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Τ
ο καλοκαίρι ξεκίνησε και επίσημα εδώ και κάποιες ημέρες, και οι καύ-
σωνες έσπευσαν να μας κάνουν ποδαρικό, παίρνοντάς μας το μυαλό και 
κάνοντάς μας να ευχόμαστε να βρισκόμασταν σε κάποια παραλία.

Με αυτή την καλοκαιρινή διάθεση λοιπόν, και με το μυαλό μας στις δια-
κοπές, τις παραλίες και το δροσερό αεράκι της ακροθαλασσιάς, δημιουρ-

γήσαμε αυτό το σούπερ καλοκαιρινό τεύχος, που θα αποτελέσει και φέτος το 
καλοκαίρι τον απόλυτο σύντροφό σας για τις διακοπές σας! 

Tο μυστικό, για να είμαστε σίγουροι ότι θα απολαύσουμε στο έπακρο και τίποτα δεν 
θα μπορέσει να χαλάσει τις φετινές μας καλοκαιρινές διακοπές, βρίσκεται στην σω-
στή παρέα, την καλή διάθεση και την σωστή προετοιμασία. 

Επιλέξτε λοιπόν την καλύτερη δυνατή παρέα, φορέστε το πιο λαμπερό σας χαμόγελο, 
και οπωσδήποτε διαβάστε τα άρθρα του καλοκαιρινού τεύχους του healthyme, που 
θα σας δώσουν όλες τις σωστές συμβουλές και τα tips για να αποφύγετε τους πιο 
σημαντικούς πιθανούς καλοκαιρινούς εχθρούς, αλλά και για να εξασφαλίσετε 
ότι θα είστε ο ομορφότερος εαυτός σας και σε αυτές τις διακοπές. Μάθετε ακόμα 
πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας κάτω από τον ήλιο, αλλά και διαβάστε όλες τις 
απαντήσεις και συμβουλές του κ. Κάλφα στις δικές σας καλοκαιρινές ερωτήσεις!

Και επειδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας 
για ενυδάτωση είναι αυξημένες, φροντίστε να αποκτήσετε το μοναδικό δώρο της 
IsoPlus, για να μείνετε φέτος το καλοκαίρι ενυδατωμένοι όπου κι αν βρίσκε-
στε… στη δουλειά, στη βόλτα, στην παραλία ή στο δρόμο για τις διακοπές!

Καλό καλοκαίρι…θα σας δούμε και πάλι τον Σεπτέμβριο!
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Καλό�Καλοκαίρι…�
με�ξεκούραση�και�μην�ξεχνάτε,�
επαρκή�ενυδάτωση!

  editorial |        |

Ηρώ Κουμάκη
Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας

IsoPlus 





Μια�τροφή
ομορφιάς

και�υγείας

Μαγια Μπιρασ



Α 
ναγκαία για την πα-
ραγωγή μπίρας, προ- 
σφέρει και σημαντικά 
οφέλη για την υγεία! 
Τι είναι όμως η μαγιά 

της μπίρας;  Στην πραγματικότη-
τα, αναφερόμαστε στη διατροφι-
κή μαγιά η οποία παράγεται από 
καλλιέργεια του μύκητα Saccha-
romyces cerevisiae, η οποία είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις 
διάρροιας και κοινού κρυολογή-
ματος. Πολλοί είναι εκείνοι που 
υποστηρίζουν ότι αποτελεί και 
ένα αποτελεσματικό όπλο για την 
καταπολέμηση της ακμής. 

«Η μαγιά μπίρας ως όρος, 
περιγράφει ένα μονοκύτταρο 
οργανισμό (fungus – ζυμομύ-
κητα), ο οποίος αναλαμβάνει τη 
διαδικασία της αλκοολικής ζύ-
μωσης των σακχάρων, με κύρια 
παράγωγα την αλκοόλη και το 
διοξείδιο του άνθρακα», εξηγεί 
ο Κλινικός Διαιτολόγος- Διατρο-
φολόγος κ. Θεόδωρος Κουτρά-

κος και προσθέτει: «Λόγω της 
σύστασής της, η μαγιά μπίρας 
θεωρείται ότι δρα ευεργετικά 
ως προς τον μεταβολισμό, την 
εντερική λειτουργία, τη μυϊκή 
μάζα, το νευρικό σύστημα και 
το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Υπάρχει, επίσης, έντονο ερευ-
νητικό ενδιαφέρον, ως προς 
την πιθανή επίδρασή της στη 
διατήρηση φυσιολογικών επι-
πέδων σακχάρου και λιπιδίων 
σε διαβητικούς ασθενείς». 

«Η μαγιά μπίρας, ως φυσι-
κό συμπλήρωμα διατροφής 
περιέχει ποσότητες υδαταν-
θράκων, πρωτεϊνών με τη μορ-
φή αμινοξέων (δομικά υλικά 
του οργανισμού και της μυϊκής 
μάζας), βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β και μέταλλα. Ειδικότε-
ρα, περιέχει σύνθετους υδα-
τάνθρακες, οι οποίοι δίνουν 
ενέργεια στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό και ίνες, απαραίτητες 
για τη σωστή εντερική λειτουρ-

Φαίνεται ότι αποτελεί πολύ 
χρήσιμο βοήθημα για πολλά 
καθημερινά προβλήματα, 
όπως η ακμή, η διάρροια 

και η δυσκοιλιότητα, 
ενώ αποτελεί ιδανικό 

συμπλήρωμα διατροφής 
για χορτοφάγους, άτομα σε 

δίαιτα και αθλούμενους. 
Τι έχει αναδείξει τη 

μαγιά μπίρας σε τροφή 
ομορφιάς και υγείας;  

Βρείτε τις απαντήσεις, στις 
γραμμές που ακολουθούν, 

με τη βοήθεια του 
Κλινικού Διαιτολόγου 

-Διατροφολόγου  
κ. Θεόδωρου Κουτράκου.    

 
τησ  Νεκταρίας Καρακώστα
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γία. Η προβιοτική δράση της μαγιάς είναι αποδεδειγ-
μένη, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ωφέλιμη 
στη γαστρεντερική χλωρίδα. Οι βιταμίνες του συ-
μπλέγματος Β, συνδέονται  με την ισορροπία της φυ-
σικής λειτουργίας του νευρικού συστήματος, τη διά-
θεση και την ενεργητικότητα του εγκεφάλου. Τα 
απαραίτητα για τον οργανισμό αμινοξέα, όπως η 
τρυπτοφάνη, η λευκίνη, η μεθιονίνη, η λυσίνη, που 

περιέχει επίσης, κρίνονται αναγκαία για έναν 
μεγάλο αριθμό βιολογικών διεργασι-

ών στο σώμα. Τα αποκαλούμε απαραίτητα, καθώς δεν 
μπορούν να παρασκευασθούν από το ίδιο το σώμα 
και άρα πρέπει να καταναλωθούν είτε σαν φυσική 
τροφή ή από κάποιο συμπλήρωμα διατροφής», εξη-
γεί ο ειδικός. 

► Η ΜΑΓΙΑ ΜΠΙΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑβΗΤΗ
Εξαιτίας του χρωμίου, το οποίο μάλιστα στη μαγιά μπί-
ρας έχει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, με αποτέλεσμα ο 
οργανισμός να το χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά, η 
λήψη μαγιάς μπίρας φαίνεται πως βοηθά, όπως ανα-
φέραμε και παραπάνω, τα άτομα με διαβήτη τύπου ΙΙ 
(διαβήτης ενηλίκων). Μελέτες σε τέτοιους ασθενείς 
έδειξαν  μείωση μέχρι και 30% στις τιμές σακχάρου, 
μετά τη λήψη συμπληρώματος μαγιάς. 

Η μαγιά μπίρας φαίνεται ότι συμβάλλει θετικά και 
σε περιπτώσεις δυσλιπιδαιμίας, καθώς έχει διαπιστω-
θεί ότι μειώνει την «κακή» (LDL) χοληστερόλη και 
αυξάνει την «καλή» (HDL). Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν 
είναι ακόμη σίγουροι για το αν η συγκεκριμένη δράση 
οφείλεται επίσης στην παρουσία του χρωμίου ή σε 
κάποιο άλλο συστατικό της μαγιάς μπίρας. 

Η δράση της μαγιάς μπίρας στην καταπολέμηση 
της διάρροιας οφείλεται στο γεγονός ότι διεγείρει την 
παραγωγή εντερικών ενζύμων και στην αντιβακτηριδι-
ακή δράση που ασκεί στο έντερο, αλλά και στο γεγονός 
ότι ενισχύει σημαντικά την άμυνα του οργανισμού. 

Συμβάλλει, επίσης, θετικά στην καλή εμφάνιση 
του δέρματος, με ωφέλιμη δράση σε περιπτώσεις 
ακμής. Συμβάλλει στην καλή υγεία των νυχιών και 
των μαλλιών, που τα τονώνει και τα βοηθά να διατη-
ρούν τη λάμψη τους. 

Είναι φτωχή σε θερμίδες, λίπος και νάτριο, τα 
θρεπτικά συστατικά της όμως, την καθιστούν ένα 

καλό συμπλήρωμα για τους χορτοφάγους, 
που συχνά εμφανίζουν έλλειψη σε βιταμί-
νες του συμπλέγματος Β. 

► ΚΑΤΑλλΗλΗ ΓΙΑ....
Η μαγιά της μπίρας, είναι χρήσιμο συ-
μπλήρωμα για όσους ακολουθούν δίαι-
τες αδυνατίσματος, αλλά και για τους 
αθλούμενους, καθώς ανακουφίζει από 

τις κράμπες, λόγω του μαγνήσιου που 
περιέχει. «Έχει σύσταση που μπορεί να 

φορτίσει με ενέργεια και απαραίτητες βιτα-
μίνες και μέταλλα έναν οργανισμό, σε μια φά-

ση που λόγω της μειωμένης πρόσληψης θρεπτικών 
συστατικών ενδέχεται να είναι ευάλωτος και επιρ-
ρεπής σε ελλείψεις στοιχείων.  Η μαγιά μπίρας, 
εκτός των ευρύτερων εφαρμογών της, μπορεί να 
χρησιμεύσει ιδιαίτερα στους αθλούμενους, καθώς 
το σώμα όταν αθλείται στρεσάρεται και επομένως 
συνιστάται υψηλότερη πρόσληψη των απαραίτητων 
αμινοξέων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, 
ένας αθλούμενος οργανισμός χρειάζεται πρόσληψη 
βιταμινών Β, καθώς οι συγκεκριμένες χρησιμεύουν 
στην μετατροπή των λιπών, των υδατανθράκων, των 
πρωτεϊνών σε ενέργεια», σημειώνει ο διαιτολόγος.

► ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ
Η μαγιά μπίρας έχει και διαιτητική δράση, αφού αν 
ληφθεί μισή ώρα πριν το γεύμα, δημιουργεί κορεσμό, 
με αποτέλεσμα να αισθάνεται ο οργανισμός «χορτά-
τος» για μεγαλύτερο διάστημα και έτσι να τρώμε λι-
γότερο. «Η μαγιά μπίρας, λόγω της περιεκτικότητάς 
της σε ίνες, αλλά και λόγω της προβιοτικής δράσης 
της, αν καταναλωθεί μισή ώρα πριν το γεύμα προ-
σφέρει ένα ευχάριστο αίσθημα κορεσμού, το οποίο 
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who is who
Ο Θεόδωρος Κουτράκος είναι 
Κλινικός Διαιτολόγος-
Διατροφολόγος MmedSci, 
προϊστάμενος του 
τμήματος Διατροφής του 
Ιατρικού Αθηνών στο 
Μαρούσι. Υπεύθυνος της 
σίτισης των ασθενών του 

γενικού νοσοκομείου καθώς 
και της Παιδιατρικής κλινικής 
και του Μαιευτηρίου Γαία. Λόγω 
του μεταπτυχιακού του στην 
Ιατρική σχολή της Γλασκόβης, 
της κλινικής προϋπηρεσίας 
του, τόσο στην Ελλάδα αλλά και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και 
λόγω της τωρινής θέσεώς του, 
έχει κύριο ερευνητικό αλλά και 
πρακτικό ενδιαφέρον σε κλινικά 
περιστατικά, τόσο ενηλίκων όσο 
και παιδιών. Λόγω προσωπικής 
ενασχόλησης με τον αθλητισμό 
από παιδική ηλικία, έχει ευρεία 
ενασχόληση με περιστατικά 
αθλητικής διατροφής, τόσο σε 
επίπεδο πρωταθλητισμού όσο και 
σε απλό, καθημερινό επίπεδο. 
Αρθρογραφεί σε μηνιαία βάση, 
τόσο στον έντυπο όσο και στον 
ηλεκτρονικό τύπο. Είναι μέλος 
του Πανελληνίου Συλλόγου 
διαιτολόγων και του British 
Dietetic Association. 
τηλ. 210-6862131, 210-6198000, 
κιν. 6932224750

solGAR - BREwER’s YEAsT wITh VITAmIn B12 
ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η μαγιά μπίρας, λόγω της 
μεγάλης διατροφικής της 
αξίας και της μεγάλης της 
περιεκτικότητας σε βιταμί-
νες Β, αμινοξέα και μέταλ-
λα, έχει χρησιμοποιηθεί ανά 
τους αιώνες από την παρα-
δοσιακή ιατρική, ενώ πλέον 
κατατάσσεται από σύγχρο-
νες επιστημονικές μελέτες 
στις λεγόμενες υπέρ-τρο-
φές. 
Το συμπλήρωμα διατρο-
φής Brewer’s Yeast with 

Vitamin B12 της solgar προέρχεται από υψηλής 
ποιότητας φυσική μαγιά από κριθάρι και σιτάρι και 
προσφέρεται μαζί με βιταμίνη Β12. Προσφέρει στον 
οργανισμό την απαραίτητη ενέργεια για να εκτελέ-
σει τις εσωτερικές μεταβολικές λειτουργίες του, ενώ 
του προσφέρει την απαραίτητη τόνωση για να αντε-
πεξέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες. Επίσης, 
έχει ευεργετική επίδραση στην καλή εμφάνιση του 
δέρματος και στην καλή υγεία των νυχιών και των 
μαλλιών.

μας οδηγεί στη γρηγορότερη πληρό-
τητα και άρα στην κατανάλωση λιγό-
τερων θερμίδων από το γεύμα», δι-
ευκρινίζει ο κ. Κουτράκος, ο οποίος 
καταλήγει στο συμπέρασμα: «η μαγιά 
μπίρας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
συμπλήρωμα διατροφής, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα 
εφαρμογών». ||

Η ISOPLUS προτείνει...



Η�ταλαιπωρία�
�που�επιστρέφει

Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν μια μεγάλη ταλαιπω-
ρία κυρίως για τις γυναίκες και ιδιαίτερα τους καλο-
καιρινούς μήνες. Τι γίνεται, όμως, όταν η γυναίκα, 

ενώ δείχνει ότι πηγαίνει καλύτερα, τελικά 
υποτροπιάζει; Ο ουρολόγος κ. Φώτης 

Δάρας, μάς δίνει τις απαντήσεις. 

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

ουρολοιΜωξεισ



H 
ουρολοίμωξη είναι 
μία κατάσταση που 
οι περισσότερες γυ-
ναίκες έχουν βιώσει 
σε κάποιες διακοπές, 

μία ή περισσότερες φορές στη ζωή 
τους. Το καλοκαίρι οι πιθανότητες 
έκθεσης σε μικρόβια, λόγω της 
θάλασσας, της άμμου, της αυξη-
μένης εφίδρωσης, μιας βρόμικης 
τουαλέτας αλλά και της αυξημένης 
ερωτικής δραστηριότητας, αυξά-
νουν σημαντικά. Υπολογίζεται ότι 
ποσοστό 50% των γυναικών θα πα-
ρουσιάσει, κάποια στιγμή στη ζωή 
της τουλάχιστον ένα επεισόδιο κυ-
στίτιδας. 

Γιατί όμως οι ουρολοιμώξεις  
αποτελούν κατά κύριο λόγο... γυ-
ναικεία υπόθεση; Λόγω του ότι οι 
άνδρες έχουν μακρύτερη ουρήθρα, 
είναι πιο δύσκολο να εισέλθουν μι-
κρόβια σε αυτήν. Προστατευτικό 
ρόλο για τους άνδρες παίζει, επί-
σης, και το υγρό του προστάτη, το 
οποίο έχει αντιβακτηριδιακές ιδιό-
τητες. Ωστόσο, μετά την ηλικία των 
50 ετών, οι ουρολοιμώξεις στους 
άνδρες γίνονται συχνότερες, λόγω 
προβλημάτων στον προστάτη.

Τα κύρια συμπτώματα της ου-
ρολοίμωξης (απλής κυστίτιδας), 
όπως επισημαίνει ο κ. Φώτης Δά-
ρας, είναι η συχνουρία, το τσού-
ξιμο κατά την ούρηση, η αιματου-
ρία και  -σπανιότερα- η χαμηλή 
πυρετική κίνηση. Επίσης, μπορεί 
να συνυπάρχει πόνος στην κάτω 
κοιλιακή χώρα και στην περιοχή 
των νεφρών. Πώς θα διακρίνουμε 
όμως αν πρόκειται για κυστίτιδα ή 
για κολπίτιδα; 

«Στις γυναικολογικές λοιμώξεις 
απουσιάζουν τα συμπτώματα της 
κυστίτιδας που προαναφέραμε και 
κυριαρχούν συμπτώματα όπως 
τα υγρά από τον κόλπο, ο πόνος 

στην κολπική περιοχή και στο υπο-
γάστριο», σημειώνει ο κ. Δάρας. 
Μόλις μια γυναίκα διαπιστώσει κά-
ποιο από τα παραπάνω συμπτώμα-
τα είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει 
να καταναλώνει μεγάλες ποσότη-
τες νερού/ υγρών. Αν τα συμπτώ-
ματα δεν υποχωρήσουν, τότε θα 
πρέπει να ληφθεί, μετά από ιατρι-
κή υπόδειξη, αντιβιοτικό ευρέος 
φάσματος, μαζί με Cranberry. «Οι 
κυστίτιδες αντιμετωπίζονται τις πε-
ρισσότερες φορές με τη χορήγηση 
αντιβιοτικών για λίγες ημέρες και 
κατανάλωση μεγάλης ποσότητας 
υγρών. Επίσης, χορηγείται και το 
Cranberry, με αξιόλογα αποτελέ-
σματα», διευκρινίζει ο ειδικός.  Το 
Cranberry παίζει ρόλο τόσο στην 
οξεία φάση μιας ουρολοίμωξης, 
όσο και στην πρόληψή της. 

Cranberry: 
o ειδικός στις ουρολοιμώξεις
Τι είναι όμως το Cranberry, για 
το οποίο τόσος λόγος γίνεται; 
To Cranberry είναι καρπός που 
ευδοκιμεί στη βόρεια Αμερική. 
Πλούσιος σε προανθοκυανιδί-
νες, D-μανόζη και ιππουρικό οξύ, 
εμποδίζει σημαντικά την ανάπτυ-
ξη παθογενών βακτηριδίων στην 
ουροδόχο κύστη. Έχει αποδειχθεί 
ότι οι ουσίες που περιέχονται σε 
αυτό εμποδίζουν την προσκόλλη-
ση των βακτηριδίων στα επιθηλι-
ακά κύτταρα του βλεννογόνου του 
ουροποιητικού. Η έρευνα έχει επι-
κεντρωθεί κυρίως στη δράση του 
Cranberry κατά του Escherichia 
coli (E. coli), το οποίο αποτελεί την 
παθογόνο αιτία στο 80% των απλών 
ουρολοιμώξεων. 

Η δράση του καρπού θεωρείται 
πρωτοποριακή: όταν το μικρόβιο 
έλθει  σε επαφή με δραστικές 
ουσίες του Cranberry, χάνει το 

ραβδόμορφο σχήμα του (είναι το 
σχήμα που του επιτρέπει να προ-
σκολλάται στα κύτταρα του οργανι-
σμού.) Έτσι, το μικρόβιο χάνει την 
προσκολλητική του ιδιότητα και 
αποβάλλεται από τον οργανισμό 
μέσα από τα ούρα. 

Η χρήση του Cranberry συστήνε-
ται για μακρά περίοδο σε γυναίκες 
που παρουσιάζουν συχνά προβλή-
ματα και συμπτώματα κυστίτιδας. 
«Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν 
ότι  η χρήση του μπορεί να μειώσει 
τον αριθμό των υποτροπών, καθώς 
και την ένταση των συμπτωμάτων 
της κυστίτιδας», σημειώνει ο κ. 
Δάρας.

Υποτροπή
Οι υποτροπές ωστόσο, είναι συνή-
θεις. Όπως εξηγεί ο ουρολόγος, 
«οι γυναίκες που θα εμφανίσουν 
ένα πρώτο επεισόδιο κυστίτιδας, 
έχουν σημαντική πιθανότητα να 
υποτροπιάσουν μέσα στο μήνα. Ο 
λόγος είναι ότι, ναι μεν η λοίμω-
ξη έχει υποχωρήσει, όμως λόγω 
οιδήματος του τοιχώματος της κύ-
στεως και της ουρήθρας, υπάρχει 
ακόμα ευαισθησία  για την εμφάνι-
ση υποτροπής». Υπάρχει, ωστόσο, 
ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών 
που θα υποτροπιάσουν αργότερα. 
Στις γυναίκες που εμφανίζουν συ-
χνές υποτροπές κυστίτιδας, φαίνε-
ται ότι η αιτία είναι η μειωμένη το-
πική άμυνα έναντι των μικροβίων 
της φυσιολογικής χλωρίδας.

Info
Φώτης Δάρας 
Χειρουργός Ουρολόγος-
 Ανδρολόγος 
Αγ. Νικολάου 53, Πάτρα
τηλ. 2610273124, κιν. 6945590738
fotisdaras@yahoo.com
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solGAR -CRAnBERRY ExTRACT wITh VITAmIn C 
ΓΙΑ ΠΡΟλΗψΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το Cranberry Extract with Vitamin C της solgar είναι ένα πρωτοποριακό συ-
μπλήρωμα διατροφής που συνδυάζει τις ευεργετικές ιδιότητες του Cranberry 
με αυτές της βιταμίνης C, καταφέρνοντας να προστατεύει τον οργανισμό από 
βακτηρίδια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις στην ουρογεν-
νητική οδό. 
To Cranberry χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική για την πρόληψη 
κυστίτιδων και άλλων λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος. Σύγχρο-
νες επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι το Cranberry πέραν των αντιοξειδωτι-
κών ουσιών που περιέχει και οι οποίες προστατεύουν από τις ελεύθερες ρί-
ζες, προσφέρει παράλληλα τα οφέλη και από δύο άλλες ουσίες την D-μανόζη 
και το ιππουρικό οξύ που εμποδίζουν την προσκόλληση παθογόνων βακτηρίων στα τοιχώματα 
της ουρογεννητικής οδού. Επίσης, θεωρείται χρήσιμο σε περιπτώσεις κυστίτιδας. 

oPTImA- AloE VERA JuICE wITh CRAnBERRY 
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ
Ο χυμός Aloe Vera Juice με Cranberry της optima, είναι ένας 
100% φυσικός χυμός Αλόης, που αποτελείται από ένα μοναδι-
κό μίγμα ολόκληρου του φύλλου και αφιλτράριστου ζελέ Αλό-
ης, σε συνδυασμό με χυμό cranberry για υπέροχη γεύση.
Ο χυμός Aloe Vera Juice με Cranberry είναι πλούσιος σε αντι-
οξειδωτικές ουσίες και προστατεύει τον οργανισμό από την 
καταστροφική δράση των ελεύθερων ριζών. Επιπλέον, είναι 
πλούσιος σε πολυσακχαρίτες και μπορεί να συμβάλει στην 
καλή λειτουργία και στη διατήρηση της υγείας του πεπτικού 
συστήματος.

Η ISOPLUS προτείνει...

Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώ-
ξεις εμφανίζουν επίσης, με με-
γαλύτερη συχνότητα, τα άτομα με 
διαβήτη, παθήσεις του θυρεοει-
δούς ή μεγάλο υπόλειμμα ούρων 
στην κύστη. Η παραμονή υπολείμ-
ματος ούρων για μεγάλο διάστημα 
στην κύστη, ευνοεί την ανάπτυξη 
μικροβίων και, κατ’ επέκταση, την 
εμφάνιση ουρολοίμωξης. Ο χα-
μηλός αιματοκρίτης και η έλλειψη 

σιδήρου, έχουν επίσης συσχετιστεί 
θετικά με την εμφάνιση υποτροπι-
αζουσών ουρολοιμώξεων.

Πολλές γυναίκες που εμφανί-
ζουν μία ουρολοίμωξη που υπο-
τροπιάζει ανησυχούν. Ωστόσο, ο 
κ. Δάρας είναι καθησυχαστικός: 
«Οι υποτροπιάζουσες κυστίτιδες 
δεν εγκυμονούν κινδύνους για τη 
μελλοντική λειτουργία της ουρο-
δόχου κύστεως ή την ανάπτυξη 

άλλων προβλημάτων. Μια γυναίκα 
θα πρέπει να ανησυχήσει, μόνο 
όταν εμφανίσει πυελονεφρίτιδα. 
Πρόκειται για μια σοβαρή λοίμω-
ξη του νεφρού, που εκδηλώνεται 
με υψηλό πυρετό, καταβολή και 
έντονο πόνο στην περιοχή του 
πάσχοντα νεφρού, η οποία αν δεν 
αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στη νεφρική 
λειτουργία», σημειώνει. ||





Φυτικές�ίνες
ή�προβιοτικά;�

δυσΚοιλιοτητα

Επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα 
ζωής  πολλών ανθρώπων αφού αποτελεί, 

συχνό φαινόμενο. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν κάνουμε τίποτα για 
να την αντιμετωπίσουμε ενώ, στην 

πραγματικότητα, μπορούμε να κάνουμε 
πολλά! Η διαιτολόγος- διατροφολόγος κ. 

Δέσποινα Μαρσέλου μάς δείχνει τον τρόπο 
για να την αντιμετωπίσουμε και απαντά στο 

δίλημμα: φυτικές ίνες ή προβιοτικά;  

 
τησ  Νεκταρίας Καρακώστα





Επιπρόσθετα, τα άτομα που πάσχουν από 
δυσκοιλιότητα είναι πιθανό να εμφανίσουν 
και άλλα σωματικά συμπτώματα, τα οποία 
μπορεί να οδηγήσουν σε διαστρεβλωμένη 
εικόνα για τον εαυτό τους και την εμφά-
νισή τους. Σε μερικούς πάσχοντες, μπορεί 
να αναπτυχθεί ακόμη και αντιδραστική 
μελαγχολία, που είναι μία μορφή κατά-
θλιψης. Παρ’ όλα αυτά, οι πάσχοντες από 
δυσκοιλιότητα σπάνια συνειδητοποιούν ότι 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ώστε να αναζη-
τήσουν ιατρική βοήθεια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, εύλογο είναι 
πως έχει μεγάλη σημασία η πρόληψη της 
δυσκοιλιότητας, εξασφαλίζοντας την καλή 
λειτουργία του εντέρου. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, τα κύρια «εργαλεία», τόσο για 
την πρόληψη, όσο και για την αντιμετώπι-
ση του προβλήματος, είναι η ισορροπημέ-
νη διατροφή, κυρίως η Μεσογειακή Δια-
τροφή, που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, 
η κατανάλωση άφθονης ποσότητας υγρών 
καθημερινά και ειδικά κατά τους θερινούς 
μήνες, η τακτική σωματική άσκηση και η 
μείωση του στρες.

► ΟΙ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ  
Οι φυτικές ίνες βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή, όσον αφορά στην αντιμετώπιση 
της δυσκοιλιότητας, καθώς ευνοούν την 
κινητικότητα του εντέρου. Όπως εξηγεί η 
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Σ 
χεδόν ο καθένας από εμάς έχει 
βιώσει μια περίοδο με δυσκοι-
λιότητα κάποια στιγμή στη ζωή 
του. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, 
η κακή διατροφή, το άγχος και η 

έλλειψη σωματικής δραστηριότητας έχουν 
κάνει τη δυσκοιλιότητα συχνό και ενοχλη-
τικό πρόβλημα. 

Μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανί-
σουν δυσκοιλιότητα έχουν οι γυναίκες 
(ποσοστό 67%) και οι ηλικιωμένοι (ποσοστό 
47%). Η δυσκοιλιότητα μπορεί να εμφανι-
στεί επίσης, λόγω της χρήσης αντιβιοτι-
κών, αλλαγών στη διατροφή, μετακόμισης, 
αποφυγής επίσκεψης σε ξένες τουαλέτες 
κ.λπ. Τους καλοκαιρινούς μήνες, τα ταξί-
δια και οι διατροφικές αλλαγές μπορεί να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της 
ισορροπίας της φυσικής χλωρίδας του 
εντέρου, με αποτέλεσμα το... ραντεβού με 
την τουαλέτα να καθυστερεί σημαντικά. 

► ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, η 
δυσκοιλιότητα έχει σημαντικές επιπτώ-
σεις στην ποιότητα ζωής των πασχόντων, 
αφού οι περισσότεροι από τους πάσχοντες 
(>70%) έχουν συμπτώματα, όπως κοιλιακό 
πόνο, φούσκωμα, ανορεξία, κακή διάθεση, 
νευρικότητα κ.λπ. 

Οι πάσχοντες  
από δυσκοιλιότητα σπάνια 

συνειδητοποιούν ότι αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα, ώστε να 
αναζητήσουν ιατρική βοήθεια
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Η δυσκοιλιότητα αποτελεί διαταραχή των κενώσεων. Ο 
ορισμός της, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεδομέ-
νου ότι η έννοια του «φυσιολογικού», ως προς τις κενώ-
σεις, ποικίλλει ευρέως στον πληθυσμό των υγιών ατόμων. 
Για έναν άνθρωπο, οι 3 κενώσεις την εβδομάδα μπορεί να 
είναι φυσιολογικές, όταν για άλλον ο φυσιολογικός αριθ-
μός μπορεί να είναι 3 κενώσεις την ημέρα. Πέρα από τον 
αριθμό των κενώσεων, σημασία έχει η παρουσία σκληρών 
κοπράνων, που κάνουν την αφόδευση δύσκολη και επί-
πονη. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και αν οι κενώσεις είναι 
λιγότερες από τρεις την εβδομάδα, τότε μιλάμε με με-
γάλη πιθανότητα για δυσκοιλιότητα. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, η δυσκοιλιότητα συνοδεύεται από ενοχλήματα στην 
κοιλιά, φούσκωμα και αίσθημα δυσφορίας.

Είναι λάθος να θεωρούμε ότι η καθημερινή κένωση 
είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του 
οργανισμού. Μία τέτοια άποψη μπορεί να οδηγήσει σε 
συστηματική λήψη καθαρτικών, χωρίς λόγο. Αντιθέτως, 
μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στην αλλαγή της συ-
χνότητας των κενώσεων που αφορούν το ίδιο άτομο. Π.χ. 
κάποιος με καθημερινή προηγουμένως κένωση που τώρα 
παρουσιάζει κένωση κάθε 3 ημέρες. Ή, ακόμα, όταν εμ-
φανίζεται αλλαγή στη σύσταση των κενώσεων, π.χ. ενώ 
προηγουμένως είχε σκληρά κόπρανα κάθε 2 ημέρες τώρα 
αναφέρονται καθημερινά διαρροϊκές κενώσεις. Τέτοιες 
αλλαγές πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται στο γιατρό, 
προκειμένου να ελεγχθεί το έντερο για την πιθανότητα 
προβλήματος πολύ πιο σημαντικού από τη δυσκοιλιότη-
τα... 
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διαιτολόγος- διατροφολόγος MSc, 
κ. Δέσποινα Μαρσέλου, «οι φυτικές 
ίνες είναι μέρος της δομής των φύλ-
λων, των κλαδιών και των ριζών των 
φυτών. Σε αντίθεση με το άμυλο και 
τη ζάχαρη, οι φυτικές ίνες περνάνε 
άθικτες από το γαστρεντερικό σύστη-
μα. 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες 
φυτικών ινών, οι οποίες  έχουν δια-
φορετικές λειτουργίες και ιδιότητες. 
Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες βρίσκο-
νται στο φλοιό σιταριού, σε ξηρούς 
καρπούς και σε πολλά λαχανικά. Η 
δομή τους είναι σκληρή και δεν δι-
αλύονται στο νερό, όποτε περνάνε 
άθικτες από το γαστρεντερικό σύστη-
μα, ενώ αυξάνουν τον όγκο των κο-
πράνων. Οι διαλυτές φυτικές ίνες, 
αντίθετα, βρίσκονται στη βρώμη, τα 
όσπρια, το κριθάρι και σε μερικά 
φρούτα. Διαλύονται στο νερό και δη-
μιουργούν μία ουσία σαν ζελέ στον 
γαστρεντερικό σωλήνα. Αυτό επι-
βραδύνει την απορρόφηση του σακ-
χάρου στο αίμα. Επιπλέον, οι διαλυ-
τές ίνες, όταν καταναλώνονται συχνά, 
φαίνεται ότι ρίχνουν τα επίπεδα της 
κακής χοληστερόλης LDL, ενώ ευνο-
ούν την έκκριση χολοκυστοκινίνης, 
που κόβει την όρεξη και συμβάλλει 
στη διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων του σακχάρου στο αίμα».

Ο μόνος περιορισμός σχετικά με 
τις φυτικές ίνες, αφορά στα άτομα 
που λαμβάνουν κάποιο συμπλήρω-
μα σιδήρου. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών 
μπορεί να προκαλέσει μείωση της 
απορρόφησής του. 

► ΤΑ ΠΡΟβΙΟΤΙΚΑ 
Τα προβιοτικά, από την άλλη πλευ-
ρά, (περιέχονται στο γάλα, στο ξινό-
γαλα, στο κεφίρ κ.λπ.) είναι φιλικοί 
μικροοργανισμοί, που ενισχύουν την 
εντερική χλωρίδα. «Κλινικές μελέτες 



έχουν δείξει πως η κατανάλωση τροφών 
με προβιοτικά επαναφέρει σε σημαντικό 
βαθμό την ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία 
της πέψης, επιλύοντας προβλήματα όπως 
το φούσκωμα, ο τυμπανισμός, οι κολικοί 
και άλλες ενοχλητικές καταστάσεις, που 
συνδέονται με το σύνδρομο ευερέθιστου 
εντέρου», σημειώνει η ειδικός. 

Στο ερώτημα, τι να προτιμήσει κανείς, η 
διατροφολόγος συστήνει τον συνδυασμό 
τους, ανάλογα με την περίσταση, αλλά και 
τις επιθυμίες του καθενός. Σε ένα ταξίδι, 
για παράδειγμα, όπου κάποιος είναι πολύ 
πιθανό να εμφανίσει δυσκοιλιότητα (ή 
και το αντίθετο, διάρροια), τα προβιοτικά 
αποτελούν μία καλή λύση πρόληψης και 
αντιμετώπισης του προβλήματος. Στην κα-
θημερινή ζωή όμως, όπου κάποιος θέλει 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη δυ-
σκοιλιότητα, ο συνδυασμός προβιοτικών 
και φυτικών ινών με την καθοδήγηση του 
ειδικού, μοιάζει να αποτελεί τη βέλτιστη 
επιλογή. 

► ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ
«Γιατί τα καθαρτικά δεν είναι λύση στο 
πρόβλημα;», ρωτάμε τη διαιτολόγο. «Τα 
καθαρτικά, δεν αποτελούν θεραπεία, 
αλλά προσωρινή λύση στο πρόβλημα. 
Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι τα κα-
θαρτικά μπορεί να προκαλέσουν βλά-
βη στο εντερικό νευρικό πλέγμα, αλλά 
η υπόθεση αυτή δεν έχει τεκμηριωθεί. 
Κάποιες άλλες, συνηθισμένες παρενέρ-
γειες των καθαρτικών (οι οποίες ωστόσο 
εμφανίζονται σε πάσχοντες που κάνουν 
χρόνια και όχι περιστασιακή χρήση), εί-
ναι η ατονία του εντέρου, η υποκαλιαι-
μία, το έντονο κοιλιακό άλγος, η ναυτία, 
η μυϊκή αδυναμία και η ψευδομελάνω-
ση, η οποία υπάρχουν κάποιες ενδείξεις 
ότι μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του 
παχέος εντέρου», εξηγεί η διαιτολόγος-
διατροφολόγος κ. Μαρσέλου. Γενικά, 
προσθέτει η ίδια, «για τα καθαρτικά δεν 
υπάρχει ακόμα επαρκής εμπειρία για την 
αποτελεσματικότητά τους».||

18

| Τροφές με υψηλή
περιεκτικότητα σε ίνες | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΙΝΕΣ, g/100g 
Σιτάρι  41,2 g
Σίκαλη  14,9 g
Δαμάσκηνο  11,9 g
Σταφίδα  8,7 g
Βερύκοκο  8,1 g
Χουρμάς  7,6 g
Πίτουρο  6,3 g
Σιταρένιο ψωμί  5,7 g
Βατόμουρο  5,1 g
Μπιζέλι  4,5 g
Σπανάκι  4,0 g
Καρότο  3,5 g
Μπρόκολο  2,8 g
Αχλάδι  2,8 g
Σόγια  2,6 g
Μανιτάρια  2,5 g

Σημείωση: Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη φυ-
τικών ινών είναι 20-30 γραμμάρια.



who is who
Η Δέσποινα Μαρσέλου γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1979. Σπούδασε 
στο Tμήμα Διατροφής και 
Διαιτολογίας του Παν/μίου  
London Metropolitan (Αγγλία) 
με τίτλο κλινικής έρευνας: 
«Θερμογένεση, παχυσαρκία 
και τα μεταβολικά μονοπάτια 
των μακροστοιχείων: 

Συσχέτιση με την παχυσαρκία». Η έρευνα 
καταχωρήθηκε το 2004 στο περιοδικό  
του Βρετανικού διαιτολογικού συλλόγου  
ως μία από τις καλύτερες κλινικές  
έρευνες νέων αποφοίτων στη Μ. Βρετανία. 
Απέκτησε Master of Science στην Κλινική 
Διατροφή και Ανοσολογία στο Παν/μιο 
του Surrey (Αγγλία) με έμφαση στην 
διαιτολογική υποστήριξη και παρέμβαση σε 
ασθενείς με παθήσεις του ανοσοποιητικού 
συστήματος (διαβήτης, καρκίνος, τροφικές 
αλλεργίες). Τέλος, ολοκλήρωσε με επιτυχία 
το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών 
με τίτλο «Η Αθηροθρομβωτική νόσος», που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία 
Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και 
Αγγειακής Νόσου.
Στο πλαίσιο της εργασίας της ως κλινική 
διαιτολόγος στα πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία Newcastle upon Tyne και 
North Tees (NHS) στην Αγγλία, διατέλεσε: 
Προϊσταμένη στο κέντρο Διαβήτη & 
Ενδοκρινολογίας, Υπεύθυνη στο τμήμα 
εγκεφαλικών και αποκαταστάσεως, 
Υπεύθυνη στο τμήμα αλλεργίας και 
ανοσολογίας. 
Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης 
στο Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών, 
υπεύθυνη για σεμινάρια κλινικής 
διατροφής σε φοιτητές πρώτου πτυχίου  
και μεταπτυχιακού. Παράλληλα, το 
διάστημα 2007-2009 είχε την επιμέλεια  
της διατροφικής αγωγής στο 
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα.
Διατηρεί διαιτολογικό γραφείο στον 
Πειραιά και ασχολείται με τη διατροφική 
φροντίδα ασθενών με παθήσεις του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, 
ασχολείται με την παροχή  
εξατομικευμένων διαιτολογίων για  
απώλεια βάρους. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 67, Πειραιάς,  
τηλ. 2104536144, www.getactive.gr 

solGAR - mulTIPlE FIBRE FoRmulA  
Η ΚΑλΗ ΥΓΕΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ 
Χρήσιμο σε περι-
πτώσεις δυσκοιλι-
ότητας, ρύθμισης 
των επιπέδων του 
σακχάρου στο αίμα, 
ελέγχου του βάρους 
και της χοληστερό-
λης, το multiple Fibre 
Formula της solgar 
περιέχει έναν ιδανικό 
συνδυασμό φυτικών 
ινών, απαραίτητων για 
την καλή λειτουργία 
του εντέρου. Παρέχει 
υδατοδιαλυτές ίνες 
από πίτουρο βρώμης, 
πηκτίνη μήλου, πηκτίνη γκρέιπφρουτ και μη 
υδατοδιαλυτές ίνες από λιναρόσπορο και 
φλοιό ψυλλίου. 

solGAR - PsYllIum husks FIBRE 
Με κύριο συστατικό του 

τον φλοιό ψυλλίου σε 
σκόνη, το  συμπλήρωμα 

διατροφής Psyllium 
husks Fibre συμβάλ-
λει επίσης στον ομαλό 
καθαρισμό του εντε-

ρικού συστήματος, 
χωρίς να ερεθίζει τον 

εντερικό σωλήνα. Δρα 
αποτελεσματικά, γιατί 
διογκώνεται στο νερό, 

διατηρώντας παράλλη-
λα τα κόπρανα ένυδρα 

και μαλακά. Επίσης, 
αυξάνει το αίσθημα πληρότητας, ενώ μει-

ώνει την όρεξη, συμβάλλοντας με αυτόν τον 
τρόπο στην προσπάθεια ελέγχου του βάρους. 

| T. 11 || ΙΟΥΛΙΟΣ - αΥγΟΥΣτΟΣ 2013
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Η ISOPLUS προτείνει...



Χαλαρώστε�και...
όνειρα�γλυκά

τησ Παρασκευής Λαϊνιώτη 



H  
αιτία του προβλήμα-
τος είναι πιθανό να 
κρύβεται στο γεγονός 
ότι δεν καταφέρνου-
με, παρά την κούραση 

όλης της ημέρας, να «αδειάσουμε» 
το μυαλό μας από τις έγνοιες, τα 
προβλήματα και τις υποχρεώσεις 
της καθημερινότητας, ώστε να 
ηρεμήσουμε και να κοιμηθούμε 
γαλήνια μέχρι το πρωί... 

Ο ύπνος, ωστόσο, δεν είναι πο-
λυτέλεια, αλλά μία από τις βασι-
κότερες ανάγκες του σώματος και 
του πνεύματος. Το σώμα τον έχει 
ανάγκη προκειμένου -σε οργανι-
κό επίπεδο- να επανορθώσει τις 
βλάβες στα κύτταρά μας, στους 
ιστούς αλλά και το μυϊκό μας σύ-
στημα, που συμβαίνουν στη διάρ-
κεια της ημέρας, από την ίδια τη 
λειτουργία του οργανισμού. 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει 
πως η στέρηση ύπνου συνδέεται 
με μια σειρά από προβλήματα, 
όπως πονοκεφάλους, ταχυπαλμί-
ες, κούραση, εκνευρισμό και μει-
ωμένη συγκέντρωση στη διάρκεια 
της ημέρας, ενώ η χρόνια έλλειψή 
του μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρότερα προβλήματα υγείας. 

Αλλά και σε ψυχολογικό επίπε-
δο, η σημασία του καλού ύπνου 
είναι καταλυτική. Οι άνθρωποι 
που δεν κοιμούνται καλά εμφα-
νίζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα 
κατάθλιψη, χρόνια κόπωση, προ-
βλήματα στη διάθεση και, ορισμέ-
νες φορές, διαταραχές στη μνήμη. 

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, τη 
σημασία του επαρκούς, αλλά και 
του ποιοτικού ύπνου, παρακάτω 
σας παρουσιάζουμε τρόπους και 
τεχνικές για να χαλαρώσετε πριν 
ακόμη πάτε στο κρεβάτι και να 
μπορέσετε να κοιμηθείτε σαν... 
πουλάκι. 

► Τα μυστικά του καλού ύπνου
> βυθιστείτε στην μπανιέρα. Το 
αφρόλουτρο organic lavender 
Body wash με βιολογική λεβάντα 
της dr.organic χάρη στη βιολογική 
λεβάντα που περι-
έχει χαλαρώνει και 
ανακουφίζει από 
το στρες. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η λεβά-
ντα χρησιμοποιεί-
το σε λουτρά από 
πολύ παλιά, για 
τον εξαγνισμό του 
σώματος και του 
πνεύματος, καθώς 
είναι γνωστή για 
τις χαλαρωτικές, 
αγχολυτικές και εξισορροπητικές 
της ιδιότητες. 

Το αφρόλουτρο καθαρίζει απαλά 
και περιποιείται την επιδερμίδα, 
χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς ή 
ξηρότητα. Αναζωογονεί, ανακου-
φίζει και ανανεώνει το καταπονη-
μένο δέρμα, αφήνοντάς το ενυδα-
τωμένο και απαλό, ενώ παράλληλα 
το χαλαρωτικό φυσικό άρωμα λε-
βάντας βοηθά στη χαλάρωση του 
πνεύματος. Είναι ιδανικό για το 
μπάνιο πριν τον βραδινό ύπνο.

Συμπληρώστε την τελετουρ-
γία της χαλάρωσης με την κρέμα 
σώματος της σειράς. Το organic 
lavender skin lotion της 

dr.organic είναι ένα 
γαλάκτωμα εντατι-
κής ενυδάτωσης με 
βιολογική λεβάντα, 
που χαρίζει ανανέω-
ση και ζωντάνια στην 
επιδερμίδα. Οι ενυ-
δατικές, καταπραϋ-
ντικές και αναζωο-
γονητικές ιδιότητές 
του ανανεώνουν το 
δέρμα, αφήνοντάς 

Όλοι γνωρίζουμε ότι 
ο καλός ύπνος είναι 
πολύτιμος για την 

υγεία και την ευεξία 
μας. Για να είμαστε 

λειτουργικοί και 
αποδοτικοί το επόμενο 

πρωί, είναι σημαντικό να 
κοιμόμαστε τουλάχιστον 

οκτώ ώρες. Ο καλός 
ύπνος, λένε, το πρωί 
κρίνεται! Τι συμβαίνει 

όμως όταν οι ώρες 
περνούν, αλλά τα μάτια 

δεν κλείνουν;  



το βελούδινα λείο και τέλεια ισορροπημένο, ενώ το 
μοναδικό αιθέριο άρωμα λεβάντας θα σας χαλαρώσει 
και θα βοηθήσει σημαντικά τον ύπνο σας. Μια καλή 
ιδέα είναι να ζητήσετε από τον/την σύντροφό σας να 
σας κάνει, χρησιμοποιώντας το, ένα απαλό μασάζ. 

> Μετά το μπάνιο, πιείτε ένα ποτήρι χλιαρό γάλα 
ή ένα φλιτζάνι τίλιο ή χαμομήλι. Θεωρούνται άριστα 
υπναγωγά. Κλείστε τα φώτα για να κοιμηθείτε και να 
ενισχύσετε την παραγωγή μελατονίνης.

> Εφαρμόστε κάποια τεχνική χαλάρωσης. Χαλάρωση 
δεν είναι απλώς το να ξαπλώσετε στον καναπέ, βλέ-
ποντας τηλεόραση. Δοκιμάστε γιόγκα, διαλογισμό ή/ 
και ασκήσεις αναπνοής. Ή κλείστε απλώς τα μάτια και 
σκεφθείτε πως περπατάτε στο πλάι μιας υπέροχης, γα-
λήνιας λίμνης, ότι βλέπετε τις πάπιες να κολυμπούν, ότι 
μυρίζετε τα πεύκα κι ότι ακούτε τα πουλιά να κελαηδούν 
και τα φύλλα να θροΐζουν. Ακούστε τη μουσική που σας 
χαλαρώνει.  Σκεφθείτε μία εικόνα ή ένα πρόσωπο που 
σας κάνει να χαμογελάτε και συγκεντρωθείτε σε αυτήν.

> Πηγαίνετε για ύπνο μόνο αν είστε πραγματικά κου-
ρασμένοι και χαλαροί. Μην προσπαθείτε να «εκβιάσε-
τε» τον ύπνο, επειδή π.χ. την επόμενη μέρα έχετε κάποιο 
πολύ σημαντικό ραντεβού και «πρέπει να κοιμηθείτε 
καλά». Το πιθανότερο είναι ότι θα εκνευριστείτε και θα 
κοιμηθείτε λιγότερο από όσο υπολογίζατε. Αποφύγετε 
να εργάζεστε στο κρεβάτι, να βλέπετε τηλεόραση, να μι-
λάτε στο τηλέφωνο. Να θυμάστε ότι το κρεβάτι το χρη-
σιμοποιούμε για ύπνο και σεξ!  Κάντε θετικές σκέψεις. 

> Χρησιμοποιήστε ένα συμπλήρωμα που περιέχει με-
λατονίνη. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που παράγει ο 
οργανισμός προκείμενου να μεταφέρει σε κάθε κύτ-
ταρό  μας το μήνυμα του σκοταδιού. Το σκοτάδι 
είναι απαραίτητο για τον οργανισμό μας, 
αφού αυτό δίνει το σήμα στα όρ-
γανα και στους ιστούς ότι είναι 
ώρα να ξεκουραστούν, να 
ηρεμήσουν και να ανα-
δομηθούν. Σύμφωνα 
με έρευνες, η με-
λατονίνη μπορεί να 
συμβάλει θετικά σε 
έναν καλύτερο ύπνο.

To sweetest Dreams από τη solgar, 
χάρη στον μοναδικό συνδυασμό με-
λατονίνης και θεανίνης που περιέχει, 
εξασφαλίζει έναν ήσυχο και ξεκού-
ραστο ύπνο και υπόσχεται ... όνειρα 
γλυκά. H θεανίνη είναι ένα αμινοξύ 
φυσικά ευρισκόμενο στο πράσινο 
τσάι. Περιορίζει δραστικά την ψυχο-
λογική ένταση, τονώνοντας το νευρικό 
σύστημα.

► Συμβουλές για καλό ύπνο
>  Μην πίνετε πολλούς καφέδες στη διάρκεια της 

ημέρας. Λίγες ώρες πριν τον ύπνο αποφύγετε τον 
καφέ, το τσάι, τη σοκολάτα και τα αναψυκτικά που 
περιέχουν καφεΐνη. 

>  Αποφύγετε το τσιγάρο και το αλκοόλ, το οποίο 
μπορεί να σας χαλαρώσει αρχικά, αλλά στη συνέ-
χεια θα σας προκαλέσει υπερδιέγερση.

>  Αποφύγετε τα λιπαρά και πολύ μεγάλα γεύματα 
αργά το βράδυ.

>  Φροντίστε να πηγαίνετε στο κρεβάτι τουλάχιστον 
τρεις ώρες μετά το τελευταίο σας γεύμα. 

>  Αν ξυπνάτε πολλές φορές κατά τη διάρκειας της 
νύχτας για να πάτε στην τουαλέτα, φροντίστε να πε-
ριορίσετε την ποσότητα των υγρών που καταναλώ-
νετε πριν τον ύπνο ή επισκεφτείτε έναν ουρολόγο.

>  Αποφύγετε την έντονη άσκηση τις βραδινές ώρες. 
>  Μην κοιμάστε το μεσημέρι ή στη διάρκεια της ημέ-

ρας, αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ. ||
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Πώς�
θα�κάψετε
το�περιττό�

λίπος

τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου

Λίγο ως πολύ όλοι ξέρουμε τα μυστικά του 
αδυνατίσματος, αλλά και τα μυστικά  της …αποτυχίας 

μας να αντιμετωπίσουμε γενναία την εμφάνιση 
με μαγιό στην παραλία. Ο διαιτολόγος κ. Σωτήρης 

Δαργκίνης λύνει τις απορίες μας σχετικά με την 
απώλεια βάρους σε συνδυασμό με το κάψιμο του 

λίπους, που αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα 
μιας επιτυχημένης δίαιτας, της καλύτερης φυσικής 

κατάστασης και της σωματικής υγείας. 



τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου

Τ
ο λίπος αποτελεί την κυριότερη μορφή απο-
θηκευμένης ενέργειας. Ωστόσο, η υπερ-
βολική κατανάλωση λιπών προκαλεί τη 
συγκέντρωση λιπώδους ιστού σε διάφορα 
σημεία του σώματος. Όπως επισημαίνει ο 

διαιτολόγος - διατροφολόγος κ. Δαργκίνης, «το λίπος 
στο ανθρώπινο σώμα λειτουργεί όχι μόνο ως αποθή-
κη ενέργειας για τον οργανισμό, αλλά και ως «μόνω-
ση», αφού προστατεύει από τα χτυπήματα και βοηθά 
στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Κατά 
την ανάπτυξη του ανθρώπου, στην παιδική και εφηβι-
κή ηλικία, η περίσσεια ενέργειας που συσσωρεύεται 
στον οργανισμό, οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των 
λιποκυττάρων και μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που οι 
επιστήμονες ονομάζουμε υπερπλαστική παχυσαρκία. 
Αντιθέτως, στο ενήλικο άτομο, τα υπάρχοντα λιποκύτ-
ταρα αυξάνονται σε μέγεθος, όταν προσλαμβάνεται 
από την τροφή περισσότερη ενέργεια. Έτσι, όπως εί-
ναι φυσικό, το ενήλικο άτομο το οποίο κατά την παιδι-
κή ηλικία και την εφηβεία απέκτησε περιττό λίπος, να 
δυσκολεύεται περισσότερο να το χάσει».

Γιατί όμως και πώς συσσωρεύεται το λίπος στον 
οργανισμό μας; Η απάντηση, τις περισσότερες φορές, 
είναι υπερβολικά απλή: γιατί τρώμε περισσότερο απ' 
όσο χρειάζεται! Όταν τροφοδοτούμε τον οργανισμό 
μας με περισσότερη ενέργεια απ' όση χρειάζεται, τότε 
ο οργανισμός την αποθηκεύει μέσα του σε μορφή 
λίπους. Το ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών, δη-
λαδή η ποσότητα ενέργειας που αποδίδουν στο σώμα 
μας κατά την πέψη, μετριέται σε θερμίδες. Όταν οι 
θερμίδες που απορροφούμε μέσω της τροφής είναι 
περισσότερες από αυτές που καταναλώνουμε, ο ορ-
γανισμός αποθηκεύει το περίσσευμα με τη μορφή 
λίπους. Αποτέλεσμα; Η αύξηση τόσο του βάρους 
μας, όσο και του όγκου του σώματός μας.

► Πώς θα απαλλαγούμε από το περιττό 
λίπος;
Η λύση, σύμφωνα με τον ειδικό είναι 
ο συνδυασμός σωστής διατροφής και 
άσκησης. «Αυτό που είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε, είναι πως πρέπει να 
εξωθήσουμε τον οργανισμό μας στο να 
κάψει την ενέργεια που έχει αποθηκεύσει 
για μελλοντική χρήση. Ένα κιλό καθαρού 

λίπους ισοδυναμεί με περίπου 9.000 θερμίδες. Στον 
ανθρώπινο οργανισμό βέβαια, το λίπος δεν είναι κα-
θαρό. Γι’ αυτό, για να κάψουμε ένα κιλό λίπους, πρέ-
πει να χάσουμε περίπου 7.500 θερμίδες. Η απώλεια 
λιπώδους ιστού και συνεπώς η καύση των θερμίδων 
μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Είτε θα πρέπει 
να προσλαμβάνουμε σε καθημερινή βάση, λιγότερες 
θερμίδες από αυτές που χρειάζεται ο οργανισμός μας 
για να διατηρήσει το βάρος του, είτε θα πρέπει να εκ-
παιδεύσουμε μέσω της άσκησης, τον οργανισμό μας 
να καίει περισσότερη ενέργεια. Φυσικά, όπως είναι 
λογικό, η καλύτερη λύση είναι ο συνδυασμός και των 
δύο», εξηγεί ο κ. Δαργκίνης και συμπληρώνει: 

«Η απώλεια βάρους απαιτεί ισορροπημένη διατρο-
φή και άσκηση. Δεν πρέπει να εξωθούμε το σώμα μας 
στα άκρα. Αυτό ισχύει ιδίως σε ότι αφορά τις δίαιτες. 
Δυστυχώς, πολύς κόσμος θεωρεί πως αν ελαχιστο-
ποιήσει την πρόσληψη ενέργειας, θα κατορθώσει να 
χάσει βάρος και λίπος σε συντομότερο χρονικό διά-
στημα. Με μια δίαιτα με λίγες θερμίδες και μη ισορ-
ροπημένη σε θρεπτικά στοιχεία, το μεγαλύτερο μέρος 
από τα κιλά που θα χαθούν θα είναι μυϊκός ιστός και 
νερό και, δυστυχώς, ελάχιστο λίπος.  

Χάνοντας όμως μυικό ιστό, καίμε λιγότερες θερ-
μίδες και αδυνατίζουμε δυσκολότερα. Ο ρυθμός του 
μεταβολισμού χαμηλώνει μέχρι και κατά 45% και δι-
αταράσσεται. 

Συνεπώς, για να μπορέσει κάποιος να χάσει κι άλλα 
κιλά ή για να διατηρήσει το νέο βάρος που απέκτησε, 



θα πρέπει να μειώσει ακόμη πε-
ρισσότερο τις θερμίδες που θα 
παίρνει από το φαγητό του, κάτι το 
οποίο όπως όλοι καταλαβαίνουμε 
δεν είναι σωστό. Μαγικές λύσεις 
και δίαιτες εξπρές με θεαματικά 
αποτελέσματα δεν υπάρχουν, γι’ 
αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προ-
σεκτικοί».

► Σύμμαχοι τα προϊόντα καύσης 
λίπους
Μπορεί "θαύματα" να μην γίνο-
νται υπάρχουν όμως προϊόντα τα 
οποία ενισχύουν την προσπάθειά 
μας να κάψουμε το περιττό λίπος 
και να αποκτήσουμε τη σιλουέτα 
που πάντα ονειρευόμασταν. Αν 
δηλαδή ακολουθούμε ένα ισορ-
ροπημένο πρόγραμμα διατροφής 
και ασκούμαστε τακτικά, ένα τέ-
τοιο σκεύασμα θα λειτουργήσει 
επικουρικά στην προσπάθεια 
διατήρησης ή απώλειας βάρους. 
Αν λαμβάνει κανείς ένα τέτοιο 
συμπλήρωμα, χωρίς σωστή δια-
τροφή και άσκηση, είναι πολύ πι-
θανό να μην έχει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. 

Ποια είναι όμως αυτά τα προϊό-
ντα και πώς λειτουργούν;

► Τα θερμογενετικά
Τα θερμογενετικά αυξάνουν με 
διάφορους τρόπους τη θερμο-
κρασία του σώματος, με αποτέλε-
σμα την επιτάχυνση του μεταβο-
λισμού και την απώλεια θερμίδων 
με τη μορφή θερμότητας. Ανάλο-
γα με το προϊόν, τα θερμογενετικά 
συμπληρώματα μπορεί να περι-
έχουν ένα δραστικό συστατικό 
ή συνδυασμούς τους: συστατικά 
πράσινου καφέ,  εκχυλίσματα 
τσαγιού, πιπέρι καγιέν, μεθειο-
νίνη, χολίνη και ινοσιτόλη, που 
δρουν επικουρικά για την καύση 
του λίπους. Η σύνθεσή τους συ-
χνά συμπληρώνεται με χρώμιο, 
που συμβάλλει στη ρύθμιση των 
φυσιολογικών επιπέδων της γλυ-
κόζης στο αίμα και μαύρο πιπέρι 
που αυξάνει τις καύσεις του ορ-
γανισμού. Στην αγορά κυκλοφο-
ρούν πολλά προϊόντα που περι-
έχουν, μόνα ή σε συνδυασμούς, 
θερμογενετικά συστατικά.
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Γιατί όμως και πώς 
συσσωρεύεται το 

λίπος στον οργανισμό 
μας; Η απάντηση, τις 
περισσότερες φορές, 

είναι υπερβολικά 
απλή: γιατί τρώμε 

περισσότερο από όσο 
χρειάζεται! 
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► Τα λιποτροπικά 
Τα λιποτροπικά σκευάσμα-
τα ενεργοποιούν ένζυμα που 
εμπλέκονται στο μηχανισμό 
της λιπόλυσης και, γενικότερα, 
δρουν υποβοηθώντας τον μετα-
βολισμό του λίπους και ιδιαίτερα 
την αποβολή του από το ήπαρ.

Τα δημοφιλέστερα σήμερα λι-
ποτροπικά είναι η καρνιτίνη, η 
λεκιθίνη, η χολίνη, η ινοσιτόλη, 
η L-μεθειονίνη. Τα λιποτροπικά 
θεωρούνται ασφαλή, στο πλαίσιο 
της συνιστώμενης δοσολογίας, 
και αποτελεσματικά. Η χολίνη και 
η ινοσιτόλη θεωρούνται παράγο-
ντες που μετατοπίζουν το λίπος 
στο σώμα και, επιπλέον, ελαττώ-
νουν τα επίπεδα της κακής χο-
ληστερόλης. Δεν είναι βιταμίνες, 
αλλά συχνά ταξινομούνται μαζί 
με την Ομάδα Βιταμινών του συ-
μπλέγματος Β. Η λεκιθίνη είναι 
λιποδιαλύτης, διασπά δηλαδή το 
λίπος σε μικρά μόρια, τα οποία 
μεταφέρονται εύκολα στο αίμα. 
Η μεθειονίνη είναι ένα αμινοξύ 
που συμμετέχει στην οξείδωση 
του λίπους με στόχο την παραγω-
γή ενέργειας. Μαζί με τη χολίνη 
και την ινοσιτόλη είναι ένας ζω-
τικός παράγων για την καύση των 
λιπών, ιδιαίτερα όταν συνδυαστεί 
με τη σωματική άσκηση.

► Αναστολείς απορρόφησης
Διακρίνονται σε αναστολείς 
απορρόφησης διατροφικού λί-
πους (fat blockers) και ανα-
στολείς απορρόφησης υδαταν-
θράκων (carb blockers), ενώ 
υπάρχουν ορισμένα προϊόντα 
που παρουσιάζουν και τις δύο 
δράσεις. Η δράση των περισσό-
τερων αναστολέων είναι τοπι-
κή στον γαστρεντερικό σωλήνα. 
Λαμβάνονται λίγο πριν ή μαζί 

με τροφές που περιέχουν λίπη ή 
αμυλούχους υδατάνθρακες και 
δεσμεύουν εκλεκτικά μέρος των 
διατροφικών αυτών συστατικών, 
εμποδίζοντας την απορρόφησή 
τους. Έτσι, μειώνεται η συνολική 
θερμιδική πρόσληψη.

Οι άπεπτες ίνες, δεσμεύουν 
τα λίπη των τροφών σε ποσότη-
τα μέχρι και πέντε φορές μεγα-
λύτερη από το βάρος τους και 
αποβάλλονται μαζί με αυτό από 
τον εντερικό σωλήνα, χωρίς να 
μπουν στην κυκλοφορία του αί-
ματος. Ορισμένοι τύποι φυτικών 
ινών, όπως το υδροκιτρικό οξύ 
(HCA), καθυστερούν την απορρό-
φηση υδατανθράκων και μειώ-
νουν τη μετατροπή τους σε λίπος, 
ενώ ασκούν επίσης ήπια ανορε-
ξιογόνο και υπακτική δράση. Το 
υδροκιτρικό οξύ έχει ταυτόχρονα 
ήπια θερμογενετική δράση και 
κόβει την όρεξη.
Το χρώμιο, τέλος, ενισχύει τη 
δράση της ινσουλίνης και είναι 

απαραίτητο για τις βασικές δι-
εργασίες του μεταβολισμού της 
γλυκόζης και για τον έλεγχο των 
επιπέδων των λιπών στο αίμα, 
ενώ θεωρείται χρήσιμο και στον 
μεταβολισμό του λίπους.

► Το ClA
Το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ 
(Conjugated Linoleic Acid, CLA) 
είναι μία φυσική ουσία που, σύμ-
φωνα με τελευταίες έρευνες, 
έχει βρεθεί ότι μπορεί να παίξει 
ρόλο στην αντιμετώπιση της πα-
χυσαρκίας. Ανήκει σε μια κατη-
γορία θρεπτικών συστατικών που 
ονομάζονται λιπαρά οξέα και θα 
λέγαμε ότι είναι ένα από τα λεγό-
μενα «καλά» λιπαρά οξέα, όπως 
είναι και τα ω-3 λιπαρά, τα οποία 
έχει άμεση ανάγκη το σώμα μας. 
Μελέτες έδειξαν ότι το CLA μπο-
ρεί να μειώσει τα επίπεδα του 
σωματικού λίπους και να αυξήσει 
τα επίπεδα της σωματικής άλιπης 
μάζας. ||



who is who
Ο  Διαιτολόγος - 
Διατροφολόγος 
Σωτήρης 
Δαργκίνης
σπούδασε 
στο τμήμα 
Διατροφής 

και Διαιτολογίας του 
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 
από το οποίο αποφοίτησε 
το 2000. Εκπόνησε 
με συνεργάτες την 
πτυχιακή εργασία με θέμα 
«Επίδραση ψυχολογικών 
παραγόντων στην επιλογή 
και σχεδιασμό δίαιτας σε 
ενήλικες».
Εργάστηκε ως διαιτολόγος 
σε μεγάλα ινστιτούτα 
αδυνατίσματος και σε 
κέντρο παρασκευής 
υγιεινών γευμάτων 
της Θεσσαλονίκης. Το 
2011 παρακολούθησε 
Μεταπτυχιακές σπουδές 
και Εξειδικεύτηκε 
στη Διατροφική και 
Ψυχολογική αντιμετώπιση 
Διατροφικών Διαταραχών 
και της Παχυσαρκίας 
(Master Practitioner 
in Eating Disorders & 
Obesity) από το ΚΕΑΔΔ, 
σύμφωνα με το Εθνικό 
Κέντρο Διατροφικών 
Διαταραχών της Μεγάλης 
Βρετανίας. Είναι μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας 
Παχυσαρκίας.  Συμμετέχει 
στα περισσότερα συνέδρια 
και συμπόσια σχετικά 
με τη διατροφή και 
έχει συμμετάσχει ως 
καλεσμένος σε διάφορες 
τηλεοπτικές εκπομπές, 
μιλώντας για θέματα 
διατροφής. Από το 2005 
διατηρεί το δικό του 
διαιτολογικό γραφείο. 
Εγνατίας 90,  Θεσσαλονίκη 
& Επανομή Θεσσαλονίκης, 
Τηλ. /fax: 2310240607
e-mail: darginis@yahoo.gr

solGAR - TonAlIn ClA 
Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ
Το Tonalin ClA της solgar είναι μία μοναδική και ασυναγώνι-
στη φόρμουλα, που μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του απο-
θηκευμένου υποδόριου λίπους και στον έλεγχο του βάρους, 
ενώ παράλληλα δρα θετικά στη διατήρηση του μυϊκού ιστού. 
Αν συνδυαστεί με συστηματική άσκηση και υγιεινή διατροφή, 
το φυσικό αυτό σκεύασμα θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τα 
οφέλη σε: 
• Άτομα που επιθυμούν να χάσουν σωματικό λίπος και ταυτόχρονα να διατηρή-
σουν το μυϊκό ιστό του σώματος τους • Άτομα που επιθυμούν απώλεια και έλεγχο 
του βάρους τους • Αθλητές και ασχολούμενους με φυσική κατάσταση και μυϊκή 
ανάπτυξη. 
Το Tonalin CLA της SOLGAR παράγεται από έλαιο σπόρων καρθαμέλαιου και 
είναι η ποιοτικότερη μορφή ClA, χωρίς συντηρητικά και συνθετικές ουσίες. 

solGAR - lIPoTRoPIC FACToRs 
βΡΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ!

Τo lipotropic Factors της solgar είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα 
διατροφής που περιέχει χολίνη, ινοσιτόλη και L-μεθειονίνη. Ο 
συνδυασμός των τριών αυτών φυσικών συστατικών, δρα ιδιαί-
τερα αποτελεσματικά ως λιποτροπικός παράγοντας, με αποτέ-
λεσμα να διεγείρει την καύση του λίπους στο σώμα, συμβάλ-
λοντας στην προσπάθεια για απώλεια βάρους. Το φυσικό αυτό 
συμπλήρωμα διατροφής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

διάσπαση του διατροφικού λίπους και στην απομάκρυνση του λίπους από το 
ήπαρ, επιδρά θετικά στη μείωση της χοληστερίνης και βοηθά στον έλεγχο του 
σωματικού βάρους, με συνολικά πολύ θετικό αντίκτυπο στην υγεία του οργανι-
σμού. Γυρίστε, λοιπόν, στα παλιά σας κιλά, με το Lipotropic Factors της Solgar!

solGAR -ThERmoGEnIC ComPlEx 
ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣΗΣ
Η θερμογένεση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παρά-
γοντες που συμβάλλουν στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Η 
Solgar συνδύασε 8 από τα συστατικά-κλειδιά που μας προσφέ-
ρει η φύση και δημιούργησε το Thermogenic Complex, που 
βοηθά στον έλεγχο του βάρους και στην καύση του λίπους. 
Το Svetol, που περιέχει, αποτελεί προϊόν πατέντας, με ενεργό 
συστατικό του το Chlorogenic Acid (πολυφαινόλη). Επιπλέον, 
περιέχει μεθειονίνη, χολίνη και ινοσιτόλη, συστατικά, που βο-
ηθούν στην καλύτερη λειτουργία του ήπατος, πράσινο τσάι και 
πιπέρι καγιέν, που δρουν επικουρικά για την καύση του λίπους. Επίσης, χρώμιο, 
που συμβάλλει στη ρύθμιση των φυσιολογικών επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα 
και το μαύρο πιπέρι, που αυξάνει τις καύσεις του οργανισμού. 
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Η ISOPLUS προτείνει...
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H  
κυτταρίτιδα είναι μια 
διαταραχή της φυσι-
ολογικής λειτουργίας 
του συνδετικού υποε-
πιδερμικού ιστού που 

περιβάλλει σαν μεμβράνη το μυϊκό 
ιστό και χαρακτηρίζεται από τοπι-
κή αύξηση λίπους σε επιλεγμένες 
περιοχές του σώματος, αύξηση 
του όγκου των λιποκυττάρων, συσ-
σώρευση νερού και τοξινών και 
ανεπάρκεια της κυκλοφορίας του 
αίματος και της λέμφου, η οποία 
καταλήγει σε κυκλοφορική στά-
ση. Πολύπλοκο φαινόμενο κι αυτό 
εξηγεί εν μέρει και τη δυσκολία 
στην αντιμετώπισή του.

Η κυτταρίτιδα εμφανίζεται κυ-
ρίως στις γυναίκες, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και βάρους, συνήθως από 
την εφηβεία και μετά, γεγονός 
που τη συνδέει με τις ορμόνες 
του φύλου. Παρατηρείται αύξηση 
της έντασης και της έκτασης της 
κυτταρίτιδας σε γυναίκες κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης (τα οι-
στρογόνα προκαλούν κατακράτηση 
άλατος και νερού), αλλά και στην 
κλιμακτήριο (η εμμηνόπαυση επη-
ρεάζει την κυκλοφορία αίματος, 
του σωματικού λίπους, της λεμφι-
κής παροχέτευσης και του συνδε-
τικού ιστού, τα οποία επηρεάζουν 
την ανάπτυξη της κυτταρίτιδας).

► Γιατί και πού εμφανίζεται; 
Οι γλουτοί, το πάνω τμήμα των 

μηρών, τα μπράτσα, η κοιλιά και η 
εσωτερική πλευρά των γονάτων 
είναι τα πιο ευάλωτα σημεία του 
σώματος για την εμφάνιση κυτταρί-
τιδας. Οι παράγοντες που ευνοούν 
την εμφάνισης της κυτταρίτιδας εί-
ναι πολλοί και διάφοροι, με σημα-
ντικότερους:

Το φύλο. Η κυτταρίτιδα «προτι-
μά» τις γυναίκες, διότι στο γυναι-
κείο σώμα οι λιπώδεις ιστοί είναι 
περισσότεροι.  

Οι ορμονικές διαταραχές. Π.χ. 
η υπολειτουργία του θυρεοειδούς 
μειώνει τους μεταβολικούς ρυθ-

Μόνο στο άκουσμα της λέξης κυτταρίτιδα, ένα ερώτημα έρχεται στο μυαλό κάθε 
γυναίκας: «Πώς θα βγω στην παραλία»; Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι, 8 
στις 10 γυναίκες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι φυσιολογικό βάρος εμφανίζουν 

κυτταρίτιδα. Πώς όμως δημιουργείται και τι μπορούμε να κάνουμε για να τη νικήσουμε; 
Η διαιτολόγος κ. Γεωργία Ονταμπάσογλου, μας εξηγεί τι προκαλεί την κυτταρίτιδα, αλλά 

και πώς θα της κάνουμε... έξωση από τους μηρούς και τους γλουτούς μας.

Κυτταριτιδα

Πείτε�αντίο��
στον�Νο�1�καλοκαιρινό�

γυναικείο�εχθρό

τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου
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μούς του οργανισμού μας. Επίσης,  
πολλές φορές, ορμονικές διαταρα-
χές μπορούν να προκληθούν από τη 
χρήση αντισυλληπτικών χαπιών, με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση κυτταρί-
τιδας.

Η καθιστική ζωή. Η έλλειψη 
κίνησης επηρεάζει αρνητικά την 
κυκλοφορία του αίματος και, κατά 
συνέπεια, εμφανίζεται ανεπάρκεια 
εφοδιασμού των ιστών με οξυγόνο.

Η διατροφή. Η υπερβολική κα-
τανάλωση τσιγάρου, καφέ, αλατιού 
και οινοπνεύματος διευκολύνουν 
την εξάπλωση της κυτταρίτιδας. 
Επίσης, μια διατροφή πλούσια σε 
λίπη, άμυλο και ζάχαρη προκαλεί 
αύξηση βάρους και άρα αυξάνει τις 
πιθανότητες και για την εμφάνιση 
κυτταρίτιδας. 

Η ενδυμασία. Τα στενά ρούχα, οι 
σφιχτές ζώνες και τα στενά παπού-
τσια με ψηλά τακούνια, εμποδίζουν 
τη σωστή κυκλοφορία του αίματος 
και δημιουργούν ευνοϊκές συνθή-
κες για την εμφάνιση κυτταρίτιδας.

Η στάση του σώματος. Η κακή ή 
ελλιπής αναπνοή, λόγω της στάσης 
του σώματος ή λόγω άγνοιας απο-
τελεί ένα «άγνωστο» μέχρι σήμερα 
αίτιο της κυτταρίτιδας. Σύμφωνα με 
μελέτες, όταν τα πόδια κρέμονται 
στην καρέκλα για πολλές ώρες, δί-
χως να κινούνται, προκαλείται κακή 
αιματική και λεμφική κυκλοφορία 
και κατακράτηση υγρών.

Γενικά, αιτίες που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη συγκράτηση λί-
πους και νερού στο σώμα μας,  
μπορούν να συμβάλλουν στην εμ-
φάνιση ή στην αύξηση της κυττα-
ρίτιδας.

► Τα είδη της κυτταρίτιδας
Η κυτταρίτιδα προσβάλλει περισ-
σότερα από τα 3/4 του γυναικείου 
πληθυσμού. Αυτό όμως δεν σημαί-

νει ότι καθετί που μοιάζει με κυττα-
ρίτιδα είναι κιόλας. Είναι σημαντικό, 
λοιπόν, πρώτα από όλα να γίνει η 
σωστή διάγνωση. Κι αυτό, γιατί δεν 
αποκλείεται να πρόκειται απλώς για 
χαλάρωση που προκλήθηκε π.χ. 
από απότομη απώλεια βάρους ή έλ-
λειψη κίνησης.

Οι απόψεις διίστανται σχετικά με 
τα «είδη» ή τους «τύπους» της κυτ-
ταρίτιδας, όμως οι επικρατέστεροι, 
σύμφωνα με τους ειδικούς είναι οι 
ακόλουθοι:

1. Μαλακή κυτταρίτιδα: απλώ-
νεται σε πλατιές ζώνες και μεγά-
λες επιφάνειες. Είναι κινητή με 
χαλαρές πτυχές του δέρματος. 
Οφείλεται στην απότομη και με-
γάλη απώλεια βάρους, χωρίς την 
υποστήριξη άσκησης, σε κακή 
εφαρμογή μάλαξης και χρήση 
διουρητικών. Εμφανίζεται σε γυ-
ναίκες με ανεπαρκή μυϊκό τόνο 
και διαστολή των επιχωρίων φλε-
βικών αγγείων και το πρόβλημα 
υπερτονίζεται κατά το περπάτημα. 
Δεν είναι ορατή σε όρθια στάση 
και γίνεται αντιληπτή με τη σύσπα-
ση του δέρματος. Εκτείνεται με-
ταξύ των μυών του δέρματος και 
το χαρακτηριστικό της είναι ότι οι 
ιστοί στερούνται δραστηριότητας 
και οι φλεβικοί κλάδοι διαστέλλο-
νται με μεγάλη ευκολία.

2. Σκληρή κυτταρίτιδα: είναι 
συμπαγής και συμπυκνωμένη, εμφα-
νίζεται σε νέες γυναίκες με πολύ καλό 
μυϊκό τόνο και εντοπίζεται κυρίως 
στους μηρούς, στους γλουτούς, στον 
αυχένα και στον δελτοειδή. Το δέρμα 
είναι ξηρό και ανώμαλο, εμφανίζο-
ντας σημάδια ρήξης. Είναι ορατή και 
σε όρθια θέση.

3. Οιδηματώδης κυτταρίτι-
δα: έχει τη μορφή της μαλακής 
κυτταρίτιδας, με τη διαφορά ότι 
εμφανίζονται οιδήματα που είναι 

Ο πιο ουσιαστικός 
και υγιής τρόπος να 

την αντιμετωπίσουμε 
είναι με συνδυασμό 
άσκησης και σωστής 
διατροφής. Με τη 

συχνή και συστηματική 
γυμναστική, 

τονώνονται οι μύες 
και αποβάλλονται οι 
επιβλαβείς τοξίνες
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συνεπεία της κακής κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου. 
Εμφανίζεται κυρίως στα κάτω άκρα, ενώ οι κιρσοί και το αί-
σθημα βαρύτητας στα πόδια είναι χαρακτηριστικές καθώς και η 
ύπαρξη έντονου πόνου κατά την πίεση στα σημεία όπου εμφα-
νίζεται.

4. Ελαφρά κυτταρίτιδα: το δέρμα εμφανίζεται λείο σε όρθια 
θέση, ενώ η κυτταρίτιδα είναι εμφανής μόνο κατά τη σύσπαση 
του δέρματος ή κατά το τεστ τσιμπήματος.

5. Επώδυνη κυτταρίτιδα: χαρακτηρίζεται από εμφάνιση πό-
νου διαφορετικής έντασης κατά την ψηλάφηση. 

► Πώς θα την αντιμετωπίσουμε;
«Ο πιο ουσιαστικός και υγιής τρόπος να την αντιμετωπίσουμε 
είναι με συνδυασμό άσκησης και σωστής διατροφής. Με τη 
συχνή και συστηματική γυμναστική, τονώνονται οι μύες και 
αποβάλλονται οι επιβλαβείς τοξίνες. Το βάδισμα με άνετα πα-
πούτσια έχει θεαματικά αποτελέσματα, διότι τα πόδια λειτουρ-
γούν ως αντλία για τα αγγεία, με αποτέλεσμα να τονώνεται η 
κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου. Από τις αθλητικές 
δραστηριότητες, οι πλέον προσιτές και κατάλληλες είναι το κο-
λύμπι, η ποδηλασία, ενώ συστήνεται ιδιαίτερα ο χορός και το 
περπάτημα. 

Μια ισορροπημένη διατροφή με βασικά της στοιχεία τη μει-
ωμένη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών (κρέας, γαλακτοκο-
μικά), τη μείωση της κατανάλωσης αλατιού, ιδιαίτερα αυτού 
που περιέχεται σε επεξεργασμένα τρόφιμα (π.χ. κονσέρβες), 
την αποφυγή των γλυκών και των μπισκότων, την επάρκεια σε 
φρούτα και λαχανικά και την κατανάλωση άφθονου νερού μπο-
ρεί επίσης να αποτελέσει αντίβαρο στην κυτταρίτιδα», εξηγεί η 
κ. Ονταμπάσογλου. 

Η διαιτολόγος – διατροφολόγος 
Γεωργία Ονταμπάσογλου 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 
8/10/1982. Σπούδασε στο τμήμα 
Διατροφής και Διαιτολογίας του 
ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, από όπου αποφοίτησε το 
2007. 
Πραγματοποίησε την πρακτική της 
άσκηση ως βοηθός διαιτολόγου 
σε γνωστό διαιτολογικό γραφείο, 
αναλαμβάνοντας ποικίλα περιστατικά. 
Όσο ήταν προπτυχιακή φοιτήτρια, 
παρακολούθησε κλινικά περιστατικά στο 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου και Αχέπα της 
Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση των 
σπουδών της, εργάστηκε για 4 χρόνια 
ως ανεξάρτητη συνεργάτης σε αλυσίδα 
γυμναστηρίων και σε δύο ινστιτούτα 
αισθητικής, παρέχοντας συμβουλές 
διατροφής. Όλο αυτό το διάστημα 
εργάστηκε και ως ανεξάρτητη διαιτολόγος 
με επισκέψεις κατ’ οίκον, βοηθώντας με 
επιτυχία σημαντικό αριθμό ανθρώπων με 
χρόνιες παθήσεις και διάφορα προβλήματα 
υγείας να χάσουν βάρος.
Εξειδικεύεται στις διατροφικές 
διαταραχές και στην παχυσαρκία (Master 
Practitioner – Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, 
που λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία 
και συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Διατροφικών Διαταραχών της Μεγάλης 
Βρετανίας και τελεί υπό την αιγίδα του 
Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων).
Παίρνει μέρος σε ενημερώσεις σχολείων 
της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ανάπτυξη 
από τους μαθητές σωστών διατροφικών 
συνηθειών. Παρακολουθεί συστηματικά 
τις εξελίξεις της διαιτολογίας, 
συμμετέχοντας σε συνέδρια και ημερίδες.
Είναι μέλος της Ένωσης Διαιτολόγων-
Διατροφολόγων Ελλάδος και μέλος του 
Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών και 
Ερευνών (ΙΔΜΕ).
Από τον Μάιο του 2010, λειτουργεί το δικό 
της διαιτολογικό γραφείο στην περιοχή 
των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 
Ελευθερίου Βενιζέλου 80-82, 
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 733113
e-mail: info@nutritioncenter.gr
www.nutritioncenter.gr 

who is who



>  solGAR - GoTu kolA AERIAl ExTRACT 
Καταπολεμά την κυτταρίτιδα από... μέσα!
Το Gotu kola Aerial Extract (Centella 
asiatica) της solgar είναι ένα συμπλήρω-
μα διατροφής υψηλής ισχύος, το οποίο 
περιέχει 100% αγνά φυτικά εκχυλίσματα. 
Το  Gotu Kola Aerial Extract συμβάλλει 
στην κινητοποίηση της κυκλοφορίας 
του αίματος στα κάτω άκρα, στην ενδυ-
νάμωση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων 
αγγείων, ενώ μπορεί να λειτουργήσει 
κατά της κατακράτησης των υγρών από 
το σώμα, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο 
στη ρύθμιση της κυτταρίτιδας στην περιοχή των γοφών και 
των μηρών και βελτιώνοντας την ανεπιθύμητη όψη φλοιού 
πορτοκαλιού.

> DR. oRGAnIC - oRGAnIC RoYAl JEllY CEllulITE 
CREAm 200ml
Βασιλική περιποίηση κατά της κυτταρίτιδας

Η Κρέμα κατά της Κυτταρίτιδας 
organic Royal Jelly Cellulite 
Cream της dr. organic είναι 
ιδανική για καθημερινή εφαρ-
μογή. Σε συνδυασμό με μασάζ, 
συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της κυτταρίτιδας, των ατελει-
ών του δέρματος και της όψης 
φλοιού πορτοκαλιού.

Η σύνθεσή της, με Βασιλικό 
Πολτό, Καφεΐνη και Θαλάσ-
σιο Κρίνο Hydrofiltrat Marine 
Lotus, βελτιώνει την κυκλοφο-
ρία, τονώνει την επιδερμίδα και 
χαρίζει πιο νεανική, σφριγηλή 

και απαλή όψη στο δέρμα. Βοηθάει στη μείωση πόντων στις 
περιοχές των γοφών και των μηρών και στην ενίσχυση της 
φυσικής διαδικασίας ανανέωσης των κυττάρων, ενώ ταυ-
τόχρονα δρα αντιοξειδωτικά ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. 
Απορροφάται γρήγορα και αφήνει το δέρμα σφριγηλό και 
ενυδατωμένο, με ένα εξαιρετικά δροσερό άρωμα αιθέριων 
ελαίων από Λεμόνι, Γεράνι, Πατσουλί και Σανταλόξυλο. 

Φυσικά, υπάρχουν και οι «αισθητι-
κές» και «καλλυντικές» λύσεις, που λει-
τουργούν επικουρικά στην προσπάθειά 
μας για απαλλαγή από τον... εφιάλτη της 
κυτταρίτιδας. Διαφόρων ειδών θεραπεί-
ες συμβατικές, όπως για παράδειγμα οι 
αισθητικές επεμβάσεις (π.χ. λιποαναρρό-
φηση) ή και εναλλακτικές, όπως η αρω-
ματοθεραπεία και ο βελονισμός, υπόσχο-
νται αποτελέσματα κατά της κυτταρίτιδας, 
τα οποία, όπως τονίζει η ειδικός: «γίνο-
νται αισθητά σε συνδυασμό με σωστή δι-
ατροφή και άσκηση». 

Μία από τις πιο διαδεδομένες σήμε-
ρα μεθόδους για την αντιμετώπιση της 
κυτταρίτιδας είναι η ηλεκτροθεραπεία. 
Η διοχέτευση κάποιας μορφής ενέργει-
ας στις πάσχουσες περιοχές (θερμική, 
μηχανική, ηλεκτρική), έχει σαν στόχο να 
βελτιώσει τις λειτουργίες των συστημά-
των του ανθρώπινου οργανισμού (λεμ-
φικό, αγγειακό, φλεβικό, αρτηριακό, μυ-
ϊκό). Η ηλεκτροθεραπεία εντάσσεται σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο εφαρμογών που 
στηρίζονται σε παραδεκτές επιστημονικά 
αρχές και γνώσεις πάνω στη Βιολογία, τη 
Φυσική και τη Χημεία. Ηλεκτροθεραπεία 
για την κυτταρίτιδα, τη χαλάρωση και το 
τοπικό πάχος, μπορούν να εφαρμόσουν 
μόνο διπλωματούχοι Αισθητικοί, αφού 
λάβουν υπ’ όψη τις αντενδείξεις όπως: 
καρδιαγγειακές παθήσεις, δερματοπά-
θειες, επιληψία, σακχαρώδης διαβήτης, 
εγκυμοσύνη, σκλήρυνση κατά πλάκας, 
ύπαρξη καρδιακού βηματοδότη, έμμηνος 
ρύση, ύπαρξη μεταλλικής πρόθεσης κ.ά.

Τα εξειδικευμένα καλλυντικά προϊ-
όντα (κρέμες, τζελ) που χρησιμοποι-
ούνται στο σπίτι, αποτελούν μία ακόμα 
βοήθεια για την αντιμετώπιση της κυτ-
ταρίτιδας. Πρέπει όμως να θυμάστε ότι 
η χρήση τους θέλει ευλαβική συνέπεια. 
Η χρήση αυτών των προϊόντων θα πρέ-
πει να συνεχίζεται καθημερινά, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, προκειμέ-
νου να έχουμε τα προσδοκώμενα απο-
τελέσματα. ||
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Η ISOPLUS προτείνει...





Τι μας έρχεται στο νου όταν ακούμε 
τη λέξη χυμός; Συνήθως ένα ποτήρι 

φρέσκος χυμός πορτοκαλιού, γεμάτος 
άρωμα, γεύση και βιταμίνες. Μήπως 

ήρθε η ώρα να διευρύνουμε τις 
επιλογές μας;  Η επιστήμη λέει ναι…

Oι...�εναλλακτικοί�χυμοί
τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου 

διατροφη



T 
α τελευταία χρόνια, κερ-
δίζουν έδαφος χυμοί 
που δεν είναι φτιαγμέ-
νοι από συνήθη φρού-
τα, όπως το πορτοκάλι, 

το μήλο ή η μπανάνα, αλλά από 
εξωτικά φρούτα –ή μάλλον- 
εξωτικά... υπερ-φρούτα! Φρούτα 
δηλαδή που έχουν ξεχωρίσει για 
τον πλούτο των αντιοξειδωτικών 
ουσιών και των άλλων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχουν. 

Πρόκειται για μια  νέα γενιά 
χυμών που διεκδικούν την προ-
τίμησή μας και παράγονται από 
γνωστά σε πολλούς φυτά και 
καρπούς, όπως το ρόδι και η 
αλόη, αλλά και άγνωστα, όπως 
το ακάι και το  γκότζι μπέρι. Σε τι 
διαφέρουν όμως από τους συνή-
θεις χυμούς και πόσο ωφέλιμοι 
είναι για την υγεία μας; Ο φαρ-
μακοποιός κ. Παναγιώτης Γεωρ-
γάλας, απαντά στις απορίες μας 
σχετικά με τα εναλλακτικά αυτά 
προϊόντα, που τείνουν να εξελι-
χθούν σε μόδα, που ήλθε για να 
... μείνει!

► Αλόη
Πρόκειται για ένα πραγματικά 
θαυματουργό φυτό, όπως εξηγεί 
ο κ. Γεωργάλας. Είναι γνωστό για 
τις πολλαπλές του δράσεις και 
για τη «δροσιά» που εκπέμπει το 
άρωμα και ο χυμός του. 

«Η Αλόη είναι πάρα πολύ ευερ-
γετική για το στόμα και τα ούλα. 
Προσφέρει γρήγορη επούλωση, 
καθώς ενισχύει τη λειτουργία των 
ινωδών βλαστοκυττάρων, που εί-
ναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό 
του κολλαγόνου», εξηγεί ο ειδι-
κός. 

«Έχει επίσης την ιδιότητα να 
βελτιώνει τη λειτουργία του πε-
πτικού συστήματος και να βοηθά 
στην πέψη και στην καλή λειτουρ-
γία του εντέρου άρα στην ομαλή 
απορρόφηση των θρεπτικών συ-
στατικών που παίρνουμε από την 
τροφή μας. Η Αλόη Βέρα έχει φυ-
σικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 
Η συχνή χρήση του χυμού Aloe 
Vera μπορεί να συμβάλει στη 
ρύθμιση της εντερικής λειτουργί-
ας και στην αυξημένη απορρόφη-
ση πρωτεϊνών, λειτουργώντας ως 
ήπιο καθαρτικό, ενώ ταυτόχρονα, 
μπορεί να μειώσει τα μη φιλικά 
προς τον οργανισμό βακτήρια 
και τους ζυμομύκητες με φυσι-
κό τρόπο. Παράλληλα, συμβάλλει 
αποτελεσματικά στη μείωση της 
αίσθησης καούρας στο στομάχι 
και ανακουφίζει από τις πεπτικές 
διαταραχές», επισημαίνει ο ειδι-
κός.

Αν και είναι γνωστή για την 
εξωτερική της χρήση στο δέρ-
μα, όπου έχει αντιφλογιστική και 
καταπραϋντική δράση, τα οφέλη 
από την κατανάλωση του χυμού 
της δεν σταματούν εδώ. Σύμφω-
να με τον κ. Γεωργάλα, «η Αλόη 
Βέρα προσφέρει φυσική προστα-
σία για το αμυντικό σύστημα», 

ενώ συμπληρώνει: «Τέλος, η 
αλόη, όπως και πολλές  υπερ-
τροφές, μπορεί να συνδράμει 
στη ρύθμιση του βάρους και των 
επιπέδων ενέργειας του ανθρώ-
πιου οργανισμού, αφού εγγυάται 
μία βελτιωμένη αίσθηση ευεξί-
ας, επιτρέποντας την αύξηση των 
επιπέδων ενέργειας και βοηθώ-
ντας στη διατήρηση ενός υγιούς 
σωματικού βάρους. 

Σε ό,τι αφορά στα θρεπτικά της 
συστατικά, η αλόη είναι πλούσια 
πηγή μεταλλικών στοιχείων αλλά 
και βιταμινών».  

► Goji Berry
Το Goji Berry, που σημαίνει το 
«μούρο της ευτυχίας», είναι φυτό 
γνωστό εδώ και αιώνες στην Κίνα 
και στο Θιβέτ, ενώ πρόσφατα άρ-
χισε να καλλιεργείται πειραματικά 
και στη χώρα μας.

Θεωρείται η νούμερο ένα αντι-
γηραντική τροφή, χάρη στον 
πλούτο των αντιοξειδωτικών που 
περιέχει. Έχει πολύ υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, 
σε σχέση με άλλες, «παραδοσι-
ακές» αντιοξειδωτικές τροφές, 
όπως π.χ. το πορτοκάλι. Το πορ-
τοκάλι περιέχει 750 μονάδες αντι-
οξειδωτικών (ORAC), έναντι 1260 
μονάδων που περιέχει το σπανά-
κι, 2400 μονάδων που περιέχει το 
βατόμουρο και περισσότερων από 
25000 μονάδων του Goji Berry! 
Περιέχει επίσης, 500 φορές πε-
ρισσότερη βιταμίνη C από τα πορ-
τοκάλια, συμβάλλοντας σημαντικά 
στην ενίσχυση του ανοσοποιητι-
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κού συστήματος.
Το Goji Berry χαρίζει στον οργα-
νισμό την απαραίτητη ενέργεια 
για τις καθημερινές του ανάγκες, 
ακόμη και σε συνθήκες στρες. 
Μειώνοντας τη βλαβερή δράση 
των ελευθέρων ριζών, φαίνεται 
ότι προστατεύει παράλληλα τον 
οργανισμό από ένα ευρύ φάσμα 
ασθενειών.

► Το... τυχερό ρόδι 
Οι ζουμεροί κόκκινοι σπόροι με 
τις μοναδικές ιδιότητες δεν μας 
χαρίζουν μόνο υγεία αλλά και 
ομορφιά. Αντιοξειδωτικές ουσί-
ες, όπως τανίνες, πολυφαινόλες, 
ανθοκυανίνες και πολλά ακόμη 
πολύτιμα συστατικά (βιταμίνες, 
μέταλλα, φυτικές ίνες) κατατάσ-
σουν και το ρόδι στις σούπερ τρο-
φές. Έρευνες έχουν αποδείξει 
ότι η περιεκτικότητα του χυμού 
του σε αντιοξειδωτικά είναι τρεις 
φορές υψηλότερη από το πρά-
σινο τσάι και το κόκκινο κρασί! 
«Το ρόδι ρίχνει την πίεση του 
αίματος και βελτιώνει την ερω-
τική λειτουργία των ανδρών με 
πρόβλημα στύσης. Ακόμη, εμπο-
δίζει την οξείδωση της «κακής» 
χοληστερίνης (LDL), που αποτε-
λεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου 
για καρδιαγγειακά νοσήματα, και 
μειώνει τα επίπεδα της ολικής 
χοληστερίνης», τονίζει ο ειδικός.

► Acai Berry
Το Acai Berry είναι ένα μοναδικό φρούτο. Το 90% του είναι ο σπόρος 
και μόνο το 10% είναι ο πολτός και η φλούδα, που περιέχει πολλά 
και σημαντικά θρεπτικά συστατικά.  Κατάγεται από τον Αμαζόνιο,  το 
δέντρο μοιάζει με φοίνικα και ευδοκιμεί σε υγρό περιβάλλον όπως 
οι βάλτοι. Η γεύση του καρπού είναι ένα μίγμα μεταξύ μούρων και 
σοκολάτας και το χρώμα του βαθύ πορφυρό.

«Δυστυχώς το Acai Berry δεν είναι διαθέσιμο σε φρέσκια μορφή, 
γιατί το φρούτο χάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά μερικές ώρες μετά 
από τη συγκομιδή του. Γι’ αυτό και τα καλύτερα προϊόντα είναι αυτά 
που περιέχουν λυοφιλοποιημένο Acai Berry», εξηγεί ο κ. Γεωργάλας. 

Σε ό,τι αφορά στη διατροφική του αξία, το Acai Berry είναι μια τρο-
φή πλούσια σε ίνες. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι ζει και ευδο-
κιμεί σε τροπικό κλίμα. Οι διαιτητικές του ίνες αποτελούν ένα ουσια-
στικό μέρος μιας υγιεινής διατροφής, καθώς βοηθούν στη διαδικασία 
της πέψης, σταθεροποιούν  τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και 
μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης. «Έρευνες έχουν δείξει πως 
το Acai Berry είναι ένα από τα πιο θρεπτικά φρούτα του πλανήτη. 
Διατροφικό όπλο κατά της γήρανσης  και των περιττών κιλών (σε συν-
δυασμό με ισορροπημένη διατροφή και άσκηση), έχει περισσότερα 
αντιοξειδωτικά από οποιαδήποτε άλλη τροφή και αποτελεί το ιδανικό 
συμπλήρωμα διατροφής στη δίαιτα», επισημαίνει, τέλος, ο ειδικός.
Δεν έχετε λοιπόν παρά να τα δοκιμάσετε και να επωφεληθείτε από τις 
«θαυματουργές» φυσικές, πάνω απ’ όλα, ιδιότητές τους... ||
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>  ACAI suPER FRuIT JuICE wITh oxY3  
500 ml ΤΗΣ oPTImA

Ο χυμός Acai super Fruit 
Juice with oxy3 της optima 
έχει ως βασικό συστατικό του 
τον καρπό Acai, ο οποίος πε-
ριέχει μια πληθώρα αντιοξει-
δωτικών και θρεπτικών συ-
στατικών, ουσίες εξαιρετικά 
ωφέλιμες για τον οργανισμό.

Η Optima ενίσχυσε τη 
δράση του χυμού Acai με το 
σύμπλεγμα OXY3™ και δη-
μιούργησε έναν μοναδικό φυ-
σικό χυμό με ισχυρή αντιο-

ξειδωτική δράση κατά των βλαβερών ελεύθερων 
ριζών, που συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων 
ενέργειας και ζωτικότητας του οργανισμού.

>  GoJI suPER FRuIT JuICE wITh oxY3  
500 ml ΤΗΣ oPTImA

Ο χυμός Goji super Fruit Juice 
with oxy3 της optima, περιέχει 
ως βασικό συστατικό του τον 
ευεργετικό καρπό Goji, ο οποί-
ος αποτελεί μία από τις σημα-
ντικότερες τροφές για τόνωση, 
ενδυνάμωση και υγεία του ορ-
γανισμού. Η Optima ενίσχυσε τη 
δράση του χυμού Goji, προσθέ-
τοντας το σύμπλεγμα Oxy3™. Το 
αποτέλεσμα είναι ένας πλούσιος 
σε αντιοξειδωτικές ουσίες χυ-
μός, που προσφέρει ήπια φυσι-
κή αντιοξειδωτική δράση κατά των βλαβερών για 
τον οργανισμό ελεύθερων ριζών, κάτι που μπορεί 
να βοηθήσει στη μείωση της κυτταρικής γήραν-
σης. Παράλληλα, προσφέρει στον  οργανισμό μια 
σειρά πολύτιμων θρεπτικών στοιχείων, βοηθά στην 
ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, 
χαρίζει σε ολόκληρο τον οργανισμό ενέργεια, ενώ 
τον προστατεύει σε περιόδους έντονου στρες.

>  suPER AnTIoxIDAnT PomEGRAnATE 
JuICE 500 ml ΤΗΣ oPTImA

Το Pomegranate Juice 
της optima είναι ένας 
δυναμωτικός χυμός ρο-
διού πλούσιος σε αντιο-
ξειδωτικές ουσίες, που 
προσφέρει ζωτικότητα 
και αναζωογόνηση στον 
οργανισμό.
Ο χυμός Pomegranate 
Juice της Optima συ-
γκεντρώνει μια ποικιλία 
ευεργετικών αντιοξειδω-
τικών ουσιών και προστα-
τεύει τον οργανισμό από 

τις αρνητικές επιδράσεις των ελεύθερων ριζών 
που σχηματίζονται καθημερινά από τον μεταβο-
λισμό των κυττάρων. 

>  AloE VERA JuICE mAxImum sTREnGTh 
500/ 1000ml ΤΗΣ oPTImA

O χυμός Aloe Vera Juice 
maximum strength της 
optima είναι ένας 100% 
φυσικός χυμός Αλόης 
από ένα μοναδικό μίγμα 
ολόκληρου φύλλου και 
αφιλτράριστου ζελέ Αλό-
ης για υπέροχη γεύση.

Κατά την παραγω-
γή του, υφίσταται την 
ελάχιστη δυνατή επε-
ξεργασία, προκειμένου 
να διατηρηθούν όσο το 
δυνατόν αναλλοίωτα τα φυσικά συστατικά της 
Αλόης, παρέχοντας έτσι τα μοναδικά της οφέ-
λη με ισχυρή δράση. Ο χυμός Aloe Vera Juice 
Maximum Strength είναι πλούσιος σε πολυσακ-
χαρίτες και μπορεί να συμβάλει στην καλή λει-
τουργία και στη διατήρηση της υγείας του πε-
πτικού συστήματος.
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Η ISOPLUS προτείνει...





τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου

ομορφιά�
με�άρωμα…�καρύδας

Το άρωμά της θυμίζει εξωτικές παραλίες. Η 
υπέροχη γεύση της  προσθέτει μία θεϊκή πι-
νελιά σε πολλά πιάτα. Είναι αφράτη και γευ-
στική. Την καρύδα τη λατρεύουμε για την 
ιδιαίτερη γεύση της, τώρα όμως έχουμε έναν 
ακόμη λόγο! Χάρη στις μοναδικές ενυδατι-
κές και θρεπτικές της ιδιότητες, μπορεί να 
γίνει ο καλύτερος φίλος της ομορφιάς μας. 



Π 
ολύς λόγος έχει γίνει σχετικά με την 
καταγωγή της καρύδας, καθώς άλλοι 
εντοπίζουν την πρώτη της εμφάνιση 
στη νοτιοανατολική Ασία, ενώ άλλοι 
υποστηρίζουν ότι εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά στις βορειοδυτικές ακτές της νοτίου 
Αμερικής. Όπως και να έχει, η καρύδα εξαπλώθη-
κε στις περισσότερες τροπικές περιοχές της Γης. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε φοίνικας «παράγει» 
κατά μέσο όρο 75 καρύδες το χρόνο! 

Η καρύδα αποτελεί την κύρια πηγή τροφής για 
όσους ζουν στους τροπικούς κύκλους, εδώ και 
αιώνες, η χρήση της όμως στη βιομηχανία και την 
κοσμετολογία την έχουν καθιερώσει, τα τελευταία 
ιδίως χρόνια, ως ένα προϊόν με πολλά οφέλη τόσο 
για την υγεία όσο και για την εξωτερική μας εμ-
φάνιση. Το έλαιο καρύδας αντέχει στη θερμότητα 
και έτσι είναι κατάλληλο για μαγείρεμα σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Οξειδώνεται αργά και έχει διάρκεια 
ζωής περίπου δύο χρόνια ή περισσότερο. 

► Δραστικά συστατικά
H καρύδα είναι σημαντική πηγή αντιοξειδωτικών 
στοιχείων, βιταμινών και μετάλλων. Tο ανθρώπινο 
δέρμα αντιδρά πολύ θετικά στα ευεργετικά συστα-
τικά της καρύδας, τα μεταλλικά άλατα και τα ιχνο-
στοιχεία, τα οποία βοηθούν στην αποτοξίνωσή 
του. 

Το λάδι καρύδας είναι ένα δημοφι-
λές και θρεπτικό έλαιο που προ-
έρχεται από τη σάρκα ώριμων 
καρύδων. Tο παρθένο λάδι κα-
ρύδας χάρη στη μικρή μο-

ριακή δομή του, επιτρέπει τη γρήγορη απορρόφησή 
του από το δέρμα, χαρίζοντας βαθιά ενυδάτωση 
στην επιδερμίδα, απομακρύνοντας τα επιφανειακά 
νεκρά κύτταρα και αφήνοντας το δέρμα λείο, απα-
λό και φωτεινό. Επίσης, το λάδι από καρύδα, είναι 
πολύ πλούσιο σε αντιοξειδωτικά στοιχεία, που δι-
εισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμί-
δας, προστατεύοντας το δέρμα από τη δημιουργία 
ελεύθερων ριζών.    

Στην κοσμετολογία, το λάδι καρύδας είναι πασί-
γνωστο για την αντιγηραντική και αντιοξειδωτική 
του δράση, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταμίνη E και φυσικά καροτένια. Σε αυτή τη δράση 
συμβάλλει και το λαουρικό οξύ που περιέχεται σε 
αρκετά μεγάλο ποσοστό στην καρύδα. 

Η φαρμακοποιός κ. Ελένη Βαξεβανάκη, μας εξη-
γεί τα οφέλη της καρύδας για την υγεία και την εμ-
φάνισή μας. «Η καρύδα  είναι ιδιαίτερα θρεπτική 
και πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. 
Το γάλα καρύδας περιέχει χαλκό και βιταμίνη C, τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη δύναμη, την ευελιξία 
και την ελαστικότητα του δέρματός μας. Χάρη στις 
πολύτιμες ιδιότητές της, το έλαιο καρύδας χρησι-
μοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα για τη θεραπεία 
των ρυτίδων και την καταπολέμηση της διαδικασί-
ας γήρανσης και της χαλάρωσης της επιδερμίδας. 
Λόγω των πολλαπλών της δράσεων, η καρύδα 

χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 
περιποίησης και ομορφιάς, καθώς  προάγει 

τη διατήρηση της υγρασίας, τη σφριγηλό-
τητα και τον τόνο της επιδερμίδας, θρέ-

φοντάς την σε βάθος. Προστατεύει τα 
κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες, ενώ 
χρησιμοποιείται ως προστασία από 
την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. 
Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα γνωστή για 
τις αντιβακτηριδιακές και αντιμυ-
κητιακές ιδιότητες, που είναι πολύ 
χρήσιμες στη θεραπεία διαφόρων 
παθήσεων του δέρματος, όπως οι 
λοιμώξεις και οι πληγές».

Σε ό,τι αφορά τις ιδιότητες 
της καρύδας για την υγεία και 
την ομορφιά των μαλλιών, η 

κ. Βαξεβανάκη εξηγεί ότι, 
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«το έλαιο καρύδας διεισδύει 
στο εσωτερικό της τρίχας, συμ-
βάλλοντας στην υγιή ανάπτυξη 
των μαλλιών και χαρίζοντάς 
τους λαμπερή εμφάνιση. Απο-
τελεί εξαιρετικό μαλακτικό και 
παρέχει τις βασικές πρωτεΐνες 
που απαιτούνται για τη θρέψη 
των ταλαιπωρημένων μαλλιών, 
αλλά και για μαλλιά λεπτά και 
άτονα, χαρίζοντάς τους όγκο 
και λάμψη. Με ιδιαίτερα ενυ-
δατικές και μαλακτικές ιδιότη-
τες για την επιδερμίδα και τα 
μαλλιά, προσφέρει βαθιά ενυ-
δάτωση και θρέψη. Το έλαιο 
καρύδας δρα ως αποτελεσματι-
κός ενυδατικός παράγοντας για 

όλους τους τύπους δέρματος, 
συμβάλλει στην πρόληψη της 
ξηρότητας και καθυστερεί την 
εμφάνιση των ρυτίδων και τη 
χαλάρωση του δέρματος, που 
συνήθως γίνονται εμφανή με τη 
γήρανση».

► Πού μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε το έλαιο καρύδας;
Το έλαιο καρύδας είναι εξαι-
ρετικά ενυδατικό για το δέρμα, 
γιατί περιέχει τριγλυκερίδια 
μεσαίας αλύσου. Πρόκειται για 
φυσικά λίπη, τα οποία εισχω-
ρούν βαθιά, ενυδατώνουν και 
μαλακώνουν το δέρμα. Τα αντι-
οξειδωτικά που περιέχει δρουν 

σαν «προστατευτικό τείχος» 
ενάντια στη περιβαλλοντική μό-
λυνση και τις ελεύθερες ρίζες. 
Επιπλέον, περιέχει βιταμίνη 
Ε, ισχυρό αντιοξειδωτικό  που 
επιταχύνει την ανάπλαση του 
δέρματος από εγκαύματα, ου-
λές και τραύματα. Το έλαιο κα-
ρύδας προστατεύει επίσης ενά-
ντια στην ηλιακή ακτινοβολία.

Tο λάδι από καρύδα, είναι πολύ πλούσιο σε 
αντιοξειδωτικά στοιχεία, που διεισδύουν 

στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, 
προστατεύοντας το δέρμα από τη δημιουργία 

ελεύθερων ριζών
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Η DR.oRGAnIC ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

> organic Virgin Coconut oil Day Cream 50 ml
Για την καθημερινή σας ενυδάτωση! 
Η organic Virgin Coconut oil 
Day Cream της dr.οrganic 
είναι μια ανάλαφρη κρέμα 
ημέρας με παρθένο Βιολογι-
κό Έλαιο Καρύδας, παπάγια, 
σύκο, πορτοκάλι και εκχυλί-
σματα από μάνγκο με χυμό 
από φύλλο αλόης. Χάρη στα 
πλούσια θρεπτικά συστατικά 
που περιέχει, ενυδατώνει και 
θρέφει την επιδερμίδα άμε-
σα και σε βάθος. Παράλληλα, βελτιώνει την υφή 
και τον τόνο της, ενώ την προστατεύει ενάντια στις 
ελεύθερες ρίζες. Είναι κατάλληλη για όλους τους 
τύπους δέρματος.

> organic Virgin Coconut oil shampoo 265ml
Ενυδατώστε τα μαλλιά σας φυσικά!
Το σαμπουάν Virgin Coconut oil 
shampoo της dr.οrganic, με Βιο-
λογικό Έλαιο Καρύδας αποτελεί ένα 
εξαιρετικό ενυδατικό σαμπουάν 
που καθαρίζει αποτελεσματικά τα 
μαλλιά, βοηθά στην υγιή τους ανά-
πτυξη, χαρίζοντάς τους λαμπερή εμ-
φάνιση.
Το Virgin Coconut Oil Shampoo 
προσφέρει ενυδάτωση, θρέψη και 
αναζωογόνηση, ενώ συμβάλλει 
στην τόνωση των κερατινικών ινών  

της τρίχας, αφήνοντας τα μαλλιά πλούσια, ζωντανά 
και ορατά υγιή. Παρέχει τις βασικές πρωτεΐνες που 
απαιτούνται για τη θρέψη των ταλαιπωρημένων μαλ-
λιών και χαρίζει στα λεπτά και άτονα μαλλιά όγκο και 
λάμψη, αφήνοντάς τους ένα εξαιρετικό άρωμα κα-
ρύδας που διαρκεί. 

> organic Virgin Coconut oil Eye Perfect 15 ml
Μειώνει τις γραμμές έκφρασης
Το organic Virgin Coconut oil Eye Perfect της 
dr.οrganic είναι ένας ορός ματιών που δρα άμεσα 
κατά των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών στην 

περιοχή των ματιών (το γνωστό ως «πόδι της χή-
νας»). Χάρη στο παρθένο βιολογικό έλαιο καρύδας, 
τα θαλάσσια ενεργά συστατικά και 
τα φυσικά έλαια και εκχυλίσματα 
που περιέχει, συμβάλλει στη βα-
θιά ενυδάτωση και λείανση των 
γραμμών έκφρασης στην ευαί-
σθητη αυτή περιοχή, βοηθώντας 
την επιδερμίδα να διατηρήσει τη 
νεανική της όψη.  Χαρίζει άμεσο 
αποτέλεσμα μόλις μετά από 15 
λεπτά και δρα όλη μέρα.

> organic Coconut oil Body wash 250ml
Ενυδατώνει και αναζωογονεί 

Το Αφρόλουτρο με Βιολογικό Έλαιο 
Καρύδας organic Coconut oil Body 
wash είναι ένα καθημερινό ενυδα-
τικό αφρόλουτρο με έλαιο καρύδας. 
Ο συνδυασμός αυτού του μοναδικού 
φυσικού συστατικού με το αποκλει-
στικό μίγμα των βιοδραστικών και 
οργανικών συστατικών που περιέχει, 
καθαρίζει απαλά και ενυδατώνει το 
δέρμα, προσφέροντας αναζωογόνηση 
και χαρίζοντας στο σώμα μια αίσθη-
ση αναγέννησης και φρεσκάδας.

> organic Virgin Coconut oil Body souffle 200ml
Για άμεση ενυδάτωση και θρέψη
Η Μους Σώματος με Βιολογικό Έλαιο Καρύδας είναι 
μια ελαφριά και απορροφητική κρέμα, η οποία φροντί-
ζει για την αναζωογόνηση και τη λείανση 
της επιδερμίδας. Χάρη 
στα πλούσια θρεπτικά 
συστατικά που περιέχει, 
επανορθώνει και θρέφει 
τις ξηρές περιοχές του 
δέρματος.
Η organic Coconut oil 
Body souffle ενυδατώνει και θρέφει άμεσα το δέρ-
μα, αφήνοντάς το  λείο και απαλό. Είναι κατάλληλη για 
χρήση σε όλο το σώμα, χωρίς να αφήνει λιπαρά κατά-
λοιπα στην επιδερμίδα. || 
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 (το γνωστό ως «πόδι της χή-







Τους καλοκαιρινούς μήνες, οι κλειστοί χώροι των 
γυμναστηρίων είναι πολύ λιγότερο ελκυστικοί. 

Η αλήθεια είναι πως, όσο ο καιρός ζεσταίνει, το να 
κλείνεται κανείς σε έναν περιορισμένο χώρο και να 
τρέχει σε έναν διάδρομο, είναι πραγματικά βαρετό! 

Όμως, μην το βάζετε κάτω! Υπάρχουν εναλλακτικές. 
Η παραλία είναι μία από αυτές, καθώς είναι ένας 

χώρος που ενδείκνυται για έντονη και απολαυστική 
σωματική δραστηριότητα. Αφήστε, λοιπόν, το βιβλίο 

και την εφημερίδα στην άκρη, σηκωθείτε από την 
ξαπλώστρα και ...εκμεταλλευτείτε την παραλία, 

τρέχοντας και παίζοντας, μόνος ή με την παρέα σας!  

τησ Νεκταρίας Καρακώστα   

Άσκηση
στην�παραλία�
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T 
ο καλοκαίρι προσφέρεται για παραθαλάσ-
σιες δραστηριότητες, που όχι μόνο μας 
διασκεδάζουν, αλλά και συνεργούν για να 
αποκτήσουμε ένα τέλειο, μαυρισμένο και 
σφριγηλό κορμί. Κολύμπι, ρακέτες, beach 

volley, soccer και το δισκάκι του φρίσμπι είναι δρα-
στηριότητες ταυτισμένες με την παραλία. Έτσι, λοι-

πόν, αντί για τη συζήτηση, διάβασμα του τελευταίου 
best seller και τύψεις για το παγωτό που φάγατε 
χθες, αλλά και τις ατασθαλίες στο... ταβερνάκι, μπο-
ρείτε απλώς να εκμεταλλευτείτε τον ιδανικό χώρο 
άσκησης που απλώνεται μπροστά σας. Παρακάτω 
απαριθμούμε και... σας παρουσιάζουμε τις δημο-
φιλέστερες ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα 
που σας περιμένουν στην παραλία. Κι αν ζεσταθείτε, 
μην πτοείστε! Μια βουτιά στα δροσερά νερά και εί-
στε και πάλι έτοιμοι για ...δράση!

>> Κολύμπι: Η κολύμβηση θεωρείται  μια από τις 
καλύτερες ασκήσεις. Συνεισφέρει σε ένα δυνατό 
καρδιαγγειακό σύστημα και γυμνάζει όλο το σώμα, 
χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα κανέναν μυ. Ξεκι-
νήστε να κολυμπάτε με ρυθμό και ένταση, λαμβάνο-
ντας φυσικά υπόψη το επίπεδο και τις αντοχές σας. 
Επιλέξτε να κολυμπήσετε κατά μήκος της ακτής και 
όχι προς τα μέσα. Επίσης, μην περιμένετε να εξα-
ντληθείτε για να σταματήσετε, γιατί θα πρέπει να λά-
βετε υπόψη ότι πρέπει να επιστρέψετε στην ακτή.  Με 
μία ώρα κολύμπι, ένα άτομο βάρους 60 κιλών «καίει» 
περίπου 380 θερμίδες. 

>> Τρέξιμο: Μια πολύ καλή άσκηση στην παραλία 
είναι επίσης το τρέξιμο στην άμμο ή στα ρηχά. Προ-
ϋπόθεση να διαλέξετε διαδρομή κοντά στο νερό, 
δηλαδή στη βρεγμένη άμμο. Είναι πολύ πιο μαλακό 
από την άσφαλτο και πολύ καλύτερο για τις αρθρώ-
σεις. Φροντίστε, όμως, να φοράτε τα αθλητικά σας 
παπούτσια. Αν θέλετε να ανεβάσετε πολύ το βαθμό 
δυσκολίας, τρέξτε στη στεγνή άμμο, όπου το πόδι 
βουλιάζει και …κουράζει!

>> Σχοινάκι στην άμμο: Αν σας αρέσει το σχοινάκι, 
χρησιμοποιήστε το και στην παραλία. Είναι μια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία να ανεβάσετε το επίπεδό σας 
κατά ένα σκαλί. 

>> Ρακέτες: Συνδεδεμένες, σχεδόν ταυτισμένες με 
το καλοκαίρι, οι ρακέτες αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της παραλίας. Συνιστούν αναμφισβήτητα 
την πιο fun δραστηριότητα για την εξασφάλιση ευ-
εξίας και μυϊκής ενδυνάμωσης πλάι στο κύμα, αλλά 
ίσως την πιο ενοχλητική για τους λοιπούς λουόμε-
νους. Φροντίστε, λοιπόν, να παίζετε σε ασφαλή από-
σταση από τους υπόλοιπους λουόμενους, για να μην 
ενοχλείτε.
Οι ρακέτες  γυμνάζουν χέρια και πόδια, αφού συχνά 
χρειάζεται να... κυνηγάμε το μπαλάκι, ενώ ενισχύ-
ουν και την καρδιοαναπνευστική λειτουργία. 
Με τις ρακέτες μπορεί να απασχοληθεί (και να 
αθληθεί) όλη η οικογένεια… από το μικρότερο 
μέλος της (ένα παιδί 7-8 χρονών) μέχρι και το με-
γαλύτερο (παππούς-γιαγιά). Αρκεί να υπάρχει μία 
ρακέτα για τον καθένα, ένα μπαλάκι και, φυσικά, 
η διάθεση!  Ένα άτομο βάρους 60 κιλών παίζοντας 
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ρακέτες για μία ώρα, «καίει» ανάλογα με την ένταση του παιχνι-
διού περί τις 440 θερμίδες. 
>> Beach volley /soccer:  Και τα δύο συνδυάζουν ιδανικά τη διασκέ-
δαση και την άθληση. Αν δεν βρίσκεστε σε κάποια οργανωμένη πα-
ραλία, όπου υπάρχουν διαμορφωμένα γήπεδα, μπορείτε να δημι-

ουργήσετε αυτοσχέδια τέρματα και φιλέ στην άμμο, ή εναλλακτικά, 
μέσα στο νερό. Με το Beach volley, θα γυμνάσετε αποτελεσματικά 
τα πόδια, τα χέρια, την ωμοπλάτη και τους κοιλιακούς σας, αφού 
είναι προχωρημένης δυσκολίας σε σχέση με το κλασικό βόλεϊ, καί-
γοντας περίπου 540 θερμίδες, ανά ώρα άσκησης. Το ποδόσφαιρο 
της παραλίας, από την άλλη, γυμνάζει αποτελεσματικά μηρούς και 
γάμπες. Ένα άτομο βάρους 60 κιλών «καίει», με μία ώρα beach 
soccer, περίπου 500 θερμίδες.

>> windsurf / Θαλάσσιο σκι: Το windsurfing, το σερφ, το θαλάσ-
σιο σκι και γενικότερα τα περισσότερα water sports γυμνάζουν 



| VM-2000 της SOLGAR | Όλη η ενέργεια που χρειάζεσαι!

Κατάλληλη για άτομα όλων των ηλικιών, αλλά και για άτομα με έντο-
νη φυσική δραστηριότητα, η πολυβιταμίνη VM-2000 της Solgar 
είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις αυξημένες ενεργειακές 
απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου, χαρίζοντάς του την απαραίτη-
τη ενέργεια για να διεκπεραιώσει όλες τις καθημερινές του δραστη-
ριότητες. 

Περιέχει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, 
αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, πεπτικά ένζυμα, υπερ-τροφές, βότανα, 
υδατοδιαλυτές ίνες και βιοφλαβονοειδή, που έχει ανάγκη ο οργα-
νισμός για να ανταπεξέλθει στην  μόλυνση του περιβάλλοντος, στο  
στρες, στην πνευματική και σωματική κόπωση. 

Όλα τα απαραίτητα συστατικά, παρέχονται σε ικανές ποσότητες, 
στις σωστές αναλογίες και στην πλέον αφομοιώσιμη μορφή, για την 
επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων ζωτικότητας, 
ενέργειας και υγείας.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αθλητές, καθώς και για χορτοφάγους. 
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το σώμα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μια απολαυστική 
εμπειρία! Η δύναμη των χεριών, η προσπάθεια του σώματος 
για ισορροπία και οι κινήσεις των ποδιών γυμνάζουν τους 
μύες του σώματός σας με φανερά αποτελέσματα. Αν είστε 
αρχάριοι, θα κάψετε 380 με 400 θερμίδες, ενώ για τους 
προχωρημένους, οι θερμίδες που «καίγονται» ξεπερνούν 
τις 650.

>> Θαλάσσιο ποδήλατο: Πρόκειται για μια αεροβική άσκηση 
που γυμνάζει μεγάλες μυϊκές ομάδες (πόδια-κοιλιακούς), 
κατάλληλη για όλη την οικογένεια. Tονώνει το καρδιοανα-
πνευστικό σύστημα και συντελεί στο κάψιμο αρκετών θερ-
μίδων. Mετά από 1 ώρα θαλάσσιο ποδήλατο, θα αισθανθείτε 
σφιχτούς τους τετρακέφαλούς σας. 
Η τεχνική εκμάθησής του είναι πανεύκολη. Παρ’ όλα αυτά, 
αποφύγετε να «ανοίγεστε» στα βαθιά. Για την απόλυτη 
ασφάλειά σας, μην ξεχνάτε το απαραίτητο σωσίβιο, είτε 
γνωρίζετε καλό κολύμπι, είτε όχι. 

>> Κανό: Με το κανό γυμνάζετε τα χέρια, την πλάτη και 
τους κοιλιακούς σας, ενώ παράλληλα τονώνετε το καρδι-
αγγειακό και το αναπνευστικό σας σύστημα.  Με μία ώρα 
άσκησης, ένα άτομο βάρους 60 κιλών μπορεί να «κάψει» 
από 265 έως και 1465 θερμίδες! 
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► ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ... ΤΗΝ ΞΑΠλΩΣΤΡΑ!

Πρωί. Στην παραλία, τη σιωπή σκίζει μόνο το κύμα που «σβήνει» στην άμμο. Σκέφτεστε ιδανικότερο σκηνικό για 
τη γυμναστική σας; Τις καθημερινές, που οι θάλασσες, τουλάχιστον στην Αττική, δεν μαζεύουν τόσο κόσμο, στην 
παραλία θα βρείτε την ιδανική εναλλακτική στο... γυμναστήριο, κάνοντας ασκήσεις στην άμμο που –μαζί με το 
κολύμπι- θα βοηθήσουν πολύ τη γραμμή σας. Ασκήσεις που μπορείτε εύκολα να κάνετε στην πλαζ με «όργανα» 
την ομπρέλα και την πετσέτα σας.

Ξαπλώστε πάνω στην πετσέτα. Με τους αγκώνες στο έδαφος, κάντε άρση του δεξιού σας ποδιού και 
κάμψη του δικεφάλου. Επαναλάβετε στο αριστερό πόδι. Απαιτούνται: 3 σετ των 12 επαναλήψεων. 

Στηριχθείτε με τα χέρια στην ξαπλώστρα. Με τους αγκώνες κλειστούς, τις παλάμες να κοιτούν 
προς τα εμπρός κι ακουμπώντας με τις φτέρνες το έδαφος, κατεβείτε μέχρι η λεκάνη να ακουμπή-
σει στην άμμο. Απαιτούνται: 3 σετ των 12 επαναλήψεων. 

Ξαπλώστε στην πετσέτα. Τεντώστε τα χέρια κατά μήκος του σώματος και λυγίστε τα γόνατα. Ανα-
σηκώστε τη λεκάνη  μέχρι το σώμα να βρεθεί σε ευθεία θέση. Κρατήστε σφιχτή την κοιλιά, τη μέση 
και τους γλουτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης. Απαιτούνται: 3 σετ των 10 επαναλήψεων 
 >> ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο κατέβασμα, η λεκάνη δεν πρέπει να ακουμπά στο έδαφος. 

Στηριχθείτε με τα χέρια στην καρέκλα ή στην ομπρέλα. Με το σώμα σε ευθεία θέση και τα πόδια 
να απέχουν μεταξύ τους 30 εκ. σηκωθείτε, ασκώντας δύναμη στο γαστροκνήμιο. Kρατήστε για 2’’ 
κι επιστρέψτε στην αρχική σας θέση. Απαιτούνται: 3 σετ των 12 επαναλήψεων. 

Ξαπλώστε στην πετσέτα. Με τη λεκάνη κάτω, τα πόδια στον αέρα και τα χέρια να κοιτούν προς τα 
μπροστά, κάνετε ταυτόχρονη άρση χεριών και ποδιών. Επιστρέψτε στη θέση εκκίνησης. 
Απαιτούνται: 3 σετ των 15 επαναλήψεων.

Με τα χέρια στη μέση, προβάλετε μπροστά το πόδι, κατά 1–1,5 μέτρο. Η άσκηση τελειώνει όταν το 
γόνατο ακουμπήσει στο έδαφος σχηματίζοντας γωνία 90ο. 
Απαιτούνται: 3 σετ των 10 επαναλήψεων /πόδι >> ΠΡΟΣΟΧΗ! Διατηρήστε ίσια την πλάτη. 

► ΤΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑλΙΑ

1
2
3

4
5

6

ναι!
1.  Κάνετε διάλειμμα ενός λεπτού 

ανάμεσα σε κάθε σετ.

2.  Αφιερώνετε πάντα χρόνο σε 

καλή προθέρμανση και διατά-

σεις πριν και μετά την προπό-

νηση.

3.  Πίνετε πάντα δροσερά (κι όχι 

παγωμένα) υγρά, κατά τη διάρ-

κεια της προπόνησης, ανάλογα 

με τη δίψα σας.  

όχι!
1.  Μην ασκείστε ποτέ με γεμάτο στομάχι. Αφήστε να περάσουν 

τουλάχιστον δύο ώρες από το τελευταίο σας γεύμα – το οποίο 
πρέπει να είναι ελαφρύ! 

2.  Προσοχή στην πολύωρη έκθεση στον ήλιο! Φοράτε πάντα αντη-
λιακό, γυαλιά ηλίου, καπέλο και μία ελαφριά μπλούζα. 

3.  Μην αυξάνετε ποτέ την ένταση, τη διάρκεια ή τη συχνότητα της 
προπόνησής σας απότομα.

4.  Μην συνεχίζετε ποτέ την άσκηση αν έχετε ξαφνικό πόνο σε κά-
ποιο σημείο του σώματος (αρθρώσεις, μύες, κοιλιά). 

5.  Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με μέση, γόνατα, ώμους ή οτι-
δήποτε άλλο, συμβουλευτείτε τον ορθοπεδικό σας πριν ξεκινή-
σετε οποιαδήποτε άσκηση.   ||



τησ Νεκταρίας Καρακώστα   

Το καλοκαίρι, 
είναι γεγονός 

ότι το δέρμα 
έχει ανάγκη 

από ιδιαίτερη 
φροντίδα, πολύ 

πιο εντατική από 
ό,τι τον χειμώνα. 
H αφυδάτωση που 
προκαλούν ο ήλιος 

και η εφίδρωση, 
μπορούν να το κάνουν 

να δείχνει θαμπό, 
τραχύ και ξηρό. 



τησ Νεκταρίας Καρακώστα   

Δέρμα�για�...φίλημα
κάτω�από��τον�ήλιο

► Πώς θα κάνουμε λοιπόν το δέρμα μας να συ-
γκρατήσει την απαραίτητη υγρασία και, μαζί με 
αυτήν, και τη λάμψη του; 

Κανόνας 1ος
 

Αντηλιακή προστασία. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο 
και στις ακτίνες UVA και UVΒ, αν προκαλεί εγκαύμα-
τα, δεν απειλεί μόνο την υγεία (αυξάνει τις πιθανό-
τητες καρκίνου του δέρματος), αλλά και την ομορφιά 
(ρυτίδες από φωτογήρανση). Γι' αυτό είναι πολύ ση-
μαντικό να μην βγαίνουμε στον ήλιο χωρίς προστα-
σία. Το πολύ μαυρισμένο δέρμα μπορεί να φαίνεται 
πιο όμορφο, παρατηρώντας το όμως καλύτερα, θα 
παρατηρήσετε ότι εμφανίζει κηλίδες, πανάδες, μικρές 
ευρυαγγείες, αλλά και λεπτές ρυτίδες. Επίσης, μπορεί 
να παρουσιάζει έλλειψη ελαστικότητας και λάμψης. 
Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστα-
σίας (τουλάχιστον SPF20). Μην περιμένετε να φτάσετε 
στην παραλία για να βάλετε αντηλιακό στο πρόσωπο 
και στο σώμα σας. Κάντε καλή επάλειψη μπροστά σε 
έναν καθρέφτη 30 λεπτά πριν βγείτε στην παραλία, 
φροντίζοντας να μην αφήνετε ακάλυπτα σημεία. Επί-
σης, μην ξεχνάτε να το ανανεώνετε, κάθε 2-3 ώρες ή 
κάθε φορά που βγαίνετε από τη θάλασσα. 
Συμπληρώστε την προστασία σας, με καπέλο και γυα-
λιά ηλίου και αποφύγετε να στεγνώνετε στον ήλιο. Εί-
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Virgin Coconut oil monoi 
moisture melt της dr. organic, 
εκτός από εξαιρετική ενυδάτω-
ση, θα σας αγκαλιάσει ένα εξω-
τικό άρωμα καρύδας. 

Το μοναδικό αυτό λάδι, με παρ-
θένο βιολογικό έλαιο καρύδας 
και άνθη γαρδένιας, έλαιο παπά-
γιας, εκχυλίσματα πορτοκαλιού, 
βούτυρο από κακάο και μάνγκο, 
έλαιο από περγαμόντο, έλαιο από 
φλούδα λεμονιού και βιταμίνη Ε, 
ενυδατώνει βαθιά και θρέφει το 
δέρμα, τα μαλλιά  και τα νύχια. 
Είναι ιδανικό για καθημερινή 
χρήση, αλλά μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και ως εντατική εβδομα-
διαία θεραπεία ενυδάτωσης και 
περιποίησης.

Πολύ σημαντική είναι και η κα-
θημερινή ενυδάτωση μετά τη θά-
λασσα. Τις περισσότερες φορές, 
το σώμα μετά από την παραλία 
και το ντους απλώς ...φωνάζει 
για ενυδάτωση, καθώς αισθανό-
μαστε την επιδερμίδα να «τρα-
βάει». Η ενυδάτωση μετά τη θά-
λασσα έρχεται να αποκαταστήσει 
το προστατευτικό λιπαρό στρώμα 
του δέρματος, που έχει διαταρα-

χθεί από τον ήλιο, το αλάτι και 
τον ιδρώτα. 

Σημαντική θέση 
στην ενυδάτωση, 

ιδιαίτερα κατά 
τους θερινούς 

μήνες, έχουν και τα 
προϊόντα υπό τον 
γενικό τίτλο «body 

butter»

ναι προτιμότερο να σκουπιστείτε 
με μία πετσέτα βγαίνοντας από 
τη θάλασσα, καθώς το νερό πάνω 
στο δέρμα αυξάνει την απορρό-
φηση των ακτίνων. 

Κανόνας 2ος

Τακτική απολέπιση. Κατά τη δι-
άρκεια του καλοκαιριού το δέρ-
μα γίνεται ξηρό, με αποτέλεσμα 
νεκρά κύτταρα να συσσωρεύο-
νται στην επιφάνειά του και να 
το κάνουν να φαίνεται θαμπό και 
άτονο. Με την τακτική απολέπιση 
σε πρόσωπο και σώμα, θα αφαι-
ρέσετε τα νεκρά κύτταρα, αφήνο-
ντας την επιδερμίδα σας λεία και 
μαλακή. 

Κανόνας 3ος

Ενυδάτωση. Μετά την απολέπιση 
μην αμελείτε την ενυδάτωση που 
θα χαρίσει ζωντάνια στην επιδερ-
μίδα σας και θα τη βοηθήσει να 
διατηρήσει την ελαστικότητα και 
την απαλότητά της.  Εδώ, τα ει-
δικά λάδια σώματος μπορούν να 
κάνουν...θαύματα καθώς απορ-
ροφώνται άμεσα, αφήνοντας το 
δέρμα απαλό και μεταξένιο. Αν 
μάλιστα επιλέξετε το organic 
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Η χρήση κρεμών με αντιοξει-
δωτικά και αντιγηραντικά συστα-
τικά, όπως οι βιταμίνες Α, Ε, C, 
εκτός από την ενυδάτωση, προ-
σφέρει και μερική επανόρθωση. 

Σημαντική θέση στην ενυδάτω-
ση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 
μήνες, έχουν και τα προϊόντα υπό 
τον γενικό τίτλο «body butter». Η 
σύνθεση των body butters απο-
τελείται κυρίως από έλαια από 
σπόρους και κουκούτσια φρού-
των. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα 
αυτά είναι πλούσια σε λιπαρά 
οξέα και βιταμίνες, τα οποία δι-
αθέτουν αντιοξειδωτικές και 
αντιγηραντικές ιδιότητες, καθώς 
και φυτοστερόλες, που αναζω-
ογονούν και καταπραΰνουν, ενώ 
παράλληλα ενυδατώνουν και 
προστατεύουν το δέρμα. 

Το organic manuka honey 
Body Butter με Βιολογικό Μέλι 
Μανούκα της dr.organic, είναι 
ένα πολυτελές, βαθιά ενυδατικό 
και επανορθωτικό φυσικό body 
butter, που περιέχει ένα υπέροχο 
μείγμα Βιολογικού Μελιού Μα-
νούκα, Αλόης Βέρα, Βουτύρου 
Καριτέ, Ελαίου Jojoba, Έλαιο 
Ηλίανθου και Βιταμίνης Ε.

Αυτό το ανάλαφρο Body Butter, 
που απορροφάται εύκολα, επα-
νορθώνει και θρέφει σε βάθος 
τις ξηρές περιοχές της επιδερ-
μίδας. Προσφέρει μεταξένια 

| Αντηλιακή... διατροφή |

Καταναλώνοντας τροφές που συμβάλλουν στην απομά-
κρυνση των ελεύθερων ριζών από το σώμα, ο κίνδυνος 
που κρύβει ο ήλιος για το δέρμα μας μπορεί να περιορι-

στεί και παράλληλα να διευκολυνθεί η διαδικασία του 
μαυρίσματος. 
• Από παιδιά ακούμε ορισμένους να λένε ότι τρώνε 

καρότα, για να κάνουν όμορφο μαύρισμα. Μακροχρό-
νιες έρευνες επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτού του ισχυ-
ρισμού. 
Η αυξημένη λήψη βιταμίνης Α (που περιέχεται μεταξύ άλ-
λων στο καρότο, το συκώτι, τον κρόκο του αυγού, το σπα-
νάκι, τη ντομάτα, την πατάτα, το μπρόκολο και το πεπόνι) 
συμβάλλει στην ανάπλαση των ελαστικών ινών και των ινών 
του κολλαγόνου. Έτσι, η ελαστικότητα του δέρματος αυξά-
νεται, ενώ μειώνονται η ξηροδερμία και η ευερεθιστότητα.
• Παρόμοια δράση έχει και η βιταμίνη C. Συμβάλλει στη 
διατήρηση της σφριγηλότητας και του κολλαγόνου της επι-
δερμίδας και συντελεί στη γρηγορότερη επούλωση των ηλι-
ακών εγκαυμάτων. Οι πιο σημαντικές πηγές βιταμίνης C εί-
ναι τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα λεμόνια, οι φράουλες, 
οι πιπεριές, το μπρόκολο και το σπανάκι.
• Ο ρόλος της βιταμίνης Ε στην υγεία του δέρματος είναι 
γνωστός. Η βιταμίνη Ε έχει φωτοπροστατευτική δράση, 
ενισχύει το μαύρισμα και προλαμβάνει την πρόωρη γή-
ρανση του δέρματος. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει 
αφυδάτωση και ξηρότητα στην επιδερμίδα σας. Για να απο-
φύγετε τέτοια φαινόμενα, συμπεριλάβετε στο διαιτολόγιό 
σας σολομό, ελαιόλαδο και αμύγδαλα.
• Ο ψευδάργυρος και το σελήνιο βοηθούν στην παραγωγή 
του κολλαγόνου και της ελαστίνης (που συμβάλλουν στην 
καλή υγεία της επιδερμίδας), ενώ παράλληλα περιορίζουν 
την καταστροφική επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
Τα συγκεκριμένα ιχνοστοιχεία περιέχονται στα περισσότε-
ρα θαλασσινά, το κοτόπουλο, τα φιστίκια κάσιους, το ρύζι 
και τα καρύδια.
• Απολαύστε τη χωριάτικη σαλάτα. Οι ντομάτες είναι πλού-
σιες στο αντιοξειδωτικό λυκοπένιο, το οποίο έχει αποδειχτεί 
ότι προστατεύει το δέρμα από τις ακτίνες UV και από τα 
εγκαύματα που μπορεί να προκληθούν από τον ήλιο. Κατα-
ναλώστε ντομάτα τόσο ωμή, όσο και μαγειρεμένη - η μαγει-
ρεμένη έχει 4 φορές περισσότερο λυκοπένιο.
• Τέλος, τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα βελτιώνουν την κε-
ράτινη στιβάδα του δέρματος και περιορίζουν τη φλεγμονή. 
Περιέχονται στο σολομό, το ηλιέλαιο και τις σαρδέλες.
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Καταναλώνοντας τροφές που συμβάλλουν στην απομά-
κρυνση των ελεύθερων ριζών από το σώμα, ο κίνδυνος 
που κρύβει ο ήλιος για το δέρμα μας μπορεί να περιορι-

στεί και παράλληλα να διευκολυνθεί η διαδικασία του 
μαυρίσματος. 
• Από παιδιά ακούμε ορισμένους να λένε ότι τρώνε 

καρότα, για να κάνουν όμορφο μαύρισμα. Μακροχρό-
νιες έρευνες επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτού του ισχυ-



>  oRGAnIC moRoCCAn ARGAn oIl lIquID 
GolD 100% PuRE oIl 50ml

Ένα μυστικό ομορφιάς 3.500 ετών!
Γνωστό για τις ισχυρές ενυ-
δατικές, επανορθωτικές και 
αντιγηραντικές του ιδιότη-
τες, το μαροκινό βιολογικό 
έλαιο Argan αποκαλείται 
«υγρό χρυσάφι» της ερή-
μου, και χρησιμοποιείται σε 
πρόσωπο, μαλλιά και σώμα.
Έχοντας στη βάση του 
100% αγνό έλαιο Argan, το 
organic moroccan Argan 
oil liquid Gold της dr. 
organic περιποιείται μοναδικά τα μαλλιά, το δέρ-
μα και τα νύχια. Δυναμώνει και λειαίνει τα μαλ-
λιά, αφήνοντάς τα μεταξένια και υγιή, ενυδατώνει, 
αναδομεί και θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα, ενώ 
παράλληλα μπορεί να ενισχύσει τα αδύναμα νύχια. 
Λόγω της εξαιρετικής αντιοξειδωτικής και αντιγη-
ραντικής του δύναμης, προστατεύει το δέρμα από 
την πρόωρη γήρανση και βοηθά την επιδερμίδα να 
διατηρεί την ελαστικότητα, τη σφριγηλότητα και τη 
νεανική της όψη.

>  oRGAnIC moRoCCAn ARGAn oIl BoDY 
souFFlE 200ml

Ενυδάτωση- αντιγήρανση- επανόρθωση
Η Μους Σώματος με βιολογικό Έλαιο Αργκάν εί-
ναι μια πολυτελής, βαθιά ενυδατική και επανορ-
θωτική κρέμα σώματος που προσφέρει πολυτελή 
ενυδάτωση, χωρίς να είναι λιπαρή. Τα πλούσια σε 
θρεπτικά συστατικά εκχυλίσματα που περιέχει, 

βοηθούν στην ενυδάτωση και στην προστασία του 
ξηρού, ευαίσθητου δέρματος, βελτιώνοντας τη 
σφριγηλότητα και τη ζωτικότητά του. 
Η organic moroccan Argan oil Body souffle 
είναι κατάλληλη για χρήση σε όλο το σώμα, 
εφαρμόζεται εύκολα, απορροφάται γρήγορα και 
είναι πλούσια σε απαραίτητα λιπαρά 
οξέα, που βοηθούν στην 
ανάπλαση και 
καταπραΰνουν 
την επιδερμίδα.

>  oRGAnIC VIRGIn CoConuT oIl skIn 
loTIon 200ml

Με ενυδατικές και μαλακτικές 
ιδιότητες
Το Γαλάκτωμα Σώματος με βιο-
λογικό Έλαιο Καρύδας είναι ένα 
ενυδατικό αντιγηραντικό γαλάκτω-
μα για όλο το σώμα. Η εξαιρετική 
του σύνθεση είναι πλούσια σε τρι-
γλυκερίδια μέσης αλύσου (MCT), 
αντιοξειδωτικά και πρωτεΐνες κυτ-
ταρικής ανανέωσης, συμβάλλοντας 
στην αποτελεσματική ενυδάτωση 
και αποκατάσταση της επιδερμιδι-
κής δομής. 
Το organic Virgin Coconut oil skin lotion προ-
σφέρει εντατική ενυδάτωση και θρέψη του δέρ-
ματος, αφήνοντας την επιδερμίδα σε τέλεια ισορ-
ροπία, ανανεωμένη και φυσικά απαλή, χωρίς να 
αφήνει λιπαρά κατάλοιπα. 

Η ISOPLUS προτείνει...
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απαλότητα και ελαστικότητα στο 
δέρμα, απορροφώντας και συ-
γκρατώντας την υγρασία, ενώ 
παράλληλα χαρίζει ένα διακριτι-
κό άρωμα μελιού. 
Ένα χρήσιμο tip είναι, πριν χρησιμο-
ποιήσετε το body butter, να το «δου-
λέψετε» καλά στην παλάμη σας.

Κανόνας 4ος

Προσοχή στα αρώματα. Εκτός από 
το γεγονός ότι μπορεί να προσελ-
κύσουν πάνω σας έντομα (π.χ. 
μέλισσες, σφήκες), η έκθεση 
στον ήλιο σημείων του σώματος 
στα οποία νωρίτερα έχουμε ψε-
κάσει άρωμα, είναι η πιο συχνή 
αιτία εμφάνισης δυσχρωμιών 
(λεκέδων) στο δέρμα. 

Κανόνας 5ος

Σας ...έκαψε ο ήλιος; 
Tο να βάλετε αντηλιακό δεν εξα-
σφαλίζει πάντα ότι θα αποφύγετε 
το κοκκίνισμα και τον ερεθισμό 
της επιδερμίδας, ιδίως αν δεν 
το απλώσετε εγκαίρως ή δεν το 
ανανεώνετε συχνά ή αν μείνετε 
υπερβολικά κάτω από τον ήλιο. 
Η κατάσταση αυτή οφείλεται στη 
δράση της UVA, αλλά κυρίως της 
UVB ακτινοβολίας, που είναι η 
κύρια ερυθηματογόνος ακτινο-
βολία. 
Η σοβαρότητα του ερεθισμού 
από την έκθεση στον ήλιο είναι 
συνάρτηση πολλών παραμέτρων, 
όπως ο τύπος του δέρματος (οι 
ανοιχτόχρωμοι κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο από τους σκούρους 
φωτότυπους), η διάρκεια της 
έκθεσης, η ώρα της ημέρας και 
η εποχή, το υψόμετρο, η αντανά-
κλαση, η προστασία με αντιηλια-
κά ή ρουχισμό.
Η φροντίδα του δέρματος που 
έχει κοκκινίσει, περιλαμβάνει 

την εντατική ενυδάτωση με μα-
λακτικά.
Το organic Aloe Vera Gel with 
Cucumber, witch hazel and 
Calendula της dr. organic είναι 
ένα προϊόν ιδανικό για την κα-
ταπράυνση του αφυδατωμένου 
και ερεθισμένου από την έκθεση 
στον ήλιο δέρματος. Είναι ένα 
βιολογικό τζελ αλόης βέρα με 
αγγούρι καλέντουλα, αμαμελίδα 

και άρνικα, το οποίο ενυδατώ-
νει, αναζωογονεί, τονώνει και 
αναδομεί την επιδερμίδα και 
δεν αποτελεί μόνο λύση έκτακτης 
ανάγκης. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξί-
σου και ως ενυδατικό προϊόν 
καθημερινής χρήσης, χάρη στις 
ευεργετικές θεραπευτικές και 
αναγεννητικές  ιδιότητες των συ-
στατικών του. 



58

Κανόνας 6ος

Έχετε ακμή; Προσοχή στο αντη-
λιακό! Ο ήλιος και το θαλασσινό 
νερό σε ορισμένες  περιπτώσεις 
δρουν ευεργετικά οδηγώντας την 
ακμή σε ύφεση, όμως είναι ση-
μαντικό η έκθεση στον ήλιο 
να γίνεται με μέτρο, 
διότι η υπερβολική 
έκθεση μπορεί να 
επιδεινώσει το 
πρόβλημα. Η 
επιλογή του 
αντηλιακού εί-
ναι σημαντική, 
διότι πολλά 
αντηλιακά που 
δεν είναι σχε-
διασμένα για το 
ακνεϊκό ή λιπα-
ρό δέρμα, μπορεί 
να επιδεινώσουν ή 
και να προκαλέσουν 
σε κάποιες περιπτώσεις 
ακμή. Το ίδιο ισχύει και για τα 
αντηλιακά σώματος. Όσοι έχουν 
λιπαρό δέρμα, καλό είναι να απο-
φεύγουν τα αντηλιακά με μορφή 
λαδιού. Αν πάσχετε από ακμή, η 
καλύτερη λύση είναι να ζητήσετε 
τη συμβουλή του δερματολόγου 
σας, ο οποίος θα σας υποδείξει 
ποιο αντηλιακό είναι το καταλλη-
λότερο για εσάς.

Κανόνας 7ος 

Μακιγιάζ με μέτρο! Στην αγορά 
υπάρχουν ανάλαφρες μορφές 
μακιγιάζ τις οποίες καλό θα εί-
ναι να προτιμάτε τους θερινούς 
μήνες. Η αυξημένη εφίδρωση, 
σε συνδυασμό με μια βαριά σύν-
θεση, μπορεί να μπλοκάρει τους 
σμηγματογόνους αδένες.

Κανόνας 8ος 

Μην... ξύνεστε. Μπορεί μετά το 
τσίμπημα (π.χ. από κουνούπι) να 
αισθανόμαστε έντονη φαγούρα, 
αλλά καλό είναι να μην τρίβουμε 
το δέρμα μας, γιατί έτσι αυξά-
νουμε τις πιθανότητες μόλυνσης. 
Εφαρμόστε στο σημείο του τσι-

μπήματος πάγο, τζελ αλόης ή 
μια καταπραϋντική κρέμα 

(π.χ. με Tea Tree).

Κανόνας 9ος 

Η αποτρίχωση μπο-
ρεί να περιμένει! Αν 
βουτήξουμε στη θά-
λασσα ή στην πισίνα 
αφού έχουμε κάνει 

αποτρίχωση, το δέρ-
μα μας είναι πιθανό να 

ερεθιστεί, ειδικά αν εί-
ναι πολύ ευαίσθητο. Καλό 

είναι να έχουμε ασχοληθεί 
με τη συγκεκριμένη διαδικασία 

από το προηγούμενο βράδυ ή λί-
γες ώρες νωρίτερα.

Κανόνας 10ος 

Μην ξεχνάτε το νερό! Το νερό εί-
ναι ένας κανόνας από μόνο του. 
Μην αμελείτε την ενυδάτωση 
του οργανισμού σας! Όσο κι αν 
ενυδατώνετε το δέρμα απ’ έξω, 
δεν κάνετε τίποτα, αν δεν φρο-
ντίσετε να καταναλώνετε επαρκή 
ποσότητα νερού.  Αν δεν κατα-
ναλώνουμε αρκετά υγρά, η θερ-
μοκρασία του σώματος αυξάνε-
ται σημαντικά, και η επιδερμίδα 
αφυδατώνεται.  
Να θυμάστε ότι στην αναπλήρω-
ση των υγρών που χάνει το σώμα 
μας μπορεί να συμβάλει και η 
αυξημένη κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών.  ||

Αν πάσχετε από ακμή, 
η καλύτερη λύση 
είναι να ζητήσετε 
τη συμβουλή του 

δερματολόγου 
σας, ο οποίος θα 

σας υποδείξει ποιο 
αντηλιακό είναι το 
καταλληλότερο για 

εσάς.





60 με τη δύναμη της αλόης

►  λοσιόν σώματος
dr.organic - organic Aloe 
Vera skin lotion 200ml

Ενυδάτωση σε βάθος 

Το Γαλάκτωμα Σώματος με 
βιολογική Αλόη βέρα είναι 
εμπλουτισμένο με Βούτυρο 
Κακάο, Βούτυρο Καριτέ, Λάδι 
Ελιάς, Έλαιο Ηλίανθου, Λειχήνα 
της Ιρλανδίας, Βιταμίνες Α και 
Ε. Είναι ένα καταπραϋντικό και 
επανορθωτικό ενυδατικό προϊ-
όν, κατάλληλο για χρήση σε ξηρό, 
ερεθισμένο, ταλαιπωρημένο και 
εκτεθειμένο στον ήλιο δέρμα.
Είναι σχεδιασμένο να διεισδύει 
ακόμη και στα βαθύτερα στρώ-
ματα της επιδερμίδας, αφήνο-
ντάς την εμφανώς ενυδατωμένη 
και ελαστική. Κατά την εφαρμογή 
του, τα συστατικά του ρυθμίζουν 
και προστατεύουν άμεσα το δέρ-
μα, χαρίζοντας αίσθηση υγείας, 
απαλότητας και κυτταρικής 
επανορθωτικής ενέργειας.

►  τζελ 
optima - organic Aloe 
Vera Gel 100ml / 200ml

 
Ανακουφίζει 
και καταπραΰνει

Αυτό το βιοενεργό ζελέ Αλόης, 
καταφέρνει να συγκεντρώσει όλες 
τις ωφέλιμες, καταπραϋντικές 
και επανορθωτικές ιδιότητες του 
φυτού, οι οποίες είναι γνωστές 
από την αρχαιότητα. Ανακουφίζει, 
προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, 
μαλακώνει και βοηθάει στην 
αποκατάσταση του ξηρού και 
ταλαιπωρημένου δέρματος.
Είναι ιδανικό για τη φροντίδα της 
επιδερμίδας μετά την έκθεση 
στον ήλιο. Μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιηθεί μετά το ξύρισμα, σε 
ραγάδες, ουλές, ξηρό, σκασμένο 
δέρμα, ηλιακά εγκαύματα, δερ-
ματικούς ερεθισμούς και μικρά 
εγκαύματα.

►  τζελ ματιών
dr.organic - organic Aloe 
Vera Eye Gel 15ml

 

Για ξεκούραστο βλέμμα

Το Τζελ Ματιών με βιολογική 
Αλόη βέρα είναι ένα απαλό διά-
φανο δροσιστικό τζελ, με βάση τη 
Βιολογική Αλόη Βέρα και εμπλου-
τισμένο με Ρούσκο, Αγριοκάστανο, 
Αγγούρι, Αμαμελίδα, Gotu Kola, 
Καλέντουλα, Γλυκόριζα, Ευφρασία 
και Πανθενόλη, που προσφέρει 
άμεσα ενυδατικά και αντιοξει-
δωτικά οφέλη στην ευαίσθητη 
περιοχή κάτω από τα μάτια.
Η ήπια σύνθεσή του ελαττώνει την 
όψη κούρασης. Τα ενεργά συστα-
τικά που περιέχει βοηθούν στην 
καταπράυνση και την προστασία 
από τους περιβαλλοντικούς 
ρύπους. Επίσης, ανακουφίζουν 
το πρήξιμο και τους μαύρους 
κύκλους γύρω από τα μάτια, 
φωτίζουν το δέρμα και ελαττώ-
νουν τις σακούλες, προσφέροντας 
αίσθηση τόνωσης.
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►   υγρά μαντιλάκια
dr.organic - organic Aloe 
Vera wet wipes 20s

Για καθαρή & περιποι-
ημένη επιδερμίδα, όπου 
κι αν βρίσκεστε 

Τα υγρά μαντηλάκια organic 
Aloe Vera wet wipes της 
dr.organic περιέχουν βιολογική 
Αλόη βέρα και έχουν ήπια κα-
θαριστική σύνθεση. Είναι σχε-
διασμένα για να απομακρύνουν 
ρύπους και ακαθαρσίες από το 
δέρμα, ενώ παράλληλα περιποι-
ούνται  και προστατεύουν την 
επιδερμίδα με φυσικό τρόπο, 
χαρίζοντας αίσθηση απαλότη-
τας και ανανέωσης.  Χάρη στη 
σύνθεσή τους και την πρακτική 
τους συσκευασία είναι ιδανικά 
για χρήση όλες τις ώρες της 
ημέρας.

► χυμός 
Οptima -Aloe Vera Juice 
Detox 500ml

Αναζωογόνηση να την 
...πιεις στο ποτήρι!

Ο χυμός Aloe Vera Juice Detox 
της optima, είναι ένας 100% 
φυσικός χυμός Αλόης από ένα 
μοναδικό μείγμα ολόκληρου φύλ-
λου και αφιλτράριστου ζελέ Αλόης, 
σε συνδυασμό με FOS (φρουκτο-
ολιγοσακχαρίδια που χρησιμο-
ποιούνται για την προώθηση των 
φιλικών εντερικών βακτηρίων) και 
φυτικά εκχυλίσματα από πράσινο 
τσάι, ρόδι και Burdock. 
Ο συνδυασμός των παραπάνω, 
παρέχει πλήθος διατροφικών 
στοιχείων και φυτοστοιχείων 
με βιολογική δράση, βιταμίνες, 
μέταλλα, αμινοξέα και ένζυμα. 
Περιέχει ακόμη πολυσακχαρίδια, 
που ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα, ενώ οι  ανθρακινόνες 
που παρέχει τονώνουν το πεπτικό 
σύστημα, βοηθούν στον καθαρι-
σμό του παχέος εντέρου και στη 
διατήρηση της καλής του υγείας.  
Το σύνολο είναι ένα μοναδικό 
προϊόν που βοηθά στον καθαρι-
σμό και στην αναζωογόνηση του 
οργανισμού.

► αντηλιακό 
Οptima - organic Aloe 
Vera sun Protection  
lotion 200ml

Προστασία και 
φροντίδα στον ήλιο  

Χρησιμοποιώντας όλες τις ευερ-
γετικές ιδιότητες της βιολογικής 
Αλόης, σε συνδυασμό με χαμο-
μήλι, αβοκάντο, Jojoba και άλλα 
φυτοστοιχεία, η Optima δημι-
ούργησε αντηλιακά προϊόντα 
για το πρόσωπο και το σώμα, 
κατάλληλα και για τα παιδιά. Με 
δείκτες προστασίας 15 και 25 
για να επιλέξετε ανάλογα με τις 
ανάγκες σας, η σειρά Optima 
παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτι-
κή προστασία και προστασία 
από τις ακτίνες uVA και uVB, 
ενυδατώνοντας και θρέφοντας 
το δέρμα. 
Τα προϊόντα διαθέτουν πιστοποί-
ηση από το Διεθνές Συμβούλιο 
Αλόης, για την περιεκτικότητά 
τους σε Αλόη και για την ποιό-
τητα της Αλόης που περιέχουν. 
Όλα τα προϊόντα της σειράς 
Aloe Vera Sun Protection είναι 
φωτοστα-
θερά. Κάντε 
επάλειψη 
πριν από την 
έκθεση σας 
στον ήλιο και 
επαναλά-
βετε ανά 30 
λεπτά.
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Υπάρχει πρόβλημα με την ταυτόχρονη κατανάλωση ψαρικών 
και τυριού;

Κώστας
Ο κίνδυνος αλλεργίας από τον συνδυασμό τυριού και 

ψαριού αποτελεί έναν διατροφικό μύθο, με μικρή δόση 
επιστημονικής αλήθειας. Τα ψάρια και τα θαλασσινά εντάσ-

σονται στα πιο συχνά αλλεργιογόνα τρόφιμα. Aν κάποιος επο-
μένως, είναι αλλεργικός στο ψάρι και το καταναλώσει, τότε 
σαφώς θα εμφανίσει αλλεργία, είτε το συνδυάσει με τυρί, είτε 
όχι. Δεν έχει βρεθεί ότι ο συνδυασμός τροφών προκαλεί αλ-
λεργία. Έχουν ωστόσο καταγραφεί αντιδράσεις που μιμούνται 
τις αλλεργίες, σε ανθρώπους με αλλεργική προδιάθεση, που 
έχουν αποδοθεί στον συνδυασμό αλλεργιογόνων ουσιών που 
περιέχουν ορισμένα τρόφιμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτό των κίτρινων τυριών με ορισμένα ψάρια. Η ένταση των 
συμπτωμάτων αυτής της ψευδοαλλεργικής αντίδρασης είναι 
ανάλογη της ποσότητας που καταναλώθηκε. Οπότε, Κώστα, 
απαντώντας με μια πρόταση στην ερώτησή σου, δεν θα εμφα-
νίσεις κάποιο αλλεργικό σύμπτωμα αν καταναλώσεις μέτρια 
ποσότητα ψαριού με μια μέτρια ποσότητα τυριού, αρκεί βέβαια 
να μην είσαι αλλεργικός σε κάποιο από τα δύο τρόφιμα.

Το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ποικιλία φρούτων. Ποια θα 
πρέπει να προτιμήσουμε, ώστε να μην αυξήσουμε πολύ τις 
θερμίδες που λαμβάνουμε καθημερινά; 

Γιώτα
Τα φρούτα του καλοκαιριού (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρί-
νια, πεπόνι, καρπούζι, φράουλες, κεράσια, σταφύλια, σύκα) 

είναι τόσο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, που δεν συστή-
νεται η αποφυγή της κατανάλωσής τους, λόγω του κόστους των 
θερμίδων. Η κατανάλωση 3 διαφορετικών φρούτων ημερησίων 
έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην υγεία. Τα συγκεκριμένα 
τρόφιμα διαθέτουν αυξημένη αντιοξειδωτική και αντικαρκινική 
δράση, συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς, το ανοσοποιητικό 
και το κυκλοφορικό σύστημα και μειώνουν την χοληστερόλη 
του αίματος, ενώ συμβάλλουν και στον κορεσμό. Τα καλοκαι-
ρινά φρούτα δεν μας παχαίνουν, επειδή όμως είναι πιο νόστιμα 
από τα χειμερινά, τείνουμε να καταναλώνουμε μεγαλύτερες 
ποσότητες. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε εί-
ναι η ποσότητα που καταναλώνουμε και όχι τόσο το είδος του 
φρούτου. 

Υπάρχουν τροφές που καταναλώνοντάς τες το καλοκαίρι προ-
στατεύουν το δέρμα μας και μας βοηθούν να μαυρίσουμε; 

Στέλλα
Υπάρχουν τροφές των οποίων τα θρεπτικά συστατικά μάς 

προστατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου, 
ενυδατώνοντας την επιδερμίδα μας και βοηθώντας μας κατά 
αυτόν το τρόπο να αποκτήσουμε ένα ομοιόμορφο μαύρισμα, 
χωρίς εγκαύματα. Για ένα υγιές μαύρισμα, χρειαζόμαστε μια 
ισορροπημένη διατροφή που να βασίζεται σε τρόφιμα πλούσια 
σε βιταμίνες A, Β, C και Ε, σε σελήνιο, και ψευδάργυρο.
Καλές πηγές βιταμίνης Α (β-καροτένιο) είναι το συκώτι, ο 
κρόκος του αυγού, το σπανάκι, η ντομάτα, η πατάτα, το καρό-

το, το μπρόκολο και το πεπόνι. Βιταμίνες του συμπλέγματος Β 
βρίσκονται άφθονες στους ξηρούς καρπούς, τα πουλερικά, τα 
ψάρια, τα αυγά, τα λαχανικά, το γιαούρτι, τα ζυμαρικά και τα 
δημητριακά. Η βιταμίνη C περιέχεται άφθονη στα πορτοκάλια, 
τα λεμόνια, τις φράουλες, τις πιπεριές, το μπρόκολο και το 
σπανάκι. Η βιταμίνη Ε, που βρίσκεται στον σολομό, τα όσπρια, 
το ελαιόλαδο, το σησαμέλαιο και τα αμύγδαλα βοηθά τόσο στο 
μαύρισμα, όσο και στην προστασία του δέρματος ενάντια στη 
γήρανση, ενώ έχει αντικαρκινική δράση.
Επίσης, το μαύρισμα ενισχύουν τροφές πλούσιες σε σελήνιο 
και ψευδάργυρο, στοιχεία που μειώνουν την επίδραση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας, προστατεύοντας το κολλαγόνο και 
την ελαστίνη του δέρματος. Τροφές πλούσιες σε σελήνιο και 
ψευδάργυρο είναι οι γαρίδες, τα μύδια, το χταπόδι, το κοτόπου-
λο, τα κάσιους, το ρύζι και τα καρύδια. 
Προσοχή όμως! Η κατανάλωση των παραπάνω τροφών, δεν 
μπορεί από μόνη της να μας μαυρίσει. Επίσης δεν θα μας κάνει 
αλώβητους στις βλαβερές επιδράσεις του ηλίου. Γι' αυτό, μην 
αμελείτε τα συμβατικά μέτρα προστασίας από τον ήλιο. 

Πολλές φορές κατά την διάρκεια των διακοπών - λόγω αλ-
λαγής περιβάλλοντος, και ειδικά τις πρώτες ημέρες - δεν 

επισκεπτόμαστε με την ίδια συχνότητα την τουαλέτα. Το αποτέ-
λεσμα είναι να νιώθουμε φούσκωμα και δυσφορία. Θα μπορούσε 
αυτό να βελτιωθεί με κάποια πιο συγκεκριμένη διατροφή; 

Βούλα
Αυτό που αναφέρεις, είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο 
και έχει να κάνει με το γεγονός ότι το έντερό μας, διαθέτει 

μια καταπληκτική μνήμη. Όταν αλλάζουμε περιβάλλον, συνή-
θως αλλάζει και το βιολογικό μας ρολόι. Αλλάζει δηλαδή το 
ωράριο του ύπνου, των γευμάτων, καθώς και η ώρα που πάμε 
τουαλέτα. Αυτό το γεγονός, συνεργικά με την αλλαγή στην δια-
τροφή μας (μείωση στην πρόσληψη φυτικών ινών, παράλειψη 
γευμάτων) και -συχνά- η ελλιπής ενυδάτωση, είναι παράγοντες 
ικανοί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα. 
Η κατάσταση δεν είναι μη αναστρέψιμη - λίγες μέρες μετά, η 
λειτουργία του εντέρου επανέρχεται στα φυσιολογικά. Αυτό 
που μπορείτε να κάνετε, κάθε φορά που πηγαίνετε κάποιο τα-
ξίδι, είναι να φροντίζετε να καταναλώνετε 3 μερίδες φρούτων 
την ημέρα, καθώς και μια σαλάτα σε κάποιο από τα γεύματά 
σας. Το να χρησιμοποιείτε δημητριακά πρωινού ολικής άλεσης 
ή σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως μπάρες δημητριακών 
ή πολύσπορα κουλούρια, επίσης θα σας βοηθήσει σημαντικά. 
Τέλος, μην ξεχνάτε το νερό! 

Πώς μπορώ να απολαύσω τα «τοπικά πιάτα» των διακοπών 
χωρίς να πάρω extra κιλά;

Μάχη
Προτού προλάβεις να αισθανθείς τύψεις όταν θελήσεις 
να απολαύσεις ένα τοπικό πιάτο της αρεσκείας σου, ανα-

λογίσου πώς πήγε η ημέρα σου. Βασικός κανόνας των διακο-
πών είναι να τρώμε πάντα ένα καλό πρωινό πριν φύγουμε από 
το ξενοδοχείο ή το σπίτι που μας φιλοξενεί. Αυτό θα μας δώσει 
τα απαραίτητα εφόδια για το ξεκίνημα της μέρας. Επίσης, δεν 
θα πρέπει παραλείπουμε τα σνακ μας στην παραλία (οι επιλο-

Σε αυτό το τεύχος, ο Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, κ. Κάλφας Ιωάννης 
απαντά στα ερωτήματα που εσείς θέσατε για τη διατροφή του καλοκαιριού! 



γές θα πρέπει να είναι φρούτα, μπάρες δημητριακών ή κριτσίνια 
και όχι σάντουιτς ή πατατάκια). Αν τα έχεις πάει καλά σε όλα 
τα παραπάνω, μπορείς το μεσημέρι να απολαύσεις το πιάτο που 
επιθυμείς. 
Αν, ωστόσο, το κυρίως γεύμα το φας το βράδυ, θα ήταν καλό το 
μεσημέρι να φας μια δροσερή σαλάτα ή ένα παγωμένο γιαούρτι 
για να σε «κρατήσει». Και μην αμελείς την άσκηση. Πέρα από 
τη χαλάρωση, οι διακοπές είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να 
αυξήσουμε τη φυσική μας δραστηριότητα (κολύμπι, ρακέτες, 
βόλεϊ, θαλάσσια σπορ), φροντίζοντας με αυτόν τρόπο να επι-
στρέψουμε στη βάση μας με το ίδιο ή και λιγότερο βάρος. 
Μάχη, μπορείς να απολαύσεις τα τοπικά νόστιμα πιάτα των δια-
κοπών σου χωρίς τύψεις. Σχεδίασε τη διατροφή σου μέσα στην 
ημέρα για να επιλέξεις με καθαρό μυαλό τι πραγματικά θέλεις 
να γευτείς, φρόντισε όμως να μη φτάνεις πεινασμένη στο τρα-
πέζι!

Η χορήγηση Cranberry σε άνδρες ενδείκνυται; 
Κώστας

Τα κράνμπερι ή «βακκίνια τα οξύκοκκα» (όπως ανα-
φέρονται στη Βοτανολογία) αποτελούν εξαιρετική πηγή 
βιταμίνης C και είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες, 

μαγγάνιο, βιταμίνη Ε και βιταμίνη Κ. Επίσης, έχουν υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε προανθοκυανίνες, μια ισχυρή αντιοξειδωτική 
ουσία, της οικογένειας των φλαβονοειδών. Τα κράνμπερι συστή-
νονται εδώ και εκατοντάδες χρόνια για την ικανότητά τους να 
θεραπεύουν και να μειώνουν τον κίνδυνο μολύνσεων του ου-
ροποιητικού συστήματος. Μια ουσία που περιέχουν, το ιππου-
ρικό οξύ, σε συνδυασμό με τις προανθοκυανίνες, εμποδίζουν 
την προσκόλληση του βακτηρίου της Escherichia coli (Ε. coli) 
(παθογόνο βακτήριο υπεύθυνο για το 80-90% των λοιμώξεων 
του ουροποιητικού συστήματος) στα τοιχώματα της ουροφόρου 
οδού, αποτρέποντας τη λοίμωξη. Η χορήγησή τους συστήνεται 
πιο συχνά σε γυναίκες, λόγω της αυξημένης συχνότητας ουρο-
λοιμώξεων. Ωστόσο, ενδείκνυται και συστήνεται η κατανάλωσή 
τους και από τους άνδρες.

Tο καλοκαίρι είναι πιο εύκολο να χάσουμε κιλά, καθώς λόγω 
της αυξημένης θερμοκρασίας τείνουμε να καταναλώνουμε 
τροφές που δεν είναι τόσο λιπαρές (π.χ. τηγανητά); 

Φωτεινή
Στη χώρα μας, πράγματι φαίνεται ότι τους καλοκαιρινούς 

μήνες, υπάρχει μια μείωση του σωματικού βάρους, χωρίς 
βέβαια αυτό να αποτελεί γενικό κανόνα. Ένας από τους λόγους, 
όπως πολύ σωστά είπες, είναι η μείωση των λιπαρών τροφών, 
λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Ένας άλλος λόγος, είναι ότι 
το καλοκαίρι συνήθως υπάρχει πιο αυξημένη δραστηριότητα σε 
σχέση με το χειμώνα (π.χ. κολύμπι, ρακέτες, περπάτημα, ποδή-
λατο), με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει και το σωματικό βάρος. 
Επιπλέον, το καλοκαίρι υπάρχει ένα πολύ πιο συχνό κίνητρο για 
να χάσει κάποιος βάρος… η εμφάνιση με μαγιό στην παραλία. 
Για αυτόν τον λόγο, το ποσοστό των ανθρώπων που είναι σε δίαι-
τα αυξάνει λίγο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Ωστόσο, για να είμαστε υγιείς και να έχουμε φυσιολογικό βάρος, 

είναι σημαντικό να προσέχουμε τη διατροφή μας όλες τις επο-
χές του χρόνου και όχι μόνο έναν μήνα το καλοκαίρι. 

Τι διατροφή συστήνεται για τις ημέρες του καύσωνα;
Νατάσα

Για τις ημέρες του καύσωνα, συστήνεται η αποφυγή των 
πολύ λιπαρών τροφίμων, των βαριά μαγειρεμένων φαγη-

τών (σάλτσες, τσιγαριστά, τηγανητά, ζεστές σούπες, κ.ά.), 
καθώς η κατανάλωσή τους αυξάνει τη θερμοκρασία του σώμα-
τος. Τις ημέρες με καύσωνα ή υψηλή θερμοκρασία είναι σημα-
ντικό να προσθέσουμε στη διατροφή μας καλοκαιρινά φαγητά 
ή ελαφριές τροφές, φρούτα του καλοκαιριού που έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε νερό και λαχανικά. Φυσικά δεν πρέπει να 
ξεχνάμε την κατανάλωση νερού, καθώς οι ανάγκες του οργα-
νισμού σε υγρά αυξάνονται τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. 

Ποιο cocktail ή ποτό έχει τις λιγότερες θερμίδες; 
Σταυρούλα

Όσο περισσότερο αλκοόλ περιέχουν τα διάφορα αλκο-
ολούχα ποτά, τόσο περισσότερες είναι οι θερμίδες τους. 

Εκτός όμως από την ποσότητα του αλκοόλ, το θερμιδικό περιε-
χόμενο καθορίζεται και από τα υπόλοιπα συστατικά, κυρίως στα 
ανάμεικτα ποτά. Έτσι, όταν το ποτό μας περιέχει αναψυκτικό, 
χυμό, ζάχαρη ή άλλα συστατικά, οι θερμίδες του γίνονται ακόμα 
περισσότερες. Ενδεικτικά σου αναφέρω τις θερμίδες ανά μερί-
δα σερβιρίσματος των ποτών που καταναλώνουμε συχνότερα το 
καλοκαίρι: 

Ποτό Ποσότητα 
σερβιρίσματος (ml)

Θερμίδες

Μπίρα (4%) 250 (ml) 107
Μπίρα χωρίς αλκοόλ 250 (ml) 38
Τζιν, ρούμι, ουίσκι, βότκα 45 (ml) 100
Κρασί λευκό, ξηρό (9%) 120 (ml) 80
Κρασί κόκκινο ή ροζέ (10%) 120 (ml) 85
Κρασί γλυκό (10%) 120 (ml) 105
Σαμπάνια (10%) 120 (ml) 100
Mοσχάτο κρασί (15%) 60 (ml) 90
Daiquiri (25%) 60 (ml) 111
Manhattan (30%) 60 (ml) 178
Martini (31%) 75 (ml) 156
Caipirinha Brazilian Rum 270 ml 161
Mohito Original 355 ml 230
Margarita 178 ml 200

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ healthyme, O ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ, KONSTANTINOS MALSS, 
ΛΥΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑλλΙΩΝ. 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  info@iso-plus.gr 

Κάλφας Ιωάννης
Κλινικός Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, MSc
MSc in Human Nutrition with Clinical Specialisation &
Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity
Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 14, Γλυφάδα
τηλ. 2108946823, κιν. 6947695717
www.iKalfas.gr, www.diatrofi.gr



summER CAmP 
για παιδιά  στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης

Πώς ακουγόταν η λύρα του Απόλλωνα; Γιατί τα κυκλαδικά ειδώ-
λια έχουν μόνο μύτη; Ποια φαγητά άρεσαν στους αρχαίους Αθηναίους και στους θεούς τους; Πόσα χρώματα έχει 
το αγαλματάκι μιας Ταναγραίας; Πόσο κοφτερό είναι ένα εργαλείο 5.000 ετών; Παιδιά ηλικίας 4-8 ετών, μπορούν 
να πάρουν μέρος στο summer camp του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και  να αναζητήσουν τις απαντήσεις στα 
παραπάνω ερωτήματα, χρησιμοποιώντας κάθε μέρα μία από τις πέντε αισθήσεις τους. Το camp περιλαμβάνει δι-
αδραστικές ξεναγήσεις, προβολές, αφηγήσεις, ζωγραφική, χειροτεχνία, κατασκευές και ομαδικά παιχνίδια. Μέσα 
από γρίφους, παιχνίδια εξερεύνησης και εικαστικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα ανακαλύψουν το μουσείο και τις 
μόνιμες συλλογές του, καθώς και τη σύγχρονη τέχνη, μέσα από την έκθεση για το Βραβείο ΔΕΣΤΕ.
ΠΟΤΕ: 5 κύκλοι συναντήσεων 25-29/06, 01-05/07,  08-12/07,  15-19/07, 22-26/07 Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-13.00
ΤΙΜΗ: Συμμετοχή: 80€, 65€ για αδέλφια στο ίδιο εργαστήριο
Πληροφορίες / κρατήσεις θέσεων: 2107294220

Να μην ξεχάσω να...

25/06

64

Ύστερα από μια ακρόαση-μαμούθ 970 ηθοποιών, ο 

Θωμάς Μοσχόπουλος κατέληξε στις 15 νέες του Χο-

ρού για τις σπανίως παιζόμενες «Τραχίνιες» του Σο-

φοκλή, τη μία από τις δύο φετινές θερινές παραγω-

γές του Εθνικού Θεάτρου. Με την Άννα Μάσχα στην 

πρώτη της πρωταγωνιστική εμφάνιση στην Επίδαυρο, 

τον Αργύρη Ξάφη, τη Φιλαρέτη Κομνηνού και άλλους 

ικανούς πρωταγωνιστές, η παράσταση ανεβαίνει στο 

αργολικό θέατρο στις 9-10/8. Προηγουμένως, στις 

2-3/8, το Εθνικό Θέατρο θα βρεθεί στην Επίδαυρο 

με ένα ακόμη πιο «άγνωστο» έργο, τον «Κύκλωπα» 

του Ευριπίδη, το μοναδικό ακέραια σωζόμενο σα-

τυρικό δράμα της αρχαιότητας. Ο Βασίλης Παπαβα-

σιλείου σκηνοθετεί και η πρωταγωνιστική τριανδρία 

–Κύκλωπας ο Δημήτρης Πιατάς, Οδυσσέας ο Νίκος 

Καραθάνος και Σειληνός ο Νίκος Χατζόπουλος– 

υπόσχεται πολλά, κάνοντάς μας να θέλουμε να… κα-

τασκηνώσουμε στην Επίδαυρο φέτος τον Αύγουστο! 

Πληροφορίες: www.n-t.gr     ΠΟΥ: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

… Η Επίδαυρος περιμένει
το Εθνικό Θέατρο

02/08 
Φέτος, με τον ιδιαίτερο 
θεματικό τίτλο «P.I.I.G.S.» 
τo Athens World Music 
Festival παρουσιάζει τον 
εξαιρετικό μουσικό πλούτο 

των 5 ευρωπαϊκών χωρών που στιγματίστη-
καν τα τελευταία χρόνια για το δημοσιονομι-
κό τους χρέος (Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, 
Ελλάδα, Ισπανία). Τα «P.I.I.G.S.» θα έχουν 
την ευκαιρία να δείξουν πως ο πολιτισμός 
και η μουσική τους είναι ένας σημαντικός 
πυλώνας, τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και 
της παγκόσμιας μουσικής και πολιτιστικής 
παράδοσης. Οι φετινές συμμετοχές: Πορτο-
γαλία (Andre Maia Band, Cristina Branco), 
Ιταλία (Encardia, Nueva Compania di Canto 
Popolare), Ιρλανδία (Realta, Altan), Ελλάδα 
(Κρίστη Στασινοπούλου & Στάθης Καλυ-
βιώτης «Greekadelia», Μαριώ), Ισπανία 
(Xarnege, Lenacay).
ΠΟΥ: «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, 
Ώρα έναρξης: 21.00, Τιμή εισιτηρίου: 
10 ευρώ ημερήσιο, 25 ευρώ πενθήμερο

...«Athens world music Festival» 

15-19/07

απ
ό
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