ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ανέκαθεν, οι γυναίκες αναζητούσαν ποικίλους τρόπους, για να βελτιώσουν και να διατηρήσουν
την ομορφιά τους. Η Κλεοπάτρα έκανε μπάνια σε λάσπη που περιείχε μεταλλικά άλατα της
Νεκράς Θάλασσας και σε γάλα γαϊδούρας, ενώ οι γυναίκες που ασχολούνταν με την ομορφιά
στην Αρχαία Ρώμη χρησιμοποιούσαν άλατα μολύβδου για να λευκάνουν την επιδερμίδα τους.
Ωστόσο, η ομορφιά δεν καθορίζεται μόνο από την εμφάνιση του δέρματος. Η σωστή διατροφή
αποτελεί ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά για την απάλυνση των ρυτίδων και τη
διατήρηση μιας νεανικής όψης.

Ποια είναι η σχέση διατροφής και ομορφιάς
Το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια σας σχηματίζονται από κύτταρα που διαιρούνται με ταχείς
ρυθμούς στο σώμα και γι' αυτό απαιτούν σταθερή παροχή θρεπτικών συστατικών. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο οργανισμός χρησιμοποιεί την περιορισμένη ποσότητα των διαθέσιμων βασικών
θρεπτικών συστατικών προκειμένου να υποστηρίξει τους ζωτικούς του ιστούς (εγκέφαλος, θυρεοειδής αδένας, μυελός των οστών, ήπαρ), αφήνοντας στην τύχη τους το δέρμα τα μαλλιά και
τα νύχια, τα οποία εμφανίζουν και τα πρώτα σημάδια διατροφικών ανεπαρκειών.
Σε περιόδους στρες, όταν το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση έντονης πίεσης («τρέξε ή πάλεψε»), οι ορμόνες του στρες, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, ελαττώνουν τη ροή αίματος
προς το τρίχωμα, το δέρμα και τα νύχια, ενισχύοντας τη ροή του προς τους μυς (για να τρέξουν
ή να παλέψουν) και τον εγκέφαλο (για να λάβει γρήγορες αποφάσεις). Η αλλαγή αυτή της ροής
του αίματος ελαττώνει την παροχή οξυγόνου, γλυκόζης και μικροθρεπτικών συστατικών στα
ταχέως πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα των μαλλιών, των νυχιών και του δέρματος.
Η μειωμένη ροή αίματος ή η κακή διατροφή ελαττώνουν, επίσης, την παροχή αντιοξειδωτικών
και φυτικών ορμονών που έχουν δράση όμοια με τα οιστρογόνα, συστατικά που είναι ό,τι πιο
κοντινό έχουμε σήμερα ως ελιξίριο ζωής για την επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης αυτών
των ιστών. Τα αντιοξειδωτικά, για παράδειγμα, συμβάλλουν στην ουδετεροποίηση των ελεύθερων ριζών (ασταθή μόρια που καταστρέφουν τα κύτταρα), οι οποίες προκαλούν τη δημιουργία
σημείων γήρανσης, την απώλεια της ελαστικότητας του δέρματος, τον σχηματισμό ρυτίδων και
τη λέπτυνση των τριχών. Ερευνητές έχουν δείξει ότι τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην ελάττωση
της σκλήρυνσης του δέρματος και βελτιώνουν τον τόνο, την καθαρότητα και τη λάμψη του δέρματος, απαλύνοντας ταυτόχρονα τις λεπτές ρυτίδες και τη συνολική εμφάνιση που παραπέμπει
στην προχωρημένη ηλικία.
Τα φυτοοιστρογόνα, όπως οι ισοφλαβόνες σόγιας και οι λιγνάνες που βρίσκονται στους
ξηρούς καρπούς, στους σπόρους και σε λαχανικά όπως η κολοκύθα και η γλυκοπατάτα,
παρέχουν χρήσιμη ορμονική ενίσχυση στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, στις
οποίες παρατηρείται ελάττωση της φυσιολογικής παραγωγής ορμονών από τον
οργανισμό. Τα οιστρογόνα βοηθούν στη ρύθμιση της παραγωγής κολλαγόνου στο
δέρμα, ενώ η επαρκής πρόσληψή τους μέσω της διατροφής βοηθά στην ελάττωση
ορισμένων από τα ορατά σημάδια της γήρανσης.
Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα βρίσκονται στα έλαια του νυχτολούλουδου, του
λιναρόσπορου, των ψαριών και των ξηρών καρπών και είναι, επίσης, σημαντικά για τη
διατήρηση της υγείας και της ελαστικότητας των κυτταρικών μεμβρανών, βοηθώντας
το δέρμα σας να διατηρείται υγιές, δυναμώνοντας τα νύχια σας και βελτιώνοντας τη
λάμψη των μαλλιών σας.
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ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΡΑΣΉ

Όλα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα δείχνουν
ότι το κλειδί, για να δείχνετε και να αισθάνεστε όμορφα, είναι πράγματι στο χέρι σας: μόνο
εσείς μπορείτε να παρέχετε στον οργανισμό σας
το κατάλληλο διατροφικό υπόστρωμα, το οποίο
θα δώσει στο σώμα σας ό,τι χρειάζεται, προκειμένου να λειτουργεί –και να φαίνεται– όσο καλύτερα γίνεται. Το βιβλίο αυτό σας αποκαλύπτει τα
μυστικά, ώστε να πετύχετε αυτό ακριβώς.
Εκτός από τις συμβουλές για τον τρόπο ζωής
που παρέχονται στις σελίδες που ακολουθούν,
σε όλο το βιβλίο υπάρχουν συνταγές, οδηγίες
και συμβουλές για χρήσιμα συμπληρώματα και
αισθητικές θεραπείες, εξασφαλίζοντάς σας έτσι
όλη τη γνώση που χρειάζεστε. Είναι καιρός να
πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας και να ανακαλύψετε πώς το να αισθάνεστε καλά εσωτερικά
μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε καλά και
εξωτερικά. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι συνταγές που
παρουσιάζονται στο βιβλίο είναι για τέσσερις μερίδες, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.)

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
Αν και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πολύτιμα για την ομορφιά τρόφιμα στο
πρώτο μέρος του βιβλίου (βλ. σελ. 20–87), σας παρουσιάζουμε εδώ ορισμένα από τα βασικότερα
τρόφιμα που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας:

Αβοκάντο: Περιέχει αντιοξειδωτικές βιταμίνες C, Ε και καροτενοειδή, ενώ παράλληλα παρέχει
ενυδατικά μονοακόρεστα λίπη, τα οποία εξασφαλίζουν ένα σφριγηλό, νεανικό δέρμα.

Μούρα: Αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και βιοφλαβονοειδών, συστατικά που
βελτιώνουν τον σχηματισμό του κολλαγόνου, συμβάλλοντας στην ελαστικότητα του δέρματος.

Καρότα: Περιέχουν καροτενοειδή, τα οποία προστατεύουν το δέρμα από τις βλάβες που προκαλεί
η έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ παράλληλα αποτελούν καλή πηγή πυριτίου,
που ενδυναμώνει το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.

Ψάρια: Παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία ελαττώνουν την ξηρότητα του δέρματος,
βελτιώνουν την ελαστικότητα, δυναμώνουν τα νύχια και δίνουν λάμψη στα μαλλιά.

Σκόρδο: Περιέχει θειούχες ενώσεις, οι οποίες απομακρύνουν τις ελεύθερες ρίζες και
απεκκρίνονται απευθείας στο δέρμα μέσω των ιδρωτοποιών αδένων.

Έλαιο καρπών Μακαντάμια (Macadamia): Είναι πλουσιότερη πηγή ενυδατικών
μονοακόρεστων λιπαρών οξέων συγκριτικά με το ελαιόλαδο, καθώς επίσης και καλή πηγή
βιταμίνης Ε και πρωτεϊνών.

Φασόλια σόγιας: Περιέχουν ισοφλαβόνες, οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας
του δέρματος μετά την εμμηνόπαυση, καταπολεμώντας την ξηρότητα και τις ρυτίδες.
Πράσινο τσάι: Είναι πλούσιο σε αντιγηραντικά φλαβονοειδή αντιοξειδωτικά, ενώ τα εκχυλίσματά
του προστίθενται σήμερα στα καλλυντικά, προκειμένου να βελτιώσουν τη νεανική όψη του
δέρματος.

ΣΩΣΤΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Έκθεση στον ήλιο
Όταν η υπεριώδης ακτινοβολία χτυπά το δέρμα σας, δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες, καθώς και
μια φλεγμονώδης αντίδραση, η οποία είναι γνωστή ως ηλιοδερματίτιδα. Η UVB ακτινοβολία
προκαλεί εγκαύματα αλλά και ορισμένα σημάδια γήρανσης του δέρματος. Ωστόσο, πιο βλαβερές είναι οι ακτίνες UVA, οι οποίες αποτελούν το 95% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Οι ακτίνες
αυτές εισβάλλουν σε μεγαλύτερο βάθος στο δέρμα σας, ενώ μπορούν να διαπεράσουν ακόμη
και το γυαλί, με αποτέλεσμα να είναι επιβλαβείς ακόμη και όταν κάθεστε δίπλα στο παράθυρο
ή μέσα στο αυτοκίνητο.
Οι ακτίνες UV καταστρέφουν τις δομές του δέρματος, παρεμποδίζουν τον φυσιολογικό
πολλαπλασιασμό των κυττάρων και ενεργοποιούν ένζυμα, τα οποία διαλύουν τις πρωτεΐνες του
δέρματος. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι οι ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης να γίνονται
όλο και πιο πυκνές, ελικοειδείς και να διασταυρώνονται μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, μια ουσία
που καλείται υαλουρονάνη και απορροφά νερό μέσα στο δέρμα ελαττώνεται, με αποτέλεσμα το
δέρμα να χάνει την ανθεκτικότητα και την ελαστικότητά του. Τα μικρά αγγεία διογκώνονται,
σχηματίζοντας ορατές κόκκινες γραμμές, ενώ η κακή κυκλοφορία οδηγεί στον σχηματισμό ρηχής
και θαμπής επιδερμίδας. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσονται σκούρα σημάδια, κηλίδες
και λευκές περιοχές αποχρωματισμού. Σε ακραίες περιπτώσεις, το δέρμα αποκτά πολλές κιτρινόχρωμες ρυτίδες με κηλίδες και άγρια υφή.
Κάθε φορά που το δέρμα σας εκτίθεται στον ήλιο, καταστρέφεται από τις υπεριώδεις ακτίνες. Με την πάροδο των χρόνων, η καταστροφή αυτή είναι αθροιστική, οδηγώντας σε πρόωρο
σχηματισμό ρυτίδων (σελ. 98–9), κηλίδων και σημαδιών γήρανσης (σελ. 96-7). Η υπερβολική
έκθεση στο ήλιο σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος.

ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Τα σημάδια γήρανσης είναι περιοχές αποχρωματισμού
του δέρματος, οι οποίες είναι εμφανείς συνήθως στο
πάνω μέρος της παλάμης, στο πρόσωπο και στον
λαιμό. Υπάρχουν πέντε βασικοί τύποι:

• Ακανόνιστες κηλίδες, που δημιουργούνται λόγω των
αλλαγών των χρωστικών κυττάρων του δέρματος.

• Λευκές, αστεροειδείς ψευδοουλές, οι οποίες τείνουν
να εμφανίζονται μετά την ηλικία των εξήντα ετών.

• Μικρά, λευκά, στρογγυλά ή γωνιώδη σημάδια.
• Μικρές καφέ κηλίδες, οι οποίες σκουραίνουν, όταν
εκτίθενται στον ήλιο.

• Σκουρόχρωμα τμήματα του δέρματος, διαμέτρου

πάνω από 1 εκ. με χρώμα συνήθως σκούρο καφέ
αλλά και κίτρινο, ανοικτό καφέ ή μαύρο.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΉ ΑΠΟ ΤΟΝ ΉΛΙΟ
ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΉ D

Η χρήση αντηλιακού είναι ένας από τους πιο
αποτελεσματικούς τρόπους ελάττωσης
της πρόωρης γήρανσης του δέρματος,
στην περίπτωση που οποιοδήποτε
τμήμα του σώματός σας εκτίθεται
στον ήλιο για περισσότερο από 20
λεπτά. Ωστόσο, η ορισμένου βαθμού έκθεση στον ήλιο είναι σημαντική για τη σύνθεση βιταμίνης D. Η
βιταμίνη D συμμετέχει στην ανάπτυξη του τριχώματος, του δέρματος και
των νυχιών και συντίθεται στο σώμα,
μόνο όταν ο δείκτης UV είναι πάνω
από 3 (για τον λόγο αυτόν, ο ρυθμός
σύνθεσής της διαφέρει ανάλογα με την
εποχή και την περιοχή). Μόλις 15 λεπτά
έκθεσης στον ήλιο είναι αρκετά για την
επαρκή σύνθεση βιταμίνης D. Η βιταμίνη D
λαμβάνεται επίσης με τη διατροφή, μέσω της
πρόσληψης λιπαρών ψαριών, αβγών, βουτύρου
και εμπλουτισμένου γάλακτος.

Συνήθειες ομορφιάς

• Χρησιμοποιείτε αντηλιακό με υψηλό δείκτη
προστασίας (τουλάχιστον SPF15), ακόμη
και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Επιλέγετε προϊόντα που παρέχουν παράλληλα
προστασία και από τις ακτίνες UVA.

• Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο μεταξύ 11
π.μ. και 2 μ.μ., όταν οι ακτίνες του ήλιου
είναι πιο δυνατές.

το να το έχετε ακάλυπτο, στην περίπτωση
που δεν έχετε καπέλο με πλατύ γείσο.
Χρησιμοποιείτε
αδιάβροχο αντηλιακό, όταν
•
κολυμπάτε, και ανανεώνετέ το, όταν βγαίνετε από το νερό.

• Διατηρείτε το δέρμα σας καλά ενυδατωμένο
πριν από και μετά την ηλιοθεραπεία, προκειμένου να αποτρέψετε την ξηροδερμία.

• Φροντίζετε ώστε να καλύπτετε το σώμα σας
με άνετα, ελαφρά ρούχα, εάν επιθυμείτε να

• Προσέχετε ιδιαίτερα, όταν βρίσκεστε στην

• Μην παραλείπετε να προστατεύετε τις ευαίσθητες περιοχές, όπως τη μύτη, τις θηλές

• Εξασφαλίζετε την προστασία των μωρών και
των παιδιών, χρησιμοποιώντας αντηλιακές

κάθεστε στον ήλιο, ακόμη και όταν βρίσκεστε στη σκιά.
• Μαυρίζετε σταδιακά. Ξεκινήστε με 20–30
λεπτά έκθεσης στον ήλιο την πρώτη ημέρα, αυξάνοντας τη διάρκεια αυτή κατά 5
λεπτά –το μέγιστο– ανά ημέρα.

παραλία – η επίπεδη επιφάνεια του νερού
μπορεί να αντανακλά έως και 100% τις
ακτίνες UV πάνω στο σώμα σας, ενώ η
άμμος αντανακλά το 20% των ακτίνων UV.
• Προστατεύετε τα μάτια σας, φορώντας μόνο
γυαλιά με την ένδειξη BSI (ή την αντίστοιχη ένδειξη που ισχύει στη χώρα σας).

του στήθους, τις φτέρνες των ποδιών, τα
αφτιά και την κορυφή του κεφαλιού σας
– ιδιαίτερα εάν υπάρχουν σημεία αραιής
τριχοφυΐας. Ακόμη και αν φορέσετε ένα
μαντίλι στο κεφάλι, είναι καλύτερο από

κρέμες, κατάλληλο ρουχισμό και καπέλα,
δεδομένου ότι οι βλάβες που προκαλούν οι
ακτίνες UV και σχετίζονται με την πρόωρη
γήρανση του δέρματος ξεκινούν ήδη από
την παιδική ηλικία.

Το ξέρατε ότι

?

Μια δίαιτα πλούσια σε αντιοξειδωτικές
βιταμίνες C, Ε και βήτα καροτενοειδή (τα
οποία βρίσκονται στα πορτοκαλο-κίτρινα
φρούτα και λαχανικά, όπως η παπάγια, τα
καρότα, η κολοκύθα και η γλυκοπατάτα)
συμβάλλει στην προστασία έναντι των
βλαβερών επιπτώσεων της ηλιακής
ακτινοβολίας. Το λυκοπένιο, μια κόκκινη
καροτενοειδής χρωστική που περιέχεται στην
παπάγια, στην γκουάβα, στο ροζ γκρέιπφρουτ,
στο πεπόνι και στην ντομάτα, προστατεύει,
επίσης, το δέρμα σας από τη UV ακτινοβολία
που προκαλεί τη γήρανση του δέρματος.
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Ύπνος ομορφιάς
Ο ύπνος είναι η περίοδος κατά την οποία επιτελείται η φυσιολογική ανάπλαση και αναζωογόνηση
του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, εκλύεται η αυξητική ορμόνη, η οποία ρυθμίζει και
επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης των ιστών που γηράσκουν, διατηρώντας σταθερά τα
επίπεδα του κολλαγόνου, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της σφριγηλότητας του δέρματος,
και τη μείωση του σχηματισμού των ρυτίδων. Όταν έχετε κοιμηθεί καλά το βράδυ, έχετε περισσότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, συγκεντρώνεστε με μεγαλύτερη ευκολία και αντιμετωπίζετε πιο αποτελεσματικά τις αγχώδεις καταστάσεις, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μια πιο
ελκυστική όψη. Σε μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal, μη εκπαιδευμένοι
παρατηρητές είδαν φωτογραφίες από άτομα που είτε είχαν κοιμηθεί για 8 ώρες είτε ήταν ξύπνιοι
για 31 ώρες και χαρακτήρισαν τα άτομα που είχαν υποστεί στέρηση του ύπνου ως λιγότερο υγιή,
λιγότερο ελκυστικά και πιο κουρασμένα συγκριτικά με τα άτομα που είχαν κοιμηθεί φυσιολογικά.
Μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά ο επαρκής ύπνος ελαττώνει το πρήξιμο που σχηματίζεται
γύρω από τα μάτια, αποτρέπει τον σχηματισμό μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια, καθώς και
την ερυθρότητα. Βοηθά, επίσης, το δέρμα να αποκτήσει λάμψη.
Μια άλλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι,
όταν η διάρκεια του ύπνου είναι μόλις 4 ώρες, τα αιμοφόρα αγγεία όλου του σώματος –συμπεριλαμβανομένου του δέρματος– έχουν μικρότερη ικανότητα να διαστέλλονται. Την ίδια στιγμή,
τα κουρασμένα άτομα έχουν πιο ρηχή αναπνοή, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η ποσότητα του
οξυγόνου που φθάνει στο αίμα. Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι η ελάττωση της μεταφοράς
βιταμινών, μετάλλων και οξυγόνου στο δέρμα, στα μαλλιά και στα νύχια, αλλά και η ελάττωση
της απομάκρυνσης των τοξινών και του διοξειδίου του άνθρακα. Δεν μας εκπλήσσει, λοιπόν, το
γεγονός ότι οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές για την εμφάνισή σας. Η κόπωση κάνει το δέρμα
να φαίνεται κουρασμένο, ωχρό και χωρίς λάμψη. Για τον λόγο αυτόν, ποτέ μην υποτιμάτε την
αξία ενός καλού ύπνου ομορφιάς!
Εάν αισθάνεστε κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιδιώξτε να πάρετε έναν αναζωογονητικό υπνάκο: έχει αποδειχθεί ότι ένας σύντομος ύπνος διάρκειας 5–15 λεπτών έχει σημαντική επίδραση στην αύξηση των επιπέδων της ενέργειάς σας. Ένας τέτοιος αναζωογονητικός

Συνήθειες ομορφιάς
• Αποφεύγετε να τρώτε μεγάλα ή πικάντικα γεύματα αργά το απόγευμα, δεδομένου ότι η διαδι-

κασία της πέψης μπορεί να σας δυσκολέψει
να πετύχετε βαθύ ύπνο.

• Μην πίνετε τσάι, καφέ ή άλλο ρόφημα που πε-

περιέχουν μαγνήσιο, το οποίο απορροφάται από
το δέρμα, λειτουργώντας ως μυοχαλαρωτικό και
προάγοντας τον ύπνο.

ριέχει καφεΐνη για τουλάχιστον 3 ώρες πριν
από την ώρα που πάτε για ύπνο.

• Αποφεύγετε την έντονη άσκηση τις απογευματινές
ώρες, καθώς η πρακτική αυτή ενεργοποιεί τον

κοντά στο μαξιλάρι σας ή αγοράστε ένα μαξιλάρι με άρωμα λεβάντας. Η εισπνοή αυτού
του φυσικού, κατευναστικού ελαίου μπορεί
να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του ύπνου.

• Εάν όλες οι μέθοδοι αποτυγχάνουν, χρησιμοποιείτε

• Ψεκάστε με λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου λεβάντα ένα κομμάτι βαμβάκι και αφήστε το
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• Κάνετε ένα μπάνιο με μεταλλικά άλατα της Νεκράς
Θάλασσας, πριν να πάτε για ύπνο. Τα άλατα αυτά

οργανισμό (ωστόσο, η τακτική άσκηση κατά τη
διάρκεια της ημέρας είναι σημαντική).

ψαλίδι για τις βλεφαρίδες, για να κάνετε τα μάτια
σας να φαίνονται πιο μεγάλα και ζωηρά. Για καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε και μάσκαρα που δίνει όγκο και μήκος στις βλεφαρίδες.

