόκειται
της, την ολική γυροειδή αλωπεκία, παρατηρείται συγια παράγοντες που φαίνεται πως προκαλούν μεταβονολική απώλεια όλων των τριχών, τόσο της κεφαλής,
λές στον κύκλο ζωής των μαλλιών.
όσο και των φρυδιών και των βλεφαρίδων.
Η αραίωση των μαλλιών μπορεί να οφείλεται επίΜη ουλωτικού τύπου χαρακτηρίζεται και η αλωπεσης σε ορμονικές διαταραχές (υποθυρεοειδισμός,
κία από έλξη, η οποία είναι αποτέλεσμα μηχανικής έλεμμηνόπαυση), σε χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων,
ξης των μαλλιών και παρατηρείται συνήθως σε γυναίσε «βάναυσες» δίαιτες που οδηγούν σε ανεπάρκεια
κες που συνηθίζουν να κάνουν αλογοουρά ή κοτσίδες,
πρωτεϊνών, ιχνοστοιχείων, μετάλλων, βιταμινών κ.ά.,
τραβώντας τα μαλλιά τους πολύ δυνατά προς τα πίσω.
σε χρόνιες ασθένειες, καθώς και σε έντονο στρες.
Πολλές γυναίκες παρατηρούν επίσης αύξηση της
Η τριχόπτωση συνδέεται με έντονες συναισθηματριχόπτωσης μέσα στους πρώτους 3 - 6 μήνες μετά
τικές και ψυχικές επιπτώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι τα
τον τοκετό, ενώ άλλες παρουσιάζουν πρόβλημα όταν
πλούσια μαλλιά έχουν συνδεθεί με τη νεότητα και τη
ξεκινούν ή διακόπτουν το αντισυλληπτικό χάπι.
ζωντάνια, ενώ η φαλάκρα συμβολίζει την απώλειά τους.
Τέλος, η ουλωτικού τύπου αλωπεκία είναι σπανιότερη και οφείλεται σε αυτοάνοσα νοσήματα, εγκαύ►Τύποι αλωπεκίας
ματα καθώς και σε θυλακίτιδα.
Ο συνηθέστερος τύπος μη ουλωτικής αλωπεκίας είΚάθε φορά που μας μένουν τα μαλλιά στο… χέρι,
ναι η ανδρογενετική (η κοινή φαλάκρα), που προο εφιάλτης της τριχόπτωσης ορθώνεται μπροστά μας.
καλείται από τη δράση των ανδρογόνων -κυρίως
Δεν χρειάζεται, πανικός! Ενδείκνυται μια επίσκεψη
της τεστοστερόνης - στους θυλάκες του τριχωτού.
στον δερματολόγο, για να διαπιστωθεί πού οφείλεται
Η κληρονομικότητα είναι μέχρι σήμερα, το μόνο
το πρόβλημα και να σας προταθούν λύσεις. ||
αποδεδειγμένο αίτιο του συγκεκριμένου είδους

