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Η ενέργεια και η δύναμη του καγκουρό της Solgar στη μασώμενη πολυβιταμίνη
Kangavites. Eιδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του παιδικού οργανισμού με 14
βιταμίνες, 11 μέταλλα. Εμπλουτισμένη με λεκιθίνη, σκόνη καρότου-παντζαριούφράουλας-μήλου-μπρόκολου-βερύκοκου, κιτρικά βιοφλαβονοειδή και καρπούς
αγριοτριανταφυλλιάς. Με υπέροχη γεύση φρούτα του δάσους ή τροπικά φρούτα.

Children’s
Tο Lit'l squirts Chewable DHA, λιπαρά οξέα για παιδιά, περιέχει ΒioPure DHA™ πλούσια φυσική
πηγή Ωμέγα 3 λιπαρών οξέων (DHA), αποκλειστικά και μόνο από ψάρια ανοιχτής θαλάσσης
προστατευμένα από περιβαλλοντική μόλυνση. Σε σχήμα ψαράκι που λιώνει στο στόμα και με
υπέροχη γεύση φρούτων, προσφέρει με τον πλέον απολαυστικό τρόπο τα οφέλη των λιπαρών
οξέων για υγιή ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και καλή εγκεφαλική λειτουργία.
*Πρόσφατες έρευνες συνδέουν την λήψη DHA λιπαρών οξέων με τη βελτίωση τόσο της συμπεριφοράς
όσο και με τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο.
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να όνομα που εκφράζει όλα αυτά που αξίζει να
περιφρουρήσουμε και να καλλιεργήσουμε στην
μεταβατική περίοδο που διανύουμε, ένας «χώρος» ενημέρωσης αλλά και αισιοδοξίας.
Healthy me σημαίνει ο υγιέστερος εαυτός μου,
αλλά εμπεριέχει πολύ περισσότερα...
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Την αισιόδοξη πλευρά της ζωής, τη θετική στάση απέναντι στην
πραγματικότητα, την ευεξία, τον ίδιο τον άνθρωπο, τον καταναλωτή μας. Αυτόν τιμάμε, αυτόν προσεγγίζουμε, σε αυτόν επιθυμούμε να δώσουμε όσα περισσότερα εργαλεία μπορούμε.

|

Γνώση και εκπαίδευση γύρω από τον χώρο της διατροφικής
επιστήμης, προτάσεις για έναν πιο υγιεινό και φυσικό τρόπο
ζωής, εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών του προβλημάτων… για να αξιολογεί με κριτικό
πνεύμα όλες αυτές τις πληροφορίες με τις οποίες βομβαρδίζεται καθημερινά.
Επιλέγουμε ως χώρο διανομής το φαρμακείο, και γινόμαστε αρωγοί του συνεργάτη μας φαρμακοποιού στο δύσκολο
έργο της ενημέρωσης του καταναλωτή.
Το φαρμακείο σήμερα εξάλλου, έχει ξεφύγει κατά πολύ από
τον παραδοσιακό του ρόλο. Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον αγορών, έχει ταυτιστεί, και όχι άδικα, με
την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων που προτείνονται μέσα από αυτό, και πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί
το συγκριτικό του πλεονέκτημα που αποτελεί η προσωπική
σχέση με τον καταναλωτή και η εξατομικευμένη συμβουλή.
Με αυτό το περιοδικό δίνουμε άλλο ένα εφόδιο στον συνεργάτη μας φαρμακοποιό, ακόμα ένα πεδίο συνάντησης και
συζήτησης με τον καταναλωτή, άλλο ένα κίνητρο επίσκεψης
στο φαρμακείο...
Δεν μένει παρά να ευχηθούμε μια καλή αρχή και μια καλή
συνέχεια στον δίαυλο επικοινωνίας μας, στο περιοδικό μας,
στο Healthyme!
Γιώργος Κωτσιόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ISO-PLUS

468 προϊόντα
53 χώρες
1 όνομα

από το 1947
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η μεγαλύτερη εταιρία Φυσικών Συμπληρωμάτων Διατροφής παγκοσμίως!
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ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Ένα καλοκαιρινό
«σουβενίρ»
Την... τιμητική τους έχουν, τους καλοκαιρινούς μήνες, οι
λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, με πρώτη και καλύτερη την ενοχλητική αλλά ακίνδυνη κυστίτιδα, είτε πρόκειται για νέες λοιμώξεις είτε για αναζωπυρώσεις εξαιτίας
των ευνοϊκών συνθηκών που εξασφαλίζει το καλοκαίρι και ο
καλοκαιρινός τρόπος ζωής, ημερήσιος και …νυχτερινός!

X

αλαροί και παραδομένοι στην πολυαναμενόμενη καλοκαιρινή ραστώνη, στην «εξοχή» όπου «επιβάλλεται» όλα να είναι εύκολα και χαλαρά, οι περισσότεροι από εμάς
βάζουμε σε δεύτερη μοίρα την τήρηση κάποιων κανόνων υγιεινής. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ηλιοθεραπεία, η αλμύρα του
θαλασσινού νερού και η μειωμένη πρόσληψη υγρών
ευνοούν σημαντικά την αφυδάτωση.
Αυτές τις συνθήκες εκμεταλλεύονται τα μικρόβια,
προκαλώντας ουρολοιμώξεις- κυρίως κυστίτιδα στις γυναίκες. Η κυστίτιδα κάνει αισθητή την παρουσία της με
πόνο, αίσθημα καύσου, «τσούξιμο», δυσκολία κατά την
ούρηση και συχνουρία. Είναι όμως δυνατόν να υπάρχουν
κάποια από αυτά και όχι όλα τα συμπτώματα και να είναι
μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Σπανιότερα, εμφανίζεται πυρετός, γενική αδιαθεσία, ναυτία, πόνος στην
κοιλιά, ακράτεια ούρων και έμετοι.
Ποσοστό 15% των γυναικών κάθε χρόνο προσβάλλονται
από λοιμώξεις του ουροποιητικού. Πρόκειται, επομένως,
για τις συχνότερες λοιμώξεις! Ποσοστό 50% των γυναικών θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή της ζωής τους τουλάχιστον ένα επεισόδιο κυστίτιδας. Αντίθετα, οι άνδρες
σπάνια εμφανίζουν κυστίτιδα, επειδή έχουν μακρύτερη
ουρήθρα, που εμποδίζει την είσοδο των μικροβίων σε
αυτήν. Ένας άλλος παράγοντας που προστατεύει τους
άνδρες είναι το υγρό του προστάτη, που διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες.
Στα μικρά κοριτσάκια το πρόβλημα είναι σχετικά συχνό, εξαιτίας κακής τεχνικής κατά το σκούπισμα μετά
την τουαλέτα. Πρέπει να εκπαιδευτούν προσεκτικά από
τη μητέρα ότι το σκούπισμα γίνεται πάντα με φορά από
εμπρός προς τα πίσω και ποτέ ανάποδα. Επίσης, κάθε
χαρτί απορρίπτεται μόλις χρησιμοποιηθεί και δεν χρησιμοποιείται σε επανάληψη της κίνησης σκουπίσματος. Τέλος, υπάρχουν σήμερα υγρά μαντηλάκια για την τουαλέτα
που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγιεινής
εφόσον παρουσιάζονται προβλήματα ουρολοιμώξεων.
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► Οι ένοχοι μικροοργανισμοί

Στο 90% των περιπτώσεων κυστίτιδας υπεύθυνα
είναι τα κολοβακτηρίδια, που επιστημονικά ονομάζονται Εscherichia coli (Ε.coli). Στην πραγματικότητα, το ουροποιητικό σύστημα διαθέτει αρκετούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς άμυνας
απέναντι στα μικρόβια: η ίδια η ροή των ούρων
τα απομακρύνει, τα τοιχώματα της κύστης έχουν
αντιμικροβιακές ιδιότητες, ενώ και η φυσιολογική
οξύτητα των ούρων δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξή τους. Όταν όμως οι μικροβιακοί πληθυσμοί είναι μεγάλοι και οι αμυντικές δυνάμεις του σώματος για κάποιο λόγο μειωμένες, τότε εμφανίζεται
ουρολοίμωξη. Κάθε ουρολοίμωξη θεραπεύεται με
τη χορήγηση του κατάλληλου αντιβιοτικού, έπειτα
από καλλιέργεια ούρων και το σχετικό αντιβιόγραμμα, το οποίο δείχνει σε ποια αντιβιοτικά είναι ευαίσθητο το μικρόβιο που έχει προκαλέσει
την ουρολοίμωξη. Στην πράξη, βέβαια, η γνώση
ότι στο 90% των περιπτώσεων ευθύνεται κολοβακτηρίδιο η ευαισθησία του οποίου σε κάποια αντιβιοτικά είναι γνωστή, επιτρέποντας τη συνήθως
επιτυχή εμπειρική θεραπεία. Οι περαιτέρω εξετάσεις γίνονται αν αποτύχει η εμπειρική χορήγηση
αντιβιοτικού. Είναι σημαντικό η διάγνωση και η
θεραπεία να γίνει γρήγορα, για να αποφευχθεί η
επέκταση της λοίμωξης στο ανώτερο ουροποιητικό (νεφρά), οπότε τα πράγματα περιπλέκονται.
Ένα πρόβλημα με τις ουρολοιμώξεις είναι ότι
επαναλαμβάνονται. Οι επανεμφανίσεις αυτές δεν
οφείλονται σε υποτροπή, αλλά σε επαναμόλυνση.
Υποτροπή θεωρείται η λοίμωξη που εμφανίζεται μέσα σε δύο εβδομάδες από τη θεραπεία της
πρώτης και οφείλεται στο ίδιο μικρόβιο. Αντίθετα,
η λοίμωξη που εμφανίζεται σε χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων μετά τη θεραπεία
της αρχικής, θεωρείται επαναμόλυνση, έστω και
αν ο παθογόνος μικροοργανισμός είναι ο ίδιος.
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► Ο ρόλος του cranberry

Στις γυναίκες που παρουσιάζουν συχνά προβλήματα
κυστίτιδας ή έχουν συχνά συμπτώματα κυστίτιδας,
συστήνεται η χρήση χαπιών από cranberry.
To κράνμπερι είναι καρπός που ευδοκιμεί στη βόρεια
Αμερική. Εχει αποδειχτεί ότι περιέχει ουσίες που εμποδίζουν σημαντικά την ανάπτυξη μικροβίων στην ουροδόχο κύστη. Οι ουσίες αυτές εμποδίζουν την προσκόλληση των μικροβίων στα τοιχώματα της κύστης κι έτσι
αυτά αποβάλλονται με τα ούρα. Πως συμβαίνει αυτό;
Έρευνες έδειξαν ότι μόλις τα κολοβακτηρίδια έλθουν
σε επαφή με τις δραστικές ουσίες του κράνμπερι χάνουν το φυσιολογικό σχήμα τους που είναι σαν ραβδιά
και μεταπίπτουν σε σφαιρικό σχήμα, χάνοντας την ικανότητά τους να κολλάνε στο τοίχωμα της κύστης. Πέρα
από αυτό, προκαλείται και σημαντική διαφοροποίηση
των χαρακτηριστικών της κυτταρικής μεμβράνης των
μικροβίων τα οποία, επιπρόσθετα, χάνουν και την ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ των. Επομένως, αυτό που
κάνει το κράνμπερι είναι να ενισχύει με φυσιολογικό
τρόπο την άμυνα του οργανισμού απέναντι στα μικρόβια
που προκαλούν ουρολοιμώξεις. ||

|

| Solgar Cran flora with Probiotics: Τριπλή προστασία |

τελευταία σελίδα

|

|

«Φρένο» στις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος όπως
οι κυστίτιδες, που ταλαιπωρούν πολύ συχνά τις γυναίκες, έρχεται να βάλει το
Cran flora της Solgar. Η ολοκληρωμένη σύνθεση του προϊόντος, με κράνμπερι,
προβιοτικά και βιταμίνη Ester - C προστατεύει τόσο το ουροποιητικό όσο και
το πεπτικό σύστημα. Το cranberry εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίδιων στην
ουροδόχο κύστη και αναστέλλει την επανεμφάνιση των λοιμώξεων. Τα προβιοτικά προάγουν την υγεία της εντερικής, αλλά και της κολπικής χλωρίδας,
ενώ η βιταμίνη Ester - C ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Φροντίστε να
λαμβάνετε 1-2 κάψουλες ημερησίως με τα γεύματά σας, από τον Ιούνιο μέχρι
και τον Σεπτέμβριο ή όσο χρόνο χρειαστεί ώστε να μην έχετε υποτροπές ουρολοιμώξεων.

Άγχος
ταλαιπωρία

&

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ISO-PLUS

Τριπλή προστασία
από τη Solgar
CRAN FLORA with PROBIOTICS
plus ESTER-C©
Στις μέρες μας οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος
ταλαιπωρούν γυναίκες και άνδρες, με τις γυναίκες που
βρίσκονται σε γόνιμη περίοδο να εμφανίζουν διπλάσια ποσοστά
μόλυνσης από τους αντίστοιχους άνδρες.
To Cran Flora της Solgar συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων όπως οι κυστίτιδες,
με μία ολοκληρωμένη φόρμουλα από κράνμπερυ, προβιοτικά και βιταμίνη Ester-C©, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον
τρόπο ταυτόχρονη, ολοκληρωμένη προστασία τόσο του ουροποιητικού όσο και του πεπτικού συστήματος. Έτσι,
όχι μόνο δρα ανασταλτικά ως προς την επανεμφάνιση μολύνσεων ή πεπτικών διαταραχών αλλά παράλληλα η
©
βιταμίνη Ester-C που περιέχει προάγει και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
Κατάλληλο για Vegetarians.

ISO-PLUS Á.Å.
ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!

ÁÈÇÍÁ: Τ. 210 95 79 707 • F. 210 95 72 169 • e-mail: info@iso-plus.gr • www.iso-plus.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τ. 2310 028 668 • F. 2310 028 668 εσωτ. 2301

C r e a t i v e

από επαναλαμβανόμενες
λοιμώξεις;

Διακοπές
από το Α στο Ω
του

Μιχάλη Πιτσιλίδη

Μη σας κουράζουν οι στατιστικές και τα απειλητικά διαγγέλματα για τους περιβόητους κινδύνους του
καλοκαιριού. Άλλωστε, αν παίρναμε πολύ σοβαρά
όλα αυτά, θα έπρεπε να πιστέψουμε ότι το πιο επικίνδυνο μέρος για έναν άνθρωπο είναι το κρεβάτι,
γιατί οι 9 στους 10 εκεί εγκαταλείπουν τα εγκόσμια.
Συνήθως οι καλοκαιρινές διακοπές χαλάνε από μικροπράγματα. Σας δίνουμε μια συλλογή από αυτά,
ώστε να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε ώστε όλα να
εξελιχθούν όπως τα θέλετε και τα ονειρεύεστε...

συνέντευξη
υγεία
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► Αντηλιακό με SPF και PPD

Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με όσα γνωρίταξίδι

ζαμε! Η αυξανόμενη χρήση των αντηλιακών οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκδοση Σύστασης
(2006/647/EC) για την προστασία των καταναλωτών
από το σύνολο της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας
Α και Β (UVA και UVB). Εκτός από τον δείκτη SPF
(Sun Protection Factor) λοιπόν, που είναι ο δείκτης
προστασίας ενάντια μόνο στην UVB ακτινοβολία, τα
αντηλιακά θα πρέπει πλέον να αναφέρουν και τον
δείκτη PPD (Persistent Pigment Darkening) που
αφορά στην προστασία από την UVA!
Η συνιστώμενη αναλογία μεταξύ της προστασίας
από τις ακτίνες UVB (SPF) προς την προστασία από
τις ακτίνες UVA ( PPD), είναι ίση ή μικρότερη του 3
(SPF/PPD ≤ 3). Όταν αυτή η σχέση δεν τηρείται, το
προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως αντηλιακό.
Επισημαίνεται, ακόμα, η σημασία της εφαρμογής σω-

έξοδος

|

διατροφή

ψυχολογία

|

|

|

|

τελευταία σελίδα

|

|

|

στής ποσότητας αντηλιακού, για να επιτυγχάνεται κάθε
φορά η αναγραφόμενη στη συσκευασία προστασία. Για
τη σωστή προστασία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
ποσότητες παρόμοιες με εκείνες των επιστημονικών
δοκιμών (2mg/τετρ. εκατ. δέρματος) ή 6 κουταλιές
του γλυκού (περίπου 30 ml) για το σώμα ενός μέσου
ενήλικου ατόμου! Επομένως, μια συνήθης συσκευασία
π.χ. 100ml επαρκεί για 3-4 εφαρμογές και όχι για το …
μισό καλοκαίρι. Κι επειδή, όπως καταλαβαίνετε, όλα
αυτά είναι μάλλον ανεφάρμοστα, μη δίνετε υπερβολική
σημασία. Μην αφήσετε την επιστήμη να καταστρέψει
το καλοκαίρι σας! Φροντίστε απλώς να αποφεύγετε το
ηλιακό έγκαυμα, με σταδιακή έκθεση στον ήλιο.

► Βαρκάδα

Σε πολλές οργανωμένες παραλίες υπάρχει η δυνατότητα
θαλάσσιων σπορ. Για τους ανειδίκευτους, μια μικρή βάρκα, το θαλάσσιο ποδήλατο ή κάτι παρεμφερές, αποτελεί
την κλασική επιλογή, αφού προσφέρονται χωρίς την καθοδήγηση ειδικού και χωρίς συνοδεία. Η πρώτη σκέψη
είναι ότι με τέτοια μέσα δεν απομακρυνόμαστε από την
ακτή ούτε βεβαίως κινούμαστε ανάμεσα στα …κεφάλια
των λουομένων. Εκτός από την απομάκρυνση, υπάρχει
πάντα και η επιστροφή, τα θαλάσσια ρεύματα ή ένα ξαφνικό κύμα που μπορούν να αλλάξουν τη ροή μιας μικρής
και αθώας βόλτας. Προσέχουμε επίσης να μην κινούμαστε σε σημεία που διασχίζουν πλοία ή μικρότερα σκάφη.
Στη διάρκεια της βόλτας το καπέλο και ένα μακό μπλουζάκι που το βρέχουμε συχνά, είναι απαραίτητα.

► Γαστρεντερίτιδα

Η γαστρεντερίτιδα ή τροφική δηλητηρίαση εμφανίζεται ξαφνικά, με πόνο στην κοιλιά και ναυτία,
εμετούς, διάρροια και, ενδεχομένως, πυρετό, πονοκέφαλο, αδυναμία, εξάντληση, ανορεξία. Χρειάζεται
κάποια προσοχή, κυρίως λόγω της αφυδάτωσης που
μπορεί να προκαλέσει η απώλεια πολλών υγρών. Η
γαστρεντερίτιδα, τις περισσότερες φορές κάνει τον
κύκλο της και υποχωρεί, χωρίς ειδική θεραπεία.
Ένα 24ωρο απόλυτης δίαιτας (μόνο υγρά, νερό, τσάι
ή κόκα κόλα) βοηθάει δραστικά. Το επόμενο 24ωρο
επιτρέπονται ρύζι, λαπάς, μακαρόνια σκέτα. Αν
όμως η γαστρεντερίτιδα εμφανιστεί σε μικρά παιδιά
ή μωρά ή επιμένει περισσότερο από 2-3 ημέρες,
η ιατρική συμβουλή είναι απαραίτητη. Αν πρόκειται
να ταξιδέψετε σε χώρες πιο κοντά στον Ισημερινό,
ενημερωθείτε για τη διάρροια των ταξιδιωτών.

περιεχόµενα
editorial
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φροντίδα
►
Δέρμα ταλαιπωρημένο

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το δέρμα χρειάζεται
συστηματική
περιποίηση, αφού αντιμετωπίζει ζέστη,
f.a.q.
ιδρώτα, ήλιο και θάλασσα. Αποφύγετε τα βαριά και
πολλά καλλυντικά. Το πρώτο που χρειάζεται είναι
ναδίαιτα
πλένετε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό και κάποιο καθαριστικό προσώπου ή ένα γαλάκτωμα καη αγοράαντου
µήνα
θαρισμού,
είναι
ξηρό. Αμέσως μετά, η ενυδατική
κρέμα που πρέπει να μπαίνει πρωί και βράδυ. Ένα
προϊόν
after sun, ιδιαίτερα με αλόη, είναι σημαντικό
συµπληρώµατα
μετά το μπάνιο, για το πρόσωπο και το σώμα, καθώς
ανακουφίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα.
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► Ερεθισμένα μάτια

|

οµορφιά
Η συνηθέστερη αιτία για τα «κόκκινα μάτια» είναι

|

|
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μια λοίμωξη που λέγεται επιπεφυκίτιδα. Το ένα ή
fitness
και
τα δυο μάτια είναι κόκκινα και έχουν φαγούρα.
Μπορεί να υπάρχει επίσης θολή όραση, ευαισθησυνέντευξη
σία
στο φως και αίσθημα ότι υπάρχει άμμος στο
μάτι. Αν υπάρχει έκκριμα, σχηματίζει τσίμπλες
στον
ύπνο. Ένα αντιβιοτικό κολλύριο βοηθάει πολύ.
υγεία
Επισκεφθείτε ένα φαρμακείο.

|

|
|

|

|

|

|

|

ταξίδι
►
Ζώα στις παραλίες

Οι σκύλοι έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την παέξοδος
ραλία
μαζί με τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, σύμφωνα με
τον νόμο, τα σκυλιά πρέπει να βρίσκονται με λουρί
ήδιατροφή
να είναι ελεγχόμενα, δίπλα στον κάτοχό τους, σε
όλους τους δημόσιους χώρους, χωρίς να δημιουργούν φασαρία. Μαζεύουμε αμέσως τα περιττώματα
ψυχολογία
του σκύλου μας. Εκτός από πράξη σεβασμού προς
τους συμπολίτες μας και το περιβάλλον, είναι και

|

|

|

|

|

|

απαίτηση από τον νόμο. Να θυμάστε ότι ο ήλιος δεν
κάνει καλό στον σκύλο σας. Προβλέψτε οπωσδήποτε μία σκιερή θέση, κάτω από την ομπρέλα ή αλλού,
καθώς και ένα μπολάκι με κρύο νερό.

τελευταία σελίδα

| Θερμοπληξία|
Ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους. Η θερμοπληξία συχνά εμφανίζεται αρχικά ως «ηλίαση»: αυξημένη θερμοκρασία, ζαλάδα, ταχυκαρδία, χαμηλή πίεση, ωχρότητα, κρύο και κολλώδες δέρμα, ναυτία. Μπορεί να εμφανιστεί με λιποθυμία. Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε δροσερό και σκιερό μέρος (κατά προτίμηση με κλιματισμό), ξαπλώστε τον στο πλάι, αφαιρέστε όσα
τελευταία
σελίδα
περισσότερα
ρούχα γίνεται, δώστε του νερό και εξασφαλίστε ιατρική βοήθεια. Στις υψηλές θερμοκρασίες και τα παιδιά θέλουν ειδική προστασία. Φροντίστε, λοιπόν, να τα κρατάτε δροσερά,
κυρίως τα μωρά που δεν μπορούν να πουν ότι ζεσταίνονται. Να θυμάστε ότι τα παιδιά μέχρι 4
χρονών δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους τόσο αποτελεσματικά,
όσο τα μεγαλύτερα κι οι ενήλικες.
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► Ηλιακά εγκαύματα

Τα συμπτώματα
ταξίδι

|

του ηλιακού
εγκαύματος εμφανίζονται συνήθως μερικές ώρες μετά την έκθεση
στον ήλιο και περιλαμβάνουν πόνο,
κοκκινίλα, πρήξιμο και, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, φυσαλίδες.
Κάντε ένα κρύο ντους. Μη σπάτε
τις φυσαλίδες που περιέχουν υγρό.
Αν σπάσουν από μόνες τους, τοποθετείστε τοπικά μια κρέμα κορτιζόνης με αντιβιοτικό. Για τον πόνο
χρησιμοποιείστε ασπιρίνη. Βοηθάει πολλαπλά στο ηλιακό έγκαυμα.
Αν νιώθετε αδυναμία, ιδιαιτέρως
αν το έγκαυμα είναι εκτεταμένο και
το πάθατε στο πρώτο μπάνιο, αναζητείστε ιατρική βοήθεια. Ιδιαίτερα
χρήσιμα και με σημαντικά ανακουφιστική και ενυδατική δράση είναι
και τα προϊόντα καλλυντικής περιποίησης με αλόη, ειδικά δε αυτά
με υψηλή περιεκτικότητα όπως τα
Aloe Vera gel.

έξοδος

|

διατροφή

ψυχολογία

κά θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν τα χέρια κι οι παλάμες
σας ιδρώνουν, βάλτε τους λίγη κολόνια ή καθαρό οινόπνευμα. Στις
ιδρωμένες πατούσες μπορείτε να
βάλετε ταλκ ή καλύτερα κάποια
αντιμυκητιασική πούδρα, αν έχετε ιστορικό μυκητίασης ποδιών ή
έχετε διαβήτη.
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► Κολπίτιδα

|

► Ιδρώτας

Είναι η αντίδραση του οργανισμού
στις υψηλές θερμοκρασίες. Συχνά
ντους και ένα δροσερό αποσμητικό είναι η καλύτερη λύση, μόνο
που πρέπει να το φοράτε σε καθαρή επιδερμίδα διότι διαφορετι-

τελευταία σελίδα

Η φλεγμονή του κόλπου ευδοκιμεί
ιδιαιτέρως τους μήνες του καλοκαιριού. Κολπίτιδα μπορεί πολύ
εύκολα να πάθει μια γυναίκα όταν
κολυμπάει σε μια πισίνα με ανεπαρκή χλωρίωση καθώς και από
την άμμο, σε μια αμφιλεγόμενης
καθαρότητας πολυσύχναστη αμμουδιά. Ευάλωτη είναι κάθε γυναίκα, ακόμα και ένα μικρό κοριτσάκι
που τριγυρνά χωρίς μαγιό. Η εμφάνιση υγρών στα εσώρουχα και
η φαγούρα, κυριαρχούν στα συμπτώματα. Συμβουλευτείτε, έστω
και τηλεφωνικά, τον γιατρό σας.

► Λιποθυμία

|

Ξαφνική, μικρής διάρκειας απώλεια
αισθήσεων. Δεν είναι επικίνδυνη,
όσο κι αν τρομάζει όταν συμβαίνει.
Αν νιώθετε ότι θα λιποθυμήσετε,

|

ξαπλώστε σε ύπτια θέση και λυγίστε
τα γόνατά σας. Αν είστε ευαίσθητοι
στη λιποθυμία, πρέπει να σηκώνεστε αργά από την ξαπλωμένη θέση.
Να προσλαμβάνετε αρκετό νερό και
αλάτι (π.χ. δύο λίτρα νερό και μία
κουταλιά γλυκού αλάτι ημερησίως)
και να αποφεύγετε την παρατεταμένη ορθοστασία.
Για να βοηθήσετε κάποιον που
λιποθύμησε, ξαπλώστε τον σε
ύπτια θέση και σηκώστε τα πόδια
του πιο ψηλά από το σώμα. Αν
κάνει εμετό γυρίστε τον στο πλάι.
Μην κάνετε το κλασικό λάθος να
τον σηκώσετε ή να τον συγκρατείτε
όρθιο, μην τον καταβρέχετε, μην
τον ταρακουνάτε και μην τον …χαστουκίζετε (εκτός αν το κάνετε για
άλλους λόγους). Νερό ή πορτοκαλάδα δίνονται αφού ο παθών έχει
συνέλθει τελείως. Αν όμως δεν συνέλθει πολύ γρήγορα, επιβάλλεται
μεταφορά σε νοσοκομείο.

► Μυκητίαση ποδιών

Οι μύκητες βρίσκονται σε όλα τα
μέρη που συχνάζουν πολλοί άνθρωποι και περπατούν ξυπόλυτοι:
κοινόχρηστα ντους, πισίνα, σάουνα,
γυμναστήριο, δωμάτιο ξενοδοχείου. Ακόμη και η κοινή χρήση πετσετών ή αθλητικών ρούχων μπορεί να ευθύνονται για τη μετάδοση
των μυκήτων. Τα κύρια συμπτώματα είναι κοκκίνισμα και ερεθισμός
του δέρματος, αίσθηση φαγούρας
και καύσου, κυρίως ανάμεσα στα
δάχτυλα των ποδιών και, κυρίως,
ανάμεσα στο 4ο και 5ο δάχτυλο.
Σήμερα υπάρχουν πολύ απλές και
βολικές θεραπείες που έχουν πολύ
απλοποιήσει τη θεραπεία. Για να
αποφύγετε τη μυκητίαση, στεγνώνετε προσεκτικά τα πόδια, ιδίως
ανάμεσα στα δάκτυλα. Αποφύγετε
τα στενά και κλειστά παπούτσια το
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Ισχυρή προστασία

ORGANIC

AloeVera
Sun Care
Ìå âÜóç ôéò åõåñãåôéêÝò éäéüôçôåò ôçò
ïñãáíéêÞò Áëüçò και óå óõíäõáóìü ìå
×áìïìÞëé, ÁâïêÜíôï, Jojoba, ç αντηλιακή óåéñÜ
ôçò Ransom ðáñÝ÷åé éó÷õñÞ áíôéïîåéäùôéêÞ
δράση και ðñïóôáτεύει αποτελεσματικά áðü ôéò
áêôßíåò UVA êáé UVB, åíõäáôþíïíôáò êáé
ôñÝöïíôáò ôï äÝñìá με φυσικό τρόπο.

ÊÜíåôå åðÜëçøç ðñéí áðü ôçí Ýêèåóç óôïí Þëéï êáé åðáíáëáìâÜíåôå áíÜ 30 ëåðôÜ.
Áðïöýãåôå ôïí Þëéï ôéò ìåóçìåñéáíÝò þñåò.
¼ëá ôá ðñïúüíôá ôçò óåéñÜò Aloe Pura Sun Protection åßíáé öùôïóôáèåñÜ.
Ç óåéñÜ ðåñéëáìâÜíåé êáé After Sun Lotion ìå ÁâïêÜíôï, Bilberry, Witch Hazel
êáé Üëëá öõôïóôïé÷åßá ìå âáèéÜ åíõäáôéêÞ êáé êáôáðñáûíôéêÞ äñÜóç.

ISO-PLUS Á.Å.
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► Ξένο σώμα στο μάτι

Ο κερατοειδής του ματιού μπορεί να υποστεί γδάρσιμο
από σκόνη, βρωμιά, άμμο, ρινίσματα ξύλου κ.ο.κ. Αν
η ενόχληση είναι σημαντική, καλό είναι να αναζητηθεί
ιατρική βοήθεια. Στο μεταξύ, ανοιγοκλείστε τα μάτια
πολλές φορές. Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να απομακρυνθούν μικρά σωματίδια σκόνης ή άμμου. Με καθαρά χέρια ελέγξτε το κάτω βλέφαρο, τραβώντας το έξω.
Χρησιμοποιείστε άφθονο νερό για την απομάκρυνση
του ξένου σώματος. Ένα καλό τέχνασμα είναι να τραβήξει κανείς το άνω βλέφαρο πάνω από το κάτω, έτσι
ώστε οι βλεφαρίδες του κάτω βλέφαρου να λειτουργήσουν σαν βούρτσα και να απομακρύνουν το ξένο σώμα,
αν φυσικά βρίσκεται στο πάνω βλέφαρο. Μην πιέζετε
το μάτι και μην εφαρμόζετε ζεστά ή κρύα επιθέματα.
καλοκαίρι. Τα αθλητικά παπούτσια είναι ό,τι χειρότερο
για την περίπτωση. Πάνω απ’ όλα, αποφεύγετε να περπατάτε ξυπόλητοι, ιδίως σε μπάνια, γυμναστήρια, πισίνες, σάουνες, γυμναστήρια, ντουζιέρες, χαλιά, μοκέτες
κ.λπ. και φοράτε πάντα τις δικές σας σαγιονάρες.

► Νερό

Είναι γνωστό ότι τα 2/3 του ανθρώπινου σώματος είναι νερό κι ότι χρειάζεται να αναπληρώνουμε κάθε
μέρα αυτό που χάνουμε. Προφυλάξτε τον οργανισμό
σας από την αφυδάτωση που δημιουργεί προβλήματα, όπως αίσθημα κόπωσης, δυσκοιλιότητα, ζαλάδα,
δυσφορία, ξηροστομία κ.ά. Πίνετε υγρά, ακόμα κι αν
δεν διψάτε. Οι έρευνες δείχνουν πως όταν νιώθουμε
δίψα, ο οργανισμός μας είναι ήδη ήπια αφυδατωμένος, κατά 2% περίπου. Το καλοκαίρι χρειαζόμαστε
τουλάχιστον 2 λίτρα υγρών την ημέρα, τα οποία μπορεί να είναι νερό, χυμοί κ.ο.κ. Καλό θα ήταν να αποφεύγονται τα αναψυκτικά που έχουν ζάχαρη.

► Ουρολοιμώξεις

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού εμφανίζονται με
τσούξιμο κατά την ούρηση, συχνουρία, πυρετό και
κοιλιακό πόνο. Ενδέχεται όμως να μην έχουν κανένα σύμπτωμα και να αποκαλύπτονται μόνο μετά από
εξέταση ούρων (ασυμπτωματικές ουρολοιμώξεις).
Το συχνότερο μικρόβιο είναι το κολοβακτηρίδιο
(Εscherichia coli). Οι παράγοντες που προδιαθέτουν
σε ουρολοιμώξεις το καλοκαίρι είναι οι κακές συνθήκες υγιεινής που εκθέτουν την ουρήθρα σε μικρόβια
από τον πρωκτό και η έκθεση σε μολυσμένα νερά (π.χ.
πισίνα με ανεπαρκή καθαρισμό). Ένας ακόμα σημαντικός λόγος, πολύ συχνός στις γυναίκες, είναι η αποφυγή της χρήσης ξένης τουαλέτας, με αποτέλεσμα το
«κράτημα των ούρων» για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η πρόληψη περιλαμβάνει την επαρκή πρόσληψη νερού κατά το καλοκαίρι και την καλή ατομική και κοινωνική υγιεινή. Το κράνμπερι προσφέρει, προστασία
σε όσες γυναίκες έχουν τάση ουρολοίμωξης.

Προβιοτικά

ISO-PLUS
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Απαραίτητα για τη ζωή

ADVANCED ACIDOPHILUS PLUS
ADVANCED MULTI-BILLION DOPHILUS
ADVANCED 40+ ACIDOPHILUS

από τη Solgar
Πάνω από 400 εκατ. είδη βακτηριδίων κατοικούν στη
πεπτική οδό του ανθρώπου, τα οποία χωρίζονται σε
«φιλικά» και σε «παθογενή». Τα επίπεδα υγείας
ολόκληρου του οργανισμού εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από αυτήν την ισορροπία, καθώς τα «φιλικά»
βακτηρίδια βοηθούν στην πέψη των τροφών και
στην παρασκευή κάποιων βιταμινών.
Για αυτό τους ανήκει ο όρος “προβιοτικά” που
σημαίνει απαραίτητα για τη ζωή.

Η SOLGAR η μεγαλύτερη εταιρεία φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής παγκοσμίως,
καινοτομώντας για άλλη μία φορά, διαθέτει μία πλήρη σειρά προβιοτικών σκευασμάτων για
την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών που έχει ο κάθε οργανισμός, 100% απαλλαγμένα
από γαλακτοκομικά προϊόντα και λακτόζη, μη αλλεργιογόνα, με βελτιωμένο περίβλημα για
ακόμα μεγαλύτερη προστασία των προβιοτικών στο στομάχι, κατάλληλα και για Vegans.

ISO-PLUS Á.Å.
ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!
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|
► Παραλίες
Προσέχετε
οµορφιάσε |ποια νερά
ταξίδι
| κολυμπάτε! Το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) μετά από έρευναfitness
στις ελληνικές παραλίες, σημειώνει: Όταν η θάλασσα
| |
πρασινίζει, τότε είναι γεμάτη σάπια φύκια και πλαγκτόν.
έξοδος
Όταν η επιφάνειά της ιριδίζει, τότε είναι γεμάτη πετρέσυνέντευξη | απόβλητα
| βόθρων. Όταν οι ακτές είλαιο, πίσσες, λάδια,
ναι γεμάτες σκουπίδια, υπάρχει η πιθανότητα και η ίδια
| να είναι
| μολυσμένη. Τα ακάθαρτα νερά είναι
ηυγεία
θάλασσα
διατροφή
πάντα εστίες μικροβίων. Γι αυτό και συνιστά:
Μην κολυμπάτε
ταξίδι
| | σε νερά που το χρώμα τους είναι
βαθύ πράσινο, μην μπαίνετε σε θάλασσα που έχει
πετρέλαιο
έξοδος ή| λάδια.|
ψυχολογία
► Ρινορραγίες
Οιδιατροφή
ρινορραγίες| είναι| αρκετά συχνές στην παιδική
ηλικία, από τεσσάρων μέχρι δέκα ετών, και προκαψυχολογία
λούνται
κυρίως |από τραυματισμούς,
κατά τη διάρ|

|

|

|

|

|

|

|

|

κεια του παιχνιδιού ή όταν τα παιδιά «πειράζουν» τη

μύτη τους. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να
ηρεμήσετε, να αναπνέετε από το στόμα και να κλείνετε με τα δάχτυλά σας πιεστικά τα ρουθούνια. Αν
η αιμορραγία δεν σταματήσει, φυσήξτε δυνατά από
το ρουθούνι που αιμορραγεί για να διώξετε τυχόν
ξένα σώματα και πήγματα αίματος. Έχοντας φτιάξει
ένα βαμβάκι σε σχήμα και μέγεθος στιλό, το εμποτίζετε σε οξυζενέ, αν έχετε, και το εισάγετε όλο στο
ρουθούνι, ώστε να κλείσει ερμητικά. Αυτό ονομάζεται πρόσθιος επιπωματισμός. Η αφαίρεση του βαμβακιού γίνεται προσεκτικά, μετά από 6 ώρες. Μην
κάνετε το λάθος να το βγάζετε συχνά για να ελέγχετε την κατάσταση, γιατί έτσι αναζωπυρώνετε την
αιμορραγία. Σε περίπτωση που μετά από λίγη ώρα
εξακολουθεί να ρέει αίμα στη στοματική κοιλότητα,
σημαίνει ότι η αιμορραγία είναι οπίσθια, οπότε είναι
απαραίτητη η ταχεία μεταφορά του ασθενούς στο
νοσοκομείο για τη διενέργεια οπίσθιου επιπωματισμού από εξειδικευμένο γιατρό.

| Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα |

τελευταία σελίδα

|

|

|

|

Η μη χρήση προφυλακτικού και οι σεξουαλικές επαφές υψηλού κινδύνου είναι οι βασικοί πατελευταία
σελίδα
ράγοντες της αύξησης των αφροδίσιων νοσημάτων το καλοκαίρι. Τα νοσήματα και τα μικρόβια
που μεταδίδονται με την ερωτική επαφή ή και με αυτήν, είναι πολλά: ηπατίτιδα β, ιός των θηλωμάτων (HPV), ορισμένα χλαμύδια και μυκοπλάσματα (μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα), έρπης,
γονόκοκκος (βλεννόρροια), AIDS, τριχομονάδες, ωχρά σπειροχαίτη (σύφιλη) και άλλα. Σημαντικό πρόβλημα συνιστά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν συμπτώματα για
κάποιο διάστημα. Η προφύλαξη περιλαμβάνει την αποφυγή συμπεριφορών υψηλού κινδύνου
(π.χ. πολλοί, περιστασιακοί σύντροφοι) και τη συνεχή χρήση προφυλακτικού. Η ούρηση και
το καλό πλύσιμο αμέσως μετά τη
σεξουαλική επαφή είναι επίσης πολύ χρήσιμα, επιπλέον
του προφυλακτικού.

συνέντευξη
υγεία
ταξίδι

|

19

|
|

διατροφή
ψυχολογία

► Τσιμπήματα

Αν το τσίμπημα είναι από μέλισσα
ή σφήκα θα δείτε το κεντρί, που
πρέπει να αφαιρέσετε με ένα τσιμπιδάκι ή μια καρφίτσα που έχετε
«κάψει» πριν. Προσέξτε μόνο να
μην το πιέσετε, γιατί θα μπει πιο
μέσα και θα απελευθερώσει περισσότερο δηλητήριο στην πληγή,
μεγαλώνοντας τον πόνο. Για να
ανακουφιστείτε από τη φαγούρα
και το κάψιμο, τοποθετήστε κρύες
κομπρέσες, πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα ή οτιδήποτε έχετε παγωμένο
(ακόμα κι ένα κουτάκι αναψυκτικού) πάνω στο τσίμπημα. Κρέμα
κορτιζόνης βοηθάει πολύ.
Αν σας τσίμπησε τσούχτρα, ξεπλύντε το σημείο με θαλασσινό
νερό, για να φύγουν τυχόν υπολείμματα της τσούχτρας, αλλά όχι
με γυμνά χέρια, γιατί θα κολλήσουν και σε αυτά. Αν δεν έχετε
άλλο τρόπο, γεμίστε τη χούφτα σας
με άμμο και τρίψτε την περιοχή.
Βάλτε κρέμα κορτιζόνης. Για τον
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πόνο χρησιμοποιήστε πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα. Τα τσιμπήματα
των κουνουπιών είναι τα πιο απλά,
χωρίς όμως να παύουν να είναι
ενοχλητικά. Μια ειδική αλοιφή ή
ένα στικ από το φαρμακείο αρκούν.
Για όλα τα τσιμπήματα όμως
χρειάζεται προσοχή. Αν παρουσιαστεί δυσκολία στην αναπνοή,
πρήξιμο ή κάποιο άλλο σύμπτωμα
αλλεργίας, οδηγείστε τον παθόντα
σε γιατρό ή νοσοκομείο, αφού
πρώτα πιεί ένα χάπι κορτιζόνης κι
ένα αντιισταμινικό.
Πατήσατε αχινό; Σκεφτείτε θετικά: Αυτό σημαίνει ότι η παραλία
που κολυμπάτε έχει καθαρά νερά.
Το τσίμπημα προκαλεί έντονο πόνο,
κοκκινίλα και πρήξιμο, το οποίο
υποχωρεί συνήθως μέσα σε μια
μέρα. Οπλιστείτε με υπομονή. Πρέπει να βγάλετε όσα περισσότερα
αγκάθια μπορείτε. Αρχίστε καθαρίζοντας την περιοχή με λίγο ζεστό
νερό ή καθαρίστε την με αντισηπτικό

|

|

έξοδος

αν είναι διαθέσιμο και τοποθετείστε
κρέμα κορτιζόνης. Με ένα καθαρό τσιμπιδάκι, προσπαθήστε να τα
βγάλετε ένα ένα. Αποφύγετε όμως
το υπερβολικό «σκάλισμα» της περιοχής. Αν μείνουν κάποια αγκάθια
μην ανησυχείτε. Θα φύγουν σιγά
σιγά μόνα τους. Αν τα αγκάθια είναι
πολλά ή τα συμπτώματα πιο σοβαρά, απευθυνθείτε σε νοσοκομείο.
Εκεί έχουν τα κατάλληλα εργαλεία
για να σας απαλλάξουν από όλα τα
αγκάθια.

|

|
|

|
|

τελευταία σελίδα

► Υπακτικά

Είναι πιθανόν στις διακοπές σας να
εμφανιστεί δυσκοιλιότητα, ακόμα
κι αν δεν έχετε πρόβλημα. Αυτό
μπορεί να συμβεί για πρακτικούς
(έλλειψη χρόνου ή κακές ή ακατάλληλες συνθήκες στις τουαλέτες)
ή ψυχολογικούς λόγους (αλλαγή
περιβάλλοντος, χρόνος προσαρμογής). Η δυσκοιλιότητα που εμφανίζεται στις διακοπές είναι, σχεδόν
πάντα, περιστασιακή. Η κατανάλω-
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|
ψυχολογία |
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| Χυμοί φρούτων |
ταξίδι
Ονειρεμένοι δροσεροί χυμοί φρούτων με
άφθονα παγάκια. Ίσως το καλύτερο ποτό
του καλοκαιριού. Πλούσιο σε βιταμίνες, δροσερό και πολύ νόστιμο. Ωστόσο, δυο είναι οι
χρήσιμες παρατηρήσεις
για τους φυσικούς
τελευταία
σελίδα
χυμούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για
τη δίψα ή στη διάρκεια της άθλησης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες επιβραδύνει την απορρόφηση του νερού και επιβαρύνει τη δίψα. Μόνο με αραίωση 1:1 με νερό,
παύει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επίσης,
χυμοί από πορτοκάλι, μήλο ή γκρέιπφρουτ
δεν πρέπει να καταναλώνονται από όσους
ακολουθούν κάποια σοβαρή φαρμακευτική
αγωγή, εκτός αν απέχουν τουλάχιστον δυο
ώρες από τη λήψη των φαρμάκων.

έξοδος
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διατροφή

ψυχολογία
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ση αρκετών υγρών, και ειδικά νερού, είναι σημαντική. Η
αυξημένη πρόσληψη υγρών συνιστάται για την πρόληψη
της δυσκοιλιότητας, αλλά όταν αυτή έχει εγκατασταθεί
δεν ανακουφίζει ιδιαίτερα, εκτός αν συνυπάρχει κάποια
αφυδάτωση. Ο σίγουρος και αποτελεσματικός τρόπος
αντιμετώπισης της περιστασιακής δυσκοιλιότητας είναι
τα υπακτικά, που διατίθενται από το φαρμακείο χωρίς
ιατρική συνταγή. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η αυξημένη
πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της τροφής ή εναλλακτικά με ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής.

► Φαρμακείο διακοπών

Για να μπορέσετε να προσφέρετε σωστά Πρώτες Βοήθειες στα βασικά, θα πρέπει να έχετε μαζί σας ένα στοιχειωδώς οργανωμένο φαρμακείο. Αυτό πρέπει να βρίσκεται
σε ειδικό τσαντάκι και να μη μένει σε χώρους με υψηλή
θερμοκρασία. Επομένως, πρέπει να το μεταφέρετε στην
τσάντα θαλάσσης και να μην το αφήνετε στο αυτοκίνητο.
Τι πρέπει να περιλαμβάνει; Ένα αντισηπτικό ιωδιούχου
ποβιδόνης, μικρό μπουκάλι, για την απολύμανση των μικροτραυμάτων, αποστειρωμένες γάζες, λευκοπλάστ και
τραυμαπλάστ σε διάφορα μεγέθη, μια κρέμα κορτιζόνης
και μια αντιβιοτικού, απλά αντιπυρετικά/παυσίπονα, χάπια
κορτιζόνης, χάπια αντιισταμινικά, τσιμπιδάκι, ψαλιδάκι
και ελαστικό επίδεσμο. Όλα αυτά καταλαμβάνουν μικρό
όγκο, είναι ελαφριά και πολύ χρήσιμα…

► Ψείρες

τελευταία σελίδα

|

|

Είναι πολλοί αυτοί που είχαν την εμπειρία ψείρας τον
Αύγουστο. Εμφανίζονται συχνότερα σε παιδιά που φιλοξενούνται σε κατασκηνώσεις, νηπιαγωγεία και σταθμούς.
Τα σημεία τα οποία πρέπει να ελέγξετε αν το παιδί παραπονεθεί για φαγούρα ή ξύνεται επίμονα, είναι κυρίως το
τριχωτό της κεφαλής στον σβέρκο και πίσω από τα αυτιά.

► Ωτίτιδα κολυμβητή

Εξωτερική ωτίτιδα είναι η μόλυνση του δέρματος στο
κανάλι του εξωτερικού αυτιού. Λέγεται και «αυτί του κολυμβητή», γιατί το παθαίνουν πολύ συχνά οι κολυμβητές
όπως και τα παιδάκια, το καλοκαίρι που περνούν αρκετή
ώρα στη θάλασσα ή την πισίνα. Το πιο συχνό σύμπτωμα
είναι ο πόνος στο αυτί. Μπορεί το παιδί να παραπονιέται
ότι θέλει να ξύνει το αυτί του ή να νιώθει κάψιμο. Πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό και να έχετε υπόψη ότι
για μερικές μέρες πρέπει να αποφεύγετε να βρέξετε την
περιοχή (στο λούσιμο ή τη θάλασσα) ή έστω πρέπει να
προστατεύετε το αυτί του με κάποιο τρόπο. ||

“Είμαστε ένα
ISO-PLUS

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Έχουμε διαφορετικές ανάγκες... πάντα όμως με ένα ζητούμενο
Να είμαστε και να φαινόμαστε καλά!

MALE MULTIPLE της Solgar
Πολυφόρμουλα αποκλειστικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του
σύγχρονου άντρα με σκοπό την επίτευξη καλύτερων επιπέδων υγείας,
ζωτικότητας και προστασίας από το στρες.

FEMALE MULTIPLE της Solgar
Πολυβιταμίνη ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας,
παρασκευάστηκε για να παρέχει το επίπεδο βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων,
αντιοξειδωτικών που απευθύνονται στις ειδικές απαιτήσεις του γυναικείου φύλου.

ISO-PLUS Á.Å.
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...αλλά δεν είμαστε ίδιοι!”

Βάλτε τέλος
στις…
ολονυκτίες
της

Μ

ερικές νύχτες, είτε
επειδή μας απασχολεί κάτι έντονα
είτε χωρίς εμφανή
λόγο, δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε, ή χάνουμε
εντελώς τον ύπνο μας. Ωστόσο,
με την πάροδο λίγων ημερών,
το πρόβλημα ξεπερνιέται και ο
ύπνος μας βελτιώνεται. Υπάρχουν
όμως και περιπτώσεις, κατά τις
οποίες το φαινόμενο επιμένει και
η αϋπνία μετατρέπεται σε ...καθημερινό εφιάλτη!
Υπολογίζεται πως 1 στους 3 ενήλικες, κάποια στιγμή στη ζωή του,
θα εμφανίσει αϋπνία. Πρόκειται,
λοιπόν, για μια συνηθισμένη κατάσταση, η οποία π.χ. συναντάται στο 27% των ατόμων τα οποία

Νάντιας Γιαννούλη

Στριφογυρίζετε στο κρεβάτι
και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε; Σχεδόν όλοι, κάποια
στιγμή στη ζωή μας, θα χάσουμε, έστω και ένα βράδυ,
τον ύπνο μας. Ωστόσο, αν
το φαινόμενο χρονίζει, οι
συνέπειες της αϋπνίας μπορεί να είναι από ενοχλητικές
έως και επικίνδυνες. Επομένως, η αντιμετώπιση της
αϋπνίας κρίνεται απαραίτητη. Τα καλά νέα είναι ότι
η επιστήμη έχει πλέον επιστρατεύσει «φυσικά όπλα»
για την καταπολέμησή της.

επισκέπτονται τον παθολόγο. Από
αυτούς, το 15% αναφέρει πως
δυσκολεύεται να διατηρήσει τον
ύπνο του, το 10% αναφέρει πρώιμη αφύπνιση, το 16% παρουσιάζει
αϋπνία τύπου επελεύσεως (αργεί
να το πάρει ο ύπνος), ενώ το 15%
παραπονιέται πως ο ύπνος του
δεν τον ξεκουράζει επαρκώς.
Ο κακής ποιότητας ύπνος, αυτός δηλαδή που δεν αποκαθιστά
τις φθορές της ημέρας, αποτελεί
πολύ σημαντικότερο κριτήριο
αϋπνίας, σε σχέση π.χ. με τη διάρκεια του ύπνου ή τη δυσκολία
να κοιμηθεί κάποιος. Άλλωστε, οι
ανάγκες για ύπνο ποικίλουν από
άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν κάποιος
κοιμάται πέντε ώρες καθημερινά και την επόμενη ημέρα είναι

δίαιτα |
|
συνέντευξη
η αγορά του µήνα

|

|

||

|

|

συµπληρώµατα
υγεία
24 | |
παιδί |
|
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ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι και
οι γυναίκες έχουν αυξημένες πιθανότητες. Έχει
παρατηρηθεί πως η αϋπνία πλήττει σχεδόν το 50%
του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν 1,5 φορές περισσότερες πιθανότητες, αναλογικά με τους άνδρες, να παρουσιάσουν
προβλήματα ύπνου.

|

|

|

| Jet lag: Η αϋπνία του… ταξιδιώτη |
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των ανθρώπων που ταξιδεύουν, είτε
για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή, έχει αυξηθεί σημαντικά.
Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της πολυπόθητης και πολυήμερης άδειας, οι συνθήκες είναι ιδανικές για ταξίδια σε χώρες μακρινές.

τελευταία σελίδα

|

|

Εκτός από τις νέες εμπειρίες που προσφέρει κάθε νέος προορισμός, συχνά ο ταξιδιώτης εμφανίζει αϋπνία (σύνδρομο jet lag). Πρόκειται για μια
παροδική διαταραχή του ύπνου, η οποία παρουσιάζεται όταν το «βιολογικό ρολόι» δεν ανταποκρίνεται στην τοπική ώρα, όπως συμβαίνει όταν
αλλάξει κανείς πολλές ζώνες χρόνου πηγαίνοντας π.χ. από την Ευρώπη στις ΗΠΑ. Ετσι, το jet lag αποτελεί συχνό φαινόμενο όταν κάποιος
κάνει υπερπόντια ταξίδια, με μεγάλη διαφορά ώρας. Καλό θα είναι, ο
ταξιδιώτης που κάνει ένα τέτοιο μακρινό ταξίδι, φτάνοντας στον προορισμό του, να προσπαθήσει να συντονιστεί στους ρυθμούς της χώρας
που επισκέφθηκε και όχι να πέσει κατευθείαν για ύπνο. Επιβαρυντικοί
παράγοντες, που ενισχύουν την αϋπνία σε αυτή την περίπτωση, είναι
και οι ενδεχόμενες διαφορές στις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και
η έκθεση του ταξιδιώτη σε υψηλό υψόμετρο. Σε αυτήν την περίπτωση,
μια ήπια φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει το βιολογικό του
ρολόι να… «κουρδιστεί» ξανά.

τελευταία σελίδα
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► Αίτια

Ανάλογα με την αιτιολογία της, η αϋπνία ταξινομείται σε πρωτοπαθή και
δευτεροπαθή.
Στην πρώτη περίπτωση,
αποτελεί από μόνη της
νόσο, καθώς δεν οφείλεται σε κάποια σωματική
ή πνευματική πάθηση,
ούτε σε κάποιο περιβαλλοντικό αίτιο. Στη δεύτερη
περίπτωση, το φαινόμενο
αποτελεί συνέπεια μιας
προϋπάρχουσας σωματικής (αρθρίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια, άσθμα,
υπερθυρεοειδισμός κ.ά.)
ή ψυχικής πάθησης (π.χ.
κατάθλιψη).
Πολλές φορές, ορισμένες καθημερινές συνήθειες (κατάχρηση καφεΐνης, αλκοόλ ή άλλων
ουσιών, κάπνισμα πριν
τον ύπνο κ.ά.) μπορεί να
προκαλέσουν ή και να
επιτείνουν την αϋπνία.
Παροδική ή και επαναλαμβανόμενη αϋπνία
μπορεί να εμφανιστούν
επίσης εξαιτίας αλλαγών
στο περιβάλλον (αλλαγή
εργασίας, σπιτιού, γειτονιάς ή πόλης), υψηλές
θερμοκρασίες, ηχορύπανση, στρες κ.ο.κ.

Όνειρα γλυκά

ISO-PLUS

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

με SWEETEST DREAMS
To SWEETEST DREAMS από τη Solgar υπόσχεται όνειρα γλυκά
και έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο, αφού παρέχει έναν μοναδικό
συνδυασμό μελατονίνης και θεανίνης.
Η μελατονίνη είναι μία ορμόνη την οποία παράγει ο οργανισμός προκειμένου
να μεταφέρει σε κάθε κύτταρό μας το μήνυμα του σκοταδιού, απαραίτητο για
τον οργανισμό μας, αφού έτσι δίνεται το σήμα στα όργανα και στους ιστούς
ότι είναι ώρα να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν και να αναδομηθούν.
Η θεανίνη είναι ένα αμινοξύ φυσικά ευρισκόμενο στο πράσινο τσάι.
Περιορίζει δραστικά την ψυχολογική ένταση τονώνοντας το νευρικό σύστημα.
Το SWEETEST DREAMS από τη Solgar μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά σε περιπτώσεις αϋπνίας, ανήσυχου ύπνου,
jet lag, ενώ παράλληλα συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της διάθεσης και σε μία ήρεμη ψυχολογική κατάσταση.

ISO-PLUS Á.Å.
ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!
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από τη SOLGAR
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Οι συνέπειες της αϋπνίας μπορεί
να είναι από απλώς ενοχλητικές, έως
και επικίνδυνες. Κατά τη διάρκεια
της επόμενης ημέρας το άτομο μπορεί να παρουσιάσει υπνηλία, κόπωση, εκνευρισμό, μειωμένη παραγωγικότητα, πονοκέφαλο, δυσκολία στη
μνήμη, μειωμένη αντοχή στο στρες
και κακή διάθεση. Συχνά, λοιπόν, η
έλλειψη ύπνου υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής, έχοντας παράλληλα
κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις,
καθώς σχετίζεται με ψυχιατρικές διαταραχές, μειωμένη παραγωγικότητα, υπερβολική χρήση υγειονομικών
πόρων, καθώς και με την αύξηση των
τροχαίων (2 με 3 φορές περισσότερα)
και των εργατικών ατυχημάτων (1,5
φορά περισσότερα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό).

|
|

|

|

|

Η μελατονίνη βοηθάει το σώμα μας να
γνωρίζει πότε είναι ώρα για ύπνο και πότε
για αφύπνιση, γιατί η σύνθεση και η έκκρισή
της ενεργοποιούνται από το σκοτάδι και
απενεργοποιούνται από το φως.

τελευταία σελίδα
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► Παραδοσιακά
υπναγωγά
Η αντιμετώπιση της αϋπνίας, είτε είναι
παροδική είτε χρόνια, είναι απαραίτητη.
Στην πρώτη περίπτωση, της παροδικής
αϋπνίας, ίσως να μη χρειαστεί να πάρετε φαρμακευτική αγωγή. Αποφύγετε
το αλκοόλ και την καφεΐνη τουλάχιστον
δυο ώρες πριν πέσετε στο κρεβάτι, αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα
κατά τη διάρκεια της ημέρας, περιορίστε τη μεσημεριανή σιέστα και προσπα-

θήστε καθημερινά να κοιμάστε και να
ξυπνάτε την ίδια ώρα.
Ωστόσο, τα άτομα, που λόγω της
αϋπνίας αντιμετωπίζουν την επόμενη
ημέρα υπνηλία που τα εμποδίζει στις
καθημερινές τους δραστηριότητες,
ίσως χρειαστεί, εκτός από την υιοθέτηση των παραπάνω, να χρησιμοποιήσουν και κάποιο βοήθημα. Τα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα
για την αϋπνία ανήκουν στις λεγόμενες βενζοδιαζεπίνες, αν και υπάρχουν
και μη βενζοδιαζεπινούχα (μη-BSD).
Πρόκειται για κλασικά υπναγωγά, που
σίγουρα βοηθούν στην αύξηση της
ποσότητας του ύπνου και - σε ορισμένες περιπτώσεις- βελτιώνουν και την
ποιότητα. Ωστόσο, παρά τη χορήγησή
τους, το αίσθημα υπνηλίας και κόπωσης συνήθως παραμένει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ελλοχεύει ο
κίνδυνος εξάρτησης από αυτά, καθώς
και η εμφάνιση συμπτωμάτων στέρησης, αν η χρήση ξεπεράσει τις λίγες
ημέρες. Εξ άλλου, οι βενζοδιαζεπίνες
έχουν συσχετιστεί με το φαινόμενο
της υποτροπής (rebound), δηλαδή με
την επάνοδο της αϋπνίας, που υπήρχε
πριν από τη λήψη του φαρμάκου, όταν
η χορήγησή του διακοπεί. Επίσης, με
νευροψυχιατρικές αντιδράσεις, όπως
η κατάθλιψη αλλά και η επιθετικότητα. Πρακτικά, σήμερα υπάρχουν γύρω
μας χιλιάδες άνθρωποι εξαρτημένοι
από τα φάρμακα αυτά…
Παράλληλα, παρότι κρίνονται αποτελεσματικά, τα εν λόγω υπνωτικά
διαταράσσουν την αρχιτεκτονική του
ύπνου ενώ η χρήση τους έχει συσχετιστεί με ατυχήματα καθώς και υψηλότερο κίνδυνο πτώσεων. Συνεπώς,
οι παρενέργειές τους μπορεί να πει
κανείς ότι είναι περισσότερες από τη
βοήθεια που προσφέρουν. Για τους
λόγους αυτούς και η ιατρική κοινότητα είναι πλέον πολύ προσεκτική στη
χρήση τους.
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►παιδί
Μελατονίνη, το φυσικό όπλο

Για την αντιμετώπιση της αϋπνίας έχει επιστραοµορφιά
τευτεί
μια απολύτως φυσική ουσία, που υπάρχει
στον οργανισμό μας. Πρόκειται για τη μελατονίνη,
η fitness
παραγωγή της οποίας στο σώμα μας γίνεται στον
εγκέφαλο (στην υπόφυση). Η μελατονίνη βοηθά τον
οργανισμό
να γνωρίζει πότε είναι ώρα για ύπνο και
συνέντευξη
πότε για αφύπνιση, γιατί η σύνθεση και η έκκρισή
της
ενεργοποιούνται από το σκοτάδι και απενεργουγεία
ποιούνται από το φως. Η μελατονίνη είναι υπεύθυνη
για τη ρύθμιση του βιολογικού μας ρολογιού και τη
ταξίδι διαφόρων σωματικών λειτουργιών. Αξίζει
ρύθμιση
να σημειωθεί πως με την ηλικία, η παραγωγή της
έξοδοςσημαντικά, με αποτέλεσμα ο 24ωρος ρυθμειώνεται
μός του οργανισμού να διαταράσσεται.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μελατονίνης είδιατροφή
ναι πως δεν διαταράσσει την αρχιτεκτονική του ύπνου,
δεν προκαλεί εξάρτηση, ούτε υπνηλία κατά τη διάρψυχολογία
κεια
της ημέρας, ενώ βελτιώνει αισθητά την ποιότητα
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του ύπνου. Συνεπώς, η μελατονίνη λύνει αποτελεσματικά και με τον πιο φυσικό τρόπο το πρόβλημα
της αϋπνίας. Ιδιαίτερα ευεργετική είναι, επίσης, και
για όσους εμφανίζουν παροδική αϋπνία, λόγω jet
lag. Στους ταξιδιώτες, συνιστάται η λήψη μικρής ποσότητας μελατονίνης κατά τη διάρκεια της πτήσης,
αλλά και για μερικές μέρες μετά την άφιξη στον προορισμό τους, λίγες ώρες πριν τον ύπνο.
Ένα ακόμα απόλυτα φυσικό και ακίνδυνο συστατικό
που πλέον χρησιμοποιείται ευρέως στην αντιμετώπιση των αϋπνιών είναι η L-Θεανίνη. Πρόκειται
για ένα αμινοξύ προερχόμενο από το πράσινο τσάι,
που παρουσιάζει κατευναστικές και ηρεμιστικές
ιδιότητες, δημιουργώντας παράλληλα μια αίσθηση
σωματικής και ψυχικής χαλάρωσης. Σκευάσματα
L-Θεανίνης κυκλοφορούν στην αγορά, βοηθώντας
τους πάσχοντες να βελτιώσουν την ποιότητα του
ύπνου τους. Συνιστάται η κατανάλωσή τους μισή
ώρα περίπου πριν από τον βραδινό ύπνο. ||
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| Sweetest Dreams από την Solgar. Για… όνειρα γλυκά |
Τη μελατονίνη αλλά και την L-Θεανίνη επιστράτευσε η εταιρεία Solgar για τη
σύνθεση της συνεργειακής φόρμουλας «Sweetest Dreams», που ενδείκνυται σε
περιπτώσεις αϋπνίας και jet lag. Η μελατονίνη στηρίζει τους φυσικούς 24ωρους
ρυθμούς του οργανισμού, προάγοντας την ηρεμία και την καλή διάθεση του
τελευταία
σελίδα
ατόμου,
καθώς
και την ποιότητα του ύπνου του, ενώ η L- Θεανίνη ενισχύει την
παραγωγή των εγκεφαλικών κυμάτων άλφα, συμβάλλοντας στη χαλάρωση και
συναισθηματική σταθερότητα του οργανισμού. Για ηπιότερες περιπτώσεις αϋπνίας, προτιμήστε τη φυτοκάψουλα «L-Theanine», που επιφέρει χαλάρωση,
βελτιώνει τη διάθεση και βοηθά στη συναισθηματική σταθερότητα. Δεν προκαλεί υπνηλία και είναι
ιδανική αν τελευταία βρεθήκατε σε καταστάσεις έντονου στρες που σας έκαναν να «χάσετε» τον
ύπνο σας.
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Ιδρώνετε
…άσχημα;
τησ Ιωάννας

Ράπτη

Υπάρχουν περίπου 3.000.000 εξωκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες στο σώμα μας. Οι περισσότεροι
βρίσκονται στο μέτωπο, τις παλάμες, τα πέλματα
των ποδιών και τις μασχάλες. Εκκρίνουν τον ιδρώτα
απευθείας στην επιφάνεια του δέρματος. Ο ιδρώτας αυτός αποτελείται κατά 99% από νερό και, φυσιολογικά, είναι
άοσμος. Τι γίνεται, όμως, όταν δεν είναι;

O

ι αποκρινείς αδένες,
οι οποίοι δεν ενεργοποιούνται πριν από
την εφηβεία, συγκεντρώνονται στις περιοχές που καλύπτονται από τρίχες, όπως στις μασχάλες και στη
βουβωνική χώρα. Αποβάλλουν
πρώτα το έκκριμά τους, πριν να
φτάσει στην επιφάνεια του δέρματος, μέσα στους θύλακους που

βρίσκονται οι τρίχες. Ο ιδρώτας
που απελευθερώνουν οι αποκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες δεν μυρίζει, αλλά αποτελεί περιβάλλον
και θρεπτικό υλικό ανάπτυξης των
μικροβίων που υπάρχουν στην
επιφάνεια του δέρματος, και τα
οποία δίνουν τη χαρακτηριστική
δυσάρεστη οσμή στον ιδρώτα.
Η τήρηση των κανόνων υγιεινής
αποτελεί, επομένως, τον πιο σημα-

| T. # 01|| Καλοκαίρι 2011

ντικό παράγοντα για τον έλεγχο της
οσμής του σώματος. Για τον λόγο
αυτό είναι απαραίτητα: Το καθημερινό μπάνιο, η χρήση ενός κατάλληλου αποσμητικού ή αντιιδρωτικού και η επιλογή (ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες) εσώρουχων
και ενδυμάτων από βαμβάκι που
απορροφούν τον ιδρώτα - αποφύγετε τα συνθετικά ρούχα, που δεν
έχουν απορροφητικές ιδιότητες
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| Υπεριδρωσία και Βρωμιδρωσία |
ταξίδι
Με τον όρο υπεριδρωσία, ονομάζουμε την παθολογικά αυξημένη έκκριση
ιδρώτα. Η εντοπισμένη μορφή υπεριδρωσίας εντοπίζεται σε παλάμες, πέλματα, μασχάλες, μηρογεννητικές πτυχές, πρόσωπο, χωρίς να είναι απαραίτητο ένα άτομο να ιδρώνει σε όλα αυτά τα σημεία! Αιτιολογικά, η υπεριδρωσία
τελευταίαμεσελίδα
σχετίζεται
ευσυγκίνητα, ντροπαλά, αγχώδη άτομα, που ζεσταίνονται εύκολα ή έχουν οικογενειακή προδιάθεση. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος, ακολουθείται η ανάλογη θεραπεία. Σε βαριές περιπτώσεις, όταν
η υπεριδρωσία προκαλεί πρόβλημα στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή, αντιμετωπίζεται με ενέσεις Botox. Αυτές γίνονται σε μασχάλες,
παλάμες και πέλματα. Τα αποτελέσματα διαρκούν 6-8 μήνες. Σε πιο ήπια
περιστατικά, για την υπεριδρωσία των μασχαλιαίων κοιλοτήτων χρησιμοποιούνται άλατα αλουμινίου, οινόπνευμα 70 βαθμών και αποσμητικά.
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συχνή κακοσμία του ιδρώτα, ιδίως στις μασχαλιαίες κοιλότητες. Αυτό λέγεται βρωμιδρωσία και διακρίνεται σε αποκρινή και εκκρινή. Η αποκρινής αφορά κυρίως τις μασχάλες όπου οι αποκρινείς
ιδρωτοποιοί αδένες είναι περισσότεροι και μεγαλύτεροι και λειτουργούν πιο
έντονα. Ο ιδρώτας που παράγεται είναι στείρος μικροβίων και χωρίς οσμή.
Αλλά τα βακτηρίδια της περιοχής προκαλούν τελικά την άσχημη οσμή. Αν το
άτομο έχει πολλή τριχοφυΐα στην περιοχή ή κακές συνθήκες υγιεινής, τότε
γίνεται εντονότερη η οσμή. Η εκκρινής βρωμιδρωσία παράγεται σε πόδια και
σε περιοχές όπου υπάρχει τριβή.
Για τη βρωμιδρωσία επιβάλλεται συχνός καθαρισμός της περιοχής (μία φορά την ημέρα τους χειμερινούς μήνες και δύο
τους καλοκαιρινούς), προσεκτική εξάλειψη της τοπικής
τριχοφυΐας,θεραπεία της υπεριδρωσίας και εφαρμογή
αποσμητικών.

τελευταία σελίδα
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και ευνοούν την κακοσμία.
Ένας ενήλικας παράγει
περίπου μισό λίτρο ιδρώτα την ημέρα, ενώ όταν το
θερμόμετρο αγγίζει τους
40 βαθμούς και τα επίπεδα
υγρασίας είναι υψηλά, μπορεί να φτάσει και τα 2 λίτρα!
Όσο φυσιολογική, όμως,
και αν είναι η εφίδρωση,
συχνά προκαλεί αμηχανία,
λόγω των δυσάρεστων επιπτώσεων που έχει, όπως η
κακοσμία, οι λεκέδες στα
ρούχα κ.λπ. Η λύση του
προβλήματος βρίσκεται στη
σωστή υγιεινή και φυσικά
στην επιλογή του σωστού
αποσμητικού!
Τα τελευταία χρόνια, τα
ράφια των καταστημάτων
έχουν κατακλυστεί από
προϊόντα που υπόσχονται
τέλος στην εφίδρωση και
στην κακοσμία. Η πληθώρα
των προϊόντων, σε συνδυασμό με τους μύθους που
συνοδεύουν τα αποσμητικά
και τα θέλουν να προκαλούν
από αλλεργίες έως και Αλτσχάιμερ, μπερδεύουν τους
καταναλωτές. Deodorant ή
Antiperspirant; Με άλατα
αλουμινίου ή φυσικό; Spray,
stick ή roll on; Ο παρακάτω
οδηγός διακρίνει τους μύθους από τις αλήθειες και
σας βοηθά να κάνετε τις
ανάλογες επιλογές!

ι δ ρ ώ σ τ ε

ά φ ο β α !

Ice
Guard

ISO-PLUS

• 100% φυσικό, υποαλλεργικό προϊόν,
• Χωρίς αρώματα και άλλα πρόσθετα
• Δεν περιέχει οινόπνευμα
• Δεν περιέχει Aluminum Zirconium
και Aluminum Chlorohydrate
• Δεν λεκιάζει τα ρούχα και δεν αφήνει
άσπρους λεκέδες στο δέρμα
• Κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες
• Οικονομικό
• Φιλικό προς το περιβάλλον

Health & Nutrition

ISO-PLUS Á.Å.
ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!
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φυσικός αποσμητικός κρύσταλλος
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ
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► Τα αποσμητικά μειώνουν
την έκκριση του ιδρώτα.

|

|

οµορφιά Πρόκειται για παρανόηση, αφού τα αποσμητικά, όπως

|

|
|

επισημαίνει ο Δερματολόγος κ. Κωνσταντίνος Βέρρος,
«καταπολεμούν τη δυσάρεστη οσμή που προέρχεται
fitness από τη διάσπαση των βακτηριδίων του δέρματος, και
ΔΕΝ μειώνουν την εφίδρωση όπως τα αντιιδρωτικά.
συνέντευξη
Το αποσμητικό δεν είναι αντιιδρωτικό, όμως το αντιιδρωτικό είναι και αποσμητικό». Σε περίπτωση, λοιυγεία
πόν, που στόχος σας είναι η μείωση της εφίδρωσης,
θα πρέπει να επιλέξετε αντιιδρωτικό προϊόν.
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|
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► Τα αποσμητικά και τα αντιιδρωτικά
προκαλούν αλλεργίες.

|
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έξοδος Όπως κάθε προϊόν, έτσι και τα αποσμητικά ή τα αντιιδρωτικά μπορεί να περιέχουν συστατικά ικανά να

|
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διατροφήπροκαλέσουν ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις
στις ευαίσθητες επιδερμίδες. «Όταν έχουμε ευαίσθητη επιδερμίδα ή γνωρίζουμε ότι είμαστε αλλεργικοί
ψυχολογία
σε κάποιο συστατικό, τότε προτιμούμε, ει δυνατόν,
προϊόντα χωρίς άρωμα», προτείνει ο κ. Βέρρος.

|

► Τα είδη των αποσμητικών

Έχει καθιερωθεί να χρησιμοποιούμε τον όρο «αποσμητικά» για όλα τα
σχετικά προϊόντα. Στην πραγματικότητα όμως, υπάρχει διαχωρισμός,
αφού αποσμητικά είναι τα προϊόντα με την χαρακτηριστική αναφορά «deodorant», ενώ όσα γράφουν
«antiperspirant» στη συσκευασία,
είναι αντιιδρωτικά. Η διαφορά τους
έγκειται, τόσο στη σύνθεση όσο και
στη λειτουργία, αφού τα αποσμητικά
(deodorant) καλύπτουν ή εξαφανίζουν την οσμή του ιδρώτα, χωρίς
να σταματούν ή να μειώνουν την
έκκρισή του, ενώ τα αντιιδρωτικά
μειώνουν την έκκριση του ιδρώτα,
φράζοντας τους πόρους του δέρματος. Σήμερα, υπάρχουν και φυσικά
αποσμητικά (natural deodorant), με
100% φυσική σύνθεση, που αποτελούν μια ασφαλή επιλογή.

τελευταία σελίδα
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| Ιδρωμένες παλάμες |
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το φαινόμενο αυτό οφείλεται,
κυρίως, σε συναισθηματική ένταση, και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει πάντως:

|

• Να προσπαθείτε να επανακτήσετε την ηρεμία σας, όταν βρίτελευταία
σελίδα
σκεστε σε καταστάσεις έντασης.

|

|

• Να αποφεύγετε τη λήψη διεγερτικών ροφημάτων που περιέχουν καφεΐνη, όπως το τσάι και ο καφές.
• Να συμβουλευτείτε το δερματολόγο, ο οποίος μπορεί να
σας συστήσει ένα προϊόν που να είναι πλούσιο σε μεταλλικά άλατα, τα οποία «κλείνουν» τους
πόρους του
δέρματος.
• Η εφαρμογή Botox μπορεί
να λύσει το πρόβλημα αν είναι σοβαρό.

περιεχόµενα
editorial

|

|

|

|
|

αλληλογραφία

|

φροντίδα

συνέντευξη
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► Τα αντιιδρωτικά είναι ανθυγιεινά,
γιατί φράζουν τους πόρους του δέρματος.

|

|

f.a.q.
Έχει
επικρατήσει η άποψη ότι ο λόγος που είναι ανθυγιεινά τα αντιιδρωτικά προϊόντα είναι επειδή φράζουν
τους
πόρους του δέρματος, εμποδίζοντας τον ιδρώδίαιτα
τα - και επομένως τις «τοξίνες» - να φύγουν από το
σώμα
μας. Αυτό
είναι ακριβές. Οι «τοξίνες» αποη αγορά
του δεν
µήνα
μακρύνονται από τον οργανισμό μέσω του ήπατος και
των νεφρών και όχι μέσω του ιδρώτα. Ωστόσο, όταν
συµπληρώµατα
φράζουν οι πόροι του δέρματος, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα από το σμήγμα.
παιδί τα αντιιδρωτικά περιέχουν άλατα αλουμινίου
Εξάλλου,
και parabens, τα οποία, σύμφωνα με έρευνες, έχουν
οµορφιά
συνδεθεί
με διάφορες παθήσεις.
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Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί διάφορες έρευνες
που υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα
υγεία | σοβαρά
| προβλήματα υγείας, όπως καρπροκαλούν
κίνο του μαστού και Αλτσχάιμερ, λόγω κάποιων συταξίδι |
| στατικών που περιέχουν. Τα
συστατικά αυτά είναι τα άλατα
και τα parabens
έξοδος |
| αλουμινίου
(συντηρητικά). Σύμφωνα με
τον κ. Βέρρο «η
διατροφή |
|
ψυχολογία |
|
►
Τα αποσμητικά και τα αντιιδρωτικά
fitness
μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του μαστού
ήσυνέντευξη
Αλτσχάιμερ.
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► Τα φυσικά αποσμητικά
είναι το ίδιο αποτελεσματικά.
Πράγματι, τα φυσικά αποσμητικά, ανάλογα με τη
σύνθεσή τους, μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα. Συνήθως περιέχουν
φυσικά αιθέρια έλαια, τα οποία δρουν κατά των
βακτηρίων στην επιφάνεια του δέρματος ενώ,
ταυτόχρονα, επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει,
αφού δε φράζουν τους πόρους. Αντίθετα, τα αντιιδρωτικά εμποδίζουν την εφίδρωση, άρα και την
αποβολή αυτών των τοξινών από την περιοχή της
μασχάλης, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στα
λεμφικά κέντρα που υπάρχουν εκεί. Παράλληλα, η
χρήση του αντιιδρωτικού αμέσως μετά το ξύρισμα,
αυξάνει τις πιθανότητες να εισέλθουν στο σώμα
χημικά, καθώς τότε οι πόροι του δέρματος είναι
ακόμη πιο ανοιχτοί. ||

τελευταία σελίδα

| Φυσικά αποσμητικά ICE GUARD |

τελευταία σελίδα
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απορρόφηση αλουμινίου θεωρητικά μπορεί να
έχει σχέση με τη νόσο του Alzheimmer, αλλά δεν
έχουμε προς το παρόν κανένα σοβαρό στοιχείο
που να στηρίζει την ανησυχία αυτή. Όσο για τα
parabens, επειδή μπορούν να λειτουργήσουν σαν
φυτο-οιστρογόνα, ίσως να συνδέονται με εμφάνιση καρκίνου του μαστού». Ωστόσο, δεν υπάρχουν
στοιχεία που να μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Οι εταιρίες παραγωγής, για λόγους ασφαλείας, έχουν αφαιρέσει κάποια από τα
«ύποπτα» συστατικά από τις συνθέσεις των προϊόντων τους. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές δείχνουν
να κάνουν πιο ασφαλείς επιλογές, όπως είναι τα
φυσικά αποσμητικά (natural deodorant).

|

Τα 100% φυσικά αποσμητικά Ice Guard, με τη δράση τους κατά
των βακτηριδίων στην επιφάνεια του δέρματος, σάς απαλλάσσουν
από την κακοσμία, χωρίς να μπλοκάρουν τους πόρους του δέρματος, δίνοντας έτσι την αίσθηση της φρεσκάδας όλη μέρα! Επιλέξτε
το προϊόν που σας ταιριάζει, σε roll-on, σπρέυ ή κρύσταλλο. Η σύνθεσή τους είναι 100% φυσική, υποαλλεργική, χωρίς αρώματα ή άλλα
πρόσθετα, χωρίς οινόπνευμα ή Aluminum Zirconium και Aluminum
Chlorohydrate. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιοχές με έντονη εφίδρωση, όπως στα πόδια, ενώ αποτελούν οικονομική
επιλογή, αφού διαρκούν πολλούς μήνες!

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
Το όνομά της είναι συνώνυμο του καλογυμνασμένου σώματος. Η Ελένη Πετρουλάκη είναι μια γυναίκα που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα σε πολλαπλούς
ρόλους, αφού είναι μητέρα τεσσάρων
κοριτσιών, σύζυγος και επιχειρηματίας. Δεν εφησυχάζει ποτέ. Πού βρίσκει
όλη αυτήν την ενέργεια; Μα, στη γυμναστική φυσικά!

Η γυμναστική
είναι
τρόπος ζωής

,,
Π

ώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με
την Power Yoga;
Είχα μόλις γυρίσει από την Ιταλία, όπου
μέναμε με το σύζυγό μου, και ψαχνόμουν για κάτι διαφορετικό. Τότε πήγα
ένα ταξίδι με την πεθερά μου στο Βελιγράδι. Στο
ΝόβιΣαντ, γνώρισα έναν Σέρβο που ασχολείτο με τη
yoga. Παρακολούθησα κάποια σεμινάρια. Στη συνέχεια ανέπτυξα προγράμματα, για να δω τα αποτελέσματα της μεθόδου, που ήταν θεαματικά. Το σημαντικό στη yoga, είναι ότι γυμνάζεσαι με το βάρος του
σώματός σου. Ελέγχεις το βάρος του σώματός σου
και έτσι δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις.
Η yoga μπορεί να είναι μια διέξοδος και από το
στρες;
Με αυτή την μέθοδο γυμναστικής υπάρχει μια επικοινωνία: το μυαλό, ο νους, δίνει εντολή στο σώμα, για
να μπορέσει να εκτελέσει σωστά τις asanas, τις στάσεις της yoga. Άλλωστε, αυτό σημαίνει yoga, ένωση
ψυχής και σώματος. Όταν, λοιπόν, στόχος μας είναι
η ελαστικότητα, η καλυτέρευση στο σώμα μας, η ψυχική ανάταση και η ευεξία, η yoga είναι ιδανική λύση.
Βέβαια, και στον χώρο της γυμναστικής, τα πράγματα
εξελίσσονται κι εγώ προσπαθώ να φέρνω διαρκώς
καινούριες μεθόδους άσκησης στην Ελλάδα.

,,

Αυτό προκύπτει από δική σας ανησυχία να προσφέρετε κάτι νέο;
Ναι, πρώτα από δική μου ανησυχία. Μετά βάζω και
τους πελάτες μου σε αυτή τη διαδικασία, λέγοντάς
τους ότι πρέπει να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, εφόσον ανταποκρίνεται στους στόχους και στις προσδοκίες τους. Το σημαντικότερο στην άσκηση, είναι να
βρεις αυτό που σου ταιριάζει και να το εντάξεις στην
καθημερινότητα και στο πρόγραμμά σου.
Πρόσφατα, έφερα από την Αμερική ένα νέο πρόγραμμα, που λέγεται PACE (Programmed AerobicAnaerobic Circuit Exercise). Ευελπιστώ ότι θα έχει
την ίδια απήχηση με το power yoga, γιατί έχει φοβερά αποτελέσματα. Είναι ένα νέο είδος δυναμικής
κυκλικής προπόνησης και συνδυάζει καρδιοαναπνευστική προπόνηση και προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης. Η προπόνηση διαρκεί μόλις 27’ και έχει τα
ίδια αποτελέσματα σαν 1½ ώρα άσκησης. Η ένταση
της άσκησης ενεργοποιεί το μεταβολισμό, με αποτέλεσμα να καις λίπος ακόμα και 24 ώρες μετά. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον της προπόνησης στο fitness.
Ξεκίνησε από την Αμερική, όπου αναπτύχθηκε αρχικά για θεραπευτικούς σκοπούς, από τον δρ Σιλς και
έχει βασιστεί σε έρευνες των πανεπιστημίων του Χάρβαρντ και του Μαϊάμι. Αυτό ακολούθησα κι εγώ, για
να χάσω τα κιλά της τελευταίας μου εγκυμοσύνης.
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Πόσο χρόνο άσκησης χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος, κυρία Πετρουλάκη;
Το καλύτερο είναι 3 φορές την εβδομάδα, από μισή
ώρα, με εναλλαγές. Μετά από κάθε μέρα εξάσκησης, δηλαδή, να αφήνουμε μία μέρα ανάπαυσης. Και
φυσικά, άσκηση δεν σημαίνει απαραιτήτως γυμναστήριο. Ο κόσμος μπορεί να γυμναστεί στα πάρκα,
στους δρόμους, στα γήπεδα, παντού. Αρκεί να το
θέλει πραγματικά.

με τα ρούχα, το αφήνουν. Είναι σαν να έχεις ακμή
και να ψάχνεις το τέλειο μέικαπ, αντί να πας στον
δερματολόγο, για να λύσεις το πρόβλημα.
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη γυμναστική κούραση, κάτι σαν καταναγκαστικό έργο, αγνοώντας
ότι η γυμναστική χαρίζει ενέργεια. Στην αρχή φαίνεται κουραστική, γιατί δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός. Μετά από λίγο όμως, όλοι καταλαβαίνουν
ότι προσφέρει ενέργεια και ευεξία. Στην Ιαπωνία,
όλες οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν γυμναστήριο,
Αν δεν υπάρχει ο χρόνος για συστηματική άσκηγιατί ξέρουν ότι βοηθά στην αποδοτικότητα των ερση, τι μπορούμε να κάνουμε;
γαζομένων. Εδώ, έχουμε τη δικαιολογία του «δεν
Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι: Αντί να πάρουμε το
έχω χρόνο», «είμαι κουρασμένος». Αλλά είναι θέμα
αυτοκίνητο για να κάνουμε
τεμπελιάς. Είμαστε του
μία απόσταση μισού ή ενός
2ωρου-3ωρου καφέ και της
χιλιομέτρου, μπορούμε να
ταβέρνας. Είμαστε καλοπεΆσκηση δεν σημαίνει
περπατήσουμε, με έντονο
ρασάκηδες και θέλουμε την
απαραιτήτως γυμναστήριο.
όμως βήμα, για να ανεβάεύκολη λύση…
Ο κόσμος μπορεί να γυμναστεί
σουμε τους παλμούς και να
στα πάρκα, στους δρόμους,
δώσουμε κίνηση σε όλο το
Δεν έχει βελτιωθεί η εικόστα γήπεδα, παντού.
σώμα. Ο ανθρώπινος οργανα τα τελευταία χρόνια;
νισμός πρέπει να κινείται
Ναι. Ωστόσο, το ποσοστό
Αρκεί να το θέλει.
για να λειτουργεί σωστά.
του ενεργού πληθυσμού
Δεν είμαστε φτιαγμένοι
που γυμνάζεται εξακολουγια να καθόμαστε σε μια
θεί να είναι απογοητευτικό.
καρέκλα όλη την ημέρα. Γι’ αυτό, πλέον, η γυμναΔεν ξεπερνά το 5% -μέχρι πρότινος ήταν 3%.
στική είναι θέμα υγείας. Παλαιότερα, που οι άνθρωποι έκαναν χειρωνακτικές εργασίες, είχαν λιγότερα
Στο χώρο του μόντελινγκ και της τηλεόρασης, πολπροβλήματα με την πίεση, με το κυκλοφορικό, δεν
λά κορίτσια μπλέκουν στα «δίχτυα» της ανορεξίείχαν προβλήματα με τη μέση ή τον αυχένα. Όλα
ας. Εσάς ήταν ο πρωταθλητισμός, που σας δίδαξε
αυτά οφείλονται στην έλλειψη της άσκησης. Γι’ αυτη σωστή και ισορροπημένη διατροφή;
τούς που δεν έχουν χρόνο, μια καλή λύση είναι και
Μια γυναίκα, για να είναι όμορφη, δεν χρειάζεται να
τα dvd γυμναστικής.
είναι σκελετός. Επειδή ο φακός «παχαίνει», οι κοπέλες που δουλεύουν στην τηλεόραση, είναι συνήθως
Ποια είναι τα σημαντικότερα λάθη που κάνουν οι
πιο αδύνατες. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό είναι το
Ελληνίδες, σε σχέση με το σώμα τους;
ωραίο. Με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις έναν σωστό
Ξεκινούν τη γυμναστική 1–2 μήνες πριν από το κατρόπο ζωής, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορείς
λοκαίρι και θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Είναι μενα απολαύσεις ένα γλυκό ή ένα τηγανητό. Όταν έχεις
γάλο λάθος αυτό. Τη γυμναστική δεν την κάνουμε
μάθει τον οργανισμό σου να κινείται, και παραπάνω να
ένα μήνα για να χάσουμε τρεις πόντους από την
φας, το καις. Άνθρωπος σε αδράνεια, ίσον πολύ χαμηπεριφέρεια και δύο από την κοιλιά. Αυτή η νοοτρολός μεταβολισμός. Ό,τι και να φάει θα γίνει λίπος.
πία με ενοχλεί. Για μένα, η γυμναστική είναι τρόπος
ζωής. Αθλούμαι από 7-8 χρονών. Κι αν μια μέρα δε
Είστε μητέρα τεσσάρων παιδιών. Έχετε εντάξει
γυμναστώ, μου λείπει πραγματικά.
την άσκηση στην καθημερινότητά τους;
Θα ήθελα να διατυπώσω μια απορία. Οι γυναίκες
Εννοείται! Μάλιστα, κάνω και μαθήματα στο σχολείο
ποτέ δεν αφήνουν τα μαλλιά τους απεριποίητα. Το
που πηγαίνουν, ώστε βλέποντας και τα άλλα παιδιά, να
σώμα τους όμως, επειδή νομίζουν ότι το καλύπτουν
επηρεαστούν. Τους παρουσιάζω την άσκηση σαν παι-
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Μιλήστε μας για το Asana tv.
Eίναι το πρώτο διαδικτυακό κανάλι (www.asanatv.
gr), που έχει να κάνει με τη γυμναστική, τη διατροφή, την υγεία, την ομορφιά, τα παιδιά. Υπάρχουν
βίντεο γυμναστικής, διατροφής, light συνταγών, επίσης νέα από όλο τον κόσμο για σεμινάρια, activities,
festivals για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη yoga, τον
αθλητισμό και τη γυμναστική.
Βάζοντας ο επισκέπτης τα στοιχεία του και ορισμένες πληροφορίες, το site τον κατευθύνει σε προγράμματα γυμναστικής, ανάλογα με το επίπεδό του.
Μέσω του site, μπορεί ακόμη, να κλείσει sessions
με γυμναστές στα γυμναστήρια asana (προσωπικές
προπονήσεις) ή να λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα διατροφής.
Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία
βάση. Μελλοντικά ευελπιστούμε να έχουμε live
πρόγραμμα και δυνατότητες άμεσης ενημέρωσης.

Οι γυναίκες ποτέ δεν αφήνουν τα
μαλλιά τους απεριποίητα. Το σώμα τους
όμως, επειδή νομίζουν ότι το καλύπτουν
με τα ρούχα, το αφήνουν. Είναι σαν
να έχεις ακμή και να ψάχνεις το τέλειο
μέικαπ, αντί να πας στον δερματολόγο,
για να λύσεις το πρόβλημα.
χνίδι, για να μην τη θεωρήσουν καταναγκαστικό έργο.
Μέσα από το παιχνίδι, περνάω τα μηνύματα που θέλω,
τόσο για τη σωστή διατροφή, όσο και για την άσκηση.
Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς στη διατροφή
των παιδιών τους;
Η διατροφή του παιδιού είναι πολύ σημαντική, από
τη στιγμή που θα γεννηθεί. Γι’ αυτό, αν μια μητέρα
δεν μπορεί να θηλάσει, καλό είναι να επιλέξει ένα
καλό γάλα, που να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στο
μητρικό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής καθορίζονται οι
λιπαποθήκες του ανθρώπου. Γενικότερα, στη διατροφή των παιδιών, θα πρέπει να αποφεύγονται τα πολλά
γλυκά. Δεν νοείται να μη δώσεις μία σοκολάτα στο
παιδί, πρέπει όμως να υπάρχει μέτρο. Πρέπει επίσης, να υπάρχουν περισσότερα φρούτα, λαχανικά και
δημητριακά ολικής αλέσεως, γιατί και ενέργεια τους
προσφέρουν και σημαντικές βιταμίνες.
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Ποια είναι τα μυστικά της ομορφιάς σας;
Δεν έχω τρομερά μυστικά. Δεν είμαι διαφορετική
από τις άλλες γυναίκες που έχουν οικογένεια, παιδιά και δουλειά. Το γεγονός ότι η γυμναστική είναι
κομμάτι της ζωής μου είναι μεγάλο αβαντάζ, υπό
την έννοια ότι, κάνοντας τη δουλειά που μου αρέσει, γυμνάζομαι κι εγώ. Αυτό μου δίνει απίστευτη
διάθεση, ευεξία και ενέργεια, για να μπορώ να
αντεπεξέλθω. ||

τελευταία σελίδα

Γυμναστήρια asana υπάρχουν:
στα Γιάννενα, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο, στη Γλυφάδα,
στην Κηφισιά, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στο
Bansko της Βουλγαρίας.

|

|

Παχύσαρκοι και μη «βομβαρδίζονται» από νέα διαιτητικά
trends, μαθαίνουν όλες τις λεπτομέρειες για τις παρανοϊκές
δίαιτες των σταρ και ελπίζουν
στη «σανίδα σωτηρίας», που
θα τους βγάλει από τη θάλασσα των περιττών κιλών για να
τους οδηγήσει ευπρόσωπα στη
θάλασσα των διακοπών…

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ;

Πείτε «όχι»
στις
δίαιτες-αστραπή  

Π

ήρατε κιλά και ψάχνετε λύση; Υπάρχει,
αλλά περνά μέσα
από τη σύνεση και
την υπομονή. Αν είστε ανυπόμονος και βιαστικός,
έχετε μεγάλες πιθανότητες να
ακολουθήσετε κάποια από τις εύκολες και γρήγορες λύσεις, που
κυκλοφορούν στα περιοδικά και
στο Ίντερνετ. Οι «μοντέρνες» δίαιτες μοιράζονται κάποια κοινά
χαρακτηριστικά: Είναι γενικές,
δεν είναι προσαρμοσμένες στις
ανάγκες του ατόμου που θα τις
ακολουθήσει και εστιάζουν σε
πλασματικούς στόχους, όπως η
γρήγορη απώλεια βάρους, το κάψιμο λίπους, το χάσιμο πόντων
και η απώλεια τοπικού λίπους.

Οι περισσότερες από αυτές τις
«θαυματουργές δίαιτες» ή «δίαιτες express» δεν βασίζονται σε
επιστημονικά δεδομένα, αλλά συχνά στηρίζονται στη μονοφαγία ή
στην κατανάλωση μιας τροφής ή
ενός μικρού αριθμού τροφίμων.
Οι χημικές δίαιτες, η δίαιτα του Dr.
Atkins, η δίαιτα Ζώνης, η δίαιτα
Hampton’s, οι δίαιτες της ομάδας
αίματος, της λαχανόσουπας ή του
γκρέιπφρουτ, η South Beach diet,
οι δίαιτες της ωμοφαγίας
και του αποκλεισμού της
ζάχαρης, η Scarsdale diet
και αμέτρητες άλλες, δεν
συνοδεύονται από καμία
επίσημη επιστημονική υποστήριξη πως συμβάλλουν
μακροπρόθεσμα στην

απώλεια βάρους αλλά και στη διατήρησή της, χωρίς να
συνοδεύονται από
προβλήματα
υγείας.
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Κοινά τους χαρακτηριστικά είναι η ανισορροπία στα μακροθρεπτικά συστατικά (πολλές από αυτές έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες
και λιπαρά), η υπερκατανάλωση ή ο αποκλεισμός συγκεκριμένων τροφίμων, ανάλογα με κάποιο χαρακτηριστικό (π.χ. η ομάδα
αίματος) ή σχεδιάζονται πάνω στα αποτελέσματα κάποιας αξιολόγησης (τεστ) που υποστηρίζει – τις περισσότερες φορές αυθαίρετα- ότι κάτι «μπλοκάρει» τον μεταβολισμό μας.

|

Πιο συγκεκριμένα, οι χημικές δίαιτες αποκλείουν μία ή κάποιες ομάδες τροφίμων από το καθημερινό διαιτολόγιο ή επιμένουν στην κατανάλωση μιας συγκεκριμένης «μαγικής» τροφής,
που δεν πρέπει για κανένα λόγο να παραλείπεται! Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, η κατανάλωση αυτής της «μαγικής» τροφής
είναι απεριόριστη. Είναι αλήθεια πως οι δίαιτες αυτές επιφέρουν
γρήγορη και μεγάλη απώλεια βάρους, της τάξης του 0,8-1 κιλού/
ημέρα. Το αποτέλεσμα είναι θεαματικό. Μετά το τέλος του προγράμματος όμως, επιστρέφουν
όλα τα χαμένα κιλά ή ακόμα περισσότερα. Αυτό συμβαίνει, διότι από τα
κιλά που χάθηκαν, περίπου το 60%
είναι νερό, το 25% λίπος, το 10% μυϊκή μάζα και το 5% γλυκογόνο. Το
γλυκογόνο και οι πρωτεΐνες επανέρχονται σχετικά γρήγορα, ενώ η
υδατική ισορροπία επανέρχεται στα
φυσιολογικά επίπεδα, λίγο μετά το
πέρας της χημικής δίαιτας. Σε διάστημα περίπου 30 ημερών συνήθως, έχει επιστρέψει το σύνολο
των κιλών. Παράλληλα, όσο διαρκεί μία τέτοια δίαιτα, ο βασικός
μεταβολικός ρυθμός μειώνεται
δραματικά, η νεφρική λειτουργία επιβαρύνεται, προκαλείται
αφυδάτωση, κούραση, ατονία
και σημαντική μείωση βασικών
θρεπτικών συστατικών.
Η δίαιτα του Dr. Atkins και
η δίαιτα Hampton’s είναι οι
δημοφιλέστερες, καθώς ξεκίνησαν από το Χόλιγουντ.
Γνωστές και ως «πρωτεϊνικές δίαιτες», είναι δίαιτες
με υψηλή περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνη και λιπαρά
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και πολύ λίγους υδατάνθρακες. Στερούν τον οργανισμό από
τους αναγκαίους υδατάνθρακες, περιορίζοντας την πρόσληψη
ψωμιού, ζυμαρικών, δημητριακών, οσπρίων, γαλακτοκομικών,
φρούτων και λαχανικών. Επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος,
ψαριών, πουλερικών, αυγών, βουτύρου, τυριού και δύο μικρών
πράσινων σαλατών με λαχανικά μικρής περιεκτικότητας σε
υδατάνθρακες (χόρτα, κολοκυθάκια, μαρούλι). Η διαφορά στη
δίαιτα Hampton’s είναι ότι διαχωρίζει τα λίπη σε ωφέλιμα και
επιζήμια, ενώ προτείνει την κατανάλωση μη επεξεργασμένων
τροφίμων και τροφίμων βιολογικής καλλιέργειας.

η αγορά του µήνα

Τι συμβαίνει σε αυτές τις δύο δίαιτες; Όταν τα λίπη καίγονται απουσία υδατανθράκων προς παραγωγή ενέργειας,
παράγονται κετόνες. Η αύξηση των κετονών στο αίμα, οδηγεί σε μια κατάσταση που ονομάζεται κέτωση. Η κέτωση
συμβάλλει στον περιορισμό της όρεξης, αλλά συνοδεύεται
από εκνευρισμό, απώλεια μνήμης και αδυναμία συγκέντρωσης. Λόγω του αποκλεισμού πολλών κατηγοριών τροφίμων,
παρατηρούνται επίσης χαμηλά επίπεδα φυτικών ινών, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου, ψευδαργύρου, βιταμινών Α, C,
Ε, Β6, Β12 στον οργανισμό, ενώ ανεβαίνουν τα επίπεδα της
χοληστερόλης και των κορεσμένων λιπαρών οξέων. Απόρροια των παραπάνω, αν μια τέτοια δίαιτα συνεχιστεί επί μακρόν, θα μπορούσαν να είναι: οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η
υπέρταση, ο καρκίνος, η δυσκοιλιότητα, η υπογονιμότητα, τα
εύθραυστα μαλλιά και νύχια, η οστεοπόρωση, η αφυδάτωση,
η νεφροπάθεια.

οµορφιά

Ας πάμε στις ωμοφαγικές δίαιτες. Έστω ότι κάποιος μπορεί να καταναλώνει όλες τις τροφές ωμές. Για πόσο χρονικό
διάστημα θα μπορούσε να αντέξει ένα τέτοιο διατροφικό
σχήμα; Σίγουρα, όχι για πολύ. Όπως δεν θα άντεχε να μετρά
…αρνητικές θερμίδες, να κατατάσσει τα τρόφιμα σε ζώνες,
να ψάχνει γλυκαιμικούς δείκτες και να περιπλέκει τη ζωή
του όλο και περισσότερο, με τον εφιάλτη της ζυγαριάς να
γίνεται όλο και πιο έντονος.
Η πραγματική «μαγική συνταγή» είναι αυτά που όλοι γνωρίζουμε ως σωστή και ισορροπημένη διατροφή: Ποικιλία
φυσικών τροφών, προσοχή στο μέγεθος και την κατανομή
των μερίδων στη διάρκεια της ημέρας, περισσότερα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά, πολλές
φυτικές ίνες, όσπρια, δημητριακά, χαμηλή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών οξέων, περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ,
καθημερινή άσκηση, επαρκής πρόσληψη νερού. Και πάνω
από όλα, καλή ψυχολογία, θετική σκέψη και αγάπη προς τον
εαυτό μας! ||
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Οι χημικές δίαιτες, η δίαιτα
του Dr. Atkins, η δίαιτα
Ζώνης, η δίαιτα Hampton’s,
οι δίαιτες της ομάδας αίματος,
της λαχανόσουπας ή του
γκρέιπφρουτ, η South Beach
diet, οι δίαιτες της ωμοφαγίας και
του αποκλεισμού της ζάχαρης,
η Scarsdale diet και αμέτρητες
άλλες, δεν συνοδεύονται από
καμία επίσημη επιστημονική
υποστήριξη πως συμβάλλουν
μακροπρόθεσμα στην απώλεια
βάρους αλλά και στη διατήρησή
της, χωρίς να συνοδεύονται από
προβλήματα υγείας.

ACAI: Από τη
Βραζιλία με αγάπη
Γεννήθηκε στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, όπου
οι πολεμιστές το έτρωγαν πριν φύγουν για τη μάχη.
Το μικροσκοπικό βατόμουρο acai (ασαΐ) τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη και
δυναμική... υπερ-τροφής. Πώς θα επωφεληθούμε
από τις εξαιρετικές του ιδιότητες; Δεν χρειάζεται να
ταξιδέψουμε στη μακρινή Βραζιλία. Αρκεί μία βόλτα μέχρι το πλησιέστερο φαρμακείο.

O

ι Βραζιλιάνοι πιστεύουν ότι το acai δίνει
δύναμη, ενέργεια και
αντοχή. Στην παραλία
του Ρίο ντε Τζανέιρο
θα δείτε άτομα να κάνουν σέρφινγκ, να παίζουν ποδόσφαιρο, να
κάνουν ποδηλασία, να τρέχουν και
να ασκούνται. Θα προσέξετε, επίσης, ότι πολλοί από αυτούς κρατούν ένα μικρό μπολ γεμάτο με μικρά μοβ φρούτα. Είναι καρποί acai,
που πωλούνται σε όλα τα beach
bar, κατά μήκος της παραλίας.
Το acai, η νέα υπερ-τροφή έχει διαστάσεις... extra small και συνιστά
την πλουσιότερη πηγή αντιοξειδω-

τικών στη φύση. Το acai φυλακίζει
στον μικροσκοπικό του καρπό, και
μάλιστα σε υψηλές συγκεντρώσεις,
μερικές από τις πιο ωφέλιμες ουσίες της φύσης, αντιοξειδωτικά, απαραίτητα λιπαρά οξέα, βιταμίνες A,
C, E, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Το
δένδρο του βραζιλιάνικου βατόμουρου μοιάζει με φοίνικα και παράγει
τσαμπιά που το καθένα περιέχει δεκάδες από τα μικροσκοπικά φρούτα
που έχουν μέγεθος σταφυλιού και
σκούρο μοβ χρώμα.
«Η μετεξέλιξη του acai από
«τροφή των φτωχών του Αμαζονίου» σε υπερτρόφιμο της Δύσης,
οφείλεται στις εξαιρετικές αντιο-

ξειδωτικές ιδιότητες των συστατικών του, αλλά και στην ικανότητα των τμημάτων marketing
να ικανοποιούν τις ανάγκες του
ανεπτυγμένου κόσμου για εξωτικές ουσίες, με στόχο να λύσουν
συνήθη προβλήματα, όπως η παχυσαρκία», επισημαίνει ο φαρμακοποιός κ. Γρηγόρης Λάσκαρης.
«Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο
σε σχέση με τα μούρα acai είναι
ότι αποτελούν μια από τις πλουσιότερες πηγές αντιοξειδωτικών
της φύσης. Περιέχουν π.χ. 10-100
φορές περισσότερες ανθοκυανίνες από το κόκκινο κρασί», συμπληρώνει ο ειδικός.
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► Γιατί acai;
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Τα αντιοξειδωτικά των μούρων acai, γνωστά και ως ποf.a.q.
λυφαινόλες, προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες και
την κυτταρική γήρανση, ενώ προσφέρουν οφέλη στο
καρδιαγγειακό,
ανοσοποιητικό και νευρικό σύστημα.
δίαιτα
«Η αντιοξειδωτική ισχύς του acai ανέρχεται στις 1.614
μονάδες/γραμμάριο
και αποτελεί την υψηλότερη τιμή
η αγορά του µήνα
που έχει καταγραφεί ποτέ, για φρούτο ή λαχανικό. Πρόσφατη έρευνα σε πειραματόζωα έδειξε ότι τα συστατισυµπληρώµατα
κά του acai προστατεύουν συγκεκριμένες εγκεφαλικές
περιοχές από το οξειδωτικό στρες. Γνωρίζοντας ότι ένα
παιδίτων αντιοξειδωτικών ουσιών του acai απορρομέρος
φάται και από τον ανθρώπινο οργανισμό, το παραπάνω
οµορφιά
εύρημα
ανοίγει το δρόμο για τη διερεύνηση του ρόλου
του acai στην πρόληψη και αντιμετώπιση νευρολογικών
παθήσεων
fitness νόσων», εξηγεί ο κ. Λάσκαρης.
Κάποιοι ισχυρίζονται πως το acai μπορεί να βοηθήσει
στην
προσπάθεια για αδυνάτισμα. Ο κ. Λάσκαρης επισησυνέντευξη
μαίνει πως «η μακρο- και μικροθρεπτική σύστασή του
acai μπορεί να συμβάλλει στην υποστήριξη του
υγεία
οργανισμού σε περιόδους δίαιτας».
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έξοδος

► Τι είναι η υπερ-τροφή;

Μια τροφή χαρακτηρίζεται άτυπα ως υπερ- τροφή
(super food), όταν σε μικρή ποσότητα καταφέρνει
να συγκεντρώνει πλήθος ευεργετικών ουσιών, που
ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να απορροφήσει
και να αξιοποιήσει. Η πρώτη ανακάλυψη στην ιστορία των super foods ήταν οι βιταμίνες. Ο κόσμος
έμαθε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να
προσφέρουν πολύ περισσότερα συστατικά, εκτός
από υδατάνθρακες. Τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες
της επιστήμης της διατροφής, φέρνουν διαρκώς στο
φως νέες υπερ-τροφές, προερχόμενες από βότανα,
φύκια, αρωματικά φυτά, που συγκεντρώνουν πλήθος
θρεπτικών συστατικών. Αρκετές από αυτές αξιοποιήθηκαν από τις εταιρίες τροφίμων και τη φαρμακοβιομηχανία, δημιουργώντας μια μεγάλη γκάμα από
συμπληρώματα διατροφής, που μπορούν να συμβάλλουν στην υγεία, την ευεξία, και την προστασία
από τις επιπτώσεις του σύγχρονου
τρόπου ζωής και της κακής
διατροφής. ||

|
|

διατροφή
ψυχολογία

|
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|
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| ACAI EXTRACT της SOLGAR |
Οι θαυματουργές ιδιότητες των μούρων acai μπαίνουν στη διατροφή σας
χάρη στο προϊόν ACAI EXTRACT. Η συσκευασία περιέχει 60 μαλακές κάψουλες με εκχύλισμα καρπών Acai (Euterpe oleracea).

τελευταία σελίδα

|

|

Κάθε μαλακή κάψουλα περιέχει 25mg εκχύλισμα καρπού Acai και ισοδυναμεί με την ευεργετική δάση και τα αντιοξειδωτικά που θα παίρνατε, αν
καταναλώνατε μισό κιλό ωμού, ακατέργαστου καρπού!
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι δύο κάψουλες Acai την ημέρα, μαζί με τα
γεύματά σας. Το προϊόν δεν περιέχει μαγιά ή γλουτένη, τεχνητές γεύσεις ή
συντηρητικά.

Σύνδρομο επιτάχυνσης

Πήρατε το στρες
μαζί στις διακοπές;
του Ραζμίκ

Αγαμπατιάν

Δ

ιακοπές
σημαίνουν
χαλάρωση και διασκέδαση. Με άλλα λόγια,
αποφυγή κάθε συνήθειας που συνδέεται
με την καθημερινότητα και αλλαγή
νοοτροπίας, σε ό,τι αφορά τη σχέση
μας με το χρόνο και τα προγράμματα, επισημαίνουν οι ειδικοί.
Όμως, τα πράγματα δεν είναι
τόσο απλά, ούτε και τόσο αρμονικά, όπως τουλάχιστον δείχνουν
σε πρώτη ανάγνωση. Δυστυχώς,
οι περισσότεροι, είτε από κεκτημένη ταχύτητα είτε γιατί φοβόμαστε την αλλαγή, μεταφέρουμε
στις διακοπές τα …πάντα. Από τα
συνήθη άγχη και το στρες μας, μέχρι μικροπράγματα καθημερινής
χρήσης, τα αγαπημένα αντικείμενα των παιδιών και ένα σωρό άλλα
πράγματα που «βαπτίζονται» χρήσιμα και απαραίτητα.
Το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να «ξεφορτωθούμε» την
έγνοια της εργασίας, που αφήνουμε πίσω. Έτσι, αλλάζουμε παραστάσεις, χωρίς ταυτόχρονα να
μεταβάλλουμε προς το καλύτερο
τον ρυθμό και τον τρόπο της ζωής
μας. Τι φταίει και δεν χαλαρώνω;
• Το άγχος: Ο σύγχρονος άνθρωπος διακατέχεται από τη πίεση

Το καλοκαίρι έχει έρθει για
τα καλά και η «μαγική»
λέξη «διακοπές», κυριαρχεί
στις σκέψεις και τις συζητήσεις των περισσοτέρων
από εμάς. Θα έμοιαζε τουλάχιστον με ανέκδοτο, αν
έκπληκτοι διαπιστώναμε
πως κατά τη διάρκειά τους
δεν βιώνουμε καμία ουσιαστική αλλαγή και η γνώριμη
καθημερινότητα, μας ακολουθεί πιστά, ακόμα και σε
αυτή την περίοδο ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης.

του ότι διαρκώς δεν θα προλάβει
κάτι και ότι ο χρόνος δεν πρέπει,
σε καμία περίπτωση, να περνάει
ανεκμετάλλευτος.
• Ο φόβος: Η συνήθεια και η
επανάληψη της καθημερινότητας
παρέχουν την ασφάλεια του γνωστού και οικείου. Έτσι, το άτομο
καταφεύγει στην ασφάλεια της
ρουτίνας και όχι στη ριζική αλλαγή των διακοπών.
• Η άγνοια: Φαίνεται πως η δυσκολία του να χαλαρώσει και να
διασκεδάσει κάποιος πραγματικά, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν
το έμαθε ποτέ ή δεν μπόρεσε να
το ζήσει.
• Η αποφυγή των «θέλω»: Η διαρκής κινητικότητα λόγω εργασίας ή άλλων υποχρεώσεων, δρα
ανασταλτικά στη σχέση που αναπτύσσει ένα άτομο με τον εαυτό
του και τις πραγματικές του επιθυμίες. Όταν, λοιπόν, κάποιος
βρεθεί ξαφνικά να έχει ελεύθερο
χρόνο, πιθανότατα θα έρθει σε
επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά του, κάτι που τον φοβίζει και
τον απογοητεύει.
• Η αδυναμία τού «ποιος είμαι»: Η
καθημερινότητα και οι ρυθμοί της
αποτρέπουν τους περισσότερους
ανθρώπους από το να εμβαθύνουν

διατροφή

|

ψυχολογία
στην ουσία της ύπαρξής
τους. Οικοδομούν έτσι
μια εικόνα για τον εαυτό τους, που θεωρούν
ότι τους βολεύει. Αυτή η
αδυναμία γίνεται μπούμερανγκ, όταν οι συνθήκες
είναι πιο «ανθρώπινες»,
γιατί τα συναισθήματα
που προκύπτουν είναι διαστρεβλωμένα.
• Τον εγκλωβισμό στα
«πρέπει»: Πρόκειται για
τον αντίποδα της ευχαρίστησης. Ο εγκλωβισμός
αυτός επιβάλλει στο
άτομο να είναι «άψογο»,
μέσα από τα «πρέπει» και
«είθισται», που του εμφύσησαν οι «ανώτεροί»
του. Έτσι, στις διακοπές
εμφανίζει περισσότερη
κούραση - κυρίως ψυχική - παράλληλα με ένα
πικρό αίσθημα ανικανοποίητου και μάταιου.

|
|
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► Για καλές διακοπές:

1

Επιλέξετε έναν τρόπο και τόπο διακοπών που θα σας ξεκουράσει και θα σας
ευχαριστήσει πραγματικά. Μην ακολουθείτε π.χ. τις επιταγές των περιοδικών ή
μιας εκπομπής, πηγαίνοντας κάπου που είναι «in».

2

Οργανώστε από πριν τις εργασιακές υποχρεώσεις που θα «τρέχουν» όσο θα
λείπετε, ώστε να μην είστε υποχρεωμένοι σε καθημερινή επικοινωνία ή έγνοια
με τη δουλειά σας.

3

Επειδή έχει αποδειχθεί ότι χρειάζονται 2-3 μέρες για να μπορέσουμε να αποσυνδεθούμε από τη γνώριμη καθημερινότητα, καλό θα ήταν ο χρόνος των
διακοπών σας, να είναι μεγαλύτερος των δέκα ημερών.

4
5 |
τελευταία σελίδα
6

Μη βάζετε πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διακοπών και γίνετε «ασυνεπείς»
με τον ίδιο σας τον εαυτό.

|

Πάρτε μαζί σας όσο λιγότερα αντικείμενα, από αυτά που χρησιμοποιείται στην
καθημερινότητά σας.

Μην αφήσετε πίσω στην πόλη, το κέφι σας για ζωή. Αν είστε διαρκώς …στην «τσίτα»: α. Επιλέξτε οργανωμένες εκδρομές, που έχουν το στοιχείο του προγραμματισμού και της συνεχούς μετακίνησης, με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. β. Προτιμήστε μέρη
που παρέχουν πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες, π.χ. γυμναστήρια, γήπεδα, κινηματογράφους, οργανωμένες εξορμήσεις κ.λπ. γ. Φροντίστε το σημείο που θα κάνετε
διακοπές, να συγκεντρώνει άτομα με την ίδια με εσάς νοοτροπία και ανάγκη. δ. Αυτού
του τύπου οι διακοπές θα σάς προσφέρουν τη δυνατότητα να αλλάξετε περιβάλλον, διευρύνοντας τον κοινωνικό αλλά -πολλές φορέςκαι τον επαγγελματικό σας ορίζοντα, μέσα
όμως από πιο «χαλαρές» συνθήκες. ||
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Πανίσχυρες
Δυνάμεις της Φύσης
Βιοενεργοί χυμοί από κόκκινους
καρπούς Goji και Acai με ισχυρή
αντιοξειδωτική δράση
Βοηθούν στην αναχαίτιση της
πρόωρης γήρανσης των κυττάρων
Συμβάλλουν στη μείωση της
χοληστερίνης
Χρήσιμοι για την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος
Περιέχουν τον μοναδικό
ISO-PLUS

Σταφύλι, Ρεσβερατρόλη και
Λυκοπένιο, (ουσίες με ισχυρές
αντιοξειδωτικές και κατά των
ελευθέρων ριζών ιδιότητες, που
συναντώνται στα κουκούτσια
των κόκκινων σταφυλιών,
στο κόκκινο κρασί
και στις ντομάτες)

Acai
Τα Acai, προέρχονται από φοινικόδεντρα τα οποία συναντώνται στη
περιοχή του Αμαζονίου, και καταναλώνονται από τους ιθαγενείς εδώ και
εκατοντάδες χρόνια για την προαγωγή της γενικότερης υγείας τους.
Έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε ανθοκυανιδίνες γνωστές για
την αντιοξειδωτική τους δράση. Παρέχουν ακόμα ουσιώδη λιπαρά
οξέα, βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα και φυτοστερόλες.

Goji
Τα Goji, καλλιεργούνται στο αμόλυντο περιβάλλον της περιοχής των
Ιμαλαΐων, όπου και καταναλώνονται από τους ιθαγενείς εδώ και 2000
χρόνια, λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε βιταμίνες, μέταλλα,
αμινοξέα και ουσιώδη λιπαρά οξέα.

ISO-PLUS Á.Å.
ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!

ÁÈÇÍÁ: Τ. 210 95 79 707 • F. 210 95 72 169 • e-mail: info@iso-plus.gr • www.iso-plus.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τ. 2310 028 668 • F. 2310 028 668 εσωτ. 2301
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συνδυασμό Οxy3™, από Κόκκινο

Φοβάμαι…
το αεροπλάνο!
του Δρα Ιωάννη Μάρκου
Νευρολόγου-Ιατρού Αεροπορικής Ιατρικής

22 Νοεμβρίου 2000. Η ποδοσφαιρική ομάδα της
Άρσεναλ ηττήθηκε 4-1 από την αντίστοιχη της Σπάρτακ Μόσχας στη Ρωσία, έχοντας ως μεγάλο απόντα
τον Dennis Bergkamp ο οποίος έμεινε στην Αγγλία, λόγω του φόβου του για τα αεροπλάνα. Σημειώνεται ότι υπήρχε ειδικός όρος στο συμβόλαιο του
ποδοσφαιριστή να μην ακολουθεί την αποστολή της
ομάδας, όταν αυτή μετακινείται με αεροπλάνο. Στο
παρελθόν, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είτε
δεν συμμετείχε σε αγώνες εκτός Αγγλίας είτε, όπου
ήταν δυνατόν, μετακινούταν με άλλο μέσο στην περιοχή του αγώνα (αυτοκίνητο ή πλοίο)».

Ο

Dennis Bergkamp αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα
των ατόμων που επειδή φοβούνται το ταξίδι
με το αεροπλάνο, έχουν
τροποποιήσει πολλές δραστηριότητες
της ζωής τους. Αν και το αεροπλάνο
θεωρείται και είναι, με βάση τα στατιστικά δεδομένα, το ασφαλέστερο
μέσο μεταφοράς, μεγάλος αριθμός
ανθρώπων εμφανίζουν την λεγόμενη
«αεροφοβία» ή «αεροπλανοφοβία». Ο
άνθρωπος είναι δημιουργημένος για

να περπατά στη γη και προικοδοτημένος με ενστικτώδη φόβο για τα ύψη
και την πτώση. Το αντανακλαστικό του
Moro (η προσπάθεια του νεογέννητου
βρέφους να πιαστεί όταν αυτός που
το εξετάζει αφήνει το κεφάλι του να
πέσει) αποδεικνύει ότι ο φόβος της
πτώσης είναι στον άνθρωπο βιολογικά καθορισμένος. Έτσι η προσπάθεια
του ανθρώπου να πετάξει υπερβαίνει
τη βιολογική του φύση και αποτελεί
μία δραστηριότητα πέρα από το συνηθισμένο.
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| Πριν από την πτήση |
• Εφόσον αποφασίσετε να ταξιδέψετε με αεροπλάνο, αποβάλλετε ακόμη και πριν την άφιξή σας στο αεροδρόμιο τις αρνητικές σκέψεις. Επιτρέψτε στους φόβους να υπάρχουν, συζητήστε για αυτούς, αλλά μην εστιάζετε σε αυτούς. Εστιάστε στον
τελευταία
προορισμόσελίδα
σας και στο τι θα κάνετε μόλις φτάσετε εκεί.

|

|

• Πάρτε μαζί σας περιοδικά, κατά προτίμηση με έγχρωμες και
ζωηρές εικόνες. Αυτό θα μπορέσει να απασχολήσει το «οπτικό» μέρος του μυαλού σας.
•Έ
 χετε μαζί σας κάποιο walkman/MP3 player. Η μουσική
είναι ένας καλός τρόπος απόσπασης της προσοχής.
• Εάν θεωρείτε ότι θα βοηθήσει, ζητήστε από κάποια αεροσυνοδό να μιλήσετε με τον κυβερνήτη. Είναι κάτι που θα σας
βοηθήσει να χαλαρώσετε για πολύ ώρα. Εάν αυτό δεν είναι
εφικτό, η συζήτηση με κάποια άλλα μέλη του πληρώματος
θα έχει τα ίδια αποτελέσματα.
• Κοιμηθείτε καλά πριν το ταξίδι και αποφύγετε την κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για την ψυχολογική κατανόηση
της σχέσης του ανθρώπου με την
πτήση, θεωρούμε τον άνθρωπο σαν
ένα δυναμικό πεδίο πάνω στο οποίο
δρουν διάφοροι παράγοντες από
τους οποίους, άλλοι δημιουργούν
την αγάπη για την πτήση (κίνητρο για
τη πτήση), ενώ άλλοι ενεργοποιούν
ή αναζωπυρώνουν τον υπάρχοντα
σε όλους τους ανθρώπους (αρχαϊκό)
φόβο γι’ αυτήν. Η αλληλεπίδραση
των παραγόντων αυτών, καθορίζει
το κατά πόσο κάποιος επιθυμεί να
πετάξει ή να συνεχίσει να πετά με
αεροσκάφος ή, αντίθετα, αισθάνεται
φόβο και αποφεύγει την πτήση.

►Ορισμός και συχνότητα

Ο Dr. Luann Linquist ορίζει την αεροφοβία ως μία ισχυρή αγχώδη αντίδραση, που σχετίζεται με την είσοδο
του ατόμου σε ένα αεροσκάφος και
την παραμονή του σε αυτό κατά την
πτήση. Η φοβία αυτή μπορεί σε κάποιες στιγμές να καταστήσει το άτομο ανίκανο να αντιδράσει ή ακόμη
να προκαλέσει και κρίση πανικού.
Η συγκεκριμένη φοβία είναι αρκετά
συνηθισμένη μεταξύ των επιβατών
αεροπορικών ταξιδιών. Σύμφωνα με
έρευνες, το 25% του γενικού πληθυσμού νιώθει άβολα με την ιδέα της
πτήσης, ενώ το 10% παρουσιάζει
πραγματική φοβία για την πτήση. Με
βάση έρευνα της Boeing, 1 στους 3
ενήλικες Αμερικάνους, είτε αγχώνεται, είτε φοβάται με την ιδέα της
πτήσης. Το ποσοστό των ατόμων που
εμφανίζουν τη συγκεκριμένη φοβία είναι διπλάσιο στις γυναίκες σε
σχέση με τους άνδρες. Το ποσοστό
αυτό αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ
των Αμερικανών, μετά τις επιθέσεις
της 11ης Σεπτεμβρίου, κάτι που είχε
ως αποτέλεσμα την μείωση της επιβατικής κίνησης των αεροπορικών
εταιρειών μέχρι και 27%.

στον δρόμο
στο αεροπλάνο
στο γραφείο

ISO-PLUS

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

με L-THEANINE της Solgar
Υπάρχει φυσικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το στρες της
καθημερινότητας και να αποβάλλουμε το άγχος μας. Το μυστικό βρίσκεται
στην L-Θεανίνη, μια ουσία που μπορεί να μας βοηθήσει να ανακτήσουμε
την ψυχραιμία μας και να αντιμετωπίσουμε τα “καθημερινά και τα έκτακτα”
με ηρεμία και καθαρό μυαλό.
H L-Θεανίνη είναι ένα αμινοξύ που βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στο
πράσινο τσάι.
Είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις άγχους, στρες, νευρικότητας,
ευερεθιστότητας, ανησυχίας, διαταραχών ύπνου, και σε άλλες περιπτώσεις
διαταραχών που οφείλονται σε στρεσογόνες καταστάσεις χωρίς όμως να
προκαλεί υπνηλία. Αντίθετα ενισχύει τη νοητική συγκέντρωση.
Στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, οι συμμετέχοντες φαίνεται να πέτυχαν αυξημένα επίπεδα χαλάρωσης, διατηρώντας
ωστόσο την πνευματική τους διαύγεια και την ικανότητα εγρήγορσης. Για τον λόγο αυτό η L-Θεανίνη είναι κατάλληλη για
άτομα που πάσχουν από διαταραχές που οφείλονται σε στρες και άγχος αλλά ταυτόχρονα πρέπει να παραμένουν σε
εγρήγορση ώστε να φέρουν εις πέρας τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

ISO-PLUS Á.Å.
ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!
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| Κατά τη διάρκεια της πτήσης |
• Βρείτε πάνω από το κάθισμά σας τις εξόδους αέρα και στρέψτε τους
προς τα εσάς. Τεντώστε τα άκρα σας και διαπιστώστε πόσος χώρος σάς
αναλογεί. Εάν αισθανθείτε αίσθημα δύσπνοιας, κρατήστε την αναπνοή
σας για λίγα δευτερόλεπτα στο τέλος κάθε εισπνοής και εκπνοής.

|

|

•τελευταία
Συνηθίστεσελίδα
τις αναταράξεις. Οι αναταράξεις αποτελούν ίσως το πιο
εκνευριστικό στοιχείο μίας πτήσης, ακόμη και για τακτικούς επιβάτες.
Τα αεροσκάφη είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην διατρέχουν τον
παραμικρό κίνδυνο από τις αναταράξεις. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει
και για τους επιβάτες, αρκεί να είναι δεμένοι με τις ζώνες του καθίσματός τους. Κάθε φορά που νιώθετε καθοδική κίνηση του αεροσκάφους
λόγω κάποιας ανατάραξης, περιμένετε την αντίστοιχη ανοδική που θα
θέσει το αεροσκάφος στη θέση που βρισκόταν και το αντίθετο.
• Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, καταπίνετε συχνά ή μασάτε τσίχλα, ώστε να μην βουλώσουν τα αυτιά σας, λόγω της διαφοράς στην
ατμοσφαιρική πίεση.
• Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης,
ακούγονται θόρυβοι που μπορεί να προκαλούν ανησυχία. Οι θόρυβοι
αυτοί οφείλονται σε αλλαγές στην ισχύ του κινητήρα που γίνονται από
τον πιλότο, στην κάθοδο του συστήματος προσγείωσης ή στη χρήση
αεροφρένων για την προσγείωση.

διατροφή
ψυχολογία
►Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι επιβάτες με φόβο πτήσης
είναι μυϊκός τρόμος, αίσθημα δύσπνοιας, αίσθημα παλμών, θωρακικός πόνος, κοιλιακή δυσφορία,
ναυτία, εφίδρωση, ζάλη, ξηροστομία, εξάψεις, ωχρότητα, μειωμένη
κρίση, απαισιοδοξία, μούδιασμα
στα χέρια, ακόμη και λιποθυμία!
Οι περισσότεροι αεροφοβικοί
δεν θεωρούν την πτήση ως μία
επισφαλή κατάσταση (το 94% των
ερωτηθέντων), αποφεύγουν όμως
να ταξιδεύουν με αεροπλάνο, για
να μη βιώσουν τα συναισθήματα
που αισθάνονται κάθε φορά που
βρίσκονται σε αυτό.

►Εστιάσεις του φόβου

Τι φοβούνται περισσότερο οι επιβάτες με αεροφοβία; Το 73% αυτών
που φοβούνται την πτήση, τρομάζουν στην ιδέα εμφάνισης μηχανικών προβλημάτων στον αέρα, 62%
φοβούνται τον κακό καιρό, 36%
τις νυχτερινές πτήσεις και 33% τις
πτήσεις πάνω από θάλασσα. Άλλα
αντικείμενα του φόβου είναι οι
κλειστοί χώροι, η πολυκοσμία, οι
αναταράξεις, το ύψος, η απογείωση και η προσγείωση, η πιθανότητα
ατυχήματος και η πιθανότητα αεροπειρατείας. Στοιχείο που επιτείνει
την ανασφάλεια των συγκεκριμένων επιβατών είναι το γεγονός ότι
αισθάνονται ανίκανοι να ελέγξουν
τις ενέργειες των πιλότων κατά την
πτήση ή ακόμη και των ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας, τις οποίες
απλά παρακολουθούν παθητικά.

Σύμφωνα με έρευνες,
το 25% του γενικού
πληθυσμού νιώθει άβολα
με την ιδέα της πτήσης,
ενώ το 10% παρουσιάζει
πραγματική φοβία για την
πτήση. Με βάση έρευνα
της Boeing, 1 στους 3
ενήλικες Αμερικάνους, είτε
αγχώνεται, είτε φοβάται
με την ιδέα της πτήσης.
Το ποσοστό των ατόμων
που εμφανίζουν τη
συγκεκριμένη φοβία είναι
διπλάσιο στις γυναίκες σε
σχέση με τους άνδρες.

|

|
|
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Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι το ταξίδι με αεροπλάνο είναι ο ασφαλέστερος τρόπος
μεταφοράς. Ειδικά στην Ελλάδα,
οι αεροπορικές εταιρείες παρουσιάζουν σχεδόν μηδενικό δείκτη
ατυχημάτων και θεωρούνται από
τις ασφαλέστερες στον κόσμο.
Οι γονείς που εμφανίζουν φόβο
πτήσης, πρέπει να αποφεύγουν
να το δείχνουν και συνεπώς να το
μεταδίδουν στα παιδιά τους. Θα
πρέπει να τα διαβεβαιώνουν ότι
εάν υπήρχε κάποιος κίνδυνος για
την ασφάλειά τους, δεν θα έκαναν
αυτό το ταξίδι. Όποια και εάν είναι
η ηλικία τους, ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να μιλάνε για τους φόβους
τους, ώστε με διάφορους τρόπους
να τα κάνετε να νιώθουν ασφαλή.

τελευταία σελίδα

►Τρόποι αντιμετώπισης

Η απόφαση να χρησιμοποιήσει
κάποιος αεροπλάνο για τις μετακινήσεις του είναι καθαρά προσωπική και κανένας δεν μπορεί
να του επιβάλλει το αντίθετο.
Αυτό που έχει αποδειχθεί είναι
ότι ακόμη και εάν υπάρχει φόβος
πτήσης, η πλειοψηφία αυτών των
επιβατών θα ταξιδέψει, αν το επιβάλουν οι συνθήκες. Aπλώς θα
προσπαθήσει στο μέλλον να βρει
εναλλακτικές λύσεις, ώστε να
μειώσει τον αριθμό των απαιτούμενων αεροπορικών ταξιδιών. Η
αεροπλανοφοβία μπορεί να αντιμετωπιστεί με ψυχοθεραπεία,
υπάρχουν όμως και απλές τεχνικές, που μπορούν να αποτρέψουν
την εκδήλωσή της. ||

Σε λίγους μήνες, θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα τα πρώτα σεμινάρια για την καταπολέμηση της
αεροφοβίας, από την Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικής και Διαστήματος. Κάθε σεμινάριο παρέχει γνώσεις και ψυχολογική υποστήριξη προς τα άτομα που φοβούνται τα αεροπλάνα, ούτως ώστε, με το πέρας του
σεμιναρίου, να ταξιδεύουν άφοβα και μάλιστα, να απολαμβάνουν κάθε πτήση! Στο πλαίσιο των σεμιναρίων, οι
συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις διαδικασίες της πτήσης και με το αεροπλάνο.
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Μυήστε τα παιδιά
στις χαρές
της θάλασσας

Το καλοκαίρι έχει δώσει ήδη το παρόν
και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου
η θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς, δεν υπάρχει τίποτα πιο δελεαστικό από το να χαλαρώσουμε στα
καταγάλανα νερά και να «μυήσουμε»
τα παιδιά μας στις πραγματικά απολαυστικές εμπειρίες που προσφέρει η
θάλασσα!
του Ραζμίκ

A

Αγαμπατιάν

ν και σύμφωνα με τους ειδικούς,
τα πιτσιρίκια είναι δυνατό να μάθουν να κολυμπούν όταν ακόμα
είναι πολύ μικρά, τα περισσότερα
δυσκολεύονται πριν την ηλικία των
5 ή 6 χρονών. Ωστόσο, τα μωρά μπορούν από
5 μηνών να έρθουν σε επαφή με το νερό της
θάλασσας, πάντα με την άμεση επίβλεψη των
γονέων, ώστε να αρχίσουν να εξοικειώνονται
με το υγρό στοιχείο. Έτσι, με την πάροδο του
χρόνου και στην κατάλληλη ηλικία, το παιδί θα
εκπαιδευτεί να κολυμπά σωστά και με ασφαλή
τρόπο. Αρκεί να σταθούμε δίπλα του με υπομονή και ηρεμία.

συµπληρώµατα
παιδί

|

|

|
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Πρόσφατες έρευνες
δείχνουν ότι το παιδί δεν
μπορεί να αποκτήσει
κολυμβητικές δεξιότητες,
δηλ. ικανότητα να
εκτελεί συγκεκριμένες,
συντονισμένες κινήσεις
κατά την κολύμβηση,
μέχρι η κινητική του
ανάπτυξη να φθάσει το
επίπεδο των 5 ετών.

τελευταία σελίδα

|

Σύμφωνα με τον κ. Σταύρο Τσίχλα,
προπονητή κολύμβησης – καθηγητή Φυσικής Αγωγής, η πρώτη επαφή του παιδιού με το υγρό στοιχείο
είναι προτιμότερο να γίνει σε ένα
οργανωμένο κολυμβητήριο, από
προπονητές κολύμβησης με γνώση
και εμπειρία. Με τη βοήθειά τους,
το παιδί θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, θα μάθει να
κολυμπάει σωστά και θα γνωρίσει
τους κινδύνους που υπάρχουν, ώστε
να τους λαμβάνει υπόψη και να μην
προβαίνει σε επικίνδυνες επιπολαιότητες. Από την άλλη, και οι γονείς
μπορεί να αποδειχτούν άριστοι δάσκαλοι στο να μάθουν το παιδί τους
να κολυμπάει. Αρκεί να μη …βιάζονται. Αυτό σημαίνει ότι στη πρώτη
επαφή του παιδιού με το νερό της
πισίνας ή της θάλασσας χρειάζεται
υπομονή, επιμονή και ηρεμία. Είναι
σημαντικό να δοθεί στο παιδί ο χρόνος που χρειάζεται, ώστε αυτή η
πρωτόγνωρη εμπειρία να
εξελιχθεί δημιουργικά
και ευχάριστα. Αν το
παιδί αντιδρά ή φοβάται, δεν το αναγκάζουμε να «μπει»

|

με το ζόρι, σε καμία περίπτωση. Δεν
είναι για όλα τα παιδιά ίδιος ο χρόνος που χρειάζονται για να νιώσουν
έτοιμα να μπουν στο νερό. Ενας
εύκολος τρόπος για να έρθει το παιδί πιο κοντά στο νερό, είναι να καθίσουμε στα ρηχά, παίζοντας μαζί
του ώστε να το κάνουμε να ξεχάσει
τον φόβο του. Πρέπει να του μιλάμε
όμορφα και ήρεμα, χωρίς φωνές
και αγριάδα. Σίγουρα, θα έρθει η
στιγμή που θα δοκιμάσει.
Όσον αφορά στις κουλούρες, τα
μπρατσάκια και τα βατραχοπέδιλα,
τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν
να τα χρησιμοποιούν μόνο ως βοηθήματα και όχι ως μέσα ασφαλούς
κολύμβησης, διευκρινίζει ο προπονητής. Έτσι, η χρήση τους θα πρέπει
να είναι τέτοια που θα κάνει τα παιδιά να κολυμπάνε πιο ξεκούραστα
και όχι να στηρίζονται μόνο σε αυτά
για το κολύμπι. Χρησιμοποιώντας
τα με μέτρο, αποτελούν έναν καλό
βοηθό εκμάθησης. Βέβαια, η προοδευτική μείωση της χρήσης
αυτών των βοηθημάτων,
είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν να κολυμπάνε
όπως πρέπει.

συµπληρώµατα
παιδί
Άλλωστε, κατά την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, τα παιδιά δεν είναι σωματικά έτοιμα για το μάθημα κολύμβησης, μέχρι να φθάσουν την ηλικία των
4 ετών. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το παιδί δεν
μπορεί να αποκτήσει κολυμβητικές δεξιότητες, δηλ.
ικανότητα να εκτελεί συγκεκριμένες, συντονισμένες
κινήσεις κατά την κολύμβηση, μέχρι η κινητική του
ανάπτυξη να φθάσει το επίπεδο των 5 ετών.

► Για να μην εξελιχθεί η διασκέδαση σε τραγωδία

Δυστυχώς, η χώρα μας κατέχει τη θλιβερή πρωτιά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θανάτους από πνιγμό, ο
οποίος αποτελεί την 5η συχνότερη αιτία απώλειας
ζωής από ατύχημα, μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Ενδεικτικά, κάθε χρόνο καταλήγουν από πνιγμό 35 παιδιά και έφηβοι, ενώ σε κάθε θύμα πνιγμού
αντιστοιχούν τουλάχιστον 4 περιστατικά παρ’ ολίγον
πνιγμού, σε πολλά από τα οποία προκαλούνται μόνιμες νευρολογικές βλάβες.
Ας θυμηθούμε λοιπόν ορισμένα βασικά μέτρα
ασφαλούς κολύμβησης:

1

Σε περίπτωση που πρόκειται για μικρό παιδί, ο
επιβλέπων ενήλικος θα πρέπει να βρίσκεται σε
«απόσταση ενός χεριού» απ’ αυτό, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να το αγγίζει.

2

 εν πρέπει να χάνουμε το παιδί από το οπτικό
Δ
μας πεδίο, ακόμα και αν είμαστε βέβαιοι ότι ξέρει κολύμπι. Ο ένας από τους δυο γονείς επιφορτίζεται με αυτό το καθήκον και δεν αφήνεται ο
καθένας να πιστεύει ότι προσέχει ο άλλος!

3
4
5

 α φροντίζουμε, το μπάνιο να γίνεται με άδειο
Ν
στομάχι. Το παιδί δεν πρέπει να τσιμπολογάει και
να ξαναμπαίνει στη θάλασσα.

6

 κόμα και οι μικρές, φουσκωτές πισίνες είναι
Α
επικίνδυνες για νήπια και βρέφη τα οποία πρέπει
να παρακολουθούνται από κοντά και συνεχώς. ||
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 ρέπει να τονιστεί στον έφηβο πόσο επικίνδυνο
Π
μπορεί να αποδειχθεί ένα βαρύ γεύμα ή η κατανάλωση αλκοόλ, πριν από την είσοδο στο νερό.
 ι γονείς θα πρέπει πάντα να φορούν εγκεκριΟ
μένα σωσίβια (personal flotation devices) στα
μικρά παιδιά και όχι ακατάλληλα θαλάσσια βοηθήματα (π.χ. μπρατσάκια). Στα δύσκολα, μόνο τα
σωσίβια σώζουν…

| T. 01|| Καλοκαίρι 2011
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Μαντινάδες, ψημένη ρακή, γαϊδουράκια, ξωκλήσια
και «αμοργιανό μου πέραμα, έχε καλό ξημέρωμα».
Φορέστε την πιο φευγάτη διάθεση κι αναβαπτιστείτε
στο απέραντο γαλάζιο της Αμοργού…
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ο ταξίδι από τον Πειραιά
ως τα Κατάπολα, το ένα
από τα δυο λιμάνια της
Αμοργού, ισοδυναμεί με
ευχάριστο σοκ. Αφήνετε πίσω φασαρία, πολυκατοικίες,
νέφος κι έρχεστε στο κυκλαδονήσι
με το λιτό, άνυδρο τοπίο της ξερολιθιάς, σπαρμένο αμέτρητα ξωκλήσια σαν λευκά περιστέρια, εδώ
όπου τα μουζαλάκια, όπως λένε
τα γαϊδουράκια στην Αμοργό, δεν
είναι φολκλόρ αλλά χρησιμεύουν
ακόμα ως μεταφορικό μέσο.
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Ζεφησ Κληρονομου

► Σεργιάνι στη Χώρα

Από τα Κατάπολα, ανηφορίστε στη
Χώρα, χτισμένη στην ενδοχώρα,
για να προφυλάσσεται από τους
κουρσάρους, ολόκληρη μια λευκή
μονοκοντυλιά με τους γραφικούς
ανεμόμυλους στην κορυφογραμμή
του λόφου. Βάλτε σημάδι το ενετικό κάστρο του 13ου αιώνα, χτισμένο πάνω στον πελώριο βράχο καταμεσής της βυζαντινής πολιτείας,
για να μη χαθείτε στα ασβεστωμένα σοκάκια κι ανηφορίστε από την
Κάτω στην Απάνω Γειτονιά.
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το άλλο λιμάνι της Αμοργού, να δροσίζεστε στα καφέ
με θέα τον όρμο με την ξανθιά αμμουδιά. Ανεβείτε
στο χωριό Θολάρια, με τα λευκά σπιτάκια γαντζωμένα
στις γυμνές πλαγιές του βουνού Κρικέλλου, μετέωρα πάνω από τη Γιάλη. Στη Λαγκάδα, το μεγαλύτερο
από τα χωριά του όρμου της Αιγιάλης, παρατηρήστε
τα περίτεχνα σχέδια που ζωγραφίζουν με ασβέστη
στα σκαλοπάτια οι νοικοκυρές. Στη λόζα, στη μικρή
πλατεία, πιείτε στο καφενεδάκι μια ψημένη ρακή, με
δεντρολίβανο και φλισκούνι, που θεωρείται χωνευτική και αφροδισιακή, γάντι ταιριαστή με το αμοργιανό
παστέλι.

|
|

|

►Εκεί στο νότο

Στην Κάτω Μεριά, χωράφια με σπαρτά, δεμάτια με
στάχυα και λιγοστές ελιές σπάνε τη μονοκρατορία της
ξερικής γης. Στο χωριό Αρκεσίνη, τα ίχνη του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού είναι έντονα ολόγυρα στο Άσπρο
Βουνό και στη θέση Πυργί. Πιο κάτω, στην Καλοταρίτισσα, το τοπίο γίνεται ονειρικό. Η χαμηλή πλαγιά βάφεται μενεξεδιά από το θυμάρι, ο κλειστός όρμος θυμίζει
λιμνοθάλασσα με φόντο το ερημονήσι της Γραμβούσας
και το πανόραμα των Μικρών Κυκλάδων στο βάθος: Kέρος, Αντικέρι, Κουφονήσια, Δονούσα, απαλές σιλουέτες
στην γραμμή ουρανού και θάλασσας.

τελευταία σελίδα
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Όπου και να κοιτάξετε εκκλησιές με περίτεχνα καμπαναριά σαν εκείνα της Ζωοδόχου Πηγής, βενετσιάνικες καμάρες, αγιόκλημα και κληματαριές στις
αυλές, δαντέλες από ακροκέραμα στις στέγες, κάθε
αυλόθυρα κι ένα κομψοτέχνημα νησιώτικης τέχνης.

►Αναζητώντας το Απέραντο Γαλάζιο

Με σχήμα χαρακτηριστικά μακρόστενο, σαν κοχύλι
που επιπλέει στο Αιγαίο, η Αμοργός μπήκε δυναμικά
στον ταξιδιωτικό χάρτη όταν, πριν από δυόμισι δεκαετίες, τη διάλεξε σαν σκηνικό για την ταινία του «Απέραντο Γαλάζιο» ο Γάλλος σκηνοθέτης, Luc Besson.
Ελάτε στη θέση Καλογερικό στη Χώρα για θέα του
πελάγους σε όλο του το μεγαλείο, όπως στη γαλλική
ταινία του ’85 που έκανε διάσημη την Αμοργό. Κατεβείτε το μονοπάτι ως το περίφημο ακρογιάλι της Αγίας Άννας, με την κουκλίστικη λευκή εκκλησία και τα
διάφανα γαλαζοπράσινα νερά που απαθανατίστηκαν
στα βολ πλανέ του γαλλικού φιλμ.
Το απόγευμα σάς βρίσκει για chill out στην Αιγιάλη,
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►Αμοργός, εναλλακτικά

Στην Αμοργό «δεν θα σας ανακαλύψει κανείς», όπως λέει το πρόσφατο
μότο για το κυκλαδονήσι του ονείρου με τη μεταφυσική ομορφιά. Ξεκολλήστε, λοιπόν, από τις παραλίες
κι ανακαλύψτε εσείς με διάφορους
τρόπους τα μυστικά του νησιού.
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Trekking στα μονοπάτια Γνωρίστε
την αθέατη πλευρά της Αμοργού βαδίζοντας σε αρχαία και βυζαντινά μονοπάτια πλημμυρισμένα στα αρώματα
του φασκόμηλου, της αρμύρας, της
καμπανούλας της αμοργιανής. Ακολουθήστε τις ξύλινες πινακίδες για τις
επτά σηματοδοτημένες διαδρομές, γιαλό-γιαλό, στην Αιγιάλη, αλλά και σύρριζα στο γκρεμό, ως τα παλιά μεταλλεία
του βωξίτη.

| Μη χάσετε φέτος… |
...το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, στις 26 Ιουλίου, στα Παραδείσια της Κάτω Μεριάς. Γιορτή με
λαούτα και βιολιά κι αμοργιανούς
χορούς και σελίδα
πατατάτο για όλους,
τελευταία
δηλαδή κατσικάκι μαγειρεμένο με
ντομάτα και μυρωδικά.

|

|

… το παναμοργιανό προσκύνημα
της Παναγιάς Παναχωριανής στη
Λαγκάδα, τον Δεκαπενταύγουστο.
…τη Γιορτή Παστελιού που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος
«Σιμωνίδης» στη Χώρα της Αμοργού τον Αύγουστο. Δείτε πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό γλύκισμα του νησιού, από ντόπιο μέλι
και καβουρντισμένο σουσάμι.
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Θαλάσσιες περιηγήσεις Εξερευνήστε τα νησάκια γύρω από την Αμοργό, Γραμβούσα, Νικουριά, Γραμπονήσι, Πεταλίδι, Ψαλίδα, ανακηρυγμένες
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πλούσιοι ψαρότοποι.
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►Πυξίδα
Πού Τα δυο λιμάνια της

έξοδος

Αμοργού, Κατάπολα και Αιγιάλη, συνδέονται με πλοίο με
τον Πειραιά. Επίσης, εκτελούνται κυκλικές διαδρομές
Αμοργός-Νάξος-Μικρές
Κυκλάδες (τηλ. Λιμεναρχείου Αμοργού 22850-71259).
Must Το προσκύνημα στη
Χοζοβιώτισσα. Ανηφορίστε
για το κολλημένο σαν στρείδι στο βράχο μοναστήρι, τριακόσια μέτρα πάνω από τη
θάλασσα. Αφιερωμένο στη
Χάρη της Παναγιάς, ιδρύθηκε το 1088 από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό. Δύο
χιλιόμετρα μετά τη Χώρα,
παρκάρετε και παίρνετε τα
ανηφορικά σκαλιά. Προσοχή
στο dress code, δεν επιτρέπονται έξωμα και σορτς.
Tip Μην πείτε όχι αν σας προτείνουν να φάτε τους «καλόγηρους», πεντανόστιμες μελιτζάνες με κρέας και τυρί. ||
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Να μην ξεχάσω να...

ψυχολογία
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...πάω στο Ηρώδειο, για να δω Nijinsky:
«Είμαι μια μαριονέτα του Θεού»

Ο θρυλικός χορευτής Βασλάβ Νιζίνσκυ ζει ξεχασμένος, τις τελευταίες
ημέρες της ζωής του, χτυπημένος από μία ψυχική - νευρολογική ασθένεια, που του έχει παραμορφώσει το κορμί. Ακροβατώντας ανάμεσα
στους φριχτούς πόνους της αρρώστιας και τα ξεσπάσματα της σχιζοφρένειάς του, κάνει μία αναδρομή στη ζωή και στις εποχές της δόξας του.
Ο Σταύρος Τσακίρης χτίζει μία performance βασισμένη στο ημερολόγιο
και την αλληλογραφία του Βασλάβ Νιζίνσκυ και το βιβλίο της συντρόφου
του Ρομόλα Νιζίνσκυ και οι Κ. Ρήγος, Γ. Τσορτέκης και Τ. Παπαμόσχου
πρωταγωνιστούν σε ένα σύγχρονο θέαμα που πραγματεύεται την καλλιτεχνική μεγαλοφυΐα, την τρέλα, τον φόβο και το μυστήριο του θανάτου.
*Πληροφορίες: Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τηλ. 210- 9282900

...αγοράσω εισιτήρια για την συναυλία της
Amy Winehouse

Η βραβευμένη με πέντε βραβεία Grammy Βρετανίδα με τα vintage ρούχα και τα εντυπωσιακά χτενίσματα, που κατάφερε
να ξανακάνει μόδα την jazz και την μουσική των 50ς και 60ς με δύο μόλις
δίσκους, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας στις 22 Ιουνίου, στο
Ejekt Festival. Η τραγουδίστρια έχει απασχολήσει το κοινό και τα media,
τόσο με το ταλέντο της όσο και με την πολυτάραχη ζωή της, ώστε πολλοί τη
συγκρίνουν με «μύθους» όπως η Billie Holiday. Το «φαινόμενο Winehouse»
κατάφερε να επαναφέρει τη βρετανική μουσική στο παγκόσμιο μουσικό
προσκήνιο, για πρώτη φορά μετά τους Beatles! *Πληροφορίες: Πλατεία
Νερού, Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου, www.ticketarena.gr
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Ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά σχήματα παγκοσμίως, που ήδη διανύει
την τρίτη δεκαετία της ζωντανής
ιστορίας του, θα εμφανισθεί στο
ΟΑΚΑ για μία συναυλία που θα συμπεριλάβει όλα τα Greatest Hits του
γκρουπ. Η συναυλία πραγματοποιTour».
είται στο πλαίσιο του «Open Air 2011
ΚΑ),
*Πληροφορίες: Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑ
:
ίων
τηρ
Αθήνα, Πωλήσεις εισι
www.eleventickets.gr

... επισκεφτώ την έκθεση του μήνα
έως τις 30/06
Η έκθεση με τον τίτλο «Πολυγλωσσία» αφορά καλλιτέχνες ελληνικής καταγωγής, που έχουν
γεννηθεί ή ζουν και δημιουργούν εκτός Ελλάδας.
Αφετέρου, έχει βασικό αίτημα να καλύψει όλα τα
μέσα εικαστικής έκφρασης (ζωγραφική, γλυπτική,
εγκαταστάσεις, περιβάλλοντα, προβολές βίντεο,
έργα πολλαπλών μέσων [multimedia], φωτογραφία, κολάζ, σχέδιο). Καλλιτέχνες διαφορετικών
ηλικιών, προερχόμενοι από διαφορετικές χώρες,
που μιλούν διάφορες γλώσσες και είναι φορείς διαφορετικών πολιτισμικών συνθηκών, παραστάσεων
και βιωμάτων, εκφράζονται σε διαφορετικές εικαστικές γλώσσες. Η πρόκληση στην οποία καλείται
να ανταποκριθεί η έκθεση είναι να καταδείξει τις
σχέσεις και τις αποκλίσεις (όσον αφορά, για παράδειγμα, τα εκφραστικά μέσα που επιλέγουν ή τον
τρόπο που τα χρησιμοποιούν), αφενός ανάμεσα σε
καλλιτέχνες περίπου της ίδιας γενιάς ανάλογα με
τις αμερικανικές ή ευρωπαϊκές προσλαμβάνουσές
τους, και αφετέρου ανάμεσα σε καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών που χρησιμοποιούν το ίδιο εκφραστικό μέσο. * Πληροφορίες: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, Λεωφόρος Συγγρού 107-109,
Αθήνα, για εισιτήρια καλέστε στο 210- 9005800
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Η γυμναστική… παχαίνει!
του

H

Γρηγόρη Λάσκαρη

Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, αλλά ανακαθιστική ζωή θεωρείται μία από τις
μενόμενα, τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν τη
κύριες αιτίες της παχυσαρκίας. Ως
σύγχρονη βιβλιογραφία. Μετά από 18 μήνες ιδρώτα,
αυτονόητη λύση προτείνεται η σωματο 70% των συμμετεχόντων είτε δεν έχασαν τα παρατική άσκηση η οποία, σύμφωνα με την
πανίσια κιλά τους είτε τα …αύξησαν! Οι τελικές διακρατούσα άποψη, οδηγεί σε «κάψιμο»
φορές βάρους ανάμεσα στις τρεις ομάδες δεν ήταν
θερμίδων και, κατά συνέπεια, σε απώλεια βάρους.
σημαντικές, αποδεικνύοντας ότι η άσκηση δεν είναι
Η ύπαρξη θερμιδομετρητών σε όλα τα ποδήλατα και
αποτελεσματική μέθοδος μείωσης του σωματικού
τους διαδρόμους των γυμναστηρίων αποτελεί αδιάβάρους. Ο λόγος είναι προφανής: η άσκηση μπορεί
ψευστο μάρτυρα αυτής της αντίληψης.
μεν να καίει θερμίδες, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και
Τον Ιανουάριο του 2011 δημοσιεύθηκε στο διεθνές
την όρεξη, μερικές φορές κατά
επιστημονικό περιοδικό Obesity
δυσανάλογο ποσοστό. Το θετικό
(Παχυσαρκία) μία μελέτη επιστηH
άσκηση
καίει
μεν
της υπόθεσης ήταν ότι σχεδόν
μόνων από το Κέντρο Έρευνας
Φυσικής Δραστηριότητας και θερμίδες, αλλά ταυτόχρονα όλοι όσοι ασκούνταν βελτίωσαν
ανοίγει και την όρεξη
σημαντικά τη φυσική τους κατάΕλέγχου Βάρους του Πανεπιστησταση και την καρδιαναπνευστιμίου του Πίτσμπουργκ, η οποία
κή τους λειτουργία.
εκτίμησε τα αποτελέσματα της
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν ότι, παρά τις φιλότιμες
σωματικής άσκησης στη μείωση του βάρους υπέρβαπροσπάθειες που κατέβαλαν οι υπεύθυνοι για να διρων (περίπου 10-15 κιλά πάνω από το φυσιολογικό)
ασφαλίσουν τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων, οι
μεσήλικων υγιών ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες χωασκούμενοι δεν τήρησαν πιστά τις οδηγίες σχετικά με
ρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον χρότον χρόνο άσκησης, αποδεικνύοντας ότι οι παραινέσεις
νο άσκησης ανά εβδομάδα που τους συνέστησαν οι
δεν αρκούν για να κινητοποιήσουν τον σύγχρονο δυτικό
γιατροί: η μία ομάδα έκανε 300 λεπτά άσκησης ανά
άνθρωπο. Οι ερευνητές προσπαθώντας να αναγνώσουν
εβδομάδα, η άλλη 150 λεπτά άσκησης ανά εβδομάτα αποτελέσματά τους κατά τρόπο που να μην απογοηδα και στην τρίτη δε δόθηκαν ιδιαίτερες συστάσεις
τεύει τους κήρυκες της ατέλειωτης τρεχάλας, εστίασαν
(ομάδα αναφοράς). Αυτό που έκανε τη συγκεκριμέτην προσοχή τους στο 27,4% των συμμετεχόντων που
νη μελέτη αξιόπιστη ήταν η μεγάλη της διάρκεια (18
έχασαν πάνω από 3% του βάρους τους. Διαπίστωσαν
μήνες), αλλά και η ιδιαίτερη φροντίδα που έδειξαν οι
ότι πράγματι αυτή η κατηγορία ανθρώπων ασκούνταν
ερευνητές, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοεντατικά, αλλά αυτό που μάλλον επηρέασε την απώντες θα τηρούσαν το πρόγραμμα σωματικής άσκησης
λεια κιλών ήταν ότι, ταυτόχρονα με την άσκηση, είχαν
(συνεχείς συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης, προυιοθετήσει και διατροφή χαμηλών θερμίδων, χωρίς να
σκλήσεις να ασκηθούν μαζί με ειδικούς, τηλεφωνιτους το συμβουλέψουν οι υπεύθυνοι της έρευνας.
κές επαφές, φυλλάδια κ.λπ.). Το πρόγραμμα αποτεΣυμπέρασμα: αν θέλεις να χάσεις κιλά κόψε το φαΐ,
λούνταν κυρίως από αεροβική δραστηριότητα στο
αλλά αν θέλεις να είσαι (και) υγιής, γυμνάσου.||
55-85% του μέγιστου καρδιακού ρυθμού.
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