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με VITAMIN ESTER-C PLUS της Solgar
Όλοι γνωρίζουν τα οφέλη της βιταμίνης C και τη συνεισφορά της στην άμυνα
του οργανισμού. Λίγοι γνωρίζουν όμως πόσο εύκολα καταστρέφεται και πόσο
λίγη τελικά απομένει στις τροφές μέχρι την κατανάλωσή τους. Ακόμα
λιγότεροι γνωρίζουν την Ester-C, μία πρωτοποριακή μορφή βιταμίνης C,
αποκλειστικά από τη Solgar η οποία περιλαμβάνει και τους μεταβολίτες της,
για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση από τον οργανισμό.
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δίαιτα

α φυσικά συμπληρώματα διατροφής αποτελούν για όλους εμάς που ανήκουμε στην οικογένεια της ISO-PLUS αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής
μας. Η φύση είναι αυτή που προσφέρει πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις
στις καθημερινές ανάγκες του οργανισμού μας.

Τι γίνεται όμως όταν κοιτάμε λίγο πιο έξω; Μήπως τελικά η φύση μπορεί να
μας προσφέρει λύσεις και σε πολλά άλλα καθημερινά μας προβλήματα; Μήπως τελικά
μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία και την ευεξία ξεκινάει με τη διασφάλιση ότι
τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στο δέρμα μας εξωτερικά πρέπει να είναι βιολογικά
και τόσο φυσικά, όσο και αυτά που καταναλώνουμε εσωτερικά;

η αγορά του µήνα

|

|

|

οµορφιά

|

|

|

Έτσι, για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των καταναλωτών, χρησιμοποιήθηκαν 7 διαφορετικά βιο-ενεργά συστατικά για τη δημιουργία των 7 ομώνυμων σειρών περιποίησης
της dr.organic: Βιολογική Αλόη Βέρα, Βιολογικό Tea Tree, Βιολογική Βιταμίνη Ε, Βιολογικό Μέλι Μανούκα, Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Βιολογικός Βασιλικός Πολτός και Βιολογικό
Έλαιο Τριαντάφυλλου.

|
συνέντευξη |
|
υγεία |
|
ταξίδι |
|
εκδηλώσεις |
|
fitness

|

Με βάση την ιδέα αυτή, και γιατί μας αξίζει μόνο το καλύτερο, φέραμε στην ελληνική αγορά την σειρά καλλυντικών dr.organic. Η σειρά καλλυντικών dr.organic έχει ως
χώρα καταγωγής της το Ηνωμένο Βασίλειο και ουσιαστικά μεταφέρει τη φιλοσοφία των
συμπληρωμάτων διατροφής στον τομέα τον καλλυντικών. Και αυτό γιατί η dr.organic
αποτελεί την 1η ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης με βιο-ενεργά συστατικά, η οποία
είναι πραγματικά εμπνευσμένη από τη φύση και χρησιμοποιεί κάθε ενεργό συστατικό
ως βάση για τη δημιουργία των προϊόντων της.

συµπληρώµατα
παιδί

|

|

Πολύ σημαντικό ρόλο στο να επιλέξουμε αρχικά οι ίδιοι και στη συνέχεια να προωθήσουμε τη σειρά καλλυντικών dr.organic έπαιξε το γεγονός ότι όλα τα προϊόντα περιέχουν
αυστηρά ελεγμένες και εκλεκτές φυσικές και πιστοποιημένες βιολογικές πρώτες ύλες.
Επίσης, ότι τα προϊόντα δεν δοκιμάζονται σε ζώα, δεν περιέχουν parabens, SLS ή τεχνητά αρώματα, δεν περιέχουν πετροχημικά και γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς,
ενώ για τη διασφάλιση της διάρκειας ζωής των προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνο συντηρητικά φυσικής προέλευσης της υψηλότερης ποιότητας.
Και όλα αυτά…
…γιατί στην ISO-PLUS και στην dr.organic πιστεύουμε πραγματικά ότι ένα υγιές σώμα
είναι η βάση για ένα υγιές πνεύμα.
Γιώργος Κωτσιόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ISO-PLUS

η 1η σειρά περιποίησης
με βιο-ενεργά συστατικά

εμπνευσμένη από τη φύση
Στην dr.organic
χρησιμοποιούμε κάθε
ενεργό συστατικό
σαν βάση για τη
δημιουργία των
προϊόντων μας
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Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία και την ευεξία ξεκινάει με τη διασφάλιση
ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στο δέρμα μας εξωτερικά,
είναι βιολογικά και τόσο φυσικά, όσο και αυτά που καταναλώνουμε εσωτερικά
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Βιταμίνη

D

Σύμμαχος
καλής υγείας

T

α παιδιά χρειάζονται βιταμίνη D για να χτίσουν
γερά κόκαλα και οι ενήλικοι για να διατηρήσουν τα
οστά τους γερά και υγιή.
Η βιταμίνη D διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη βέλτιστη ανάπτυξη του
σκελετού κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, στη διατήρηση της υγείας των οστών κατά την ενήλικη ζωή,
καθώς είναι το μέσο με τη βοήθεια
του οποίου απορροφάται το ασβέστιο από τον οργανισμό. Πολύ
σημαντικός είναι
Αν και η βιταμίνη D έχει αποδεδειγμέ- ο ρόλος της και
να οφέλη για τον οργανισμό, η ανεπάρ- στη νευρομυϊκή
κειά της τα τελευταία χρόνια λαμβάνει λειτουργία, ενώ
δεκάδες είναι
διαστάσεις επιδημίας. Η ανεπάρκεια οι μελέτες που
της βιταμίνης D μόνο αθώα δεν μπο- υπογραμμίζουν
ρεί να χαρακτηριστεί, καθώς μπορεί να τη συνεργιακή
δράση της βιταοδηγήσει σε μεταβολικά νοσήματα των μίνης στην προοστών και πολλές ακόμη παθήσεις.
στασία από μια
πλειάδα νοσημάτων, όπως η υπέρταση.
Ωστόσο, η ανεπάρκεια της βιταμίνης
λαμβάνει σήμερα διαστάσεις επιδημίας. Τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού,
από τα νεογέννητα έως τους ηλικιωμένους πάσχει από ανεπάρκεια σε
αυτήν. «Εκτιθέμεθα όλο και λιγότερο
στον ήλιο, επειδή φοβόμαστε το μελάνωμα ενώ όταν εκτιθέμεθα, χρησιμοποιούμε αντηλιακά υψηλού δείκτη
προστασίας, που δεν επιτρέπουν στο
δέρμα να συνθέσει βιταμίνη D. Επιπλέον, το μελαχρινό δέρμα είναι ένας
παράγοντας που συνδέεται με χαμηλή
σύνθεση βιταμίνης D», τονίζει η κυρία
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια
της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ενώ ένας μελαχρινός άνδρας χρειάζεται περίπου 90 λεπτά τρεις φορές

την εβδομάδα για να συνθέσει τη βιταμίνη D που έχει ανάγκη, ένας άνδρας
με ανοιχτόχρωμο δέρμα χρειάζεται
περίπου 15 λεπτά, επίσης τρεις φορές
την εβδομάδα για τη σύνθεση της ίδιας
ποσότητας βιταμίνης, κάτι που εξηγεί,
σε έναν βαθμό, γιατί και στη χώρα μας,
που «λούζεται» από ήλιο όλο τον χρόνο, η έλλειψη της βιταμίνης D συνιστά
υπαρκτό πρόβλημα.
Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Leeds ωστόσο, έδειξε
ότι και τα άτομα με χλωμό, ανοιχτόχρωμο δέρμα που καίγεται εύκολα
είναι επίσης πιθανό να χρειάζονται
συμπληρώματα για να εξασφαλίσουν
επαρκή πρόσληψη της βιταμίνης. Κι
αυτό γιατί, όσο λιγότερο εκτίθεται κάποιος στον ήλιο και όσο περισσότερο
αντηλιακό χρησιμοποιεί (κάτι συνηθισμένο για τα άτομα με ανοιχτόχρωμο
δέρμα), τόσο λιγότερη βιταμίνη D παράγει το δέρμα του.
«Συνήθως, η έκθεση των χεριών και
του προσώπου στον ήλιο για μισή ώρα
το μεσημέρι, χωρίς αντηλιακό, είναι
αρκετή για να συνθέσουμε την βιταμίνη D που χρειαζόμαστε», επισημαίνει
η κυρία Λαμπρινουδάκη.
Ωστόσο, τον χειμώνα, η βιταμίνη που
μπορούμε να συνθέσουμε από την έκθεσή μας στον ήλιο είναι περιορισμένη, αφενός επειδή δεν βρισκόμαστε
τόσο συχνά στην ύπαιθρο, λόγω του
κρύου, αφετέρου γιατί η ηλιοφάνεια
είναι περιορισμένη.

► Ομάδες υψηλού κινδύνου

«Η εξέταση μέτρησης της βιταμίνης
D στο αίμα δεν είναι απλή εξέταση, όπως π.χ. αυτή του σακχάρου,
γι’ αυτό και δεν τη συνιστούμε ως
εξέταση ρουτίνας, στο σύνολο δηλαδή του πληθυσμού, παρά μόνο σε
ανθρώπους που έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες να έχουν χαμηλή
βιταμίνη D, όπως π.χ. σε γηραιούς

| |
υγεία
editorial |
|
αλληλογραφία |
|
υγεία
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φροντίδα |
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|

|
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ανθρώπους που ζουν σε γηροκοf.a.q.
μεία
ή σε οίκους ευγηρίας, που
δεν βγαίνουν καθόλου έξω και
σεδίαιτα
ομάδες υψηλού κινδύνου για
οστεοπόρωση. Για τον υπόλοιπο
κόσμο, είναι πιο απλό να συστήη αγορά του µήνα
σουμε τη λήψη συμπληρωμάτων
βιταμίνης D, που ούτως ή άλλως
συµπληρώµατα
βοηθούν
στην πρόληψη των καταγμάτων, παρά πραγματοποίηση
παιδί
της
εξέτασης», διευκρινίζει η κυρία Λαμπρινουδάκη.
Έλλειψη της βιταμίνης D παραοµορφιά
τηρείται συχνά και σε οικογένειες
και
αυτό έχει πιθανότατα να κάνει
fitness
με τον τρόπο ζωής (διατροφή, συνήθειες κ.λπ.), που συνήθως είναι
συνέντευξη
κοινός για όλα τα μέλη της οικογένειας, αλλά και με γενετικές προδιυγεία που ευνοούν την έλλειψη
αθέσεις
της βιταμίνης D, όπως φυσιολογικές
παραλλαγές στο γονίδιο που
ταξίδι
κωδικοποιεί τον υποδοχέα που δέχεται
τα μηνύματα της βιταμίνης D.
εκδηλώσεις
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|

| |
διατροφή
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|
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διατροφή |
| |
| |
| |
| |
| |
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► Οι συνέπειες της έλλειψης
|
Τιδιατροφή
μπορεί όμως| να προκαλέσει
η
έλλειψη ή η ανεπάρκεια της συψυχολογίαβιταμίνης;
γκεκριμένης
| | Έχει πλέον τεκμηριωθεί ότι η ανεπάρκεια
βιταμίνης D έχει σοβαρότατες συ-

νέπειες: προκαλεί ανάπτυξη αδύναμων οστών και μεγάλη απώλεια
οστικής μάζας (οστεοπενία), επιταχύνει και επιδεινώνει την οστεοπόρωση, ενώ η σοβαρή έλλειψη
της D προκαλεί μία επώδυνη νόσο
των οστών, που είναι λέγεται οστεομαλακία και συνδέεται με την εμφάνιση καταγμάτων. Η έλλειψη δε

Όσο λιγότερο εκτίθεται
κάποιος στον ήλιο και όσο
περισσότερο αντηλιακό
χρησιμοποιεί, τόσο
λιγότερη βιταμίνη D
συντίθεται στο δέρμα του
της βιταμίνης, συνδέεται με μυϊκή
αδυναμία, η οποία με τη σειρά της
αυξάνει τον κίνδυνο για πτώσεις
και κατάγματα.
Εκτός όμως από τα οστά, σχεδόν
κάθε όργανο και ιστός του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του
εγκεφάλου, της καρδιάς, των μυών
και του ανοσοποιητικού συστήματος, διαθέτει υποδοχείς βιταμίνης
D, γεγονός που υποδηλώνει ότι τη
χρειάζονται για να λειτουργούν,

| Πότε μιλάμε για έλλειψη της βιταμίνης D; |
H βιταμίνη D μετράται στο αίμα, με τη μέτρηση των επιπέδων της πρόδρομης ορμόνης που λέγεται 25(ΟΗ)βιταμίνη D
υγεία
και είναι κάτι σαν αποθήκη της βιταμίνης D στον οργανισμό,
καθώς από αυτήν συντίθεται η κανονική βιταμίνη D.

|

|

|

|

τελευταία
σελίδατης 25(ΟΗ)βιταμίνης D είναι κάτω από 30
Όταν τα επίπεδα
ngr/ml, τότε έχουμε έλλειψη της βιταμίνης, ενώ αν είναι κάτω
από 10 ngr/ml έχουμε πλήρη ανεπάρκεια. «Κατά μέσο όρο, οι
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη που κάαγορά
new entries
ναμε στο τμήμα μας παρουσιάζουν
επίπεδα γύρω στα 24-25
ngr/ml, δηλαδή βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά
που θα έπρεπε να έχουν», τονίζει η κυρία Λαμπρινουδάκη.

|

|

|

|

σημειώνουν οι ειδικοί. «Υπάρχουν μελέτες που συνδέουν την
έλλειψη της βιταμίνης D ακόμη και
με αυξημένη συχνότητα κάποιων
μορφών καρκίνου και αυξημένη
συχνότητα καρδιαγγειακών επεισοδίων, δεν είναι όμως αιτιολογικά
αποδεδειγμένα όλα αυτά, έχουμε
απλώς ενδείξεις», υπογραμμίζει η
κυρία Λαμπρινουδάκη.

► Αντιμετώπιση

Κύριες διατροφικές πηγές της βιταμίνης είναι τα λιπαρά ψάρια (σολομός, σαρδέλα, μουρούνα και τόνος),
το εμπλουτισμένο γάλα, τα δημητριακά και ο χυμός πορτοκαλιού. Είναι
όμως η διατροφή το «όπλο» ενάντια
στην έλλειψη της βιταμίνης;
Η απάντηση που δίνει η ειδικός
είναι αρνητική. «Δυστυχώς στη
χώρα μας δεν υπάρχουν τροφές
που να είναι εμπλουτισμένες με
βιταμίνη D. Γι’ αυτό και το να πει
κανείς ότι θα αναπληρώσει την
έλλειψη μόνο μέσω της διατροφής
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Φυσικά, τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, είναι πλούσια σε βιταμίνη
D, υπάρχουν και γαλακτοκομικά
προϊόντα που είναι εμπλουτισμένα σε βιταμίνη D, όμως ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος
είναι να πάρει ένα συμπλήρωμα
της βιταμίνης», εξηγεί. ||
	Info
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη
Ιατρός Ενδοκρινολόγος
Επίκουρη Καθηγήτρια
Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αρεταίειο Νοσοκομείο,
Β. Σοφίας 76, τηλ.: 210-7286284
e-mail: ilambrinoudaki@aretaieio.
uoa.gr

Όλα τα οφέλη του ήλιου
δικά σας

To προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διατροφής•Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ:
20251/24.3.2010, 77244/12.11.2010, 12765/17.02.2011, 83191/7.12.2011, 64083/12.11.2004, 64084/12.11.2004, 83192/7.12.2011

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Φυσική πηγή της
ευεργετικής
βιταμίνης ο ήλιος.
Η μειωμένη
ηλιοφάνεια όμως
κατά τη διάρκεια
του χειμώνα και η
χρήση των
αντηλιακών
εμποδίζει την
πρόσληψή της από
τον οργανισμό.

με VITAMIN D3 της Solgar
Απαραίτητη για την υγεία των οστών και του νευρικού συστήματος,
η βιταμίνη D εξασφαλίζει στον οργανισμό την απορρόφηση του
ασβεστίου, την καλή διάθεση και ζωτικότητα αλλά και ενισχύει το
ανοσοποιητικό μας σύστημα.
Η βιταμίνη D3 είναι η πιο αφομοιώσιμη από τον οργανισμό μορφή
βιταμίνης D. Η Solgar σας την παρέχει από φυσικές πηγές
και χωρίς πρόσθετα χρώματα, αρώματα και συντηρητικά.
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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Η καλή υγεία
ξεκινά από το στόμα
τησ

Νεκταρίας Καρακώστα

«Όπλο» καλής υγείας αποτελεί,
σύμφωνα με τους επιστήμονες, η
στοματική υγιεινή, καθώς τα χαλασμένα δόντια και τα προβληματικά ούλα φαίνεται ότι συμβάλλουν
στην εμφάνιση νοσημάτων που θα
πίστευε κανείς ότι είναι άσχετα με
την υγεία των δοντιών!

Ό

λο και περισσότερες έρευνες παρέχουν
ενδείξεις ότι η στοματική υγεία μειώνει
τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών παθήσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η επιμελής φροντίδα των δοντιών, προσφέρει
πολύ περισσότερα από ένα όμορφο χαμόγελο. Πολλοί, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη πειστεί να βουρτσίζουν τακτικά τα δόντια τους και δεν επισκέπτονται
προληπτικά τον οδοντίατρο, παρά μόνο όταν ανακύ-

ψει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή σύμπτωμα.
Μία από τις κύριες παθήσεις της στοματικής κοιλότητας, που ενδεχομένως αποτελεί προάγγελο παθήσεων σε ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, είναι η περιοδοντίτιδα, η φλεγμονή δηλαδή των
ούλων, που σταδιακά προκαλεί βλάβη στο οστό που
στηρίζει τα δόντια, με τελικό αποτέλεσμα την απώλεια
των δοντιών («τα δόντια πέφτουν»). Επιδημιολογικές
μελέτες δείχνουν ότι 44%-57% των ανθρώπων, εμφα-

νίζουν μέτριας βαρύτητας περιοδοντική νόσο (γνωστή και ως ουλίτιδα),
ενώ ένα 10% περίπου παρουσιάζει
βαρύτερες μορφές της νόσου.
Δεκάδες έρευνες, τα τελευταία
χρόνια συσχετίζουν την περιοδοντική
νόσο με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, αν και ο μηχανισμός μέσω του οποίου η περιοδοντίτιδα
επηρεάζει τη γενική υγεία παραμένει εν
πολλοίς άγνωστος. Από τις επικρατούσες
θεωρίες, η μία υποστηρίζει ότι τα βακτήρια
της στοματικής κοιλότητας προκαλούν τη
φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού και,
μαζί με αυτήν, βλάβες στις αρτηρίες, ενώ η
δεύτερη, ότι τα βακτήρια προκαλούν απευθείας προβλήματα στο κυκλοφορικό και
συγκεκριμένα στη διαστολή των αγγείων. Οι σχετικές έρευνες εκτιμούν πως,
όσοι πάσχουν από περιοδοντική νόσο,
διατρέχουν 2-7 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής
νόσου.
Έρευνες έχουν συσχετίσει την
περιοδοντίτιδα και την κακή στοματική υγιεινή και με την εμφάνιση
νόσων του αναπνευστικού, όπως
είναι η πνευμονία και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ),
ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Και
στην περίπτωση αυτή, η νόσος θεωρείται αποτέλεσμα της εισρόφησης μικροβίων από τον στοματοφάρυγγα.
Η κακή στοματική υγεία, όμως, μπορεί
να οδηγήσει και στη γέννηση ελλιποβαρών
βρεφών, σε πρόωρο τοκετό ή σε αποβολή.
Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, οι έγκυες με
βαριά περιοδοντική νόσο, έχουν 7,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο να γεννήσουν πρόωρα, σε αντίθεση με
τις έγκυες, που έχουν υγιή δόντια. Πρόσφατα καταγράφηκε μάλιστα και το πρώτο τεκμηριωμένο περιστατικό βρέφους, που γεννήθηκε νεκρό εξαιτίας της
ουλίτιδας από την οποία έπασχε η μητέρα του. Στο
αίμα του βρέφους, στους πνεύμονες και στο στομάχι
του, βρέθηκαν βακτήρια ίδια με αυτά που βρέθηκαν
στην στοματική κοιλότητα της μητέρας του που έπασχε από περιοδοντίτιδα...

► Παιδιά: Καλή στοματική υγεία βήμα-βήμα

Φροντίστε να διδάξετε από νωρίς στα παιδιά σας,
πώς να βουρτσίζουν σωστά τα δόντια τους και να
φροντίζουν επιμελώς τη στοματική τους υγιεινή.
Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι με τον
τρόπο αυτό, θα τα βοηθήσετε να θέσουν γερές βάσεις για την καλή τους υγεία στο μέλλον. Το βούρτσισμα πρέπει να ξεκινά από τη στιγμή που θα βγει
το πρώτο δόντι στο στόμα του παιδιού. Αμέσως μετά
την ανατολή (εμφάνιση) των δοντιών στο στόμα του
παιδιού, θα πρέπει να αρχίζει η στοματική υγιεινή.
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Το παιδί πρέπει να μάθει να βουρτσίζει χωριστά τα
πάνω και τα κάτω δόντια και να ακολουθεί μια σειρά μέχρι να φτάσει ως το
τελευταίο δόντι. Έτσι, το βούρτσισμα θα είναι σωστό και ολοκληρωμένο.
Ανανεώνετε την οδοντόβουρτσα του παιδιού κάθε 3
μήνες. Μετά από ένα τρίμηνο
χρήσης, η οδοντόβουρτσα
έχει πια φθαρεί και δεν πληροί τους κανόνες υγιεινής.
Πηγαίνετε το παιδί σας τακτικά στον οδοντίατρο για
έλεγχο της στοματικής
του υγείας. Προτιμήστε
έναν ειδικευμένο παιδοδοντίατρο, ώστε η
εμπειρία της επίσκεψης να είναι ευχάριστη
για το παιδί. ||

Στην ηλικία του νεογνού και του νηπίου, αποκλειστιπαιδί
κοί
υπεύθυνοι για τη στοματική υγιεινή του παιδιού είναι οι γονείς του, οι οποίοι θα πρέπει
ναοµορφιά
καθαρίζουν τα δόντια των παιδιών με
μικρή βούρτσα ή να τα σκουπίζουν με
βρεγμένη
fitness γάζα. Όταν το παιδί αρχίζει
να κρατά αντικείμενα μπορεί να του
δοθεί
μία οδοντόβουρτσα, όχι ασφασυνέντευξη
λώς για να καθαρίζει τα δόντια του,
αλλά
για να παίζει και να εξοικειώνευγεία
ται με την ιδέα της βούρτσας.
Βουρτσίζετε τα δόντια σας μαζί με
ταταξίδι
παιδιά σας, πρωί και βράδυ. Μέχρι την ηλικία των 6 ετών είναι
καλό
το βούρτσισμα να γίνεται
εκδηλώσεις
από το γονέα, γιατί το παιδί
δεν
μπορεί να το κάνει σωδιατροφή
στά μόνο του. Ωστόσο, μόλις
15% των γονιών βουρτσίψυχολογία
ζουν
τα δόντια των παιδιών
τους.
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| ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ |
... Βούρτσισμα των δοντιών μετά από κάθε γεύμα, με οδοντόκρεμα και μαλακή οδοντόβουρτσα. Πρόκειται για τον πιο σημαντικό κανόνα για τη διατήρηση της στοματικής υγείας.
υγεία

|

|

... Οδοντικό νήμα ή μεσοδόντια βουρτσάκια τουλάχιστον κάθε βράδυ. Είναι ο μόνος τρόπος να αφαιρεθούν τα υπολείμματα τροφών και η καταστρεπτική πλάκα και να αποτραπεί η
τελευταία
σελίδα
ανάπτυξη βακτηριδίων στα διαστήματα μεταξύ των δοντιών, εκεί δηλαδή όπου δε μπορεί να
φτάσει η οδοντόβουρτσα.
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... Χρήση ειδικών στοματικών διαλυμάτων. Αποτελούν συμπληρωnew
entries
ματικό όπλο στον αγώνα κατά των μικροβίων που απειλούν τη
στοματική υγεία. Η χρήση στοματικών διαλυμάτων δεν αντικαθιστά το βούρτσισμα ή το νήμα και τα μεσοδόντια βουρτσάκια.

|

|

... Ισορροπημένη διατροφή. Η υπερκατανάλωση τροφών
που περιέχουν σάκχαρα ή όξινες ουσίες π.χ. ανθρακούχα
αναψυκτικά, ιδιαίτερα στα ενδιάμεσα των γευμάτων, βοηθά την ανάπτυξη των βακτηριδίων και την ανάπτυξη τερηδόνας. Επίσης, η μειωμένη πρόσληψη ορισμένων βιταμινών
(π.χ. βιταμίνης C), έχει συσχετισθεί με αυξημένη συχνότητα
ουλίτιδας.
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στη στοματική υγιεινή
με τη ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
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Τριπλή δράση • Λευκαντική δράση • Για ευαίσθητα δόντια

C r e a t i v e

ISO-PLUS

Triple Action • Whitening • Sensitive

Φυσική αλόη - φυσική ενίσχυση της υγείας του στόματος • Πράσινο

Με κάθε αγορά

τσάι - κατά των βακτηρίων

Triple Action,
Whitening ή
Sensitive

•

Tea Tree Oil - φυσικό αντισηπτικό

•

Συνένζυμο Q10 - υγιή ούλα • Χαμομήλι - ανακουφιστική δράση •
Πυρίτιο - φυσικό λευκαντικό • Μέντα - φυσική δροσερή γεύση.
Δεν περιέχει SLS

ISO-PLUS Á.Å.
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Γιατί «προτιμά»
τους αγχώδεις;
τησ

Δ

Νεκταρίας Καρακώστα

Σε σύγχρονη επιδημία
αναδεικνύεται τα
τελευταία χρόνια το
σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου (ΣΕΕ), με
την οικονομική κρίση
να έχει ενισχύσει
σημαντικά τον
ρυθμό αύξησης των
κρουσμάτων.

εν είναι τυχαίο ότι σήμερα
έξι στους δέκα ασθενείς
που φτάνουν στο γαστρεντερολογικό ιατρείο περιγράφουν τα συμπτώματα
του συνδρόμου: μετεωρισμό, δυσκοιλιότητα ή διάρροια και έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα.
«Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα για
το οποίο οι ασθενείς πηγαίνουν στον
γαστρεντερολόγο είναι ο έντονος μετεωρισμός, το λεγόμενο φούσκωμα. Μπορεί επίσης
να υπάρχει πόνος, που κυμαίνεται από απλή ενόχληση
μέχρι πολύ έντονο πόνο (κολικός εντέρου) και, τέλος,
διαταραχές στις κενώσεις. Κάποιοι ασθενείς έχουν δυσκοιλιότητα, άλλοι διάρροια και ορισμένοι εναλλαγές
μεταξύ των δύο καταστάσεων», εξηγεί η γαστρεντερολόγος κυρία Άννα Γαριπίδου.
Αιτία όλων αυτών των συμπτωμάτων (και κύρια αιτία
του ΣΕΕ) είναι συνήθως το άγχος. Όχι τυχαία, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου «χτυπά την πόρτα» σε άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας. Είστε ευσυνείδητος και τυπικός; Βάζετε πάνω από
όλα το καθήκον; Θέλετε να κάνετε τα πάντα τέλεια και να
τα έχετε με όλους καλά; Αγχώνεστε και στενοχωριέστε
με το παραμικρό; Τότε είστε υποψήφιος να εμφανίσετε
το σύνδρομο, αν δεν πάσχετε ήδη από αυτό.

«Όταν ένα άτομο που ανήκει σε αυτόν
τον τύπο προσωπικότητας βιώσει έντονο στρες, το έντερό του, το οποίο έτσι
κι αλλιώς νευρώνεται από το αυτόνομο
νευρικό σύστημα και δεν υπόκειται στον
έλεγχο του νου, κάνει σπασμούς. Με
τους σπασμούς αυτούς, εγκλωβίζεται
αέρας στο έντερο που κάνει το άτομο να
νιώθει έντονο μετεωρισμό, με ή χωρίς
πόνο», εξηγεί η κυρία Γαριπίδου.

► Επιπτώσεις

Ανεξάρτητα από το είδος των συμπτωμάτων που επικρατούν, το σύνδρομο φαίνεται πως επηρεάζει και
υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. «Αυτήν τη στιγμή, στον δυτικό κόσμο, το ΣΕΕ αποτελεί την πρώτη αιτία απώλειας εργατοωρών. Τα άτομα
που πάσχουν από το σύνδρομο νιώθουν εξαντλημένα
ή ανίκανα να εργαστούν, ενώ συχνά ο πόνος ή η διάρροια τούς δημιουργεί τέτοιο στρες, που τα κρατά μέσα
στο σπίτι», τονίζει η ειδικός. Τα άτομα που έχουν σαν
κύριο σύμπτωμα τη δυσκοιλιότητα, αισθάνονται φοβερή δυσφορία και ευερεθιστότητα, ενώ όσοι εμφανίζουν
διάρροιες, διστάζουν να βγουν από το σπίτι από φόβο
μήπως δεν βρουν τουαλέτα, τη στιγμή της ανάγκης.
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της 43χρονης Κατερίνας, που ζει με το σύνδρομο από τα 30 της: «Μερι-

κές φορές ο πόνος στην κοιλιά μου είναι τόσο έντονος, που αν
περπατάω, πρέπει να σταματήσω και να καθίσω κάπου μέχρι
να μου περάσει. Κι όμως, συχνά αναγκάζομαι παρά τους
πόνους να πάω στη δουλειά μου- δεν μπορώ να λείπω
συνέχεια… Εκείνες τις μέρες, πιέζομαι πολύ για
να ανταποκριθώ. Το αποτέλεσμα βέβαια, είναι
τα σαββατοκύριακα να μην μπορώ να σηκωθώ
από το κρεβάτι. Αισθάνομαι εξουθενωμένη…
Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάθε φορά που
είναι να βγω από το σπίτι ξυπνάει μέσα μου
αυτή η ανησυχία, η αγωνία ότι μπορεί να χρειαστώ τουαλέτα, που με κάνει πολλές φορές να
διστάζω να βγω από το σπίτι. Όσο για τον μετεωρισμό; Όταν κάνει την εμφάνισή του, η κοιλιά μου
πρήζεται τόσο πολύ, που μοιάζω με έγκυο!».
«Όλα αυτά μπορεί σε κάποιον που δεν υποφέρει
από το σύνδρομο να ακούγονται τραβηγμένα, όμως είναι
ανησυχίες και πραγματικά προβλήματα που απασχολούν
πολύ συχνά τους ασθενείς μας», ομολογεί η κυρία Γαριπίδου.
Τα καλά νέα για τους πάσχοντες, είναι ότι ακόμη κι αν δεν λάβουν θεραπεία, το σύνδρομο δεν μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες
καταστάσεις, όπως κάποιον καρκίνο ή κάποια φλεγμονή. Άλλωστε, η
θεραπεία δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάται κανείς. Η πρώτη γραμμή
άμυνας στο σύνδρομο, περιλαμβάνει φυσικές και ήπιες παρεμβάσεις,
που μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση και να βελτιώσουν σημαντικά
την ποιότητα ζωής των ασθενών.

► Διάγνωση

Δεδομένης της έντονης συσχέτισης της εμφάνισης -και επιδείνωσης- του
συνδρόμου με καταστάσεις στρες και άγχους, «η διάγνωσή του προϋποθέτει πολύ καλή λήψη ιστορικού, στο οποίο, εκτός από λεπτομερή
καταγραφή των συμπτωμάτων, καταγράφεται και η ψυχοσύνθεση του ατόμου», σημειώνει η κυρία
Γαριπίδου.
Προκειμένου να τεθεί η διάγνωση, πρέπει να αποκλειστεί
η ύπαρξη άλλων, σοβαρότερων καταστάσεων από το
παχύ έντερο, με μια κολονοσκόπηση. «Οι διαταραχές
στις κενώσεις, μπορούν να
είναι ένδειξη πολύποδας εκκολπωμάτων, ακόμη και καρκίνου. Αν βέβαια ο ασθενής είναι
νέο άτομο και παραπονείται μόνο
για μετεωρισμό, η κλινική εκτίμηση και το ιστορικό μπορούν να

συνέντευξη
υγεία
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► Και μετά τη διάγνωση τι;
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Τρεις είναι οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης του
ψυχολογία
συνδρόμου:

1>

Ο πρώτος και ο πιο βασικός, είναι η αλλαγή της
διατροφικής συμπεριφοράς του ατόμου. Η διατροφή
του πάσχοντα πρέπει να εμπλουτιστεί σε κυτταρίνη
και να καταναλώνει περισσότερα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά, πολύ νερό, γιαούρτι, λαδερά και
όσπρια. Επίσης, συστήνεται η αυξημένη πρόσληψη
φυτικών ινών, όπως το ψύλλιο και η λήψη προβιοτικών. «Αυτός είναι ο πρώτος και ο πιο φυσικός
τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών του ευερέθιστου εντέρου. Τα προβιοτικά είναι μη παθογόνοι
μικροοργανισμοί, που ζουν φυσιολογικά μέσα στο
έντερο και είναι απαραίτητοι στη φυσιολογική του
λειτουργία. Προβιοτικά μπορεί να λάβει κανείς και
μέσω της διατροφής, τρώγοντας γιαούρτι ή κεφίρ.
Όταν όμως η πρόσληψη μέσω της διατροφής δεν
είναι επαρκής ή όταν κάποιος έχει πολύ στρες, καπνίζει ή ασκείται πολύ, χορηγούμε προβιοτικά σε
κάψουλες. Με αυτά τα δύο μέτρα, τη διατροφή και
την πρόσληψη φυτικών ινών και προβιοτικών, οι πάσχοντες από ΣΕΕ μπορούν να ρυθμίσουν πολύ ικανοποιητικά το σύνδρομο, αποφεύγοντας τα
πολύ έντονα συμπτώματα. Οι πάσχοντες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, ένας πιο φυσικός τρόπος ζωής, με
μακροπρόθεσμη αλλαγή στη διατροφή
τους και με χρήση

υγεία

|

|

τελευταία σελίδα

αγορά
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οµορφιά

θέσουν τη διάγνωση, χωρίς τέτοιου είδους εξετάσεις»,
διευκρινίζει η γιατρός.
Κάτι άλλο που θα πρέπει να αποκλειστεί, πριν τεθεί η
διάγνωση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου είναι η
πιθανότητα να πάσχει το άτομο από δυσανεξία στη λακτόζη. Στους πάσχοντες από δυσανεξία στη λακτόζη, η
κατανάλωση γάλακτος μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα, διάρροια ή μετεωρισμό, συμπτώματα δηλαδή
παρόμοια με του ΣΕΕ. Γι’ αυτό, και η μόνη τροφή που
αποκλείεται στο ΣΕΕ είναι το γάλα.

ταξίδι
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προβιοτικών, μπορεί να τους καταστήσει ασυμπτωfitness
ματικούς και να βελτιώσει την καθημερινότητά τους,
χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε βαριά φάρσυνέντευξη
μακα»,
τονίζει η γιατρός.
Στα άτομα που εμφανίζουν πιο έντονα συμπτώματα,υγεία
χορηγούνται σπασμολυτικά, που δρουν στις λείες
μυϊκές ίνες του παχέος εντέρου, λύουν τον σπασμό
καιταξίδι
ανακουφίζουν το άτομο από τον μετεωρισμό και
τον πόνο.
Το πρόβλημα με τα φάρμακα αυτά είναι ότι αν η
εκδηλώσεις
λήψη τους συνεχιστεί επί μακρόν, ο οργανισμός τα
συνηθίζει και η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται.
Τα διατροφή
σπασμολυτικά χορηγούνται σε οξείες φάσεις του
συνδρόμου, για σύντομα χρονικά διαστήματα.
Τρίτη ομάδα φαρμάκων είναι τα αντικαταθλιπτιψυχολογία
κά. Στο σημείο αυτό γίνεται προφανής η συσχέτιση
του συνδρόμου με την ψυχοσύνθεση του ατόμου. ||
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| Στομάχι και έντερο
«καθρέπτες» της ψυχής |

|

|

Ο αντικατοπτρισμός του στρες και της κακής
υγεία
ψυχολογικής κατάστασης στην υγεία του πεπτικού συστήματος, αποτυπώνεται ευδιάκριτα και στις εκφράσεις της ελληνικής γλώσσας.
τελευταία σελίδα
*«στριμμένο άντερο»: Ο δύστροπος άνθρωπος, ο εξαιρετικά σφιγμένος και νευρικός.
*«αυτός μου κάθισε στο στομάχι»: Εκεί, απ'
ό,τι φαίνεται, δεν καταλήγουν μόνο οι τροφές
αγορά
new entries
αλλά και οι εμπειρίες. Σημαίνει, ότι κάποιος
μας προκαλεί έντονη αντιπάθεια.
*«έχω μεγάλο στομάχι»: Δείχνω μεγάλη ανεκτικότητα.
*«δεν μπορώ να το χωνέψω»: Έκφραση που
χρησιμοποιείται, όταν μας είναι δύσκολο να
αποδεχθούμε κάτι.
*«ένιωσα ένα σφίξιμο/ έναν κόμπο στο
στομάχι»: Προκαλείται συνήθως από φόβο
ή όταν ακούμε μια κακή είδηση, είναι χαρακτηριστικές της αντίδρασης του σώματος σε
αρνητικά γεγονότα.
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	Info
Γ
 αριπίδου Άννα, Γαστρεντερολόγος
Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-228466
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Προβιοτικά

ISO-PLUS

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.

ISO-PLUS Á.Å.
ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!

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.

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

To προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διατροφής
Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ : 56553/12.9.06, 61555/10.9.2010, 7063/31.1.07

Απαραίτητα για τη ζωή

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Στις ήδη υπάρχουσες αυξημένες υποχρεώσεις και τους φρενήρεις ρυθμούς ζωής, ήρθε να προστεθεί και η οικονομική κρίση. Εισφορά αλληλεγγύης, «κούρεμα» μισθών και συντάξεων,
ανεργία, ζοφερό παρόν και αβέβαιο μέλλον. Συχνά, η σκέψη
όλων των παραπάνω μας ταλανίζει τόσο, που καταλήγουμε
να μην… κλείνουμε μάτι. Κι όμως! Υπάρχουν τρόποι να ξανακερδίσουμε τον ύπνο μας και επιβάλλεται να τους βρούμε…

τησ Νάντιας

Γιαννούλη
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η αγορά του µήνα
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ι προσωπικές σχέσεις,
η οικονομική δυσπρασυµπληρώµατα
γία, το μέλλον των
παιδιών, ο φόβος της
παιδί
ανεργίας και οτιδήποτε προκαλεί άγχος, μπορεί να μας
οδηγήσει
σε αϋπνία. Πρόκειται για
οµορφιά
τη συχνότερη διαταραχή ύπνου η
οποία,
το τελευταίο διάστημα, λόγω
fitness
της οικονομικής κρίσης, πλήττει
όλο και περισσότερους ανθρώπους.
συνέντευξη
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, δύο
εκατομμύρια Έλληνες πάσχουν από
υγεία ή και χρόνια αϋπνία, ενώ
παροδική
τον τελευταίο χρόνο ο αριθμός των
ατόμων
ταξίδιπου εμφανίζουν διαταραχές ύπνου έχει αυξηθεί κατά 30%.
Ηεκδηλώσεις
αϋπνία εξακολουθεί μεν να πλήττει κυρίως τις γυναίκες και τους
ηλικιωμένους, αλλά σήμερα, λόγω
διατροφή
της
κρίσης, εμφανίζεται συχνά και
στους άνδρες, οι οποίοι εξακολουψυχολογία
θούν
να θεωρούνται υπεύθυνοι για
τη διαχείριση των οικονομικών του
νοικοκυριού.
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Ο «πόλεμος με το μαξιλάρι» και
η μάταιη επίκληση στον Μορφέα,
αποτελούν συνηθισμένη κατάσταση, η οποία μάλιστα συναντάται στο
27% των ατόμων που επισκέπτονται
τον παθολόγο. Από αυτούς, το 15%
δυσκολεύεται να διατηρήσει τον
ύπνο του, το 10% αναφέρει πρώιμη αφύπνιση, το 16% παραπονιέται
πως αργεί να το πάρει ο ύπνος (αϋπνία τύπου επελεύσεως), ενώ το
15% δηλώνει πως ο ύπνος δεν ήταν
ικανοποιητικός γιατί δεν επέφερε
την ξεκούραση και την ανανέωση
δυνάμεων που όφειλε.
Πολλές φορές, η αϋπνία εμφανίζεται χωρίς κάποια οργανική αιτία (πρωτοπαθής αϋπνία). Σε άλλες
περιπτώσεις αποτελεί συνέπεια κάποιας προϋπάρχουσας σωματικής
(αρθρίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια,
άσθμα, υπερθυρεοειδισμός κ.ά.) ή
ψυχικής πάθησης (π.χ. κατάθλιψη).
Ανάλογα δε με τη διάρκεια εμφάνισής της, χωρίζεται σε παροδική,

επαναλαμβανόμενη ή χρόνια.
Τελευταία, η εμφάνιση αϋπνίας
που «πυροδοτείται» λόγω άγχους,
είναι ιδιαίτερα συχνή. Σύμφωνα με
τους ειδικούς, η εξήγηση φαντάζεικαι είναι- λογική. Ενώ είμαστε κουρασμένοι, ξαπλώνουμε στο κρεβάτι
και ξαφνικά από το μυαλό μας περνούν ένα σωρό σκέψεις, που τελικά
μας αφήνουν ξάγρυπνους. Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η ησυχία που
επικρατούν το βράδυ μας ωθούν να
επαναφέρουμε όλες τις σκέψεις που
δεν είχαμε χρόνο να επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Όταν λοιπόν τα προβλήματα, που
επίμονα αναζητούν λύσεις, «εισβάλλουν» στην κρεβατοκάμαρα, ο
εγκέφαλος δεν βρίσκει την ευκαιρία
να ξεκουραστεί. Αντίθετα, τίθεται σε
αυξημένη εγρήγορση και εμείς αντί
να χαλαρώνουμε, μένουμε άυπνοι ή
κοιμόμαστε τόσο ελαφρά που ακόμη και ο παραμικρός θόρυβος βάζει
τέλος στον ύπνο μας.

| Τα ηρεμιστικά της φύσης |
Βαλεριάνα: Από τα πλέον δραστικά βότανα, η βαλεριάνα έχει ηρεμιστικές, χαλαρωτικές και αντισπαυγεία
σμωδικές ιδιότητες. Κυκλοφορούν αρκετά σκευάσματα με τη βαλεριάνα ως κύριο συστατικό.
Λυκίσκος, λεβάντα,
τελευταία
σελίδα πασιφλόρα: Τρία βότανα τα
οποία φαίνεται πως επιδρούν χαλαρωτικά στον
οργανισμό.
Πράσινο τσάι: Δημιουργεί αίσθηση σωματικής
αγορά
new
entries
και ψυχικής χαλάρωσης, λόγω της
περιεκτικότητάς του σε θεανίνη. Πρόκειται για αμινοξύ που
ενισχύει την παραγωγή των εγκεφαλικών κυμάτων άλφα, συμβάλλοντας στη χαλάρωση και συναισθηματική σταθερότητα του οργανισμού. Για
ήπιες περιπτώσεις αϋπνίας, μπορείτε να προτιμήσετε φυτοκάψουλες που περιέχουν θεανίνη.
Δεν προκαλούν υπνηλία και είναι ιδανικές αν το
τελευταίο διάστημα έχετε έντονο στρες που σας
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έκανε να «χάσετε» τον ύπνο σας.
Κεράσια/Μελατονίνη: Σύμφωνα με πρόσφατες
έρευνες, τα κεράσια σε όλες τις μορφές τους
(χυμός, φρέσκα, αποξηραμένα κ.λπ.) μπορούν
να σας βοηθήσουν να ξανακερδίσετε τον ύπνο
σας. Η «δύναμή» τους οφείλεται στην υψηλή
περιεκτικότητα τους σε μελατονίνη. Γνωστή ως
«ορμόνη του ύπνου», η μελατονίνη
είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του
βιολογικού μας ρολογιού. Κι επειδή το να βρείτε κεράσια τον
χειμώνα είναι μάλλον δύσκολο, μπορείτε εναλλακτικά
να προμηθευτείτε
κάψουλες μελατονίνης.
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ψυχολογία
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► Φαύλος κύκλος

υγεία
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Μετρώντας αενάως κοπάδια προβάτων,
«αναμασώντας» προβλήματα και ανησυχώντας μήπως τελικά δεν κοιμηθούμε καθόλου, μόνο αρνητικές συνέπειες
μπορούμε να έχουμε στην καθημερινότητα, αλλά και στην υγεία μας.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο άυπνος
μπορεί να παρουσιάσει υπνηλία, κόπωση, εκνευρισμό, μειωμένη παραγωγικότητα, πονοκέφαλο, δυσκολία στη μνήμη,
μειωμένη αντοχή στο στρες και κακή
διάθεση. Οι καταστάσεις αυτές είναι δυνατόν να αποβούν επικίνδυνες αν κανείς
απασχολείται σε χειρισμό μηχανημάτων
ή οδηγεί, κάτι που κάνουν οι περισσότεροι. Η αϋπνία σχετίζεται επίσης και με
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Η χρόνια μορφή της έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για υπέρταση, έμφραγμα,
διαβήτη και κατάθλιψη.
Σε ότι αφορά τα πρακτικά προβλήματα της ζωής, είναι γεγονός πως η
αϋπνία και η κούραση κάθε άλλο παρά
σύμμαχοι είναι για την επίλυσή τους.
Αντίθετα, έπειτα από έναν καλό ύπνο,
έχοντας καθαρό μυαλό και ξεκούραστο
σώμα, η πιθανότητα εξεύρεσης κάποιας
λύσης είναι μεγαλύτερη.
Αν εμφανιστεί αϋπνία, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ψυχραιμία
μας και να μην οδηγηθούμε εσπευσμένα στην «εύκολη» λύση που υπόσχονται τα φαρμακευτικά υπναγωγά, καθώς πολλά από αυτά
θα βοηθήσουν μεν στην
έλευση του ύπνου, αλλά
δεν θα βελτιώσουν την
ποιότητά του. Μάλιστα,
σε πολλές περιπτώσεις
μπορεί να προκαλέσουν
εξάρτηση και εθισμό.
Με μεθοδικότητα και
απλές κινήσεις μπορείτε να ξανακερδίσετε
τον ύπνο σας.

τελευταία σελίδα
Σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα,
δύο εκατομμύρια
Έλληνες πάσχουν
από παροδική ή και
χρόνια αϋπνία, ενώ
τον τελευταίο χρόνο ο
αριθμός των ατόμων
που εμφανίζουν
διαταραχές ύπνου έχει
αυξηθεί κατά 30%

αγορά
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► Ο δεκάλογος αντιμετώπισης
της αϋπνίας
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Αποφεύγετε την κατανάλωση καφέ,
τσαγιού ή οινοπνευματωδών ποτών
τις απογευματινές ώρες.
Αποφεύγετε το βράδυ να τρώτε πολύ
ή να τρώτε βαριά και πικάντικα φαγητά.
'Ενα ζεστό γάλα ή χαμομήλι πριν πάτε
στο κρεβάτι συχνά βοηθάει τον ύπνο.
Ένα ζεστό βραδινό μπάνιο είναι σημαντικό για τη χαλάρωση του σώματος, ιδιαίτερα αν αυτό γίνεται μετά από
άσκηση.
Φροντίστε το δωμάτιο που κοιμάστε
να μην είναι ούτε πολύ ζεστό ούτε
πολύ κρύο.
Εξασφαλίστε ήσυχο περιβάλλον για
τον ύπνο σας. Κλείστε κάθε συσκευή
που κάνει θόρυβο, συστήστε στο περιβάλλον σας να κάνει ησυχία. Αν αυτό
είναι πρακτικά αδύνατο φορέστε ωτοασπίδες.

new entries

|
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 ποφεύγετε να κοιμάστε κατά τη
Α
διάρκεια της ημέρας ή να παίρνετε
στα κλεφτά «υπνάκους» διαβάζοντας
εφημερίδα ή βλέποντας τηλεόραση,
ιδιαίτερα το απόγευμα.

8
9

Προσπαθήστε να ξυπνάτε την ίδια
ώρα κάθε ημέρα.
 ιαλέξτε κρεβάτι με στρώμα και κλιΔ
νοσκεπάσματα άνετα, αναπαυτικά και
ευχάριστα. Μην αγχώνεστε και ανησυχείτε αν μια βραδιά δεν κοιμηθείτε. Η κατάκλιση και η ανάπαυση του
σώματος είναι εξίσου απαραίτητη και
ωφέλιμη. Το άγχος για το αν θα έχετε
ή δε θα έχετε ύπνο το βράδυ, επιδεινώνει την κατάστασή σας.

10

Αν δεν σας παίρνει ο ύπνος καλύτερα
να σηκώνεστε. Μη μένετε πολύ στο
κρεβάτι άυπνος γιατί αυτό επιδεινώνει
το πρόβλημα ψυχολογικά. ||

Όνειρα γλυκά

ISO-PLUS

με SWEETEST DREAMS
Απολαύστε έναν ήσυχο, ξεκούραστο και αναζωογονητικό ύπνο με το
SWEETEST DREAMS από τη Solgar
Μοναδικός συνδυασμός μελατονίνης και θεανίνης
• η μελατονίνη προωθεί και συμβάλλει θετικά για έναν καλύτερο & ήρεμο ύπνο
• η θεανίνη τονώνει το νευρικό σύστημα, βοηθά στη νοητική συγκέντρωση και
μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου
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!

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

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

To προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διατροφής•Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 23744/12.4.2010

από τη SOLGAR

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Η ασπίδα
του
οργανισμού
τησ

Ζέφης Κληρονόμου

Β12 για λαμπερά μαλλιά και Β2 για βελούδινη επιδερμίδα, C κόντρα στο κρυολόγημα και Α για αετίσιο βλέμμα. Δεν είναι μαγικά φίλτρα, αλλά χαρίζουν απλόχερα ευεξία κι
ενέργεια. Βιταμίνες, οι ασπίδες του οργανισμού
και της ζωής μας! Άλλωστε, το όνομά τους προέρχεται, από τη λατινική λέξη vita που σημαίνει ζωή.

Γ

ια την καλή υγεία, την ανάπτυξη και αναπαραγωγή, εκτός από πρωτεΐνες, λίπη,
υδατάνθρακες και ανόργανα στοιχεία, ο
άνθρωπος έχει απόλυτη ανάγκη και από
ορισμένες άλλες ουσίες, σε πολύ μικρές
ποσότητες, οι οποίες ρυθμίζουν τις λειτουργίες του
οργανισμού του. «Στις ουσίες αυτές δόθηκε η ονομασία βιταμίνες, από το λατινικό vita=ζωή και την λέξη
αμίνες. Οι βιταμίνες ταξινομούνται σε δυο μεγάλες
κατηγορίες, λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές», εξηγεί
η διαιτολόγος-διατροφολόγος, κ. Ευαγγελία Ζευκιλή.
«Οι βιταμίνες είναι ευαίσθητα συστατικά που δυστυχώς καταστρέφονται εύκολα από παράγοντες όπως το
μαγείρεμα, η έκθεση των τροφίμων στον ήλιο, η κακή
συντήρηση».

►Βιταμινούχα σκευάσματα

Σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, εμφανίζεται συνηθέστερα η
έλλειψη βιταμινών και γι’ αυτό πρέπει να χορηγούμε βιταμινούχα
σκευάσματα. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής, επισημαίνει η κ.
Ζευκιλή:
• Άτομα που ακολουθούν μακροχρόνιες περιοριστικές διατροφές
π.χ. για λόγους δίαιτας.
• Άτομα που αποφεύγουν συστηματικά μια κατηγορία τροφίμων
(π.χ. τα γαλακτοκομικά).
• Οι χορτοφάγοι που ακολουθούν πολύ ακραία διατροφή, χωρίς
ζωικά προϊόντα, κινδυνεύουν από έλλειψη βιταμίνης Β12.
• Οι γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης, που τρώνε πολύ λίγα
φρούτα, λαχανικά, όσπρια, χρειάζονται 400mg φολικού οξέος
καθημερινά, τουλάχιστον τους 3 πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης τους.
• Οι καπνιστές χρειάζονται διπλάσια ποσότητα βιταμίνης C
από τους μη καπνιστές, σε καθημερινή βάση.
• Τα άτομα που κάνουν αυστηρή δίαιτα, με πολύ χαμηλή πρόσληψη λίπους, έχουν κίνδυνο για έλλειψη των
λιποδιαλυτών βιταμινών A,D, E,K.
• Οι ασθενείς που, λόγω προβλημάτων υγείας, έχουν
περιορισμούς σε διάφορα τρόφιμα, εμφανίζουν έλλειψη
βιταμινών.

►Οι «εχθροί» των βιταμινών

«Το κάπνισμα μειώνει σημαντικά τα επίπεδα
ορισμένων βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων όπως βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, βιταμίνη
Β12, φολικό οξύ, σελήνιο», σημειώνει η διαιτολόγος. Κάθε τσιγάρο που κάνουμε, «καίει» 2040 mg βιταμίνης C!

«Μια πολυβιταμίνη
ημερησίως είναι ένας καλός,
εύκολος και χαμηλού
κόστους τρόπος θωράκισης
της υγείας,
χωρίς κινδύνους»

συνέντευξη
υγεία

|
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ψυχολογία

|

►Πολυβιταμίνες: Ναι ή όχι;

Στην αντίληψη των περισσοτέρων μας οι πολυβιταμίνες, είναι
συνώνυμες με την ευεξία, την καλή υγεία, την αντιμετώπιση
των πιέσεων της σύγχρονης ζωής. «Σε έναν υγιή οργανισμό,
η ισορροπημένη διατροφή είναι γενικά ικανή να καλύψει τις
ανάγκες του ατόμου στις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα
και ιχνοστοιχεία», υπογραμμίζει η κ. Ζευκιλή και συνεχίζει:
«Όμως, μεγάλη μερίδα του γενικού πληθυσμού δεν διατρέφεται σωστά. Το να λαμβάνει κάποιος καλές πολυβιταμίνες
μία φορά την ημέρα, καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού
χωρίς να επιφέρει καμία σοβαρή επιβάρυνση. Μια πολυβιταμίνη ημερησίως είναι ένας καλός, εύκολος και χαμηλού
κόστους τρόπος θωράκισης της υγείας, χωρίς κινδύνους».
Όπως πάντα, ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των
προϊόντων. ||

υγεία

|

|

τελευταία σελίδα

|

|

	Info
Eυαγγελία Ζευκιλή
Διαιτολόγος- διατροφολόγος
LIGHT LIFE - Πρότυπο Κέντρο Διατροφής
& Μεταβολικού Ελέγχου
Βασ. Αλεξάνδρου 41 Περιστέρι, τηλ.: 210-5780840
e-mail: e.zefkili@lightlife.gr

αγορά

|

|

|
|

|

ψυχολογία

εκδηλώσεις
διατροφή

|

διατροφή

«Η μόλυνση της ατμόσφαιρας αυξάνει την παραγωγή ελευθέρων ριζών, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται ένα ποσοστό
των βιταμινών. Επίσης, το stress συντελεί στην ανάπτυξη
ελευθέρων ριζών, κάτι που προκαλεί πρόωρη γήρανση των
κυττάρων, αλλά και βλάβες σε πολλά όργανα και συστήματα
του σώματος. Τέλος, η σίτιση μέσω των ταχυφαγείων (fastfood) παρέχει στον οργανισμό υψηλή μεν ενεργειακή κάλυψη, αλλά δεν προσφέρει ουσιώδη θρεπτικά συστατικά γιατί
ο τρόπος παρασκευής αυτών των γευμάτων καταστρέφει ένα
μεγάλο ποσοστό των θρεπτικών συστατικών».
Το μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά η ποσότητα βιταμινών στο φαγητό.
Το ιδανικό μαγείρεμα είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, χωρίς
πολύ νερό.

ταξίδι

|

εκδηλώσεις

|

| Το βιταμινολόγιο |
Βιταμίνη Α Συντελεί στη διατήρηση υγιούς κερατοειδούς χιυγεία
τώνα, αναγκαία για υγιές δέρμα,
μαλλιά και επιθήλιο οργάνων,
για το σχηματισμό
τελευταία
σελίδα των οστών,
την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
> Πηγές: κρέας, συκώτι, ενισχυαγορά
new
μένα προϊόντα γάλακτος, λιπαρά
ψάρια, καρότα, σκουρόχρωμα
φυλλώδη λαχανικά, αβγά, πεπόνια, πορτοκάλια.

|

|

|

|

|

|

Θειαμίνη (Β1) Βοηθά στη διαδικασία απελευθέρωσης ενέργειας
από τη γλυκόζη. Βασική για τη
λειτουργία του νευρικού συστήματος και των μυών, συμπεριλαμβανομένου και του καρδιακού μυός.
> Πηγές: χοιρινό κρέας, εντόσθια,
μπιζέλια, αβγά, πατάτες, ψάρια.
Ριβοφλαβίνη (Β2) Αναγκαία για
την απελευθέρωση ενέργειας
από υδατάνθακες, λίπη και πρωτεΐνες. Διατηρεί υγιές το δέρμα.
> Πηγές: γάλα, συκώτι, τυρί,
πράσινα φυλλώδη λαχανικά,
αβγά, κρέας.
Νιασίνη Απαραίτητη για την
απελευθέρωση ενέργειας από
θρεπτικές ουσίες, όπως η γλυκόζη και τα λίπη. Βασική για τη
σύνθεση πολλών σημαντικών
ουσιών στο σώμα, συμπεριλαμβανομένων και μερικών ορμονών. Διατηρεί υγιές το δέρμα.
> Πηγές: κρέατα και πουλερικά,
προϊόντα ολόκληρων δημητριακών, συκώτι, ψάρια, φιστίκια.

new entries

|

|

entries

|

συνέντευξη
υγεία

|

ταξίδι
Πυριδοξίνη (Β6) Αναγκαία για τον σχηματισμό αιμογλοβίνης, απαραίτητη για να ρυθμιστούν οι λειτουργίες των κυττάρων στο
νευρικό σύστημα. Διατηρεί υγιές το δέρμα.
> Πηγές: κρέατα και πουλερικά, ψάρι, συκώτι, μπανάνες, αβγά.
Κυανοκοβαλαμίονη (Β12) Βασική για τον
σχηματισμό των ταχέως αναπτυσσόμενων
κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων στον μυελό
των οστών, των κυττάρων του εντερικού
επιθηλίου, των θυλάκων των τριχών. Διατηρεί υγιές το νευρικό σύστημα.
> Πηγές: γάλα, συκώτι, βοδινό κρέας, χοιρινό
κρέας, πουλερικά, ψάρια, αβγά, στρείδια.
Φυλλικό οξύ (Β10) Προάγει την παραγωγή
πρωτεΐνών, καθώς και DNA και RNA του γενετικού υλικού όλων των κυττάρων. Βασική
για τον σχηματισμό των ερυθρών και λευκών
αιμοσφαιρίων.
> Πηγές: πράσινα φυλλώδη λαχανικά, εντόσθια, ψωμί από ολόκληρο σιτάρι, ξηροί καρποί.
Παντοθενικό οξύ (Β5) Αναγκαίο για την
απελευθέρωση ενέργειας από την τροφή και
για την παραγωγή μερικών ορμονών.
> Πηγές: ζωικές τροφές, αναποφλοίωτα δημητριακά, όσπρια.
Βιοτίνη (Β7) Μετέχει στον μεταβολισμό,
μέσω ενζύμων εξαρτώμενων από αυτή, τα
οποία εμπλέκονται στη διαδικασία σύνθεσης
ουσιών στα κύτταρα.
> Πηγές: πολύ πλατιά κατανεμημένη
στις τροφές.
Βιταμίνη C (ή ασκορβικό οξύ) Ενδυναμώνει τους ιστούς που εκτίθενται σε μηχανική καταπόνηση. Έχει
σημαντικό ρόλο στη χρησιμοποίηση
του σιδήρου από το σώμα. Μπορεί

| T.
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να ενισχύσει τη φυσική άμυνα του σώματος
εναντίον των λοιμώξεων.
> Πηγές: εσπεριδοειδή, πράσινες πιπεριές,
φράουλες, μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι.
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|
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εκδηλώσεις

Βιταμίνη D (ή χοληκαλσιφερόλη) Παράγεται στο δέρμα, από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ενισχύει την απορρόφηση
του διαιτητικού ασβεστίου, βοηθάει στον
σχηματισμό δοντιών και οστών, συντηρεί
συστήματα που απαιτούν Ca, ειδικά το νευρικό σύστημα, τους μύες και την πήξη του
αίματος.
> Πηγές: λιπαρά ψάρια (σολομός, σαρδέλα),
συκώτι, αβγά, μουρουνέλαιο.

διατροφή

|
|

ψυχολογία

Τοκοφερόλη Προστατεύει τις μεμβράνες
των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες (αντιοξειδωτική δράση), παίζει ρόλο στο σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
> Πηγές: φυτικά έλαια, μαργαρίνη, αβγά,
ψάρια.

υγεία

|

|

|

Βιταμίνη K Βασική για τον σχηματισμό στο
συκώτι ουσιών που προάγουν την πήξη του
αίματος. Σημαντική για τον μεταβολισμό
του ασβεστίου στα οστά.
> Πηγές: πράσινα φυλλώδη λαχανικά, χοιρινό συκώτι, κουνουπίδι, πατάτες, φρούτα,
τυρί.

τελευταία σελίδα

αγορά

|

|

ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ SOLGAR VM-2000

To προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διατροφής•Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 66826/25.11.2004

KRILL OIL:
Από την Νορβηγία
με αγάπη…
τoy Κωνσταντίνοy Ξένοy
Κλινικός Διαιτολόγος M.Sc.
M.Sc. in Nutritional Medicine - University of Surrey
Διευθυντής τμήματος Διατροφογενετικής & Έρευνας
Θρέψης «Ευρωκλινική Αθηνών»
Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής
(www.eid.org.gr)

E

ίναι γνωστό πως για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας, απαιτείται
η παροχή μιας σειράς θρεπτικών συστατικών, θερμιδογόνων και μη. Είναι όμως
λιγότερο γνωστό ή αν θέλετε παραγνωρισμένο, το γεγονός ότι για να «συμβάλλουν» όλα
αυτά τα συστατικά στην υγεία ενός οργανισμού,
πρέπει να διέπονται από μια μεταξύ τους αρμονική
σχέση, από μια αναλογία. Προκειμένου, για παράδειγμα, να έχουμε υγιείς κυτταρικές μεμβράνες και
σωστή ορμονική λειτουργία, δεν χρειάζεται απλά να
καταναλώνουμε ω-6 (πλούσιες πηγές το αραβοσιτέλαιο, το σογιέλαιο, τα δημητριακά, το λίπος του
κοτόπουλου, κλπ) και ω-3 λιπαρά οξέα (πλούσιες
πηγές τα ιχθυέλαια, τα καρύδια, ο λιναρόσπορος,
κλπ)… Πάνω από όλα, απαιτείται να υπάρχει μια
σωστή αναλογία πρόσληψης, μεταξύ αυτών των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων...

διατροφή
Η δυτικού τύπου
διατροφή
που έχει υιοθετηθεί

|

|
|
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|
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διατροφή,
δυστυχώς
και στη χώρα μας, συνεπάγεται
αναλογία πρόσληψης ω-6 προς
ω-3 λιπαρών, ίση με 15 - 17 προς
1 (ω-6/ω-3 = 15-17/1)! Η συγκεκριμένη αναλογία, θεωρείται ότι
εμπλέκεται στην εκδήλωση αλλά
και στην εξέλιξη πολλών νοσημάτων φθοράς, μεταξύ αυτών
και του καρκίνου... Σκοπός λοιπόν πρέπει να είναι, μέσα από τις
σωστές επιλογές διατροφής (π.χ.
συχνή κατανάλωση ψαριών, μείωση της μεγάλης κατανάλωσης
σπορέλαιων και προϊόντων τους)
να προσεγγίσουμε την ιδανική
αναλογία ω-6/ω3 που είναι 4/1
(από κάποιους ερευνητές προτείνεται αναλογία ακόμα μικρότερη,
της τάξεως του 2,5-3/1). Σε αυτήν
την προσπάθεια, μια νέα μοναδική τροφή, φαίνεται πως θα αποτελέσει μελλοντικά το απόλυτο
«εργαλείο» επίτευξης υγείας και
ευεξίας… Το όνομά της; Krill Oil
( Έλαιο Κριλ)!
To Krill Oil, εξάγεται από ένα ζωοπλαγκτόν, με λατινική ονομασία
Euphausia superba και εμπεριέχει
μεγάλη ποσότητα φωσφολιπιδίων,
πολύ πλούσιων στα πολύτιμα ω-3
λιπαρά, EPA και DHA. Παράλληλα,
το Krill Oil είναι πλούσιο σε ισχυρά
αντιοξειδωτικά συστατικά, με κύριο την ασταξανθίνη (μια φυσική
χρωστική που συναντάμε επίσης
στον αστακό και στον σολομό και η
οποία στην Νορβηγία θεωρείται το
«ελιξίριο» της ομορφιάς…), δίνοντάς μας μια τροφή με 300 φορές
μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δυνατότητα, σε σχέση με τη γνωστή μας
βιταμίνη Ε.
Τα ω-3 με τη μορφή φωσφολιπιδίων που εμπεριέχονται στο Krill
Oil, έχουν πολύ υψηλότερη βιοδι-

«1-3 γρ. Krill Oil
καθημερινά, συμβάλλουν
στην ουσιαστική
μείωση των επιπέδων
ολικής χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων και LDL
χοληστερόλης («κακή»
χοληστερόλη) σε 3 μήνες!»

αθεσιμότητα (απορρόφηση από το
λεπτό έντερο και αξιοποίηση από
τις κυτταρικές μεμβράνες) από
ό,τι τα ω-3 σε μορφή τριγλυκεριδίων που συναντάμε στα κλασικά
ιχθυέλαια. Σε αυτήν κυρίως τη διαφορά οφείλονται και οι μοναδικές
επιδράσεις του Krill Oil στην υγεία.
Πολυάριθμες κλινικές μελέτες δείχνουν πως τα ω-3 λιπαρά, ιδιαίτερα
σε μορφή φωσφολιπιδίων, προάγουν την υγεία του καρδιαγγειακού
και του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ πολύ θετικές είναι οι
επιδράσεις τους και στην υγεία των
αρθρώσεων. Παράλληλα, μελέτη
στοχευμένη στη δράση του Krill
Oil στην υπερλιπιδαιμία, έρχεται
να αποδείξει πως κατανάλωση 1-3
γρ. Krill Oil καθημερινά, συμβάλλουν στην ουσιαστική μείωση των
επιπέδων ολικής χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων και LDL χοληστερόλης («κακή» χοληστερόλη) σε 3
μήνες! Με μια τόσο λοιπόν, σαφή
επίδραση στην υγεία του καρδιαγγειακού, του νευρικού συστήματος
και των αρθρώσεων και δεδομένης
της ανισορροπίας μεταξύ ω6/ω3
λιπαρών στη διατροφή μας, το Krill
Oil είναι το συμπλήρωμα που απευθύνεται σε μια πολύ μεγάλη μερίδα
πληθυσμού στη χώρα μας….
Ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον, επιτάσσει η αλιεία αυτού
του ζωοπλαγκτόν να γίνεται με
τρόπους που σέβονται την τόσο
ουσιαστική βιωσιμότητά του. Η
πρώτη ύλη του Krill Oil της IsoPlus προέρχεται από την μοναδική στην τήρηση κανόνων και
θεσμών Νορβηγία. Οι Νορβηγοί
κατέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ότι το προϊόν αλιεύθηκε
με τους ενδεικνυόμενους τρόπους, ώστε να μην διαταραχθεί η
οικολογική ισορροπία. ||
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Κρυολόγημα...      
Τα μάτια μας αρχίζουν να καίνε, η
αναπνοή γίνεται δύσκολη και το
σώμα δεν ανταποκρίνεται εύκολα
στις κινήσεις μας. Ωστόσο, πριν
τρέξουμε στο φαρμακείο, ας
δούμε πως μπορούμε το αντιμετωπίσουμε face to face!
τησ Βιβεττασ

Λαϊνιωτη

      προ των πυλών;

O

ρισμένοι άνθρωποι
είναι πιο επιρρεπείς
στα κρυολογήματα και
στους διάφορους ιούς,
που
κυκλοφορούν
κατά τη διάρκεια του έτους. Παρόλο
που δεν συνιστά σοβαρό πρόβλημα υγείας, το κρυολόγημα μπορεί
να μας «ρίξει» ψυχολογικά και το
σώμα μας να γίνει ευάλωτο και
αδύναμο για ένα μικρό διάστημα.

► Φταίει το κρύο
για το κρυολόγημα;
Σχετικά με την προέλευση των
κρυολογημάτων παραμένουν ζωντανοί διάφοροι μύθοι, μεταξύ
των οποίων προεξάρχει αυτός
της έκθεσης στο κρύο. Οι ιογενείς λοιμώξεις διασπείρονται
και πολλές φορές εμφανίζονται
με μορφή επιδημίας κατά τους
χειμερινούς μήνες, κάτι που έχει
οδηγήσει στην κοινή πεποίθηση
ότι το κρύο προκαλεί κρυολόγημα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Το
κρύο δεν έχει άμεση σχέση με το
κρυολόγημα. Συνηθισμένο είναι
το φαινόμενο οι μαμάδες να ντύνουν τα παιδιά τους με υπερβολικά ζεστά ρούχα, ακόμη και κατά
τους φθινοπωρινούς μήνες, κάτι
που καθυστερεί την προσαρμογή
του οργανισμού τους στο χειμωνιάτικο κλίμα.
Ο σημαντικότερος λόγος για τον
οποίο κάποιοι προσβάλλονται συχνά από κρυολογήματα σχετίζεται,
πιθανότατα, με την κατάσταση του
ανοσοποιητικού τους συστήματος

(δηλαδή την «άμυνα του οργανισμού»). Π.χ. η ισχύς του ανοσοποιητικού μειώνεται αν δεν έχουμε
σωστή διατροφή, επαρκή ποσότητα
και ποιότητα ύπνου και, παράλληλα, μας βασανίζει χρόνιο στρες.

► Κρυολόγημα ή γρίπη;

Πολλοί μπερδεύουν τη γρίπη με
το κρυολόγημα. Είναι όμως διαφορετικές νόσοι. Η γρίπη υπάγεται επίσης στις ιογενείς λοιμώξεις
του αναπνευστικού, αλλά έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες που την ξεχωρίζουν. Προκαλείται από τους
ιούς της γρίπης και ξεκινά αιφνίδια, μέσα σε λίγες ώρες, προκαλεί πολύ εντονότερα συμπτώματα
από το κρυολόγημα, μεταξύ των
οποίων υψηλό πυρετό και έντονη καταβολή δυνάμεων. Διαρκεί
περισσότερο και οι πιθανές επιπλοκές της, σε συνδυασμό με το
στρες που προκαλεί στον οργανισμό, θέτουν σε κίνδυνο ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού, όπως
ηλικιωμένοι, ασθματικοί, βαρείς
και χρόνιοι καπνιστές, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, έγκυες,
διαβητικοί και ανοσοκατεσταλμένοι. Επίσης, η γρίπη μπορεί να
προκαλέσει πνευμονία και άλλες
σπανιότερες σοβαρές επιπλοκές.
Εξαιτίας της μεταδοτικότητας του
ιού, εμφανίζεται συνήθως με τη
μορφή επιδημίας κατά τους χειμερινούς μήνες. Πολύ συχνότερα
από τις άλλες ιώσεις μπορεί να
μεταδοθεί και μέσω του αέρα, με
αιωρούμενα σταγονίδια.

► Το θέμα είναι στο
…χέρι μας
Ο σημαντικότερος στόχος είναι
η πρόληψη. Η πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων, όπως είναι το
κρυολόγημα, έχει ως βάση το
συχνό πλύσιμο των χεριών, ιδίως
πριν από την επαφή με τρόφιμα
όταν π.χ. ετοιμάζουμε μια σαλάτα ή πιάνουμε το ψωμί ή κατά τη
διάρκεια του φαγητού. Οι μελέτες
δείχνουν ότι, για τη συντριπτική
πλειονότητα των ιώσεων, ευθύνονται τα χέρια, που έχουν έλθει
σε επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και αντικείμενα (όπως, για
παράδειγμα, τα πόμολα από πόρτες, τα τηλέφωνα ή οι χειρολαβές
στο λεωφορείο) και ακολούθως,
με το στόμα ή η μύτη.

► Τι να προτιμήσουμε

Αν και οι περισσότεροι γιατροί
θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάτι
που αποδεδειγμένα να προλαμβάνει το κοινό κρυολόγημα ή τη
γρίπη, οι διαιτολόγοι επισημαίνουν πως συγκεκριμένες τροφές
μπορούν να μας βοηθήσουν να
αποφύγουμε ή -τουλάχιστον- να
ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης ενός κρυολογήματος. Η κυρία Κατερίνα
Βάμβουκα, Κλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος, εξηγεί πως «μια
υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε
φρούτα- εσπεριδοειδή, πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, σιτηρά ολικής αλέσεως και χαμηλής περι-

| |
διατροφή
αλληλογραφία |

|
| |
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εκτικότητας σε απλά σάκχαρα και
λιπαρά, παρέχει στον οργανισμό
δίαιτα
μας
πληθώρα από θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες και βοηθά
η αγορά
τουτου
µήνα
στην
ενίσχυση
ανοσοποιητικού μας συστήματος». Τουλάχισυµπληρώµατα
στον
πέντε μερίδες φρούτων και
λαχανικών πλούσιων σε βιταμίνες
C και Ε και β-καροτένιο, και
παιδί
το περισσότερο σκόρδο στα πιάτα
μας,
μπορούν να περιορίσουν, την
οµορφιά
πιθανότητά μας να προσβληθούμε
από ιώσεις και να γλιτώσουμε την
fitness που τις συνοδεύει.
ταλαιπωρία
Τα εσπεριδοειδή, η φράουσυνέντευξη
λα,
το ροδάκινο, το ακτινίδιο, το
λάχανο, η ντομάτα, η πιπεριά, ο
μαϊντανός,
υγεία το κουνουπίδι και το
μπρόκολο αποτελούν πλούσιες
πηγές
βιταμίνης C που, εδώ και
ταξίδι
πολλά χρόνια, έχει συνδεθεί με
την προστασία από τα κρυολογήεκδηλώσεις
ματα.
Σύμφωνα με την κυρία Βάμβουκα, «η βιταμίνη C, βοηθά στην
παραγωγή
διατροφήλευκοκυττάρων, αντισωμάτων και ιντερφερονών και
παίζει
βασικό ρόλο στην πρόληψη
ψυχολογία
και στην αντιμετώπιση του πολλαπλασιασμού των ιών. Επίσης είναι
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ισχυρό αντιοξειδωτικό και βοηθά
στην καλύτερη ποιότητα του δέρματος, ενώ προστατεύει τα κύτταρα από διαδικασίες φθοράς, όπως
είναι το απλό κρυολόγημα. Επιπρόσθετα, η βιταμίνη C έχει και
άλλες, σημαντικές δράσεις στον
οργανισμό, όπως η σύνθεση του
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κολλαγόνου, που είναι απαραίτητο
για τον σχηματισμό και τη διατήρηση του συνδετικού ιστού στο
σώμα, βοηθά στην απορρόφηση
μερικών μορφών σιδήρου (αυξάνει την απορρόφηση κατά περίπου 2-4 φορές), συμμετέχει στον
σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και βοηθά στην επούλωση

| Προβιοτικά & υγεία τον χειμώνα |
Με την προστασία από τα κρυολογήματα έχουν συνδέσει το
όνομά τους και τα προβιοτικά. «Τα προβιοτικά φημίζονται και
υγεία
αυτά για τη δράση τους ενάντια στο κρυολόγημα. Είναι ζωντανά στελέχη βακτηρίων, που προστίθενται στην διατροφή μέσω
τελευταία
σελίδα ή ακόμη και μέσω συμπληρωμάτων. Έχει
γάλακτος, γιαουρτιού
βρεθεί πως τα προβιοτικά παράγουν πρωτεΐνες και αδρανοποιούν παθογόνους οργανισμούς, ενώ διεγείρουν την παραγωγή
ιντερφερόνης και ιντερλευκίνης, που προάγουν το ανοσοποιηαγορά
new entries
τικό σύστημα. Ακόμη, επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως η
κατανάλωση προβιοτικών για τουλάχιστον 3 μήνες, μειώνει τη
διάρκεια του κρυολογήματος και ταυτόχρονα ελαττώνει και την
ένταση των συμπτωμάτων», τονίζει η ειδικός.

|

των τραυμάτων, ενώ έχει και αναπλαστικές ιδιότητες». Αντίστοιχα,
το β-καροτένιο, που απαντάται
σε φρούτα και λαχανικά με βαθύ
κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα (βερίκοκο, πεπόνι, καρότα), αλλά και
σε λαχανικά με σκούρο πράσινο
χρώμα, όπως σπανάκι, μαρούλι,
μπρόκολο και διάφορα χόρτα, συντελεί στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, μέσω
της αύξησης της δραστικότητας
των προστατευτικών NΚ κυττάρων του οργανισμού.
Σημαντικό θρεπτικό συστατικό
για την αντιμετώπιση του κρυολογήματος είναι και ο ψευδάργυρος, καθώς βοηθάει στην
ενίσχυση της παραγωγής των
Τ-λεμφοκυττάρων. Καλές πηγές
ψευδαργύρου αποτελούν το κρέας, τα οστρακοειδή, τα σύκα, τα
μανιτάρια, τα μη αποφλοιωμένα
δημητριακά και οι ξηροί καρποί.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το σκόρδο, που λόγω της
αλλισίνης που περιέχει, διαθέτει
έντονη αντιμικροβιακή δράση,
και διεγείρει την παραγωγή λευκοκυττάρων. Προστατευτικά στο
κρυολόγημα μπορεί να δράσει,
τέλος, το πλούσιο σε φλαβονοειδή χαμομήλι. ||
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INFO
Κατερίνα Βάμβουκα
Κλινικός Διαιτολόγος
Διατροφολόγος, Απόφοιτος Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, MSc Ιατρικής Σχολής
Κρήτης, Ειδική Γραμματέας Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων Πανελλήνιου
Διαιτολογικού Συλλόγου
Αγ. Παρασκευής 30, Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6894 690, Κιν. 694 5131 701
E-mail: vamvouka_k@hotmail.com

Ολοκληρωμένη
προστασία

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ISO-PLUS

με BETA GLUCANS IMMUNE COMPLEX της Solgar
Η Solgar παρουσιάζει το Beta Glucans Immune Complex, την πληρέστερη
φόρμουλα για την ενεργοποίηση και τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Περιέχει 1,3 Beta Glucans συστατικό που προέρχεται από ζύμωση μαγιάς, το οποίο
τονώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να βοηθήσει
ενάντια σε λοιμώξεις του άνω αναπνευστικού.
Επιπλέον περιλαμβάνει βιταμίνη Ester C, ψευδάργυρο, χαλκό, σελήνιο, βιταμίνη D3
και σύμπλεγμα μούρων Elderberry, Bluebberry και Acai με αντιοξειδωτική δράση,
καθιστώντας το Beta Glucans Immune Complex της Solgar τη σίγουρη λύση
απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις του μοντέρνου τρόπου ζωής.

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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του ανοσοποιητικού συστήματος

Μαμά,τρελαίνομαι
για …φρούτα!
τησ Νάντιας

Γιαννούλη

Λέει «μπλιαχ» πριν καν δοκιμάσει ένα νέο και «άγνωστο» φαγητό. Η ίδια μάχη εκτυλίσσεται καθημερινά στην ...αρένα της κουζίνας, με τους γονείς να
χάνουν την υπομονή τους και τα παιδιά να τρέφονται, σχεδόν αποκλειστικά, με τηγανητές πατάτες,
σουβλάκια, πίτσα, κοτομπουκιές και μακαρόνια. Για
όσπρια, λαχανικά και φρούτα, ούτε λόγος! Όταν η
αποστολή με την κωδική ονομασία «Σωστή Διατροφή» φαίνεται χαμένη υπόθεση, κινηθείτε έξυπνα και
κάντε το παιδί σας να αρχίσει να τρώει τα πάντα…

|

εκδηλώσεις
διατροφή

|
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ταν ήμουν μικρή
δεν ήθελα να τρώω
κολοκύθια, φακές,
ούτε φασολάκια. Δεν
μπορώ να ανασύρω
στη μνήμη το λόγο της απέχθειάς
μου γι’ αυτά τα φαγητά. Το μόνο
που θυμάμαι είναι το πώς ξεκίνησα κάποτε να τα καταναλώνω.
Παρά τη σθεναρή αντίσταση, η
μητέρα μου εξακολουθούσε να
τα συμπεριλαμβάνει στο οικογενειακό διαιτολόγιο, χωρίς όμως
να με πιέσει ποτέ. Με την πάροδο του χρόνου - βλέποντας τα
υπόλοιπα μέλη του σπιτιού να τα
καταβροχθίζουν με ευχαρίστηση
και μην έχοντας κάποιον πάνω
από το κεφάλι μου να επιμένει
- αποφάσισα να δοκιμάσω, από
καθαρή περιέργεια. Με αυτό τον
τρόπο, κατέληξα να τρώω τα πάντα εκτός από φέτα!
Πολλά μικρά παιδιά αρνούνται πεισματικά να δοκιμάσουν
οποιαδήποτε νέα γεύση, κάνοντας τους γονείς τους να επιστρατεύουν τον «μπαμπούλα»,
το «αεροπλανάκι» και έπειτα να
σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να
βάζουν στην κατσαρόλα μακαρόνια ή να παραγγέλνουν πίτσα.
Στη διατροφή των παιδιών, όμως,
η ποικιλία είναι επιβεβλημένη,
τόσο για ομαλή ανάπτυξη και
υγεία, όσο και για την έγκαιρη
υιοθέτηση σωστών διατροφικών
συνηθειών.
Η άρνηση των παιδιών για συγκεκριμένες τροφές, αλλά και η
προτίμησή τους για τα τρόφιμα
των σχολικών κυλικείων και των
ταχυφαγείων δεν τα καθιστά
κατ’ ανάγκη δύστροπα. Άλλωστε, στη διαμόρφωση μιας σωστής διατροφικής συμπεριφοράς, σημαντικό ρόλο παίζουν οι

ψυχολογία

υγεία

|
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τελευταία σελίδα

αγορά

|

|

|
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Υπάρχουν αρκετοί γονείς
που αντιμετωπίζουν
με έναν αδικαιολόγητο
φόβο τη χορήγηση
στο παιδί τους ενός
συμπληρώματος
διατροφής. Θεωρούν,
για παράδειγμα,
τις βιταμίνες των
συμπληρωμάτων ως
«χημικές» κι εκείνες των
τροφών ως «φυσικές».
Στην πραγματικότητα
βέβαια πρόκειται για τις
ίδιες ακριβώς ουσίες. Η
μόνη διαφορά συνίσταται
στον διαφορετικό τρόπο
χορήγησης!

|

περιβαλλοντικοί παράγοντες,
αλλά και οι γενετικές προδιαθέσεις, οι οποίες παράγουν
συγκεκριμένες τροφικές προτιμήσεις. Έτσι, λοιπόν, πολλά
παιδιά έχουν την προδιάθεση
να προτιμούν τροφές με γλυκιά
και αλμυρή γεύση και να απορρίπτουν γεύσεις ξινές ή πικρές.
Παράλληλα, απορρίπτουν νέες
τροφές (νεοφοβία), προτιμώντας τις πιο οικείες.

► Εν αρχή ην η δοκιμή

Για να μπορέσει όμως το παιδί
να αποδεχτεί τις νέες γεύσεις,
πρέπει πρώτα να δοκιμάσει.
Άρα, με πρώτο στόχο τη δοκιμή, οπλιστείτε με υπομονή και
εφευρετικότητα. Φροντίστε να
δίνετε στο παιδί μια μικρή ποσότητα από το νέο φαγητό κάθε
φορά, χρησιμοποιώντας το ως
συνοδευτικό και όχι ως κύριο
γεύμα. Ακόμη και αν τις πρώτες φορές δεν το φάει, εξακολουθήστε να το βάζετε στο
πιάτο του, όποτε το ετοιμάζετε.
Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να οδηγήσει τελικά
στην αποδοχή του. Μπορείτε
επίσης να συνοδεύσετε το νέο
τρόφιμο με ένα που ήδη προτιμά το παιδί.
Αρκετοί γονείς δυσανασχετούν όταν το παιδί, αντί να τρώει, παίζει με το φαγητό του, ενώ
πολλές φορές χρησιμοποιούν
τις τροφές ως επιβράβευση
ή τιμωρία. Καλό θα είναι να
αφήνετε το παιδί να παίζει με
το πιάτο του και να του δίνετε
αρκετό χρόνο, ώστε να φάει
όσο θέλει. Μην του επιτρέπετε όμως να ασχολείται με άλλα
παιχνίδια κατά τη διάρκεια του
φαγητού. Μόλις ολοκληρωθεί
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τοπαιδί
γεύμα δείξτε του - με ένα χαμόγελο ή επαινώντας το - ότι είστε
ευχαριστημένοι μαζί του που
οµορφιά
έφαγε το φαγητό του και δοκίμασεfitness
νέες τροφές. Μην χρησιμοποιείτε όμως το φαγητό ως τιμωρία
ή ανταμοιβή και μην του επιβάλσυνέντευξη
λετε ή μην το πιέζετε να φάει
κάτι που δεν θέλει. Σύμφωνα με
υγείαέρευνες, η γονική πίεση
πολλές
για την κατανάλωση τροφής, έχει
άμεση
σχέση με τη νεοφοβία των
ταξίδι
παιδιών.
Οι προσπάθειες μπορεί να
εκδηλώσεις
συνεχιστούν και εκτός του οικογενειακού τραπεζιού, κατά τη
διατροφή
διάρκεια
του μαγειρέματος. Παροτρύνετε το παιδί σας να συμψυχολογία
μετάσχει
στην προετοιμασία του
φαγητού και κάντε τα γεύματα πιο

|

|

εκδηλώσεις

|

|

διασκεδαστικά, χρησιμοποιώντας
ποτήρια και πιάτα με σχέδια και
έντονα χρώματα. Η εμφάνιση του
πιάτου, μπορεί είτε να προδιαθέτει ένα παιδί να δοκιμάσει ένα
νέο τρόφιμο, είτε να του προκαλεί
αποστροφή. Επιστρατεύοντας την
καλλιτεχνική σας φύση, φτιάξτε
διάφορα σχέδια ή προσωπάκια
στο πιάτο του, με χρωματιστά
λαχανικά και δώστε διαφορετικά
ονόματα στα τρόφιμα (αγαπημένους ήρωες ή καρτούν). Με αυτό
τον τρόπο, ενισχύονται οι πιθανότητες το παιδί να δοκιμάσει ένα
καινούργιο φαγητό.
Εκτός των άλλων όμως, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ακολουθείτε και οι ίδιοι μια ισορροπημένη
διατροφή. Ο ρόλος των γονέων

|
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|

τελευταία σελίδα

• Φροντίστε να καταναλώνει καθημερινά φρούτα και λαχανικά, αλλά και ψάρια (ιδιαίτερα λιπαρά) 1-2 φορές την εβδομάδα.
υγεία
• Μην παραλείπετε το πρωινό, δεν πρέπει το παιδί να φεύγει νηστικό από το σπίτι.
• Κλείνετε την τηλεόραση κατά τη διάρκεια του γεύματος και προσπαθείστε πάντα να τρώτε
στην κουζίνα ή στην τραπεζαρία, όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της
τελευταία σελίδα
οικογένειας μαζί.
• Περιορίστε την κατανάλωση φαγητού σε εστιατόρια ή fastfood ή το delivery. Δεν είναι μόνο θέμα κόστους, αλλά και
«νοστιμιάς» οφειλόμενης σε επεξεργασίες, πρόσθετα, πολύ
αγορά
new
entries
αλάτι και λιπαρά. Έτσι επηρεάζονται τα γευστικά πρότυπα
του παιδιού.
• Ενθαρρύνετε τα οικογενειακά γεύματα και φροντίστε να
είναι «ειρηνικά», αποφεύγοντας τη συζήτηση ακανθωδών θεμάτων στο τραπέζι.
• Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των παιδιών στην προετοιμασία του φαγητού.
• Μην χρησιμοποιείτε το φαγητό και τα ποτά (π.χ. τα
αναψυκτικά), ως μέσο επιβράβευσης ή τιμωρίας.
• Δώστε του φρούτα, γιαούρτι ή τοστ
για ενδιάμεσο σνακ, αντί για μπισκότα, αναψυκτικά ή σοκολάτες.

|

αγορά

|

|

|

|

|
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03|| Χειμώνας 2011 - 2012
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| 7 +1 συμβουλές για τη σωστή διατροφή των παιδιών |

|

|

|

στις διατροφικές συνήθειες των
παιδιών είναι καθοριστικός, ειδικά στις μικρές ηλικίες, όπου αποτελούν το σημαντικότερο πρότυπο προς μίμηση. Έρευνες έχουν
δείξει, ότι τα παιδιά των οποίων
και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, έχουν 80% πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκα, ενώ ο κίνδυνος
αυτός ανέρχεται στο 40%, όταν
μόνο ο ένας γονιός είναι παχύσαρκος. Αν ένας γονιός δεν έχει
πρόγραμμα στη διατροφή του,
δεν τρέφεται σωστά και καταναλώνει διαρκώς λιπαρές τροφές,
είναι δύσκολο να εκπαιδεύσει το
παιδί του και να το μυήσει στην
υγιεινή διατροφή, να δημιουργήσει σωστά πρότυπα διατροφής
και διατροφικές συνήθειες.

υγεία
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► Για να μην του… λείπει
τίποτα

ψυχολογία

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο,
και παρόλο που η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται, η διατροφή
των περισσότερων παιδιών είναι
«φτωχή» σε θρεπτικά συστατικά.
Καταναλώνοντας τροφές πλούσιες σε κορεσμένα λίπη, αλάτι και
ζάχαρη, και αποφεύγοντας γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά,
όσπρια και ψάρια, πολλά παιδιά
παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως
το ασβέστιο, το κάλιο, η βιταμίνη
D και ο σίδηρος. Επίσης, πολλά
παιδιά προσλαμβάνουν οριακά τις
αναγκαίες ημερήσιες ποσότητες
από ένα πλήθος βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Είναι πολύ
δύσκολο, βέβαια, να προβλέψει
κανείς από ποιο παιδί λείπει
ποια βιταμίνη ή ποιο ιχνοστοιχείο και σε ποιον βαθμό,
μιας και αυτό απαιτεί μακροχρόνια καταγραφή των
διατροφικών συνηθειών
του. Επομένως, πρακτικά, αυτό που συνιστάται πλέον όλο και
περισσότερο στους
γονείς είναι να καταφύγουν σε ένα αξιόπιστο πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα
διατροφής, κατάλληλο για την ηλικία
του παιδιού τους.
Υπάρχουν ωστόσο αρκετοί γονείς
που αντιμετωπίζουν
με έναν αδικαιολόγητο φόβο τη χορήγηση
στο παιδί τους ενός συμπληρώματος διατροφής.
Θεωρούν, για παράδειγμα,

υγεία
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|

τελευταία σελίδα

αγορά

|

Πολλά παιδιά έχουν
την προδιάθεση να
προτιμούν τροφές με
γλυκιά και αλμυρή γεύση
και να απορρίπτουν
γεύσεις ξινές ή πικρές.
Παράλληλα, απορρίπτουν
νέες τροφές (νεοφοβία),
προτιμώντας τις πιο
οικείες.

|

|

|

|

τις βιταμίνες των συμπληρωμάτων ως «χημικές» κι εκείνες των
τροφών ως «φυσικές». Στην πραγματικότητα βέβαια πρόκειται για
τις ίδιες ακριβώς ουσίες. Η μόνη
διαφορά συνίσταται στον διαφορετικό τρόπο χορήγησης! Πάντα
είναι προτιμότερη η τροφή, γιατί
έτσι ο οργανισμός προσλαμβάνει
και πολλές άλλες ουσίες όπως
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ίνες,
αμινοξέα κ.ο.κ. Όταν όμως, εξαιτίας μη ισορροπημένης διατροφής, κάποιες βιταμίνες ή κάποια
ιχνοστοιχεία λείψουν, σαφώς είναι προτιμότερο να χορηγηθούν
μέσω ενός καλού συμπληρώματος. Άλλοι γονείς φοβούνται
μήπως ο οργανισμός του παιδιού «φορτωθεί» υπερβολικά
με βιταμίνες. Τέτοιος φόβος
δεν υπάρχει καθώς όλες
οι βιταμίνες αποβάλλονται
αμέσως από τον οργανισμό,
όταν υπάρχουν σε υπερβολική ποσότητα, εκτός
από τις A,D,E και K για
τις οποίες – όπως για
όλες – υπάρχουν
κανονισμοί για τις
ποσότητες που
υπάρχουν στα
συμπληρώματα,
ώστε η καθημερινή χορήγηση
– και μάλιστα
χωρίς διακοπή! – να είναι
100% ασφαλής, με την
προϋπόθεση
ότι ο γονιός δεν
χορηγεί στο παιδί περισσότερο
απ’ όσο συστήνει ο
κατασκευαστής. ||
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ISO-PLUS

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η ενέργεια και η δύναμη του καγκουρό της Solgar στη μασώμενη
πολυβιταμίνη Kangavites. Eιδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των μικρών
πρωταθλητών με 14 βιταμίνες, 11 μέταλλα και φυσικά φρούτα και
λαχανικά σε μορφή σκόνης όπως το καρότο, το παντζάρι, η φράουλα, το
μήλο, το μπρόκολο, το βερύκοκο, και καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς.
Με υπέροχη γεύση φρούτα του δάσους ή τροπικά φρούτα.

Children’s
Tο Lit'l squirts Chewable DHA, λιπαρά οξέα για juniors, περιέχει ΒioPure DHA™ πλούσια φυσική
πηγή Ωμέγα 3 λιπαρών οξέων (DHA & EPA), από ψάρια ανοιχτής θαλάσσης απαλλαγμένα 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.

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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που έγινε παιχνίδι

H

υπερπροσφορά δώρων στα παιδιά
συνήθως συνιστά το «άλλοθι» του πολυάσχολου γονέα, που δεν αισθάνεται
επαρκής, επειδή δεν προλαβαίνει να
αφιερώσει όσο χρόνο νομίζει ότι πρέπει ή θα ήθελε στο παιδί του.
Προσαρμοσμένο στις σύγχρονες «αξίες» του
άκρατου καταναλωτισμού, δυστυχώς το δώρο δεν
συνιστά πλέον μια τρυφερή χειρονομία από τον
γονέα. Άλλωστε, ούτε και για τους γονείς σημαίνει μια ξεκάθαρη προσφορά αγάπης προς
το παιδί. Σύμφωνα με την κυρία Νατάσσα Καραμολέγκου, Μsc Αναπτυξιακή Ψυχολόγο,
τα δώρα έχουν πλέον τη μορφή της οικονομικής προβολής του γονέα, είτε
αυτός μπορεί να διαθέσει χρήματα
είτε όχι, για την απόκτησή τους.
Από την άλλη, μια τέτοια νοοτροπία οδηγεί το παιδί στο να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός
πρόωρα ανώριμου «ενήλικα»,
εξαιτίας της επιλογής δώρων
που δεν ταιριάζουν με την
ηλικία του.
Δεν είναι άλλωστε λίγες
οι φορές, που οι γονείς
αγοράζουν πολύ ακριβά
και ακατάλληλα δώρα στα

Δώρα «πασπαλισμένα»
με ενοχές

του

Ραζμικ Αγαμπατιαν

Να τα έχουν όλα, να μη τους λείψει τίποτα, να είναι ευχαριστημένα.
Μια στοργική επιδίωξη αλλά και μια αγωνιώδης προσπάθεια, που πολλές φορές
παίρνει τη μορφή «καταιγισμού» δώρων για ό,τι πολυτιμότερο έχουμε: τα παιδιά μας.
Μόνο που για το καλό τους, πρέπει να υπάρχουν και όρια.

διατροφή
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|
|
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παιδιά τους, είτε γιατί δεν ξέρουν
να εκφράσουν με άλλο τρόπο την
αγάπη τους προς το παιδί είτε γιατί έχουν την οικονομική άνεση να
το κάνουν.
Τα δώρα που συνήθως επιλέγουν σήμερα οι γονείς για τα
παιδιά τους είναι αντικείμενα της
σύγχρονης τεχνολογίας, όπως
κινητά τηλέφωνα, εξελιγμένοι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κ.ά. Όμως
και γονείς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν στα παιδιά τους τόσο ακριβά
δώρα, πολλές φορές «αναγκάζονται» να το κάνουν, γιατί το ίδιο το
παιδί τα ζητά επίμονα, επειδή τα
έχει κάποιος φίλος του.

υγεία
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Δώρο, απλό, τρυφερό και χαρισμένο με αγάπη ή ...grande και
πανάκριβο;
Η προσφορά ενός δώρου συνδέεται γενικά με την έκφραση
αγάπης, αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς ένα πρόσωπο.
Έτσι, όταν δίνουμε ή δεχόμαστε
ένα δώρο, νιώθουμε χαρά και
ικανοποίηση. Όπως εξηγεί η
κυρία Καραμολέγκου, το δώρο
συνιστά έναν μη λεκτικό τρόπο
επικοινωνίας και η «μετάφρασή»
του ποικίλλει, ανάλογα με την περίπτωση αλλά και το «ύφος» του
δώρου.
Στις μέρες μας, η σημασία του
δώρου στα παιδιά έχει αλλάξει
κατεύθυνση, επισημαίνει η ειδικός. Και αυτό έχει αρνητική συνέπεια στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του ψυχισμού
τους. Τα παιδιά δεν γεννιούνται
άπληστα. Γίνονται.
Πολλοί γονείς δυσκολεύονται να εκφράσουν
την αγάπη τους με
λόγια ή με απλές
συμπεριφορέςμια τρυφερή
αγκαλιά, ένα
μπράβο- που

|

το παιδί έχει ανάγκη και στρέφονται στα δώρα. Έτσι, χάνουν την
συναισθηματική επαφή μαζί του,
ενώ του περνούν το μήνυμα ότι
η αγάπη εκφράζεται μόνο με την
ύλη. Τα παιδιά αυτά μπαίνουν στη
λογική του να ζητούν συνεχώς
από τους γονείς και γίνονται χειριστικά απέναντί τους.
Άλλοι πάλι γονείς, αναπτύσσουν
συναισθήματα ενοχής απέναντι
στα παιδιά τους για διάφορους
λόγους. Μπορεί να δουλεύουν
πολλές ώρες και να μην μπορούν
να τους αφιερώσουν χρόνο, να
μαλώνουν μαζί τους ή να είναι
πολύ αυστηροί και μετά να το μετανιώνουν, να έχουν χωρίσει από
τον /την σύζυγό τους. Όποιος και
αν είναι ο λόγος, αισθάνονται ότι
το παιδί δεν είναι ευτυχισμένο
εξαιτίας τους και προσπαθούν να
το ικανοποιήσουν με δώρα, για
να εξαγοράσουν την αγάπη του.
Πολλοί γονείς επίσης, στερημένοι οι ίδιοι στα παιδικά τους
χρόνια, θεωρούν ότι το παιδί
τους πρέπει να έχει τα πάντα για
να μην νιώσει όπως εκείνοι όταν
ήταν παιδιά.
Και εδώ συμβαίνει το μεγάλο
λάθος. Οι γονείς θέλοντας το παιδί τους να μην αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στα άλλα παιδιά,
του προσφέρουν συχνά ό,τι τους
ζητά, θυσιάζοντας και αγνοώντας
τις δικές τους ανάγκες.
Το αποτέλεσμα είναι –είτε
έχουν οικονομική άνεση είτε όχινα το μαθαίνουν άθελά τους να
αδιαφορεί, να αγνοεί τις ανάγκες
των άλλων, να θεωρεί την προσφορά δεδομένη και να καταλήξει να γίνει εγωκεντρικό.
Τέλος, υπάρχουν γονείς που,
επειδή βαριούνται την γκρίνια
των παιδιών όταν αυτά ζητούν
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επίμονα κάτι, τους το αγοράζουν για να ηρεμήσουν και
αυτά και εκείνοι, εξηγεί η κυρία Καραμολέγκου.
Υπάρχει, τέλος, η τακτική
του εκβιασμού και της εξαγοράς. Γονείς που λένε στο
παιδί «αν πάρεις καλό βαθμό
στο τρίμηνο, θα σου αγοράσω
κινητό». Έτσι, όμως, το παιδί θα διαβάσει για να πάρει
το δώρο και όχι για το όφελος που θα του προσφέρει η
μάθηση. Αυτό μεταφράζεται
σαν δωροδοκία, με αρνητικές
συνέπειες για το ίδιο και την
προσωπικότητά του.

► Συνέπειες

Το παιδί που κατακλύζεται από
δώρα, χάνει τελικά το ενδιαφέρον του για αυτά. Δεν προλαβαίνει ούτε παίξει μαζί τους
αλλά ούτε και να τα βαρεθεί.
Τα αντιμετωπίζει αδιάφορα
και πολλές φορές τα καταστρέφει, γιατί ξέρει ότι γρήγορα θα αντικατασταθούν από
άλλα καινούρια.
Καλό είναι οι γονείς να
γνωρίζουν ότι η αθρόα προσφορά δώρων είναι πράξη
αντιπαιδαγωγική, όχι μόνο
γιατί ακυρώνει την έννοια των
ορίων, αλλά και γιατί κάνει τα
παιδιά άπληστα και εγωκεντρικά και στην ουσία εξαγοράζει την αγάπη τους.
Και επίσης να μην ξεχνούν
πως, το μεγαλύτερο δώρο για
ένα παιδί είναι η πραγματική
αγάπη, αυτή που δεν παζαρεύεται, αλλά που μεταφράζεται με το ενδιαφέρον μας,
με την επικοινωνία μας, με
την κατανόηση και με το χρόνο που περνάμε μαζί του. ||

| T.
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| Βάζοντας όρια |
Το δώρο στο παιδί θα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή και για συγκεκριμένο λόγο (π.χ. γιορτές, γευγεία
νέθλια, μια σπουδαία επιτυχία για το ίδιο), ώστε μάθει να
εκτιμά αυτό που του προσφέρουν αλλά και τον λόγο για τον
οποίο του το προσφέρουν.
τελευταία σελίδα
- Η επιλογή των δώρων θα πρέπει να γίνεται με βάση την
ηλικία του παιδιού.
-Βίαια παιχνίδια που προβάλλουν την επιθετικότητα, καλό
είναι να αποφεύγονται.
αγορά
new entries
- Ας μην επιλέγουμε παιχνίδια που δεν συμβαδίζουν με τη
νοητική του ανάπτυξη του παιδιού ή είναι πολύ δύσκολα
στην κατανόησή τους, γιατί θα χάσει το ενδιαφέρον του και
θα απογοητευτεί.
- Αν θέλουμε να μάθουμε και στα παιδιά την έννοια των ορίων, αλλά και το να εκτιμούν αυτό που έχουν, καλό είναι
να βάλουμε όριο στη δική μας καταναλωτική μανία. Αν οι
γονείς δίνουν μεγάλη σημασία στα υλικά αγαθά, τότε και το
παιδί θα πάρει το μήνυμα ότι η αξία στην κοινωνία μετριέται με την ποσότητα και όχι με την ποιότητά τους. Έτσι,
μεγαλώνοντας, θα υποφέρει από ένα διαρκές και ανούσιο
ανικανοποίητο αίσθημα, ενώ η αυτοεκτίμησή του θα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τα υλικά αγαθά.
- Μην παίρνετε στο παιδί ό,τι σας ζητά. Το παιδί που έχει
αμέσως ό,τι απαιτεί, γίνεται κακομαθημένο και κινδυνεύει
να καταλήξει ένας δυστυχισμένος ενήλικας, χωρίς ουσιαστικούς στόχους, που τον ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός του.
Δυστυχισμένοι ωστόσο θα είναι και οι γύρω του, καθώς η
προσφορά τους ούτε θα αναγνωρίζεται αλλά ούτε και θα
εκτιμάται από το ίδιο. Θα θεωρείται είτε απλά αυτονόητη
είτε πολύ λίγη.
- Καλό είναι να προτείνουμε στο παιδί να μαζέψει τα παιχνίδια που δεν χρησιμοποιεί και να τα
χαρίσει σε άλλα
παιδάκια που
τα έχουν
ανάγκη
για να
χαρούν.
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ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ

,,

Η Ελλάδα
έχει πολύ μεγάλη
δύναμη

,,

τησ

Νεκταριασ Καρακωστα

Ξ

εκινήσατε από την
Άνδρο και καταλήξατε στην Κάρπαθο.
Πώς σχεδιάστηκε η
διαδρομή; Είχε κάποιο συμβολικό χαρακτήρα;
Η διαδρομή σχεδιάστηκε με
στόχο να περάσω από τόπους,
σχετικά απομακρυσμένους από
το κέντρο του Αιγαίου (αν θεωρήσουμε ότι κέντρο του Αιγαίου
είναι η Μύκονος, η Νάξος και η
Πάρος). Ήθελα να βρεθώ σε νησιά λιγότερο προβεβλημένα, γι’
αυτό και πέρασα από τη Δονούσα, τα Κουφονήσια, την Αμοργό
και την Κάρπαθο. Ήθελα να τονίσω την περιφέρεια και να συναντήσω παιδιά σε περιοχές όπου
οι πιθανότητες να δουν από κοντά
έναν Ολυμπιονίκη, ήταν περιορισμένες. Οπότε, πράγματι υπήρχε
ένας σχετικός σχεδιασμός.
Η δε Άνδρος και η Αμοργός αποτελούν σημεία των παιδικών μου
χρόνων. Στην μεν Άνδρο πρωτογνώρισα τη θάλασσα, η δε Αμοργός είναι η πατρίδα της γιαγιάς
μου και ήθελα να περάσω από
εκεί, για να τιμήσω το νησί.
Ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του
ταξιδιού;
Η ανάγκη να φωτιστεί το κατ’ εξοχήν ελληνικό Αιγαίο, ως ζωοφόρος
δύναμη και το σημείο όπου εγώ
ανέπτυξα την αθλητική μου δραστηριότητα. Το Αιγαίο είναι ο λόγος για τον οποίο είχα κάθε μέρα
έναν καταπληκτικό άνεμο και μια
θάλασσα, για να προετοιμαστώ με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάνω
στο άθλημά μου. Ο άλλος σκοπός,
ήταν να τιμήσω τον κάθε περήφανο
Έλληνα για την εμπιστοσύνη, την
εκτίμηση και την αγάπη που μου
έχει δείξει τόσα χρόνια και να του

Δεκατέσσερα χρόνια μετά
τον πρώτο διάπλου
που έκανε το 1997,
από το Σούνιο στην Κρήτη
μέσα σε δύο μέρες,
με στόχο την προβολή
της Ελλάδας διεθνώς
και την στήριξη της
προσπάθειας διεκδίκησης
των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004,
ο Νίκος Κακλαμανάκης,
ο Νικόλας όλων των
Ελλήνων,
ανέβηκε και πάλι στην
ιστιοσανίδα του για
μια εξίσου δύσκολη
«αποστολή».
Να διαπλεύσει το Αιγαίο,
διανύοντας 320 ναυτικά
μίλια. Αρωγός του
σε αυτήν την φιλόδοξη,
όσο και δύσκολη
προσπάθεια, στάθηκε
η Solgar, μια εταιρεία
της ISO-PLUS.

μεταφέρω πίσω αυτήν την αγάπη.
Τρίτος σκοπός, να μεταλαμπαδεύσω μηνύματα υπέρβασης στα νέα
παιδιά, που τόσο το έχουν ανάγκη.
Σημαντική στιγμή του ταξιδιού μου,
ήταν στην κατάληξη της πορείας
.
μου στην Κάρπαθο είχα την τιμή
να περάσω από το μνημείο του
ήρωα σμηναγού Ηλιάκη, στο πρόσωπο του οποίου ήθελα να τιμήσω
τον ήρωα Έλληνα.
Πήγαν όλα κατ΄ ευχήν; Τι σας έδωσε αυτή η εμπειρία;
Μου έδωσε ασφαλώς καταπληκτικές στιγμές ανταλλαγής ενέργειας
με τον κόσμο. δεν έδωσα μόνο
εγώ στον κόσμο, αλλά πήρα κιόλας πολλά. Αυτό που μου έμεινε
ήταν η πολύ θερμή υποδοχή από
τους κατοίκους, ειδικά στους πολύ
απομακρυσμένους προορισμούς.
Μέσα στο ταξίδι υπήρχαν βέβαια
και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Η διαδρομή αποδείχθηκε
πάρα πολύ δύσκολη. Η πρόγνωση
ήταν για περίπου 3-5 μποφόρ και
τελικά έκανε από 2 έως και πάνω
από 7. Επίσης, ο κυματισμός ήταν
ιδιαίτερα υψηλός, ειδικά στο στενό
πλησιάζοντας στη Δονούσα, όπου
τα κύματα έφταναν σε ύψος έως
και τα 4,5 μέτρα. Επιπλέον, ο αέρας
στο Καρπάθιο αποδείχθηκε πολύ
δύσκολος, έκοψε στα 2-3 μποφόρ,
κάτι που έκανε το εγχείρημα πάρα
πολύ δύσκολο. Ήταν μια πάρα πολύ
μεγάλη πρόκληση, που κινήθηκε
πραγματικά εκτός προγνώσεων.
Σκοπός μου ωστόσο, δεν ήταν
να κάνω μία αθλητική υπέρβαση,
όσο το να μεταφέρω κάποια μηνύματα στους νέους ανθρώπους: ότι
η Ελλάδα, αν μας επιτρέψουν να
ονειρευόμαστε και να στοχεύουμε,
μπορεί να πετύχει πράγματα και
ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη
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«Το Αιγαίο είναι ο λόγος για τον οποίο είχα κάθε μέρα έναν
καταπληκτικό άνεμο και μια θάλασσα, για να προετοιμαστώ
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάνω στο άθλημά μου».
δύναμη, την οποία καλό θα είναι να την διοχετεύσουμε
προς τα έξω. Δεν ήταν αθλητική η προσπάθειά μου, αλλά
συμβολική, ανθρώπινη και κοινωνική.
Θέλησα να δώσω μια νότα αισιοδοξίας στους Έλληνες,
που αυτήν τη στιγμή ως χώρα, την έχουμε ανάγκη. Στο
σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους
που με ακολουθούσαν με τα φουσκωτά τους, οι οποίοι
ήταν υπεύθυνοι, τόσο για την ασφάλεια του διάπλου, όσο
και για να υπάρχει η μαρτυρία του ταξιδιού. Επίσης, θα
ήθελα να ευχαριστήσω την ISO-PLUS και συγκεκριμένα
τον κ. Κωτσιόπουλο, που πίστεψε και με στήριξε σε αυτό
το όραμα. Η ιδέα του διάπλου ήταν κάτι που του είχα πει
σε μια χαλαρή συζήτηση, όμως εκείνος, παρά τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, βοήθησε και φρόντισε να
υλοποιηθεί. Από τον κ. Κωτσιόπουλο άκουσα λίγα λόγια,
αλλά είδα πολλές πράξεις.
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Η κρίση ήταν ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε αυτή
η χρονική στιγμή;
Αρχικά, ο σκοπός μου ήταν να κάνω έναν υπέρ-διάπλου
από τη Αθήνα στην Κρήτη και προς το Καστελόριζο. Τα
μηνύματα των καιρών όμως, με ώθησαν να δράσω με
περισσότερα κοινωνικά και ανθρώπινα κριτήρια και
λιγότερο αθλητικά. Να μην κάνω δηλαδή μια υπέρβα-

αγορά

|

|

ση τόσο μεγάλη όσο την είχα φανταστεί, αλλά να έχω
χρόνο στους μεσοσταθμούς, ώστε να μπορώ να επικοινωνήσω με την τοπική κοινωνία, να βγαίνω και να
μιλώ στους κατοίκους και στα παιδιά στα σχολεία, που
το είχαν τόση ανάγκη.
Τι ακούσατε από τους κατοίκους;
Ο κόσμος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος, θεώρησε πάρα πολύ σημαντική την κίνηση να τους επισκεφθώ – ειδικά στα μη προβεβλημένα νησιά, από
την Αμοργό και κάτω. Αισθάνθηκα ότι εκείνοι είχαν
περισσότερο την ανάγκη να με ευχαριστήσουν, το θεώρησαν πολύ σημαντικό ότι ήμουν εκεί. Όπως επίσης στην Άνδρο που, παρόλο που είναι πολύ κοντά
στην Αθήνα, δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένο νησί
και εκεί οι κάτοικοι είχαν την ανάγκη πιστεύω να με
ευχαριστήσουν περισσότερο – χωρίς βέβαια αυτό να
σημαίνει ότι οι Μυκονιάτες π.χ. δεν με ευχαρίστησαν.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα μη προβεβλημένα
νησιά, η ανάγκη των παιδιών να επικοινωνήσουν μαζί
μου, φάνηκε πως ήταν μεγαλύτερη.
Όλα αυτά τα νησιά, μόλις μπει ο χειμώνας, είναι ξεχασμένα. Συνάντησα «ξεχασμένους», αλλά αυθεντικούς
Έλληνες. Στους νησιώτες βλέπει κανείς μια ζωντανή

new entries
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Ποια θεωρείτε μέχρι σήμερα την πιο συγκινητική
στιγμή της καριέρας σας;
Θα ήταν λίγο άδικο να απομονώσω μια στιγμή, γιατί
υπάρχουν μικρές, πολύ δυνατές στιγμές, που είναι εξίσου σημαντικές με αυτές που φαντάζουν μεγάλες στα
μάτια του κόσμου.
Το άναμμα του βωμού, στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2004 ήταν ασφαλώς
μια μοναδική στιγμή, η
μοναδική στιγμή που έχει
νιώσει Έλληνας και είχα
την τιμή να το ζήσω αυτό
μόνο εγώ.
Αλλά και τα ολυμπιακά
μετάλλια και το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν
εξίσου μοναδικές στιγμές.
Ίσως είναι λίγο ακραίο να
βάζω μαζί το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα και
τα ολυμπιακά μετάλλια,
αλλά ένα παιδάκι στα 11 ή
στα 13 του, όταν κερδίζει
μια ιστιοδρομία, έχει έναν
απίστευτα μεγάλο ενθουσιασμό. Ασφαλώς για τον
«Σκοπός μου δεν ήταν να κάνω
κόσμο, το ένα φαντάζει
μία αθλητική υπέρβαση,
πολύ μεγάλο και το άλλο
όσο το να μεταφέρω κάποια μηνύματα μικρό. Αλλά για εμένα, όλες
οι στιγμές είναι εξίσου σηστους νέους ανθρώπους:
μαντικές. Και κάθε στιγμή
ότι η Ελλάδα, αν μας επιτρέψουν να
έχει σημασία για τον τρόπο
ονειρευόμαστε και να στοχεύουμε,
που την έχεις οραματιστεί
μπορεί να πετύχει πράγματα».
και για τον τρόπο που την
έχεις βιώσει.

Ελλάδα, τη φιλοξενία που πάντα υπάρχει.
Από κάθε σημείο από το οποίο πέρασα, είδα πολύ
μεγάλο προβληματισμό, παιδιά «διψασμένα» για ελπίδα, μελαγχολικά βλέμματα... Πίσω από το μπράβο, πίσω από τα χαμόγελα και την ελληνική σημαία,
διέκρινα τη μελαγχολία και τον προβληματισμό που
υπάρχει στην κοινωνία μας σήμερα.

Έχετε μάθει να πολεμάτε
με την θάλασσα. Η δική
μας μάχη ως χώρα είναι
μια μάχη που θα κερδηθεί;
Είναι τόσα τα δεδομένα
τα οποία αλλάζουν από
μέρα σε μέρα και τόσοι οι
αστάθμητοι παράγοντες
που ακόμη και κάποιος
που κάνει πολιτικό ρεπορτάζ ή ακόμη και κάποιος που δουλεύει στο
χρηματιστήριο, ίσως να
μην μπορεί να απαντήσει.
Δεν μπορώ να προβλέψω
πού θα μας βγάλει η κρίση, θεωρώ όμως ότι κάποια στιγμή θα εκτονωθεί.
Η Ελλάδα υπήρχε πριν, θα
υπάρχει και μετά την κρίση. Κι εμείς, ως Έλληνες,
οφείλουμε να θυμόμαστε
από πού προερχόμαστε,
για να καταλάβουμε προς
τα πού πάμε. Εμείς διδάξαμε πολιτισμό σε όλο
τον κόσμο.
Δεν είναι τυχαίο ότι μια μικρή ταινία που έγινε για
να ανακοινώσω τον διάπλου γυρίστηκε κυρίως στην
αρχαία Δήλο. Η αρχαία Δήλος ήταν το κέντρο των
Κυκλάδων (λέγονται άλλωστε Κυκλάδες επειδή κυκλώνουν την αρχαία Δήλο). Με αφετηρία λοιπόν τη
Δήλο, ήθελα ακριβώς να θυμίσω από πού προερχόμαστε και να θυμίσω ότι οι Έλληνες πάντοτε είχαμε
δύναμη και θα έχουμε. Απλώς τώρα περνάμε ένα
μεταβατικό και πολύ δύσκολο στάδιο. Είναι καθαρά
συμβολικά τα μηνύματά μου.

| T.
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Ποιο ήταν το σύνθημα του διάπλου;
«Με τη δύναμη της Ελλάδας». Όλο αυτό δεν έγινε τη
δική μου δύναμη, δεν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο τον
Νικόλα. Πήρα δύναμη από τους Έλληνες για να το κάνω
αυτό. Υπάρχει μια δύναμη στην Ελλάδα, όσο κι αν είναι
κρυμμένη κάπου, την οποία επικαλέστηκα για να φέρω
εις πέρας αυτήν την αποστολή.
Σε πείσμα των καιρών, με τη δύναμη της Ελλάδας
ονειρευόμαστε, στοχεύουμε, προσπαθούμε, πετυχαίνουμε. Αυτό είναι για εμένα το σύνθημα του διάπλου. ||
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ομορφιά
με τη δύναμη
της φύσης
τησ

Χαριτωμενησ Βοντα

► Ένα πολύτιμο έλαιο

Ως συστατικό, το έλαιο τριαντάφυλλου αποτελεί ένα από τα πιο
ακριβά αρωματικά αιθέρια έλαια
και εκχυλίζεται μέσω απόσταξης
με ατμό. Τα εύθραυστα αρωματικά μόριά του, κατά την εισπνοή ή
εφαρμογή ενεργοποιούν ταχέως
κάθε κύτταρο του οργανισμού. Στο
έλαιο τριαντάφυλλου αποδίδονται
τονωτικές, καταπραϋντικές και χαλαρωτικές ιδιότητες, που μπορούν
να δημιουργήσουν μια αίσθηση ευεξίας, εσωτερικής χαλάρωσης και
ισορροπίας. Επίσης, το έλαιο αυτό
είναι γνωστό για τις αφροδισιακές,
αντικαταθλιπτικές,
αντισηπτικές
και στυπτικές ιδιότητές του. Είναι
χαρακτηριστικό πως διαθέτει μια
εξαιρετικά περίπλοκη σύνθεση, με
περισσότερες από 300 ουσίες!
Στα καλλυντικά προϊόντα, το
έλαιο τριαντάφυλλου προσδίδει
πλήθος ευεργετικών επιδράσεων:
προάγει τη νεανική εμφάνιση και
χαρίζει ελαστικότητα και φυσική
απόχρωση στο δέρμα. Έχει άριστες διεγερτικές, μαλακτικές και
ενυδατικές ιδιότητες, καταπολεμά

Όταν επιλέγετε προϊόντα
φροντίδας προσώπου,
σίγουρα κοιτάζετε τις
ιδιότητές τους. Aν έχουν
αντιγηραντική ή ενυδατική
δράση, αν συμβάλλουν στη
μείωση του βάθους των ρυτίδων ή αν χαρίζουν λαμπερή όψη στην επιδερμίδα.
Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι πως, συχνά, οι
όποιες ιδιότητες, μπορεί
να οφείλονται στη δύναμη
ενός και μόνο συστατικού.
Κάποια φυσικά συστατικά
έχουν εξαιρετικές ιδιότητες
στην αντιγήρανση, στην
ενυδάτωση και στην ανανέωση των κυττάρων, οι
οποίες, αν και γνωστές εδώ
και χρόνια, μόλις πρόσφατα έγιναν αντικείμενο έρευνας από την κοσμετολογία.
Το έλαιο τριαντάφυλλου
είναι ένα τέτοιο συστατικό,
που διαθέτει πραγματικά
μοναδικές ιδιότητες.

την ξηρότητα, την αφυδάτωση και
τη γήρανση και χαρίζει ιδιαίτερη
λάμψη. Επίσης, βοηθά στην ελαχιστοποίηση της εμφάνισης των
λεπτών γραμμών. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, αλλά ιδιαίτερα πολύτιμο
για αφυδατωμένα, ευαίσθητα και
ερεθισμένα δέρματα. Επίσης, συνιστά φυσικό αντιοξειδωτικό, που
προστατεύει από τις παρενέργειες του οξειδωτικού στρες και της
ηλιακής ακτινοβολίας, επιβραδύνοντας την πρόωρη γήρανση που
οφείλεται σε αυτές. Τέλος, διαθέτει θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς
προωθεί την ανανέωση των ιστών
και βοηθά στον φυσιολογικό σχηματισμό ιστού σε ουλές.

► Φροντίδα ημέρας
με τη δύναμη του
τριαντάφυλλου
Η κρέμα ημέρας Organic Rose
Otto Day Cream με Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου είναι
μία αναζωογονητική κρέμα, με
σύνθεση που περιέχει βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου, Ροδό-

νερο, Αλόη Βέρα, Μηνύανθο, Έλαιο Argan,
Έλαιο Πίτουρων Ρυζιού, Έλαιο Μποράγκο, Λειχήνα της Ιρλανδίας, Βούτυρο Καριτέ, Τίλιο, Χαμομήλι, Πασσιφλόρα, Καλέντουλα, Βιταμίνη Ε, με προσθήκη
Αιθέριων Ελαίων Γερανιού και Γαρύφαλλου. Η κρέμα
εισχωρεί βαθιά στην επιδερμίδα, για να διεγείρει την
κυτταρική ανανέωση και να βοηθήσει στη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, προσφέροντας στο δέρμα ενυδάτωση, θρέψη, σύσφιξη και υγιή όψη.

► Organic Rose Otto Eye Serum

Το σέρουμ ματιών με Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου είναι
ένα εξαιρετικά εντατικό αντιγηραντικό σύμπλεγμα για δράση
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνδυάζει Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου με Ροδόνερο, Αλόη Βέρα, Μαύρο Σιτάρι, Έλαιο
από Σπόρους Βάμβακα, Τίλιο, Χαμομήλι, Πασσιφλόρα, Καλέντουλα, Πανθενόλη, με προσθήκη Αιθέριων Ελαίων Γερανιού
και Γαρύφαλλου. Η σύνθεσή του βοηθά στην αντιμετώπιση
της εμφάνισης των πρώτων ρυτίδων και ενισχύει τη σταθερότητα του κολλαγόνου. Διορθώνει τις λεπτές γραμμές και
ελαττώνει την εμφάνισή τους, καταπολεμά το πρήξιμο στην
περιοχή κάτω από τα μάτια, τους μαύρους κύκλους και αναζωογονεί τα κουρασμένα βλέφαρα και γραμμές.

► Organic Rose Otto Facial Serum

Το σέρουμ για το πρόσωπο με Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου είναι ένα ανάλαφρο έλαιο με σύνθεση που περιέχει Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου, Έλαιο Αγριοτριανταφυλλιάς,
Γλυκό Αμυγδαλέλαιο, Έλαιο Σπόρου Πασσιφλόρας, Σόγια,
Έλαιο από Σπόρους Βάμβακα, Έλαιο Πίτουρων Ρυζιού, Έλαιο
Λιμνανθούς, Έλαιο Jojoba, Έλαιο Άρνικας, Καλέντουλα, Βιταμίνη C, Βιταμίνη E, με προσθήκη Αιθέριων Ελαίων
Γερανιού και Γαρύφαλλου. Απορροφάται γρήγορα
από την επιδερμίδα, για άμεσο κλείδωμα
της υγρασίας. Στη συνέχεια, εισχωρεί
σε βάθος, βοηθώντας το δέρμα να
ανακτήσει την ελαστικότητά του, χαρίζοντάς του αίσθηση απαλότητας και τόνωσης.
Τα πολύτιμα πλούσια
θρεπτικά και εξι-

σορροπητικά συστατικά του προστατεύουν από
τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Αυτό βοηθά
στο κλείδωμα της επιπλέον υγρασίας και αφήνει το δέρμα απαλό και σφριγηλό.

► Η σειρά dr.organic με
Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου
Η σειρά προϊόντων dr.organic Rose Otto αποτελεί μια αποκλειστική και ολοκληρωμένη
σειρά φυσικών προϊόντων περιποίησης, που
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη διατήρηση υγιούς, νεανικού και καταπραϋμένου
δέρματος. Εκτός από την κρέμα ημέρας, το
σέρουμ ματιών και το σέρουμ για το πρόσωπο και τον λαιμό, η σειρά περιλαμβάνει επίσης
κρέμα νύχτας, γαλάκτωμα καθαρισμού, τόνερ,
καθώς και 2 ακόμη προϊόντα για το σώμα,
αφρόλουτρο και λοσιόν σώματος.

► Για την dr. Organic

Όλα τα προϊόντα dr.organic κάνουν χρήση
μόνο των πιο εκλεκτών φυσικών και βιολογικών πρώτων υλών, με προέλευση από κάθε
γωνιά του πλανήτη. Κάθε συστατικό είναι αυστηρά ελεγμένο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η συμμόρφωσή του με τις ακριβείς οδηγίες
ποιότητας της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας
τις πιο πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους
απόσταξης, η dr.organic εξασφαλίζει ότι διατηρούνται όλα τα δραστικά συστατικά, με σκοπό την δημιουργία πραγματικά αποτελεσματικών καλλυντικών. Τα προϊόντα dr.organic
δεν δοκιμάζονται σε ζώα και δεν περιέχουν
ζωικά συστατικά, γενετικά τροποποιημένα
συστατικά (GMO), ορυκτέλαια ή παραβένες
(paraben). ||

η

η 1 σειρά περιποίησης με βιο-ενεργά συστατικά

εμπνευσμένη από τη φύση
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Η καλύτερη πλευρά
του εαυτού σας!
τησ

Χαριτωμενησ Βοντα

Το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι οι δύο μέρες του χρόνου κατά τις οποίες
όλοι επιθυμούν να λάμπουν. Άνδρες και γυναίκες,
θέλουν να φορέσουν καινούργια ρούχα, να κάνουν
χτένισμα και μακιγιάζ διαφορετικό από το συνηθισμένο τους. Συχνά, όμως, αυτή η πληθωρική
αντιμετώπιση φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα,
προκαλώντας ένα ιδιότυπο στρες. Γι’ αυτό, λοιπόν,
ειδικά τις φετινές γιορτές, επενδύστε στο μόνο
σίγουρο συστατικό επιτυχίας, την περιποίηση του εαυτού σας! Φροντίστε
σωστά την επιδερμίδα του
σώματος και του προσώπου
σας και να είστε σίγουρη
πως, την ημέρα του ρεβεγιόν, αυτή η αλλαγή
δεν θα περάσει απαρατήρητη.
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ΚΑΝΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΙΜΟ
α
Μπορεί να σας φαίνεται ευτελές
και όχι ιδιαίτερα σπουδαίο, όμως
µα συνιστά σημαντικό μυστικό επιτυήµ ο
Βή ο
χίας. Ο καθαρισμός είναιΒτο Α2 και το Ω για υγιές δέρμα που ακτινοβολεί.
Τόσο με την απολέπιση, όσο
3
και με τα προϊόντα καθημερινού καθαρισμού, εξασφαλίζετε πως οι κρέμες και τα σέρουμ που με τόση
φροντίδα διαλέγετε, θα εισχωρήσουν στο δέρμα και θα κάνουν τη δουλειά την οποία υπόσχονται.

► Organic Virgin Olive Oil Face Scrub

Η Κρέμα Απολέπισης Προσώπου με Βιολογικό Παρθένο Λάδι Ελιάς είναι ένα απαλό
προϊόν απολέπισης προσώπου, παρασκευασμένο με πιστοποιημένο Βιολογικό Παρθένο Λάδι Ελιάς, αναμεμειγμένο με Φύλλο
Ελιάς, Αλόη Βέρα, Έλαιο Σόγιας, Μέλι,
Κερί Μέλισσας, Λεμόνι, Θυμάρι, Μάραθο,
Κάσια, Σωματίδια από Κουκούτσι Ελιάς,
ο
Έλαιο από Κουκούτσι Βερίκοκου και
Βήµα 3
ελαφρόπετρα. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό
απολεπιστικό γαλάκτωμα που έχει σχεδιαστεί για την
απομάκρυνση των ρύπων, την καταπολέμηση της απόφραξης των πόρων, τη βελτίωση της επιφάνειας του
δέρματος και τον εμπλουτισμό του υγιούς υποστρώματος της επιδερμίδας. Η ενυδατική, μαλακτική υφή
του και η πολύ ήπια, αλλά απολεπιστική του δράση
απαλλάσσουν το δέρμα από τα νεκρά κύτταρα και το
αφήνουν λείο και λαμπερό, χωρίς ερεθισμούς.
Βήµα 2

ο

► Organic Tea Tree Face Wash

Μετά την εφαρμογή του απολεπιστικού προϊόντος, χρησιμοποιήστε αυτό το ζελέ καθαρισμού,
ειδικά αν το δέρμα σας είναι λιπαρό ή έχει τάση για ακμή.
Το τζελ καθαρισμού για το Πρόσωπο με Βιολογικό Τεϊόδεντρο,
περιέχει σύμπλεγμα ενεργών
συστατικών, που καταπολεμούν
τις κοκκινίλες, βοηθούν στην
πρόληψη δημιουργίας στιγμάτων στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα απομακρύνουν
τις ακαθαρσίες και το περιττό σμήγμα που προκαλεί
την ακμή.
Το προϊόν οφείλει την αποτελεσματικότητά του στο τεϊόδεντρο, που διαθέτει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση.
Απολυμαίνει, καθαρίζει βαθιά πόρους και αναζωογονεί το ταλαιπωρημένο και ερεθισμένο δέρμα αφήνοντας το δέρμα ενυδατωμένο και περιποιημένο.

► Organic Rose Otto Cleansing Milk

Το Γαλάκτωμα Καθαρισμού με Βιολογικό
Έλαιο Τριαντάφυλλου είναι ένα υπέροχα
φυσικό, απαλό καθημερινό προϊόν καθαρισμού, που συνδυάζει το Βιολογικό Έλαιο
Τριαντάφυλλου με Έλαιο Αγριοτριανταφυλλιάς, Αλόη Βέρα, Βούτυρο Κακάο,
Βούτυρο Καριτέ, Λυκίσκο, Εκχύλισμα
Γάλακτος Βρώμης, Χαμομήλι, Τίλιο,
Καλέντουλα, Πασσιφλόρα. Όλα αυτά
εμπλουτίζονται με την προσθήκη Αιθέριων Ελαίων Γερανιού και Γαρύφαλλου. Η
σύνθεσή του είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτονους και
κουρασμένους τύπους δέρματος. Περιέχει αγνά μαλακτικά έλαια και απαλά συσφικτικά για το δέρμα συστατικά, που χαρίζουν μια διαρκή προστασία ενυδάτωσης.
Είναι απαλό με το δέρμα, ενώ παράλληλα αφαιρεί αποτελεσματικά το μακιγιάζ, τους ρύπους και τις ακαθαρσίες από το πρόσωπο και τα μάτια, αφήνοντας το δέρμα
απαλό, μεταξένιο και ελαστικό με μια ζεστή λάμψη.

► Organic Rose Otto Toner
Η Τονωτική Λοσιόν με Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου είναι ένα δροσερό, ελαφρύ προϊόν
τόνωσης, για κανονικό προς μικτό δέρμα, που
οφείλει τη δράση του στις εξισορροπητικές
και καταπραϋντικές ιδιότητες του Βιολογικού
Έλαιου Τριαντάφυλλου, του Ροδόνερου, της
Αλόης Βέρα, της Αμαμελίδας, των Φυσικών
Παραγόντων Ενυδάτωσης (NMF), του Συμπλέγματος Αμινοξέων, του Χαμομηλιού, του
Τίλιου, της Καλέντουλας, της Πασσιφλόρας,
της Πανθενόλης και της Βιταμίνης C, με την προσθήκη
Αιθέριων Ελαίων Γερανιού και Γαρύφαλλου. Καθαρίζει απαλά, ενώ διατηρεί την ισορροπία του δέρματος,
αφήνοντάς το βελούδινα απαλό και φωτεινό. Το προϊόν
βοηθά στη φυσική σύσφιξη και τόνωση του δέρματος,
προάγει την ενυδάτωση και βοηθά στη διατήρηση μιας
υγιούς λάμψης. Βοηθά την ισορροπία, επανορθώνει το
Ph του δέρματος και βοηθά στη σύσφιξη των πόρων.
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fitness
Η επιλογή κρέμας περιποίησης είναι κομβική για τη φροντίδα του προσώπου, αλλά δεν είναι η μόνη. Εξίσου

Βήµα 2
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σημαντικό είναι να επιλέξουμε –και να χρησιμοποιήσουμε- κρέμα νύχτας και ένα προϊόν για τα μάτια. Έτσι,
διασφαλίζουμε τόσο την ανανέωση του δέρματος κατά τη νύχτα, όσο και τη φροντίδα της πολύ ευαίσθητης
περιοχής των ματιών. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε κατά διαστήματα και μια μάσκα προσώπου, απαραίτητη για να δώσουμε στο δέρμα την έξτρα φροντίδα που έχει ανάγκη.

► Organic Royal Jelly Day Cream
Ο βασιλικός
πολτός είναι η αποκλειστική και μοναδική
ο
Βήµα
τροφή της βασίλισσας μέλισσας. Οι αναζωογονητικές, θρεπτικές και επανορθωτικές ιδιότητες που
διαθέτει, τον έχουν αναδείξει σε ελιξίριο υγείας
και ομορφιάς. Κατάλληλη για τις κουρασμένες ή καταπονημένες
επιδερμίδες, η Κρέμα
Ημέρας με Βιολογικό
Βασιλικό Πολτό ενυδατώνει
και ενδυναμώνει σημαντικά το δέρμα και βοηθά στην
αύξηση της ελαστικότητάς του. Αλόη Βέρα, Βούτυρο
Καριτέ, Έλαιο Άργκαν, Έλαιο Αβοκάντο, Κόκκινο Τριφύλλι, Ρείκι, Λειχήνα της Ιρλανδίας, Πρόπολη, Μέλι,
Βιταμίνη C, Βιταμίνη Ε και Αιθέρια Έλαια Κέδρου, Λεμονιού, Γερανιού, Πατσουλί, Πτιγκρέιν και Σανταλόξυλου, συμπληρώνουν τη σύνθεση, που καταπολεμά τις
ελεύθερες ρίζες, κάνοντας το δέρμα να φαίνεται πιο
φωτεινό και λαμπερό, με υγιή λάμψη.
► Organic Royal Jelly Night Cream
Η Κρέμα Νύχτας με Βιολογικό Βασιλικό Πολτό είναι μία
βιοσυσφικτική κρέμα διάσωσης που δρα κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Έχει ανανεωτική δράση
στο πολύ ξηρό και ώριμο δέρμα, επανορθώνει τα επίπεδα της φυσικής
υγρασίας και βοηθά στην
ανάπλαση του δέρματος,
διεγείροντας την παραγωγή κολλαγόνου, χαρίζοντας
απαλή, λεία και νεανική αίσθηση στο δέρμα.
Έχει πλούσια, πολυτελή υφή, και περιέχει ένα πλούσιο
μείγμα Βιολογικού Βασιλικού Πολτού, Αλόης Βέρα,
Ελαίου Jojoba, Καλέντουλας, Ελαίου Μακαντέμια,
Ελαίου Παπάγιας, Κεριού Ιαπωνικού Σουμάκ, Λειχήνας της Ιρλανδίας, Βουτύρου Καριτέ, Μελιού, Κόκκινου
Τριφυλλιού, Ρεικίου, Βιταμίνης C, με προσθήκη Αιθέριων Ελαίων Κέδρου, Λεμονιού, Γερανιού, Πατσουλί,
Πτιγκρέιν και Σανταλόξυλου.
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► Organic Royal Jelly Eye Serum
Ο Ορός για τα Μάτια με Βιολογικό Βασιλικό
Πολτό είναι ένα επαναστατικό αντιγηραντικό σύμπλεγμα, με βάση τον Βιολογικό
Βασιλικό Πολτό σε συνδυασμό με Αλόη
Βέρα, Κερί Μαύρου Σιταριού, Έλαιο Παπάγιας, Πράσινο Τσάι, Έλαιο από Σπόρους Βάμβακα, Πανθενόλη, Gotu Kola,
Πρόπολη, Μέλι, Κόκκινο Τριφύλλι, Ρείκι, Βιταμίνη C, με προσθήκη Αιθέριων
Ελαίων Κέδρου, Λεμονιού, Γερανιού,
Πατσουλί, Πτιγκρέιν και Σανταλόξυλου, που θρέφει και
λειαίνει το δέρμα γύρω από τα μάτια, οδηγώντας στη
μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Παράλληλα,
μειώνει το πρήξιμο γύρω από τα μάτια, προσφέροντας
σύσφιξη και ενυδατική προστασία.
► Organic Rose Otto Facial Serum
Το Έλαιο για το Πρόσωπο με Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου είναι ένα
λείο, ανάλαφρο έλαιο προσώπου,
με σύνθεση που περιέχει Βιολογικό
Έλαιο Τριαντάφυλλου, Έλαιο Αγριοτριανταφυλλιάς, Γλυκό Αμυγδαλέλαιο, Έλαιο Σπόρου Πασσιφλόρας,
Σόγια, Έλαιο από Σπόρους Βάμβακα, Έλαιο Πίτουρων Ρυζιού, Έλαιο
Λιμνανθούς, Έλαιο Jojoba, Έλαιο
Άρνικας, Καλέντουλα, Βιταμίνη C,
Βιταμίνη E, με προσθήκη Αιθέριων
Ελαίων Γερανιού και Γαρύφαλλου. Απορροφάται
γρήγορα από τα επιδερμικά κύτταρα για άμεσο κλείδωμα της υγρασίας, ενώ χρησιμοποιεί τις ισχυρές
διαδερματικές ιδιότητές του για να εισχωρήσει σε
βάθος, βοηθώντας το δέρμα να ανακτήσει την ελαστικότητά του, χαρίζοντάς του μία αίσθηση απαλότητας και τόνωσης. Τα πολύτιμα πλούσια θρεπτικά και
εξισορροπητικά συστατικά του προστατεύουν ενάντια
στις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.
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► Organic Virgin Olive Oil Face Mask

Mία ενυδατική αναζωογονητική μάσκα προσώπου για
κανονικούς προς ξηρούς τύπους δέρματος, που περιέχει οΒιολογικό Παρθένο Λάδι Ελιάς, αναμεμιγμένο με
2 Ελιάς, Καολίνη, Αλόη Βέρα, Βούτυρο Καριτέ,
Βήµα
Φύλλο
Βούτυρο Κακάο, Λεμόνι, Αμπελόφυλλο, Θυμάρι, Μάραθο, Κάσια και Βιταμίνη Ε. Αυτά τα συστατικά λειτουργούν συνεργιακά για την προστασία των κυττάρων του
δέρματος, την ενυδάτωση του δέρματος, την βελτίωση
Βήµα 3

ο

µα
Βή ο

3
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της υφής και τη μείωση του μεγέθους
των πόρων. Αυτό το εξαιρετικό προϊόν
καταπραΰνει, θρέφει, καθαρίζει και
ισορροπεί το δέρμα. Βοηθά στη μείωση των επιδράσεων της γήρανσης
και των συμπτωμάτων της κόπωσης
του δέρματος, ενώ βελτιώνει την
υφή, την ανθεκτικότητα, την λάμψη
και την καθαρότητά του.

fitness

|

ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ

Στη φροντίδα του σώματος, πέρα από την καθαρά χρηστική πλευρά -καθαριότητα, ενυδάτωση κ.λπ.υπάρχει άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που παίζει ρόλο στις επιλογές μας: η ευχαρίστηση από τη χρήση. Ένα μυρωδάτο αφρόλουτρο και μια κρέμα σώματος, που εκτός από το ωραίο της άρωμα, απορροφάται
αμέσως από την επιδερμίδα, μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση, ακόμα και μετά από μια κακή μέρα. Για
το τέλος, μένει η φροντίδα των ποδιών, για την οποία δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός του πεντικιούρ.
Μια καλή απολέπιση, που θα τα απαλλάξει από νεκρά κύτταρα και σκληρύνσεις, και μια πλούσια κρέμα για
φροντίδα και ενυδάτωση είναι ό,τι χρειάζεται για να είναι ξεκούραστα και περιποιημένα.

► Organic Vitamin E Body Wash

Το Αφρόλουτρο με Βιολογική Βιταμίνη E
είναι ένα υπέροχα φυσικά αναζωογονητικό
αφρόλουτρο, που συνδυάζει την Βιολογική
Βιταμίνη Ε με το Περγαμόντο, για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό και απαλό καθαριστικό σύμπλεγμα. Μια ιδιαίτερα
ισορροπημένη σύνθεση, που προσφέρει μοναδικές
αντιγηραντικές ιδιότητες, προστατεύοντας από την
πρόωρη γήρανση και επανορθώνοντας το ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα φυσικά
καθαρό, νεανικό, ελαστικό και όμορφο δέρμα.

► Organic Vitamin E Skin Lotion
Το Γαλάκτωμα με Βιολογική Βιταμίνη E είναι ένα εξαιρετικό ενυδατικό γαλάκτωμα,
με βάση την Βιολογική Βιταμίνη Ε, εμπλουτισμένο με Αλόη Βέρα, Βούτυρο Κακάο,
Βούτυρο Καριτέ, Λάδι Ελιάς, Έλαιο Ηλίανθου, Λειχήνα της Ιρλανδίας και Βιταμίνη
Α. Δεν περιέχει άρωμα και είναι εντατικά
καταπραϋντικό και κατάλληλο για χρήση
σε όλο το σώμα, προσφέροντας εξαιρετική
αντιοξειδωτική προστασία. Απορροφάται άμεσα από το
επιδερμικό στρώμα του δέρματος, προσφέροντας άμεση ενυδάτωση και επανόρθωση της ενδοκυτταρικής
δομής και αφήνοντας το δέρμα λαμπερό, ελαστικό και
μεταξένια απαλό.
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► Organic Manuka Honey Foot Scrub
Η Κρέμα Απολέπισης Ποδιών με Βιολογικό
Μέλι Μανούκα είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προϊόν απολέπισης ποδιών, το οποίο
καθαρίζει απαλά αλλά διεξοδικά, τονώνει
και απορροφά τις ακαθαρσίες από το δέρμα.
Ένας συνδυασμός Βιολογικού Μελιού Μανούκα με Αλόη Βέρα, Γλυκό Αμυγδαλέλαιο,
Έλαιο Πίτουρων Ρυζιού, Έλαιο από Σπόρους
Βάμβακα, Κερί Μέλισσας, Ελαφρόπετρα και Βιταμίνη Ε.
Αυτό το ενυδατικό και θρεπτικό προϊόν επιδρά στη μείωση και λείανση των κάλων και βελτιώνει τη φυσική κατάσταση του δέρματος, ενώ περιποιείται, χαλαρώνει και
δροσίζει τα κουρασμένα και πονεμένα πόδια.
► Organic Manuka Honey Body Butter
Το Βούτυρο Σώματος με Βιολογικό Μέλι Μανούκα είναι ένα πολυτελές, βαθιά ενυδατικό και επανορθωτικό φυσικό βούτυρο που
περιέχει ένα υπέροχο μείγμα Βιολογικού Μελιού Μανούκα, Αλόης Βέρα, Βουτύρου Καριτέ, Ελαίου Jojoba,
Έλαιο Ηλίανθου και Βιταμίνης Ε. Απορροφάται εύκολα,
επανορθώνει και θρέφει τις ξηρές περιοχές του δέρματος. Προσφέρει μεταξένια απαλότητα στο δέρμα, απορροφώντας και συγκρατώντας την υγρασία και χαρίζει
μια αίσθηση στιλπνότητας, απαλότητας, σφριγηλότητας
και πιο νεανικής εμφάνισης. Βοηθά στη βελτίωση της
ελαστικότητας και προσφέρει απαλή φυσική λάμψη. ||
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τελευταία σελίδα
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ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ

Αγχολυτικό weekend
στη φύση   
Φύγαμε για road trip στην ορεινή Αρκαδία,
διαδρομές σε έλατα και λιθόστρωτα, για χουζούρι δίπλα στο τζάκι, τσάι του βουνού και
χειμερινή δράση στις πλαγιές του Μαίναλου,
στα λημέρια του Κολοκοτρώνη.
τησ Ζεφησ

Κληρονομου

X

αράξτε πορεία στη Γορτυνία, στο ορεινό κομμάτι του
νομού Αρκαδίας, spa της φύσης για ταλαιπωρημένους
αστούς κι απόδραση-αποτοξίνωση στο πνεύμα και το
κορμί. Αν ήταν φάρμακο, οι γιατροί θα συνταγογραφούσαν τη Βυτίνα ως αγχολυτικό. Καθαρός αέρας,
βουκολικές γεύσεις που γίνονται μανία και το ελατοσκέπαστο
Μαίναλο σε χειμωνιάτικο σκηνικό-υπερπαραγωγή. Αρώματα του
δάσους κατηφορίζουν από το βουνό όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, συνήθιζε να ξεμοναχιάζει τις νύμφες ο θεός Πάνας. Διασχίστε τη Λεωφόρο της Αγάπης, όπως ονομάζουν οι Βυτινιώτες
τη ρομαντική αλέα με τις καρυδιές και τα παγκάκια και συνεχίστε
στο αρκαδικό κεφαλοχώρι, στα χίλια μέτρα υψόμετρο.
Στην πλατεία, που έχει πάρει το όνομά της από το Βυτινιώτη ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, θα κολλήσετε σαν μέλισσες
στα μαγαζάκια με το ελατόμελο, το θυμαρίσιο μέλι και το ανθόμελο.
Ρίξτε μια ματιά στα βαζάκια με τη γύρη που υπόσχεται αναζωογόνηση πιο αποτελεσματική κι από τις ακριβότερες κρέμες ομορφιάς.

►Δημητσάνα, ο ήχος του νερού

Επόμενος σταθμός, η Δημητσάνα. Το λεβεντοχώρι του Μοριά, πυριτιδαποθήκη στα χρόνια του ΄21, ξαφνιάζει τώρα ευχάριστα τους weekenders
με εκρήξεις ομορφιάς. Πανύψηλα λιθόχτιστα σπίτια, χτισμένα με μαεστρία από τους Λαγκαδινούς μαστόρους της πέτρας, η αρχόντισσα της
ορεινής Αρκαδίας κοιμάται και ξυπνά με το κελάρυσμα του ποταμού
Λούσιου, που ρέει αέναα, ακριβώς από κάτω, στη χαράδρα. Αφουγκραστείτε το χαλαρωτικό ήχο του νερού κι ελάτε να μάθετε τα μυστικά του
στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, 3 χλμ. έξω από τη Δημητσάνα.

►Slow Στεμνίτσα

Η Στεμνίτσα εντυπωσιάζει με τη λιτή αρχιτεκτονική των σπιτιών που
δένει αρμονικά με το τραχύ ορεινό τοπίο. Πυργόσπιτα με τρεις και
τέσσερις ορόφους ορθώνονται ανάμεσα στα πλατάνια, τις καρυδιές,
κερασιές, βυσσινιές της Στεμνίτσας, λέξη που σημαίνει τόπος δασωμένος και σκιερός στα σλαβικά.
Βρίσκεστε σε υψόμετρο 1.100 μέτρα στον αρχαίο Υψούντα, την πολίχνη
που επισκέφθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. ο Παυσανίας. Δεν θα συναντήσετε
πλέον τα άγρια θηρία που περιέγραψε ο περιηγητής της αρχαιότητας,
αλλά άκακα προβατάκια να ροβολούν στους λόγγους, γεροντάκια να
πίνουν βαρύ γλυκό στον παραδοσιακό καφενέ «Γερουσία» της πλατείας και ζευγαράκια σε detox εξόρμηση από τους τρελούς ρυθμούς της
πόλης να περπατούν χέρι χέρι στη δημοσιά, ανακαλύπτοντας ξανά την
αξία της βραδύτητας ή να χουζουριάζουν δίπλα στο τζάκι. Ήρθατε για
χαλάρωση στη χειμωνιάτικη φύση που δίνει εδώ ρεσιτάλ, αλλά όχι για
δίαιτα. Πειρασμοί στην στράτα σας τα εργαστήρια παραδοσιακών γλυκών στον κεντρικό δρόμο της Στεμνίτσας. Μοσχοβολούν φρέσκο βούτυρο και περιμένουν να σας γλυκάνουν με δαντελένιες δίπλες, σπιτικό
γαλακτομπούρεκο, αμυγδαλάτα με μέλι και καρύδι.

►Λαγκάδια, στολίδι από πέτρα

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό στην ορεινή Αρκαδία, σκοπεύστε στο χάρτη τα ιστορικά
Λαγκάδια. Το ονομαστό μαστοροχώρι με τα πετρόχτιστα αρχοντικά, γαντζωμένο στα
1.100 μέτρα υψόμετρο στις πλαγιές των βουνών τα Πέντε Αδέλφια, αποδεικνύεται
αντάξιο της φήμης του. Ο λιθόχτιστος ναός των Ταξιαρχών, το αρχοντόσπιτο των Δεληγιανναίων διηγούνται με τον τρόπο τους την ιστορία των περίφημων Λαγκαδινών
χτιστάδων που, οργανωμένοι σε μπουλούκια, όργωναν το Μοριά κι όλη την Ελλάδα,
επικοινωνώντας μεταξύ τους σε κωδική γλώσσα, τα «κρεκωνίστικα», ακαταλαβίστικη από το αφεντικό.

►Καρύταινα, μνήμες ’21

Πολύτιμο πετράδι στο περιδέραιο της Γορτυνίας η Καρύταινα, 20 χιλιόμετρα από τη
Δημητσάνα. Ο περίπατος στα λιθόστρωτα του διατηρητέου παραδοσιακού οικισμού,
ανάμεσα στα τριώροφα αρχοντικά ψιλοκρεμαστά πάνω από το φαράγγι του Λούσιου, ισοδυναμεί με φλας μπακ στο ΄21. Τότε που ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρήκε
καταφύγιο στο φράγκικο κάστρο της Καρύταινας κι έστησε εδώ το στρατηγείο του
εναντίον του Ιμπραήμ.
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►Πυξίδα
Πού: Η Βυτίνα απέχει λιγότερο
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από 200 χλμ. από Αθήνα μέσω
εθνικής Κορίνθου-Τρίπολης. Μετά
τα διόδια Τρίπολης στρίβετε για
Λεβίδι - Βυτίνα. Στο 56ο χλμ., στην
Καρκαλού, στρίβετε προς Δημητσάνα (225 χλμ. από Αθήνα) και
συνεχίζετε 10 χλμ. για Στεμνίτσα.
Τα Λαγκάδια βρίσκονται 63 χλμ.
ΒΔ της Τρίπολης, συνεχίζοντας
μετά τα Τρόπαια και το Βυζίκι. Η
Καρύταινα απέχει 54 χλμ. από την
αρκαδική πρωτεύουσα.
Tip: Η Στεμνίτσα έχει παράδοση
στη μεταλλοτεχνία, με ρίζες στο
Βυζάντιο. Οι Στεμνιτσιώτες έμαθαν την κατεργασία μετάλλων σε
εργαστήρια της Πόλης και πρόκοψαν τον 18ο αιώνα, μπουλούκια
χρυσικοί, ασημικοί, καμπανάδες
σε Αίγυπτο, Δούναβη, Βαλκάνια.
Γιουρούσι, λοιπόν, στα εργαστήρια
αργυροχρυσοχοΐας για χειροποίητα κομψοτεχνήματα!
Must: Πίσω στη μηχανή του χρόνου, με μια επίσκεψη στο πυργόσπιτο του 18ου που στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας.
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| 5 λόγοι για χειμερινή εξόρμηση στην ορεινή Αρκαδία |
* Η δράση με snowmobiles και τα παιχνίδια με snowtubes στο χιονο-

|

|

δρομικό κέντρο Οστρακίνα στο Μαίναλο, 12 χλμ. από τη Βυτίνα. Ακόυγεία

μα κι αν δεν το έχει στρώσει, συναρπαστική η οδική διαδρομή μες το
οξυγόνο του έλατου.
* Ο κοκκινιστός
κόκορας με χυλοπίτες, θερμαντική και χορταστική σπετελευταία
σελίδα
σιαλιτέ στα ταβερνάκια της Γορτυνίας.
* Το προσκύνημα στη βυζαντινή Μονή Φιλοσόφου (10 χλμ. από Δημητσάνα) μετά από πεζοπορία canyoning στο φαράγγι του Λούσιου.
* Η τυρόπιτα για πρωινό από τον δημοτικό φούρνο της Στεμνίτσας,
αγορά
new entries
όπως βγαίνει από τον ξυλόφουρνο καυτή και κριτσανιστή.
* Η κατάβαση rafting στον ποταμό Λούσιο, από τη γέφυρα της Καρύταινας ως το λίθινο γεφύρι του Κούκου, πριν το φαράγγι του Αλφειού.
Ασυναγώνιστο boost αδρεναλίνης κι εκτόνωση από το στρες της πόλης,
αν το επιτρέπει ο καιρός.
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► dr.organic

► myelements - Krill Oil

► Solgar -Liquid Vitamin D3

Περιποίηση εμπνευσμένη
από τη φύση!

Η πιο καθαρή πηγή ω-3
στη φύση

Η βιταμίνη της υγείας σε υγρή
μορφή!

Μία νέα µοναδική τροφή –
«εργαλείο» στην επίτευξη
υγείας και ευεξίας, µε το
όνοµα Krill Oil ( Έλαιο Κριλ),
παρουσίασε πρόσφατα η
ΙSO-PLUS! To Krill Oil της
myelements
προέρχεται
από το ζωοπλαγκτόν Krill
Euphausia Superba, µία
καθαρή φυσική πηγή ω-3
λιπαρών οξέων.
Μελέτες δείχνουν πως τα
ω-3 λιπαρά, προάγουν την
υγεία του καρδιαγγειακού
και του κεντρικού νευρικού συστήµατος, αλλά και
των αρθρώσεων, ενώ µελέτη στοχευµένη στη δράση
του Krill Oil στην υπερλιπιδαιµία, απέδειξε πως το
Krill Οil συµβάλλει στην ουσιαστική µείωση των επιπέδων ολικής χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων και LDL
(«κακής») χοληστερόλης!
Παράλληλα, είναι πλούσιο
σε ισχυρά αντιοξειδωτικά,
διαθέτοντας 300 φορές µεγαλύτερη
αντιοξειδωτική
δυνατότητα, σε σχέση µε τη
βιταµίνη Ε. Στα φαρµακεία,
από την ΙSO-PLUS A.E.

Γνωστή για τον ρόλο
της στην απορρόφηση
του ασβεστίου, η βιταμίνη D διαθέτει συνολικά οφέλη για τον
ανθρώπινο οργανισμό.
Είναι απαραίτητη για
την υγεία των οστών,
του νευρικού συστήματος, των μυών, την καρδιαγγειακή υγεία και
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η μειωμένη ηλιοφάνεια
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ωστόσο εμποδίζει την
επαρκή πρόσληψή της.
Το Liquid Vitamin D3
της Solgar, με φυσική γεύση πορτοκάλι,
έρχεται να καλύψει
αυτό το κενό. Η βιταμίνη D3 είναι η πιο
αφομοιώσιμη από
τον οργανισμό μορφή βιταμίνης D, ενώ η
υγρή μορφή της είναι
ιδανική για όσους
δυσκολεύονται
στην κατάποση
ταμπλέτων
ή δισκίων.
Αποκλειστικά στα
φαρμακεία, από την
ΙSO-PLUS A.E.

Η ISO-PLUS παρουσιάζει στην ελληνική αγορά την dr.organic, την 1η
ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης
με βιο-ενεργά συστατικά, που βασίζεται στην πίστη ότι τα προϊόντα
που χρησιμοποιούμε στο δέρμα
μας, πρέπει να είναι βιολογικά και
τόσο φυσικά, όσο κι αυτά που τρώμε. Για να καλυφθούν οι ανάγκες
όλων των τύπων δέρματος, δημιουργήθηκαν 7 σειρές περιποίησης: Βιολογική Αλόη Βέρα, Βιολογικό Tea Tree, Βιολογική Βιταμίνη
Ε, Βιολογικό Μέλι Μανούκα, Βιολογικό Λάδι Ελιάς, Βιολογικός Βασιλικός Πολτός, Βιολογικό Έλαιο
Τριαντάφυλλου. Ειδικά για τα
Χριστούγεννα, το σετ περιποίησης
προσώπου Βιολογικό Ρόδι (κρέμα ημέρας &ματιών) προσφέρεται
με έκπτωση 10% και δώρο ένα Lip
Balm και ένα γάντι απολέπισης για
το μπάνιο. Με έκπτωση 10% και
δώρο ένα γάντι ενυδάτωσης για τα
χέρια, κυκλοφορεί και το σετ περιποίησης χεριών και ποδιών με
Βιολογικό Μέλι Μανούκα.
Αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία, από την ΙSO-PLUS A.E.
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► Solgar – Beetroot Extract

Το …κόκκινο µυστικό της αντιγήρανσης!
Στη µυθολογία, η θεά Αφροδίτη λέγεται ότι έτρωγε ρίζα παντζαριού για να διατηρεί την
οµορφιά της. O Ιπποκράτης υιοθέτησε τη χρήση των φύλλων παντζαριού για να επουλώνει τις πληγές, ενώ οι σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο βολβός του παντζαριού διαθέτει αντιοξειδωτική, αντιγηραντική και αντιφλεγµονώδη δράση, ενώ βοηθά
στην ενίσχυση της αντοχής των αθλουμένων. Περιέχει βιταμίνες, σίδηρο, αλλά και ίνες
που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Δεν είναι τυχαίο
ότι σήμερα το παντζάρι θεωρείται από τους ειδικούς ως «σούπερ- τροφή». Aποκοµίστε
όλα τα θετικά οφέλη του παντζαριού µε τις κάψουλες Beetroot Extract της Solgar, από
συµπυκνωµένο εκχύλισµα ρίζας παντζαριού. Στα φαρμακεία, από την ΙSO-PLUS A.E.

► Solgar - Cherry Turmeric Complex

Το καλύτερο αντιφλεγµονώδες της φύσης!
Με βάση τον καρπό του κερασιού
Montmorency και του κουρκουµά, δηµιουργήθηκε το πρωτοποριακό Cherry
Turmeric Complex, µια φόρµουλα από 6
φυσικά συστατικά, που παρέχουν ολοκληρωµένη αντιφλεγµονώδη δράση. Στο Cherry
Turmeric Complex συνδυάζονται αποτελεσµατικά µερικά από τα καλύτερα αντιφλεγµονώδη της φύσης, καθώς πέρα από
το κεράσι και τον καρπό του κουρκουµά,
η πιπερόριζα, το πιπέρι καγιέν και η πιπερίνη, εξασφαλίζουν αποτελεσµατική
δράση ενάντια στις ελεύθερες ρίζες,
προάγοντας τη λειτουργία του κυκλοφορικού και
την καρδιαγγειακή υγεία. Την μοναδική αυτή
φόρμουλα συμπληρώνει η κουερσετίνη,
που βοηθά σε περιπτώσεις αλλεργιών, καθώς διαθέτει αποδεδειγμένη
δράση στην αναστολή της ισταμίνης. Στα φαρμακεία, από
την ΙSO-PLUS A.E.

► Solgar - Artichoke
Leaf Extract

Αγκινάρα, ο φυσικός σας
σύμμαχος
Παρεξηγηµένη, καθώς η γεύση
της δεν είναι από όλους αποδεκτή, η αγκινάρα είναι γνωστή για
τις θεραπευτικές και αποτοξινωτικές της ιδιότητες. Το εκχύλισµα
από τον καρπό της βελτιώνει αποδεδειγμένα τα συμπτώματα της
κακής πέψης και συμβάλλει στην
ομαλή ροή της χολής και στη σωστή λειτουργία του παχέος εντέρου. Επίσης, διεγείρει την αναγέννηση των υγιών κυττάρων του
ήπατος και διαδραματίζει ευεργετικό ρόλο στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος, ομαλοποιώντας τα επίπεδα
της
χοληστερόλης
στο αίµα. Όλα τα θετικά οφέλη της αγκινάρας µπορούν πλέον εύκολα να µπουν
στην καθηµερινή σας
διατροφή, µε µια κάψουλα Artichoke Leaf
Extract της Solgar την
ηµέρα. Αποκλειστικά
στα φαρμακεία, από
την ΙSO-PLUS A.E.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ISO-PLUS

Ενημέρωση και γνώση
Με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 φαρμακοποιών
και διατροφολόγων, πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα
προς συζήτηση, και την παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης στους παρευρισκομένους, ώστε να μπορούν
πιο εύκολα και εύστοχα να διαχειριστούν τις ανάγκες και τις
απορίες των πελατών τους, ολοκλήρωσε τις εργασίες της η
2η Πολυθεματική ημερίδα της ISO-PLUS, που πραγματοποιήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις αρχές Νοεμβρίου.
τησ Νεκταρίας

E

πιδρούν οι φυτικές στερόλες στη μείωση της
χοληστερόλης; Μπορώ
να «πολεμήσω» την
υψηλή χοληστερίνη μου
μόνο με στερόλες; Γιατί ο γιατρός
μου, μού είπε να πάρω σελήνιο; Τι
μπορώ να κάνω για να εξασφαλίσω
ότι τα μάτια μου θα παραμείνουν
υγιή; Είναι αλήθεια πως αν τρώω
καρότα μπορώ να προστατεύσω την
όρασή μου; Δεν μπορώ να κοιμηθώ
καθόλου τελευταία, αλλά δεν θέλω
να πάρω φάρμακα. Υπάρχει κάτι
φυσικό, που θα μπορούσε να με
βοηθήσει;
Αυτές είναι λίγες μόνο από τις
ερωτήσεις που φτάνουν καθημερινά στα αυτιά φαρμακοποιών και
διατροφολόγων, από τους πελάτες
τους. Με τον ρόλο των δύο αυτών
ειδικοτήτων να ενισχύεται διαρκώς,
δεδομένων και των εγγενών αδυναμιών στην παροχή πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στη χώρα μας, η
ενημέρωση και η εκπαίδευσή τους,

Καρακώστα

για όλα τα νεότερα στον χώρο των
συμπληρωμάτων διατροφής κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία.
Με αυτόν τον στόχο λοιπόν,
αποφασίστηκε η διοργάνωση της
2ης Πολυθεματικής Ημερίδας της
ISO-PLUS, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής
(Ε.Ι.Δ.), την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 φαρμακοποιοί και διατροφολόγοι. Η
ημερίδα πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 5 Νοεμβρίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς και το Σάββατο
19 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο
Grand hotel στη Θεσσαλονίκη.

Είχε 8ωρη διάρκεια, οκτώ ώρες
πολύτιμης επιστημονικής ενημέρωσης και ουσιαστικής γνώσης,
από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου της υγείας και της
διατροφής, οι οποίοι μίλησαν για:
την επίδραση των φυτικών στερολών στη μείωση της κακής χοληστερόλης, τη σχέση του σεληνίου
με την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την θυρεοειδίτιδα, την βιταμίνη D3, που έχει
τα τελευταία χρόνια συγκεντρώσει
το ενδιαφέρον των επιστημόνων,
λόγω της αποδεδειγμένης αξίας
της για την υγεία του ανθρώπου και

|

αλληλογραφία

|

φροντίδα
f.a.q.

|

|

|

|

το έλαιο krill και τις πολλαπλές ευεργετικές
του
ιδιότητες για το καρδιαγγειακό σύστημα,
δίαιτα
τις εγκεφαλικές λειτουργίες, το προεμμηνορυσιακό
σύνδρομο
και τις αρθρώσεις. Επίη αγορά
του µήνα
σης, για τη συμβολή των καροτενοειδών και
των
αντιοξειδωτικών στην οφθαλμική υγεία,
συµπληρώµατα
τη βιταμίνη Β12 και τις πολυ-κλινικές της
χρήσεις, τις νέες επιστημονικές ανακαλύπαιδί
ψεις
για τις εντυπωσιακές ιδιότητες της βιταμίνης Κ2, που κάνουν πολλούς ερευνητές
ναοµορφιά
μιλούν για τη «νέα βιταμίνη D» και, τέλος,
για τον ρόλο της μελατονίνης στις συχνότερες
διαταραχές ύπνου. Μετά το πέρας των
fitness
επιστημονικών παρουσιάσεων, οι ομιλητές
δέχθηκαν
καταιγισμό ερωτήσεων από τους
συνέντευξη
παρευρισκόμενους, κάτι που ήλθε να επιβεβαιώσει αφενός την κρισιμότητα των θευγεία
μάτων που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν
και να τεθούν προς συζήτηση, αφετέρου
ταξίδι
επιβεβαίωσαν
την ίδια την ουσία της ημερίδας: την εκπαίδευση των συμμετεχόντων
φαρμακοποιών
εκδηλώσειςκαι διατροφολόγων.
Η ημερίδα ενημέρωσης της ISO-PLUS,
είναι η δεύτερη που διοργανώνει η εταιρεία
διατροφή
με στόχο την παροχή επιστημονικής γνώσης και
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Αθήνα

|
|

|

|

|

Αθήνα

|

|

|

|
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ενημέρωσης στους συνεργάτες της και έρχεται να
ψυχολογία
αποδείξει
εμπράκτως την δέσμευση της εταιρείας
να συμβάλλει ουσιαστικά στην καθιέρωση ενός
υγιεινού τρόπου ζωής. ||

|

|

Θεσσαλονίκη

| Μια νέα ...άφιξη |
Στο τέλος της εκδήλωσης, η διευθύντρια Marketing της ISO-PLUS, κυρία Ηρώ Κουμάκη, πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη παρουσίαση της
υγεία
νέας σειράς φυσικών καλλυντικών dr.organic, της πρώτης σειράς περιποίησης με βιο-ενεργά συστατικά, που έφερε αποκλειστικά στην Ελλάδα η
ISO-PLUS. Η σειρά dr.organic περιέχει μοναδικά, φυσικά προϊόντα, με λειτουργικό
τελευταία σελίδα
design και βιο-ενεργά συστατικά, που τα καθιστούν πραγματικά αποτελεσματικά.

|

|

|

|

η 1η σειρά περιποίησης
με βιο-ενεργά συστατικά

εμπνευσμένη από τη φύση
Στην dr.organic
χρησιμοποιούμε κάθε
ενεργό συστατικό
σαν βάση για τη
δημιουργία των
προϊόντων μας

Βιολογική
Αλόη Βέρα

Βιολογική
Βιταμίνη E

Βιολογικό
Tea Tree

Βιολογικό
Μέλι Μανούκα

Βιολογικό
Λάδι Ελιάς

Βιολογικός
Βασιλικός Πολτός

Βιολογικό Έλαιο
Τριαντάφυλλου

Όλα τα προϊόντα dr.organic κάνουν χρήση μόνο των πιο εκλεκτών φυσικών και πιστοποιημένων βιολογικών πρώτων υλών, με προέλευση από κάθε γωνία του πλανήτη. Χρησιμοποιώντας τις πιο
πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους απόσταξης, η dr.organic διασφαλίζει ότι διατηρούνται όλα τα δραστικά συαγορά
new entries
στατικά, με σκοπό τη δημιουργία πλήρως αποτελεσματικών προϊόντων.
Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία και την ευεξία ξεκινάει με τη διασφάλιση
ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στο δέρμα μας εξωτερικά,
είναι βιολογικά και τόσο φυσικά, όσο και αυτά που καταναλώνουμε εσωτερικά

ISO-PLUS Á.Å.

ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!
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Για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των τύπων δέρματος, χρησιμοποιήθηκαν 7 διαφορετικά συστατικά, καθένα
από τα οποία ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες ευεργετικές του ιδιότητες. Έτσι, δημιουργήθηκαν 7 μοναδικές σειρές
περιποίησης: με Βιολογική Αλόη Βέρα, Βιολογικό Tea Tree, Βιολογική Βιταμίνη Ε, Βιολογικό Μέλι Μανούκα,
Βιολογικό Παρθένο Λάδι Ελιάς, Βιολογικό Βασιλικό Πολτό, Βιολογικό Έλαιο Τριαντάφυλλου.
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υγεία

|

|

τελευταία σελίδα

|
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ως | |
new entries
| | Το πάχος
προσωπική απόφαση

αγορά

του Γρηγόρη

Π

Λάσκαρη

από τα γονίδιά μας. Από την προσεκτική ανάγνωση
όσες φορές σάς έχει συμβεί μετά από
της ανακοίνωσης προκύπτει ότι οι επιστήμονες διασκληρή δίαιτα, να ορμάτε στο ψυγείο και
χώρισαν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες σε γενιμέσα σε 20 λεπτά να τρώτε με μανία ό,τι
κούς και προσωπικούς. Αυτοί που είχαν σημασία για
στερηθήκατε επί ένα μήνα; Το φαινόμετο αν κάποιος θα εκδηλώσει υπερφαγική κρίση - και
νο αυτό αποκαλείται αντιδραστική υπεράρα θα δυναμιτίσει τη δίαιτά του και την αυτοεκτίμηφαγία και παρατηρείται συχνά σε όσους και όσες
σή του- δεν ανήκαν στις γενικές εξωτερικές συνθήκες
κάνουν δίαιτα. Οι συνέπειές του είναι καταστροφικές,
που επηρεάζουν τη ζωή (π.χ. οικογενειακή κατάσταση,
όχι τόσο από θερμιδικής όσο από ψυχολογικής άποβιοτικό επίπεδο, πολιτισμικό υπόβαθρο), αλλά ανήκαν
ψης, επειδή η υπερφαγία σηματοδοτεί κατά ατιμωστη σφαίρα της προσωπικότητας, είχαν δηλαδή να κάτικό -και πολλές φορές τελεσίδικο- τρόπο, την ήττα
νουν με τον τρόπο με τον οποίο
στον αγώνα κατά του πάχους.
κάποιος προσλαμβάνει και αλληΠριν λίγους μήνες, επιστήμονες
H τάση για υπερφαγία
λεπιδρά με την πραγματικότητα.
από το Τμήμα Ψυχολογίας του ΠαΤο εύρημα αυτό θα μπορούσε
νεπιστημίου του Michigan, ερευεπηρεάζεται εξίσου
να
είναι απελευθερωτικό, επειδή
νώντας ένα δείγμα 1.678 ομοζυαπό τα γονίδιά μας όσο
γωτικών διδύμων, κατέληξαν στο
και από περιβαλλοντικούς πολλές απόπειρες να χάσουμε
βάρος προσκρούουν σε ένα τοίσυμπέρασμα ότι η τάση για υπερπαράγοντες
χος μοιρολατρίας: είναι μάταιο να
φαγία κατά τη διάρκεια της δίαιτας
κάνουμε δίαιτα αφού, αναπότρεοφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό
πτα, θα ξαναπάρουμε το βάρος. Βλέποντας τα πράγστα γονίδιά μας. Η ανακοίνωση των ερευνητών έλαβε
ματα αισιόδοξα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό
αρκετή δημοσιότητα και το μήνυμα που εκπέμφθηκε
που πραγματικά ανακάλυψαν οι επιστήμονες είναι ότι,
από τους περισσότερους σχολιαστές ήταν απαισιόδοξο
τουλάχιστον όσον αφορά στην αντίσταση στις σειρήνες
και μοιρολατρικό: οι διαιτητικές απόπειρες είναι κατατης διαιτητικής παρέκκλισης, στο μαύρο των γονιδίων,
δικασμένες να αποτύχουν από τα ίδια μας τα γονίδια.
μπορούμε να αντιτάξουμε το λευκό της θέλησής μας.
Το μήνυμα αυτό είναι λανθασμένο και δεν ανταποκρίΑυτό που πραγματικά συμβαίνει, είναι ότι η εσφαλμένεται στα πραγματικά ευρήματα της έρευνας. Αυτό που
νη πεποίθησή μας ότι τελικά θα αποτύχουμε, κάνει να
ανακαλύφθηκε είναι ότι η τάση για υπερφαγία επηρεφαίνεται περίπου ως αναπόφευκτη η αποτυχία. Πρόάζεται εξίσου από τα γονίδιά μας όσο και από περιβαλκειται για ένα είδος αυτοεκπληρούμενης προφητείας.
λοντικούς παράγοντες. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι
Πιο απλά, σκάβουμε το λάκκο μας, πέφτουμε μέσα και
αυτοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και πώς μπορούμετά ισχυριζόμαστε ότι για όλα φταίει …ο λάκκος. Η
με να τους επηρεάσουμε.
επιστήμη λέει ότι αυτό δεν είναι καθόλου αναπόφευΟι επιστήμονες με τον όρο «περιβαλλοντικός παράκτο. Τέλος, λοιπόν, οι …δικαιολογίες. ||
γοντας» αναφέρονται σε οτιδήποτε δεν καθορίζεται

διατροφή

Στην ISO-PLUS, μια ελληνική εταιρία με
επιτυχημένη πορεία 25 ετών στην αγορά
φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής,
δεσμευόμαστε να υπηρετούμε με
συνέπεια το όραμά μας για την
προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και
της αξίας της ισορροπημένης διατροφής
και της σωματικής άσκησης.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας αυτής,
συνεργαζόμαστε με κορυφαίους
επιστημονικούς και διατροφικούς συλλόγους
της Ελλάδας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την
ευαισθησία μας για την καθιέρωση του υγιεινού
τρόπου ζωής.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας,
για την εμπιστοσύνη τους και τη βοήθειά τους στην υλοποίηση
του οράματός μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ
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