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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΛΑΚΟΣ
Εκδότης του Υγεια Ευεξία

7 λάθη  
που κάνουμε  
στη διατροφή μας

Ο Έλληνας πατέρας της Ίατρικής έλεγε: «Η τροφή σου είναι το φάρμακό σου 
και το φάρμακό σου είναι η τροφή σου». Συνήθως καταναλώνουμε στα πλαί-

σια μιας υγιεινής διατροφής περισσότερα λαχανικά και φρούτα. Όμως τα τρώμε 
με τον σωστό τρόπο, ώστε να είναι πράγματι η τροφή μας το φάρμακό μας; Ας 

δούμε παρακάτω 7 λάθη που κάνουμε συνήθως, τρώγοντας λαχανικά και φρούτα:

1Καταναλώνουμε συμπληρώματα διατροφής με σκοπό να αντικαταστήσουμε τις 
ανάγκες μας σε βιταμίνες. Δεν είμαι κατά των συμπληρωμάτων, όμως το σωστό 

είναι να παίρνουμε τις βιταμίνες κατευθείαν από τα λαχανικά και τα φρούτα. 

2Ο χυμός φρούτων και λαχανικών (εννοείται όχι της αγοράς αλλά αυτός που παρα-
σκευάζουμε στο σπίτι, με τη βοήθεια του αποχυμωτή) δεν αντικαθιστά με κανέναν 

τρόπο την κατανάλωση ωμών λαχανικών και φρούτων. Σίγουρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις π.χ. για τα άτομα που κάνουν θεραπευτικές νηστείες, ή για όσους πάσχουν 

από κολίτιδα ή γαστρίτιδα. Όμως είναι λάθος να πιστεύουμε ότι αντικαθιστούν το πλήρες φρούτο 
και λαχανικό. 

3Δεν τηρείται η εποχιακή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Η φύση έχει μεριμνήσει το κάθε φρού-
το να βγαίνει την κατάλληλη εποχή του χρόνου. Το καρπούζι π.χ. ή το αγγούρι βγαίνουν το καλοκαίρι, 

μιας και έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, κάτι που χρειάζεται ο οργανισμός μας, ενώ τα κάστανα, τα 
καρύδια ή οι ελιές ωριμάζουν το φθινόπωρο, όταν ο οργανισμός χρειάζεται τη μεγαλύτερη θερμιδική τους 

αξία, για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον χειμώνα. Εκτός αυτού τα φρούτα και λαχανικά που είναι εκτός 
εποχής, είναι λιγότερο ανθεκτικά απέναντι στα παράσιτα και τις ασθένειες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται 

με περισσότερα φυτοφάρμακα και χημικές ουσίες.

4Ακούω συχνά από διάφορους «υγιεινιστές» ότι πρέπει να καταναλώνουμε συχνά μπρόκολο ή κουνουπίδι, 
γιατί κάνουν πολύ καλό. Δεν μας λένε όμως ότι η θερμότητα μειώνει ή ακόμα και εξαφανίζει εντελώς τις 

βιταμίνες, τα μεταλλικά άλατα και τα ένζυμα, με αποτέλεσμα να παίρνουμε μόνο φυτικές ίνες και τίποτε άλλο. 
Αν πάλι πρέπει να τα μαγειρέψουμε, τότε καλό είναι να αποφεύγουμε τις χύτρες ταχύτητος (λόγω υψηλής 

θερμοκρασίας) και να προτιμάμε να τα μαγειρεύουμε στον ατμό. Αν πάλι τα βράσουμε, ο βρασμός να είναι 
σύντομος, όσο χρειάζεται για να μαλακώσουν και καλό θα είναι μετά να μην τα αφήνουμε μέσα στο νερό. 

5Ακόμη και όταν τρώμε ωμά λαχανικά και φρούτα, που είναι το σωστό, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε 
τον τρίφτη, την πολτοποίηση, το μπλέντερ, γιατί το οξυγόνο σε συνδυασμό με το φως, είναι ισχυροί 

οξειδωτικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα να αδρανοποιούνται ουσίες, όπως οι βιταμίνες που είναι πολύ 
ευαίσθητες. Για παράδειγμα τρίψιμο του κρεμμυδιού στον τρίφτη, κόψιμο της ντομάτας κάποια ώρα 

πριν τη φάμε, ή μήλο κομμένο πριν λίγη ώρα. 

6Υπάρχει η κακή συνήθεια να καταναλώνονται τα φρούτα μετά ακριβώς από το φαγητό. Το 
σωστό είναι, εάν θέλουμε να επωφεληθούμε από τις ευεργετικές ιδιότητές τους, να κατα-

ναλώνονται ανάμεσα απ’ τα γεύματα. Τα ωμά λαχανικά (σαλάτες) καλό είναι να τρώγονται στην 
αρχή του γεύματος και αυτό γιατί, πεινώντας, μπορεί να καταναλώσουμε μεγαλύτερη ποσότητα 

και ως εκ τούτου να πάρουμε περισσότερες βιταμίνες, μεταλλικά άλατα και φυτικές ίνες, ενώ η 
στομαχική και εντερική κινητικότητα και επομένως η πέψη διεγείρεται καλύτερα από τροφές 

όπως τα λαχανικά. 

7Ένα άλλο λάθος που γίνεται συχνά είναι η αγορά φρούτων και λαχανικών που δεν προέρ-
χονται από βιολογικές καλλιέργειες. Δηλαδή φορτωμένα χημικά λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, 

εντομοκτόνα και οτιδήποτε άλλο που συντελεί, ώστε να φτάσει στο πιάτο μας ένα προϊόν όχι μόνο 
απογυμνωμένο από βιταμίνες και θρεπτικά στοιχεία αλλά και επικίνδυνο για την υγεία μας.

www.ygeiaevexia.gr
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ΦΘΙΝΟΠΩΡO
ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΑΠΌΤΌΞΙΝΩΣΗ

ΡΥΘΜΊΣΤΈ
το πεπτικό σας σύστημα

m Καθαρίστε το έντερο: Το έντε-
ρο καθαρίζει το σώμα από τις τροφι-
κές τοξίνες και από ουσίες που δεν 
απορροφώνται, επιβαρύνοντας έτσι 
τις μεταβολικές, αλλά και τις διανο-
ητικές λειτουργίες του οργανισμού. 
Η ομαλή κάθαρση του εντέρου επι-
τρέπει τη δημιουργία χώρου για την 
καλύτερη απορρόφηση των θρεπτι-
κών ουσιών που προσφέρουν ενέρ-
γεια και δύναμη.
m Το «φαρμακείο» του μήνα: 
Μετά τις διακοπές είναι πολύ συχνά 
τα ουρολογικά προβλήματα και οι 
εντερικές ανωμαλίες. Αντιμετωπίστε 
τα αμέσως με την βοήθεια του μύρ-
τιλου και των δαμάσκηνων.
m Η εντερική ανωμαλία: Είναι 
ένα ανεπιθύμητο «δώρο» που μας 
έρχεται μετά το τέλος των διακο-
πών. Η αλλαγή της διατροφής, του 
κλίματος και του τρόπου ζωής μας, 
επηρεάζουν το μεταβολισμό, διατα-
ράσσοντας τη φυσική του ισορρο-
πία. Η πέψη επιβραδύνεται και το 
έντερο γίνεται οκνηρό.
m Αντιμετώπιση: Για να καθαρίσε-
τε, ν’ αναζωογονήσετε και να απο-
τοξινώσετε το πεπτικό σας σύστη-
μα, ώστε να πετύχετε την ομαλή 
λειτουργία του, χρειάζεται να πίνε-
τε ένα ποτήρι φυσικό χυμό από δα-
μάσκηνα κάθε πρωί, μόλις ξυπνάτε 
για τις πρώτες 15 μέρες του μήνα.

Δαμάσκηνα κάθε πρωί
Ο χυμός τους, αν τον πιείτε νηστι-
κοί κάθε πρωί, συμβάλλει στην καλή 
λειτουργία του εντέρου. Ακόμη, για 
να αρχίσετε καλά τη μέρα σας, προ-
τιμήστε μια πλούσια σε ενέργεια 
φρουτοσαλάτα.

ΝΈΦΡΑ, ΣΥΚΏΤΊ ΚΑΊ ΔΈΡΜΑ
πρωταγωνιστές
στην αποτοξίνωση

Πράγματι, αυτά τα όργανα συμβάλ-
λουν στην αποτοξίνωση του οργανι-
σμού μας, χωρίς βέβαια, να ξεχνάμε 
και το πεπτικό μας σύστημα που παί-
ζει βασικό ρόλο στην αποβολή των 
τροφικών τοξινών.

ΝΈΦΡΑ
βοηθήστε τη διούρηση

Τα νεφρά πραγματοποιούν μια ερ-
γασία σιωπηλή, αλλά ιδιαίτερα ση-
μαντική, δια μέσου της οποίας απο-
βάλλονται πολλές άχρηστες ουσίες 
του μεταβολισμού, που αν συσσω-
ρευτούν  μειώνουν την καλή οξυγό-
νωση των ιστών, η νεφρική κόπω-
ση (εξαιτίας της κατακράτησης των 
τοξινών, των αλάτων ή των μολύν-
σεων) δημιουργεί μια γενική κόπω-
ση, και χρειάζεται χρόνος, αλλά και 
αλλαγή στον τρόπο διατροφής για 
να την ξεπεράσουμε, η καλή διού-

ρηση συμβάλλει στην αποβολή της 
«σκουριάς», όλων των αποβλήτων 
του μεταβολισμού και ιδιαίτερα αυτή 
την περίοδο μας βοηθά στην επανά-
κτηση της χαμένης ενέργειας.

ΣΥΚΏΤΊ

Το συκώτι είναι το κεντρικό όργα-
νο του μεταβολισμού: συνθέτει, κα-
ταστρέφει, καθαρίζει και… παράγει 
δικές του τοξίνες. Αυτή την εποχή 
μάλιστα συμβαίνει το εξής παρά-
δοξο: αφού έχει δώσει όλη του την 
ενέργεια κατά τον Ίούλιο και τον 
Αύγουστο, θα έπρεπε τώρα να ανα-
παυθεί για να επανακτήσει δυνάμεις. 
Αντίθετα οι αυξημένες επαγγελμα-
τικές μας υποχρεώσεις επιβάλλουν 
στο συκώτι επιπλέον δραστηριότητα 
και δύναμη.
Η υπερκόπωση του συκωτιού μας 
επιβαρύνει τόσο διανοητικά, όσο 
και σωματικά, δημιουργώντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο ένα φαύλο κύ-
κλο. Συμβάλλοντας στην καλή λει-
τουργία, προσφέρουμε στον οργανι-
σμό μας ενέργεια και νοητική διαύ-
γεια. Γι΄ αυτό αποφύγετε το αλκοόλ 
και το κρέας που είναι από όλες τις 
ουσίες, εκείνη που μας γεμίζει τις 
περισσότερες τοξίνες. Μία ιδανική 
αποτοξίνωση θα ήταν να αποκλεί-
σουμε το κρέας για ένα μήνα, αλλά 
αν αυτό φαίνεται ιδιαίτερα δύσκο-
λο, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε 
για 15 μέρες.

Άφθονο νερό

 και πολλά φρούτα

και λαχανικά

θα βοηθήσουν

στην καλύτερη

εφίδρωση

και ενυδάτωση

του δέρματος

Πρώτο βήμα: Αποτοξίνωση
Η πείρα και η σοφία της παραδοσιακής λαϊκής ιατρικής μας διδάσκει πως για να 

βάλουμε ξανά σε κίνηση τον οργανισμό μας πρέπει πρώτα να τον «καθαρίσου-

με». Οι ειδικοί επίσης συμφωνούν και επισημαίνουν πως αν το ανοσοποιητικό 

μας σύστημα δεν ενισχυθεί, κινδυνεύουμε να περάσουμε έναν άσχημο χειμώνα. 

Ο Σεπτέμβρης λοιπόν, είναι ο ιδανικός μήνας για να καθαρίσουμε τον οργανι-

σμό μας, αρχίζοντας από μια αποτοξίνωση που θα βασίζεται στην αποχή από 

το κρέας και ταυτόχρονα στην κατανάλωση φρέσκων λαχανικών και φρούτων.

Από την Επιστημονική ομάδα του Υγεία Ευεξία
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Βάλτε φρένο

στη κατανάλωση

κρέατος και αλκοόλ

και εξασφαλίστε την

καλύτερη λειτουργία

του συκωτιού

που χαρίζει στον

οργανισμό ενέργεια

και νοητική διαύγεια

• 3 δαμάσκηνα

• 2 σύκα

• σταφύλι

• ψίχα καρυδιού 
  (από 5 καρύδια)

Δεδομένης την υψηλής 
ποσότητας σακχάρων που 
περιέχουν τα φρούτα, μην 
προσθέσετε καμία γλυκα-
ντική ουσία. Καταναλώ-
στε τη φρουτοσαλάτα σαν 
πρωινό τρεις φορές την 
εβδομάδα. Θα σας προσφέ-
ρει μεγάλη ενέργεια και δύ-
ναμη. Για ένα ολοκληρωμέ-
νο γεύμα, μπορείτε να συ-
νοδέψετε ή να την ανακα-
τέψετε με γιαούρτι

Η
 Φ

ΡΟ
Υ

ΤΟ
Σ

Α
Λ

Α
ΤΑ

 Τ
Ο

Υ
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Η
Ν

Α
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Αν υποφέρετε από δερματικές παθήσεις, όπως ακμή και 
καλόγερους ήρθε η ώρα να τα αντιμετωπίσετε με φυ-
σικό τρόπο χρησιμοποιώντας τα βότανα που σας προ-
σφέρει απλόχερα η φύση.

Αιθέριο έλαιο μελαλεύκης ή γαρίφαλου
Τόσο η μελαλεύκη, και κυρίως το αιθέριο έλαιό της, 
όσο και το γαρίφαλο είναι γνωστά για την ισχυρή αντι-
σηπτική και αντιβιοτική τους δράση, παρόλο που στη 
σύγχρονη Δύση το γαρίφαλο δε χρησιμοποιείται ιδιαί-
τερα σαν αντισηπτικό. Χρησιμοποιήστε 1 σταγόνα από 
αιθέριο έλαιο μελαλεύκης ή γαρίφαλου κάνοντας επά-
λειψη στην κορυφή του καλόγερου ή στα σπυράκια 2 
φορές τη μέρα

Καλέντουλα
Η καλέντουλα είναι το καλύτερο γιατρικό για το δέρ-
μα χάρη στις αντισηπτικές και επουλωτικές ιδιότητες 
των πορτοκαλί πετάλων της. Γι’ αυτό το λόγο άλλω-
στε και χρησιμοποιείται για πολλές παθήσεις από ακμή 
έως μυκητιάσεις και εγκαύματα! Για την ακμή και τους 
καλόγερους πάρτε αλοιφή ή κρέμα ή αδιάλυτο βάμμα 
καλέντουλας και αλείψτε την πυώδη περιοχή 2 φορές
την ημέρα

Κόκκινη φτελιά & εχινάτσεα
Η κόκκινη φτελιά είναι ένα θρεπτικό και καταπραϋντικό 
φυτό, το οποίο μόλις απλωθεί στο δέρμα το μαλακώνει 
και το προστατεύει και η εχινάτσεα σαν το σπουδαιότε-
ρο διεγερτικό του ανοσοποιητικού βοηθά τον οργανι-
σμό να αντιμετωπίσει τη δερματική φλεγμονή. Αναμίξτε 
λοιπόν 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κόκκινης φτελιάς 
με βάμμα εχινάτσεας μέχρι να φτιάξετε μια πηκτή και 
λεία πάστα. Χρησιμοποιήστε το μείγμα σαν κατάπλασμα 
πάνω στον καλόγερο και δέστε την περιοχή προσεκτι-
κά. Αφήστε για 1-2 ώρες και στη συνέχεια απομακρύ-
νετε τον επίδεσμο. Το μείγμα αυτό είναι ιδανικό για να 
απομακρύνει το πύον από τους καλόγερους, χωρίς να 
μολυνθεί η περιοχή, όπως πιθανό να γίνει αν σπάσετε 
εσείς τον καλόγερο.

Για να αποκτήσετε δέρμα αψεγάδιαστο, ζωντανό, σφρι-
γηλό και πάνω απ’ όλα υγιές φτιάξτε εσείς η ίδια τα καλ-
λυντικά χρησιμοποιώντας την κοσμετολογία της φύσης!

Κρέμα προσώπου
Θα χρειαστείτε:

1/2 φλιτζάνι κριθάρι
2,5 λίτρα βραστό νερό
2 λεμόνια
6 πορτοκάλια
μαύρη ζάχαρη ή μέλι

Μέθοδος παρασκευής
1. Βάλτε το κριθάρι σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέ-

στε το βραστό νερό και αφήστε το να σιγοβράσει σε 
χαμηλή φωτιά για 1 ώρα περίπου, σκεπασμένο με 
το καπάκι.

2. Στύψτε τα φρούτα και κρατήστε το χυμό τους
3. Στραγγίστε το νερό από το βρασμένο κριθάρι σ’ ένα 

μπολ και προσθέστε τη ζάχαρη ή το μέλι και ξύσματα 
από τη φλούδα των πορτοκαλιών και των λεμονιών.

4. Αφήστε το να κρυώσει. Βγάλτε τα ξύσματα και προ-
σθέστε το χυμό των λεμονιών και των πορτοκαλιών.

5. Διατηρήστε το στο ψυγείο. Κάντε επαλείψεις στο πρό-
σωπό σας πρωί και βράδυ.

Γαλάκτωμα καθαρισμού
Θα χρειαστείτε:

1 μεγάλο αγγούρι
1 κουταλιά της σούπας χαμομήλι αποξηραμένο
1 φλιτζάνι νερό
1 κουταλιά της σούπας αλόη
1 κουταλιά της σούπας γλυκερίνη
1 κουταλάκι νερό αμαμηλίδας (στα φαρμακεία)

Μέθοδος παρασκευής
1. Βράζετε το χαμομήλι με το νερό για 5 λεπτά. Σουρώ-

νετε και αφήνετε να κρυώσει.
2. Κόβετε το αγγούρι με τη φλούδα σε κομμάτια και το 

λιώνετε στο μπλέντερ. Σουρώνετε το χυμό που έμεινε.
3. Αναμειγνύετε όλα τα υλικά καλά και αδειάζετε σε 

πολύ καθαρό μπουκάλι.
4. Διατηρείτε στο ψυγείο για 10 ημέρες.
5. Μετά τον καθαρισμό του δέρματος με το γαλάκτωμα 

αυτό ξεβγάλτε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό -είναι 
πολυτιμότερο από οποιαδήποτε λοσιόν.

Γ ΙΑΤΡΟΣOΦ ΙΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΆ

Αντιμετωπίστε  

τις δερματικές  

παθήσεις με  

τα βότανα που  

προσφέρει η φύση 

Από την Επιστημονική ομάδα του Υγεία Ευεξία

Θυμηθείτε πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας πριν 
χρησιμοποιήσετε κάποιο βότανο, ειδικά αν παίρνετε άλλα 
φάρμακα, είστε αλλεργικοί ή είστε έγκυος, γιατί πολλές 
φορές μπορεί να γίνουν τοξικά για τον οργανισμό

Tip
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100%
naturel  
skin care

 www.lavera.gr

Νέο
Νέο

Η σειρά έχει αποσπάσει το Βραβείο Silver στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό Sleep Awards 2022

Φυσικά Ενεργά 
Συστατικά

Σειρά περιποίησης νυκτός από την lavera:
•    Μοναδική ρουτίνα φροντίδας και ομορφιάς, από πανίσχυρα 

συστατικά της φύσης, με βιολογικό σταφύλι & βιταμίνη Ε
•    Διώχνει τα σημάδια κούρασης
•    Ενισχύει την ανανέωση των κυττάρων και ενυδατώνει σε βάθος
•    Για καθαρό, φωτεινό όμορφο δέρμα το πρωί 

Best Organic Night Cream  
in Greece for the Year 2022

Φυσικά όμορφη κατά τη διάρκεια της νύχτας! 



Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, περισσότερο από 25 εκατομμύρια άνθρωποι στις Η.Π.Α., 
υποφέρουν από αγχώδεις διαταραχές, που περιλαμβάνουν υπερβολική ανησυχία ή φόβο για αντικείμενα ή 
καταστάσεις και επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού, πράγματα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής.

Tο άγχος αντιπροσωπεύει μια απαραίτητη απάντηση που δι-
ατηρεί την ομοιόσταση, κατά την έκθεση σε περιβαλλοντικές 
αλλαγές. Όταν το άτομο εκτίθεται σ΄ένα συγκεκριμένο στρε-
σογόνο παράγοντα, συμβαίνουν αλλαγές στο ανθρώπινο 
σώμα. Αυτή η προγραμματισμένη απάντηση είναι γνωστή ως 
απόκριση του stress. H σύγχρονη ζωή προκαλεί υπερβολική 
εγκεφαλική διέγερση, λόγω συνθηκών ομαδικής διαβίωσης, 
εξαντλητικών ωραρίων εργασίας, πράγμα που προκαλεί συ-
νεχή έκθεση στο stress. Αυτή η συνεχής έκθεση, μπορεί να 
προκαλέσει επιζήμιες βιολογικές αντιδράσεις. Ο οργανισμός 
εκκρίνει ορμόνες και φλεγμονώδεις κυτοκίνες και μπορεί να 
αναπτύξει άγχος, κατάθλιψη και διαταραχές πανικού. 
Εδώ λοιπόν, σ’ αυτούς τους μηχανισμούς δράσης υπει-
σέρχεται ένα φαρμακευτικό φυτό, που χρησιμοποιείται ως 
λαϊκό φάρμακο στην Κίνα, την Κορέα, την Ίαπωνία, για 
πάνω από 2000 χρόνια. Πρόκειται για την ρίζα του Panax 
ginseng γνωστού ως Κορεατικού ή Ασιατικού Ginseng. Τα 
κύρια βιοενεργά συστατικά του είναι μία ομάδα σαπωνινών 
τα ginsenosides, με τριτερπενοειδή δομή και σύμφωνα 
με τις δομικές και φαρμακολογικές τους ιδιότητες, εμπλέ-
κονται στην λειτουργία του Κ.Ν.Σ., συμπεριλαμβανομέ-
νης της μάθησης, της μνήμης και των νευροεκφυλιστικών 
ασθενειών. Η συμβολή του ginseng είναι αποτελεσματική 
έναντι του οξειδωτικού αλλά και του νιτροδογόνου stress. 
Οι φαρμακολογικές του επιδράσεις έχουν αποδειχθεί στον 
διαβήτη, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον καρκίνο, την ενί-
σχυση της λειτουργίας του Κ.Ν.Σ. για την ανακούφιση από 
το stress. Συμβάλλει στην πρόληψη αυτοάνοσων νοσημά-
των καταστέλλοντας την υπερβολική έκκριση προφλεγμο-
νωδών κυτοκινών, που προκαλείται από το επίμονο stress. 
Το ginseng εμπλέκεται στη ρύθμιση του άξονα υποθαλά-
μου-υπόφυσης-επινεφριδίων και στον έλεγχο των ορμονών, 
παράγοντας έτσι ευεργετικά αποτελέσματα στην καρδιά και 
τον εγκέφαλο, σε περιπτώσεις παθήσεων των οστών καθώς 
και στην ανακούφιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Πρό-
σφατες μελέτες υποδηλώνουν τη χρησιμότητά του στην 
πρόληψη και θεραπεία φλεγμονωδών νόσων όπως ο δια-
βήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και το αλλεργικό άσθμα. 
Καταστέλλοντας τη χρόνια φλεγμονή, που προκαλείται από 
την κατάθλιψη και το άγχος, θεωρείται ότι θα μπορούσε να 
συμβάλει ευεργετικά στην πρόληψη δευτερογενών παθήσε-
ων, όπως άνοιας, Alzheimer, παχυσαρκία, διαβήτη, έχοντας 
και ανοσοπροστατευτική δράση. Ένα άλλο βότανο, γνωστό 
στην Αγιουβερδική Ίατρική ως ashwagandha, θεωρείται 
προσαρμογόνο με ευρεία εφαρμογή στο stress, την κατά-
θλιψη και την αϋπνία. Το εκχύλισμα της ρίζας και των φύλ-
λων του εμφανίζουν αξιοσημείωτη δράση κατά του stress 
και του άγχους σε μελέτες τόσο σε ανθρώπους όσο και σε 
ζώα. Το βότανο αυτό είναι ευεργετικό σε αγχώδεις διαταρα-
χές, διαταραχές ύπνου, μυϊκούς σπασμούς και επιληπτικές 
κρίσεις. Ένα άλλο είδος τζινσενγκ, γνωστό ως βραζιλιάνικο 
τζίνσενγκ, αλλιώς γνωστό ως suma, επίσης χρησιμοποιεί-
ται εδώ και αιώνες στην φαρμακολογία των τόπων, για να 
θεραπεύει την χαμηλή λίμπιντο αλλά και το stress. Επίσης 
χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική ως ενισχυτικό 
της ανοσοποιητικής λειτουργίας στην πρόληψη του καρ-
κίνου, στην διόρθωση σεξουαλικών προβλημάτων, στην 
ενίσχυση της ενέργειας, την καταπράυνση του stress, την 
ανακούφιση από τον πόνο και το άγχος και την σεξουαλι-
κή ευεξία. Επίσης η δράση της ρίζας έχει αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες, άρα χρησιμεύει στην πρόληψη των αυτοάνοσων 

και της χρόνιας φλεγμονής. Ένα άλλο γνωστό σε όλους 
φυτό, που χρησιμοποιείται ευρέως για την απώλεια μνήμης 
που σχετίζεται με το stress και την γήρανση, είναι ο βα-
σιλικός. Χρησιμοποιείται ευεργετικά στην κατάθλιψη, στην 
υποστήριξη της ανάρρωσης μετά από αγγειακά, σε εγκε-
φαλικά επεισόδια, στην βελτίωση του σακχάρου νηστείας, 
της χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, στην μείωσης της 
αρτηριακής πίεσης, στην πρόληψη μορφών καρκίνου όπως 
του μαστού, του παχέος εντέρου και του παγκρέατος. Έχουν 
γίνει μελέτες για την ευεργετική του δράση στο διαβήτη, 
αλλά και σε ομάδες ατόμων με τουλάχιστον τρία συμπτώμα-
τα stress, όπου απέδειξαν ευνοϊκά αποτελέσματα σε σχέση 
με placebo, στην ομάδα που το έλαβε ως φάρμακο. Ένα 
άλλο βότανο που κλινικά έχει συνταγογραφηθεί για ασθέ-
νειες που σχετίζονται με το stress, είναι το Astragalus. Το 
βότανο αυτό χρησιμοποιείται ως τονωτικό στην Παραδοσια-
κή κορεατική ιατρική. Μία μελέτη απέδειξε ότι το Astragalus 
απέτρεψε την επαγόμενη από το stress απώλεια των ανο-
σοαντιδραστικών νευρώνων της CHAT, υποδηλώνοντας ότι 
το φυτό ασκεί ευεργετικά αποτελέσματα στην χολινεργική 
νευροδιαβίβαση στον εγκέφαλο (μελέτη από το πρόγραμ-
μα ΕΑΑ της Σεούλ και το πρόγραμμα γνωσιακής νευροε-
πιστήμης του υπουργείου επιστήμης και τεχνολογίας της 
Κορέας). Ανάλογες μελέτες, διεξήχθησαν και με ένα άλλο 
φυτικό φάρμακο, την Glycyrrhizae radix, που χρησιμοποι-
είται ευρέως στην Ανατολική και Αγιουβερδική ιατρική και 
για πεπτικές διαταραχές. Η χορήγηση της γλυκόριζας έδειξε 
πως είχε τη δυνατότητα να μετριάσει τις συμπεριφορικές 
και νευροχημικές βλάβες που προκαλούνται από το stress. 
Ένα άλλο βότανο που μελετήθηκε η δράση του στο stress 
είναι η Rhodiola rosea. Οι μοριακοί μηχανισμοί της δράσης 
των εκχυλισμάτων του φυτού, έχουν μελετηθεί μαζί με τις 
βιοδραστικές ενώσεις του, την σαλιδροζίνη. Τα εκχυλίσματα 
του φυτού και η σαλιδροζίνη, μπορούν να επιβάλουν κυττα-
ρικά και συστηματικά οφέλη, παρόμοια με την επίδραση των 
θετικών παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής, στις φυσιολογι-
κές λειτουργίες, αλλά ενδείκνυται και για την πρόληψη του 
καρκίνου στον άνθρωπο, ιδιαίτερα της ουροδόχου κύστης. 
Αφορμή για την έρευνα και τους μηχανισμούς δράσης των 
αντι-στρες ιδιοτήτων των φυτών που περιγράφηκαν πρότε-
ρα, έδωσε η επιστημονική μας περιέργεια, μελέτης των φυ-
τών, που περιέχονται σε μία φόρμουλα, επονομαζόμενη «Νο 
Stress» της εταιρείας Natural Vitamins. Ως βελονίστρια και 
ομοιοπαθητικός αλλά και ως ειδικός σε φυτοθεραπεία και 
αρωματοθεραπεία, συχνά έχω την ανάγκη να συνταγογρα-
φώ κάποια συμπληρώματα, μαζί με τις θεραπείες βελονι-
σμού ή ομοιοπαθητικής που να παρέχουν anti-stress κάλυ-
ψη ευρέος φάσματος στους ασθενείς μου. Ίδιαίτερα στην 
εποχή μας, όπου η εισβολή της covid-19 λοίμωξης έχει ανυ-
ψώσει υπερβολικά το επίπεδο του stress, προσβεβλημένων 
και μη προσβεβλημένων ατόμων. Επίσης ανησυχητικά έχει 
αυξηθεί η νόσηση από καρκίνο, είτε γιατί έχει αυξηθεί το 
stress και το άγχος επιβίωσης, είτε γιατί έχουν παραμεληθεί 
οι συμβατικοί έλεγχοι λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος 
υγείας από την νόσηση covid ή γιατί οι ίδιοι οι ασθενείς 
φοβούνται να προγραμματίσουν προληπτικούς ελέγχους. 
Θεωρώ λοιπόν ότι η αντιμετώπιση του stress με φυτικά συ-
μπληρώματα, θα έδινε ένα παραπάνω χέρι βοηθείας στην 
πρόληψη παρενεργειών από ανεπιθύμητες καταστάσεις που 
μπορεί να επακολουθήσουν, όπως είδαμε με τους μηχανι-
σμούς πρόκλησης χρόνιου stress.

ΆΓΧΟΣ & ΣΤΡΕΣ 
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΉΣ

Επιμέλεια: Dr Παπακωνσταντίνου Ευφροσύνη

Dr Παπακωνσταντίνου Ευφροσύνη
Ολιστικός Ιατρός Παθολόγος,
ομοιοπαθητικός, βελονίστρια
Η ιατρός Παπακωνσταντίνου Ευφροσύνη αποφοί-
τησε αποκτώντας τον τίτλο της διδάκτορος της 
Ιατρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της 
Νεάπολης της Ιταλίας Federico II, προτύπου Ιατρι-
κού Πανεπιστημίου.
Απέκτησε μετά από αυστηρές εξετάσεις την Άδεια 
Ασκήσεως Επαγγέλματος από το Ιταλικό κράτος 
στο πανεπιστήμιο της Νάπολης και κατά τον επα-
ναπατρισμό της στην Ελλάδα εγγράφηκε στον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, πήρε άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κριτή-
ρια στην Ελλάδα και έκανε την υπηρεσία υπαί-
θρου (αγροτικό) στο κέντρο υγείας ΓΥΘΕΙΟΥ, με 
έδρα την Πετρίνα Λακωνίας, όπου και υπηρέτησε 
πάνω από 1 χρόνο.
Εκπαιδεύτηκε ως ειδικευόμενη της Ειδικής Παθο-
λογίας για 1,5 χρόνο στο Ογκολογικό Νοσοκομείο 
Άγιοι Ανάργυροι και τελείωσε την εκπαίδευσή της 
στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υπηρέτησε 
για 3,5 χρόνια.
Παράλληλα με την παρακολούθηση της ειδικό-
τητος έκανε 2 χρόνια εντατικών σπουδών στην 
Ομοιοπαθητική, σε Ειδικό Εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα, που θέσπισε ο Γιώργος Βυθούλκας με τους 
καλύτερους ιατρούς–συνεργάτες–εκπαιδευτές 
στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ. Στο 
τέλος της εκπαίδευσης έγιναν αυστηρές εξετά-
σεις, τις οποίες η ιατρός πέρασε με επιτυχία και 
έλαβε τον «Ειδικό Τίτλο Σπουδών».
Παράλληλα φοίτησε, παρακολουθώντας τα διε-
τούς διάρκειας μαθήματα της Σχολής βελονισμού 
στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου 
PEACE andDEVELOPMENT του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας και έλαβε το αντίστοιχο «ΔΙΠΛΩ-
ΜΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ».
Το 2000 παρακολούθησε διετές πρόγραμμα 
Ομοτοξικολογίας, Ομοιοσινιατρικής υπό του κα-
θηγητού Massimo Melleli Roia υπό την αιγίδα 
Nobile ColleggioItaliano. Το 2010 απέκτησε 
το Δίπλωμα Αισθητικού Βελονισμού από την 
Dr Radha Thambirajah (Κίνα), καθηγήτρια και 
συγγραφέα συγγραμμάτων με θέματατοσο τον 
παραδοσιακο βελονισμο,οσο καιτον αισθητικο βε-
λονισμο . Μετεκπαιδεύτηκε στην Ομοτοξικολογία 
και ειδικεύτηκε σε τεχνικές διάγνωσης μέσω συ-
σκευών ανίχνευσης κατά VOLL (EAV). Τη χρονική 
περίοδο 2011-2012 συμμετείχε σε διετές πρό-
γραμμα φοίτησης Ωτοβελονισμού του Καθηγητή 
Giancarlo Bazzoni υπό την αιγίδα της G.S.A.T.N. 
(Διεθνής Σχολή Εκπαίδευσης Ωτοβελονισμού), 
αναγνωρισμένη από την ICMART (διεθνής φορέ-
ας Βελονισμού).
Παρακολούθησε και εκπαιδεύτηκε στην Εφαρμο-
σμένη Κινησιολογία απο τον Dr. Oleg Suhorukov 
(Αθήνα, Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016).
Είναι συνεργάτης του καθηγητή, καθηγήτρια της 
G.S.A.T.N. της Ιταλικής σχολής για την Ιταλία και 
την Ελλάδα που είναι μέλος της FISA και συμμε-
τέχει έχοντας την επιστημονική επιμέλεια όλου του 
προγράμματος και της εκπαίδευσης των ιατρών 
στον ωτοβελονισμό, υπό τον Giancarlo Bazzoni. 
Τα τελευταία χρόνια παρακολούθησε ειδικά σε-
μινάρια πάνω στην διάγνωση και τις θεραπευτι-
κές τεχνικές του βελονισμού,με καθηγητρια την 
RandaTambirajah. Το 2008 παρακολούθησε τις 
εργασίες του 5ουΠανελλήνιου Συνέδριου Με-
λισσοθεραπείας. Τον Μάρτιο του 2009 παρακο-
λούθησε σεμινάριο πάνω στις ειδικές τεχνικές 
μελισσοθεραπείας και βελονισμού με δηλητήριο 
της μέλισσας, όπου και απέκτησε πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης 2ου επιπέδου από τον καθηγητή 
Roc Domerego, καθηγητή βιολογίας της ιατρικής, 
σχολής Βρυξελλών και προέδρου της European 
Apitherapy και του Dr Theodore Cherbulier, προέ-
δρου της Apitherapy Commissionτης APIMONDIA.

Αχιλλέως 7-9 , Παλαιό Φάληρο
Τηλ. 210 7517837
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APPROVED FACILITY

NO STRESS
F O R M U L A

Licorice Root

Panax Ginseng

Rhodiola Rosea Root

Ashwagandha

Astragalus Root

Holy Basil Leaf

Suma Root Siberian Ginseng 

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 68Β, ΓΛΥΦΑΔΑ 16562, TΗΛ. +30 210 9650 594, EMAIL INFO@NATURALVITAMINS.GR, WWW.NATURALVITAMINS.GR

Προϊόν γνωστοποιημένο στον Ε.Ο.Φ. 91688 10/9/2018. Ο αριθμός γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Φ. δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.. Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 
αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά.

Ξεχωρίζει γιατί είναι η μόνη φόρμουλα για το άγχος και το 
στρες που περιέχει 13 συστατικά (βιταμίνες, μέταλλα και 
βότανα) σε υψηλές δοσολογίες και στο σωστό συνδυασμό 
μεταξύ τους. Ορατά αποτελέσματα συνήθως σε 5-6 ημέρες.

ΜΕΙΩΝΕΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ STRESS
ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ

ΜΕΙΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ,
ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΝΟΥ

ΞΥΠΝΑΣ
ΕΥΔΙΑΘΕΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

MADE IN USA



Ή ΆΛΉΘΕΙΆ ΓΙΆ ΤΉΝ ΚΥΡΙΆΡΧΙΆ 
ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ
Και εδώ είναι η σκληρή αλήθεια: Η κυ-
ριαρχία των οιστρογόνων βρίσκεται στο 
υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. 
Βλέπουμε τα υψηλά ποσοστά οιστρογό-
νων να αυξάνονται δραματικά, τόσο στις 
γυναίκες όσο και στους άνδρες, σε όλες 
τις ηλικιακές κατηγορίες. Και τα ποσοστά 
καρκίνων και χρόνιων ασθενειών που 
συνδέονται με την κυριαρχία των οιστρο-
γόνων αυξάνονται μαζί με αυτήν.
Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσω 
για το τι είναι η κυριαρχία των οιστρογό-
νων και πώς εκτίθεστε στα ξενοοιστρογό-
να. Στη συνέχεια, θα μοιραστώ τις απλές 
αλλαγές διατροφής και τρόπου ζωής που 
μπορείτε να κάνετε για να ελαχιστοποιή-
σετε τον κίνδυνο κυριαρχίας των οιστρο-
γόνων. Θα καλύψω επίσης πώς μπορείτε 
να καθαρίσετε φυσικά τα οιστρογόνα από 
το σύστημά σας και να διατηρήσετε μια 
άριστη ορμονική ισορροπία.

ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΆ;
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι 
τα οιστρογόνα είναι μια γυναικεία σεξου-
αλική ορμόνη και, εν μέρει, αυτό είναι 
αλήθεια. Τα οιστρογόνα είναι υπεύθυνα 
για την προώθηση των σωματικών αλ-
λαγών που βιώνουν οι γυναίκες κατά την 
εφηβεία: ανάπτυξη του μαστού, ωρίμαν-
ση της επένδυσης της μήτρας και ρύθμι-
ση του εμμηνορροϊκού κύκλου. Ωστόσο, 
τα οιστρογόνα επηρεάζουν τις σωματικές 
λειτουργίες για όλα τα φύλα: αυξάνουν 
την καλή χοληστερόλη, προάγουν τον 
σχηματισμό οστών και βελτιώνουν την 
περιεκτικότητα σε κολλαγόνο στο δέρμα 
σας. Στους άνδρες, τα οιστρογόνα βοη-

θούν στην ανάπτυξη του σπέρματος και 
στη διατήρηση μιας υγιούς λίμπιντο. Όταν 
αντιμετωπίζετε κυριαρχία οιστρογόνων ή 
έχετε υψηλά επίπεδα οιστρογόνων, είτε 
αυτό οφείλεται σε συνήθειες τρόπου 
ζωής είτε σε έκθεση σε ξενοοιστρογόνα, 
επηρεάζονται όλες αυτές οι διαδικασίες 
και πολλά άλλα.

ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΤΆ ΞΕΝΟΟΙΣΤΡΟΓΟΝΆ;
Η λειτουργική ιατρική πιστεύει ότι η αύ-
ξηση της κυριαρχίας των οιστρογόνων 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έκθεσή 
μας στα ξενοοιστρογόνα. Τα ξενοοιστρο-
γόνα είναι μεμονωμένες χημικές ουσίες 
που μιμούνται τη συμπεριφορά των οι-
στρογόνων. Υπάρχουν παντού στο σύγ-
χρονο περιβάλλον μας. Βρίσκονται στα 
τρόφιμα, στα προϊόντα προσωπικής φρο-
ντίδας, στα έπιπλα και στα ρούχα μας. 
Από το νερό που πίνουμε μέχρι το φαγητό 
που τρώμε, συναντάμε στη διάρκεια της 
ημέρας έναν συγκλονιστικό αριθμό από 
αυτά τα ξενοοιστρογόνα που διαταράσ-
σουν το ενδοκρινικό σύστημα.

ΟΤΆΝ ΤΆ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΆ  
ΓΙΝΟΝΤΆΙ ΠΡΟΒΛΉΜΆ
Όλοι παράγουμε φυσικά την ορμόνη οι-
στρογόνο στα επινεφρίδια και στον απο-
θηκευμένο λιπώδη ιστό μας. Επιπλέον, 
οι γυναίκες το παράγουν στις ωοθήκες 
τους και οι άνδρες στους όρχεις τους. Τα 
οιστρογόνα είναι απαραίτητα για πολλές 
σημαντικές λειτουργίες όπως η τεκνοποί-
ηση, η διατήρηση της χοληστερόλης υπό 
έλεγχο και η προστασία της υγείας των 
οστών.

Ωστόσο, όταν τα επίπεδα οιστρογόνων 
σας ξεφύγουν από την ισορροπία με τις 
άλλες ορμόνες σας – οδηγώντας σε κυ-

ριαρχία των οιστρογόνων – μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε μια σειρά προβλημάτων. 
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπο-
ρεί να επηρεαστούν.

ΣΥΜΠΤΩΜΆΤΆ ΚΥΡΙΆΡΧΙΆΣ 
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, εκτός 
από τα περιβαλλοντικά ξενοοιστρογόνα, 
που συμβάλλουν στα υψηλά επίπεδα 
οιστρογόνων και την κυριαρχία των οι-
στρογόνων, τους οποίους θα συζητήσω 
λίγο. Πρώτον, είναι σημαντικό να ανα-
γνωρίσουμε πώς φαίνονται τα υψηλά 
επίπεδα οιστρογόνων τόσο στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες.

ΥΨΉΛΆ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΆ  
ΣΤΙΣ ΓΥΝΆΙΚΕΣ:

- Αύξηση βάρους, κυρίως στους 
γοφούς, τη μέση και τους μηρούς

- Προβλήματα εμμήνου ρύσεως όπως 
ελαφριά ή βαριά αιμορραγία

- Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο
- Εξάψεις
- Ίνοκυστικοί μαστοί
- Ίνομυώματα της μήτρας
- Κόπωση
- Απώλεια σεξουαλικής ορμής
- Κατάθλιψη ή άγχος

ΥΨΉΛΆ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΆ ΣΤΟΥΣ 
ΆΝΔΡΕΣ:

 - Μεγαλωμένο στήθος
 - Σεξουαλική δυσλειτουργία
 - Υπογονιμότητα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΆ ΤΉΝ ΥΓΕΙΆ 
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΆΙ ΜΕ ΤΉΝ 
ΚΥΡΙΆΡΧΙΆ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ
Όταν τα συμπτώματα της κυριαρχίας των 
οιστρογόνων δεν αντιμετωπίζονται και η 
κυριαρχία των οιστρογόνων σας δεν ρυθ-
μίζεται, διατρέχετε ολοένα και μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο για μια σειρά από σοβαρές 
παθήσεις.

ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΚΆΡΚΙΝΟΙ
Ο μεγαλύτερος μακράν κίνδυνος που σχε-
τίζεται με την κυριαρχία των οιστρογόνων 
είναι ο ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος. Αυ-
τοί οι καρκίνοι περιλαμβάνουν τον καρ-
κίνο του μαστού σε γυναίκες και άνδρες, 
τον καρκίνο της μήτρας και των ωοθηκών 
στις γυναίκες και τον καρκίνο του προστά-
τη στους άνδρες. Ο καρκίνος του μαστού 
συγκεκριμένα είναι πιο αχαλίνωτος από 
ποτέ. Μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει 
από καρκίνο του μαστού στη ζωή της (1).
Οι ορμονικοί καρκίνοι συνδέονται με το 
αποθηκευμένο λίπος, το οποίο παράγει 
την πιο ισχυρή μορφή οιστρογόνου, την 
οιστραδιόλη. Αυτός ο τύπος επιβλαβούς 
οιστρογόνου είναι πιο δύσκολο για το 
σώμα σας να αποτοξινωθεί, οδηγώντας σε 
περισσότερα κυκλοφορούντα οιστρογό-
να και «κακούς» μεταβολίτες οιστρογόνων.

ΆΥΤΟΆΝΟΣΟ ΝΟΣΉΜΆ ΚΆΙ 
ΚΥΡΙΆΡΧΙΆ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ
Σε ορισμένες αυτοάνοσες παθήσεις, η κυ-
ριαρχία των οιστρογόνων μπορεί να ενι-
σχύσει τη φλεγμονώδη απόκριση του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Αυτή η απόκριση 
αυξάνει τα αντισώματα που επιτίθενται 
στους ιστούς του ίδιου του σώματός σας.
Ωστόσο, δεν είναι ένα εντελώς ξεκάθα-
ρο ζήτημα. Τα οιστρογόνα στην πραγμα-
τικότητα βοηθούν στην προστασία από 
ορισμένες αυτοάνοσες παθήσεις, όπως η 
σκλήρυνση κατά πλάκας. Φαίνεται ότι οι 
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Κ Υ Ρ ΙΆ ΡΧ ΙΆ
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ

ΆΙΤΙΕΣ ΚΆΙ ΛΥΣΕΙΣ

Amy Myers, MD

Παλεύετε με τη στειρότητα, το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, τις εναλλαγές της 
διάθεσης, την αύξηση βάρους αντί να χάνετε βάρος ή τη χαμηλή λίμπιντο; Έάν 
ναι, θα μπορούσατε να αντιμετωπίζετε μια ορμονική ανισορροπία όπως η κυρι-
αρχία των οιστρογόνων. Η ύπαρξη υψηλών επιπέδων οιστρογόνων – γνωστή 
ως κυριαρχία οιστρογόνων – δεν συνδέεται μόνο με ένα σύνολο απογοητευτι-
κών και δυσάρεστων συμπτωμάτων, αλλά σας θέτει επίσης σε κίνδυνο για μια 
ολόκληρη σειρά από χρόνια προβλήματα υγείας των γυναικών.
Από την κόπωση και την ευερεθιστότητα έως τις αυτοάνοσες καταστάσεις, τη 
δυσλειτουργία του θυρεοειδούς και τον καρκίνο, τα οιστρογόνα μπορούν να 
σπείρουν τον όλεθρο στο σώμα σας εάν δεν είναι σε σωστή ισορροπία με τις 
άλλες αναπαραγωγικές σας ορμόνες, όπως η προγεστερόνη.

Η Δρ. Myers είναι μια ολοκληρωμέ-
νη, επίσημα καταρτισμένη ιατρός που 
έλαβε το διδακτορικό της στην Ιατρική 
από το Κέντρο Επιστημών Υγείας του 
Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Λου-
ιζιάνα το 2005. Από εκεί, υπηρέτησε 
ως κάτοχος Επείγουσας Ιατρικής στο 
Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του 
Μέριλαντ από το 2005 έως το 2008 
και Ιατρός Επειγόντων Περιστατικών 
τόσο στο Νοσοκομείο Παίδων Dell όσο 
και στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο 
Brackenridge από το 2008-2010.
Ήταν ιδρύτρια και Ιατρική Διευθύντρια 
στο Austin UltraHealth από το 2010-
2018, όπου βοήθησε χιλιάδες ασθενείς 
με αυτοάνοσα, θυρεοειδή και πεπτικά 
προβλήματα να αντιστρέψουν τις κα-
ταστάσεις τους και να ανακτήσουν την
υγεία τους.
Ενώ διοικούσε το Austin UltraHealth, 
ολοκλήρωσε επίσης την πιστοποίη-
σή της στη Λειτουργική Ιατρική στο 
Institute of Functional Medicine το 
2012.
Η Δρ. Myers είναι συγγραφέας βιβλίων 
που έχουν γίνει μπεστ σέλερ.

https://www.amymyersmd.com/
article/estrogen-dominance-causes/
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έντονες διακυμάνσεις στα επίπεδα των 
οιστρογόνων (όπως αυτές που συμβαί-
νουν γύρω από τον τοκετό και την εμμη-
νόπαυση) συμβάλλουν στην αυτοανοσία. 
Οι τύποι οιστρογόνων στο σύστημά σας 
και αν είναι οι φυσικές σας ορμόνες ή τα 
συνθετικά ξενοοιστρογόνα που υπάρ-
χουν στο περιβάλλον μας επίσης επη-
ρεάζουν την εξίσωση. Υπάρχουν επίσης 
στοιχεία ότι τα υψηλότερα επίπεδα τε-
στοστερόνης των ανδρών παρέχουν κά-
ποια προστασία από την αυτοανοσία που 
μπορεί να συνοδεύει συμπτώματα κυρι-
αρχίας οιστρογόνων. Επειδή οι γυναίκες 
τείνουν να είναι πιο ευαίσθητες στην κυ-
ριαρχία των οιστρογόνων, αυτό εξηγεί 
γιατί οι αυτοάνοσες παθήσεις είναι πολύ 
πιο συχνές στις γυναίκες.

ΧΆΣΙΜΟΤΟ ΚΆΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ 
ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Η κυριαρχία των οιστρογόνων αυξάνει 
τα επίπεδα της σφαιρίνης που δεσμεύει 
τον θυρεοειδή (TBG). Αυτή είναι η πρω-
τεΐνη που επιτρέπει στις ορμόνες του θυ-
ρεοειδούς σας να ταξιδέψουν μέσω της 
κυκλοφορίας του αίματός σας. Όταν οι 
θυρεοειδικές ορμόνες συνδέονται με την 
TBG, παραμένουν ανενεργές. Σε αυτή 
την περίπτωση, οι ορμόνες του θυρεο-
ειδούς σας δεν μπορούν να αποθηκευ-
τούν στους ιστούς σας ή να μετατρα-
πούν στην ενεργή τους μορφή για να 
τροφοδοτήσουν το σώμα σας και τις με-
ταβολικές διεργασίες. Το εξηγώ αυτό πε-
ρισσότερο σε βάθος στο βιβλίο μου The 
Thyroid Connection.

ΥΠΕΡΆΝΆΠΤΥΞΉ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ 
ΚΆΙ CANDIDA
Η κυριαρχία των οιστρογόνων παίζει επί-
σης έναν παράγοντα στην υπερανάπτυξη 
Candida. Η έρευνα δείχνει ότι η έκθεση 
του Candida albicans σε οιστρογόνα 
αυξάνει τη μολυσματικότητά του. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες 
που λαμβάνουν αντισυλληπτικά ή παρα-
δοσιακή θεραπεία ορμονικής υποκατά-
στασης τείνουν να εμφανίζουν υψηλά 
επίπεδα οιστρογόνων και να είναι πιο 
ευαίσθητες σε μυκητιασικές λοιμώξεις (2).

ΚΥΡΙΆΡΧΙΆ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΚΆΙ 
ΚΆΡΚΙΝΟΣ
Η συμβατική ιατρική μάς λέει ότι είναι η 
διά βίου έκθεσή σας και η συνολική πο-
σότητα οιστρογόνων που δημιουργούν 
πρόβλημα και προκαλούν καρκίνο. Για 
παράδειγμα, εάν ξεκινούσατε την περίοδό 
σας σε νεαρή ηλικία ή είχατε παιδιά αργά 
ή καθόλου, θα διατρέχατε υψηλότερο 
κίνδυνο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απολύ-
τως αλήθεια. Είναι πραγματικά η διά βίου 
έκθεσή σας σε κακούς μεταβολίτες των 
οιστρογόνων που αυξάνει τον κίνδυνο 
καρκίνου. Αφήστε με να το εξηγήσω.

ΟΔΟΙ ΜΕΤΆΒΟΛΙΣΜΟΥ 
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ
Το συκώτι σας μεταβολίζει τα οιστρογό-
να μέσω τριών διαφορετικών οδών. Ανά-
λογα με την οδό, τα οιστρογόνα θα μετα-
τραπούν σε καλούς ή κακούς μεταβολί-
τες. Η 2-υδροξυ μεταβολική οδός θεω-
ρείται καλή καθώς έχει τον χαμηλότερο 
κίνδυνο για καρκίνο και άλλα προβλή-
ματα. Εν τω μεταξύ, οι οδοί 16-υδροξυ 
και 4-υδροξυ θεωρούνται κακές. Αυτές 
συνδέονται με υψηλότερους κινδύνους 
καρκίνου του μαστού (3).
Χρησιμοποιώντας την οδό 2-υδροξυ, το 

σώμα σας παράγει καλούς μεταβολίτες 
οιστρογόνων. Αυτοί υποστηρίζουν την 
υγιή διάθεση, τη λίμπιντο, τον ιστό του 
μαστού και την αναπαραγωγική υγεία. 
Όταν το σώμα σας μετατρέπει πάρα πολ-
λές από τις ορμόνες σας χρησιμοποιώ-
ντας τις οδούς 16-υδροξυ και 4-υδροξυ, 
μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα κυρι-
αρχίας οιστρογόνων όπως ευερεθιστό-
τητα, ξηρότητα κόλπου και προεμμηνορ-
ροϊκό σύνδρομο. Διατρέχετε επίσης υψη-
λότερο κίνδυνο να αναπτύξετε καρκίνο.
Επομένως, δεν πρόκειται για τα συνο-
λικά σας οιστρογόνα. Αφορά τους συ-
νολικούς μεταβολίτες των οιστρογόνων 
σας. Η διατροφική κατάσταση, η υγεία 
του ήπατος, το άγχος, η διατροφή και 
ο ύπνος καθορίζουν ποιοι μεταβολικοί 
οδοί χρησιμοποιούνται. Γονιδιακές με-
ταλλάξεις όπως το COMT και το MTHFR 
βλάπτουν επίσης την ικανότητά σας να 
μεθυλιώνετε και να αποτοξινώνετε τις 
ορμόνες σας. Ένας αριθμός περιβαλ-
λοντικών παραγόντων και παραγόντων 
του τρόπου ζωής που θα περιγράψω με 
περισσότερες λεπτομέρειες συμβάλλουν 
επίσης στα συμπτώματα κυριαρχίας των 
οιστρογόνων.

ΆΙΤΙΕΣ ΚΥΡΙΆΡΧΙΆΣ 
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ
Καθημερινά βρισκόμαστε υπό συνεχή 
επίθεση από περιβαλλοντικές τοξίνες 
που οδηγούν στη δημιουργία κακών 
μεταβολιτών οιστρογόνων. Τα ξενοοι-
στρογόνα που μιμούνται τις ορμόνες, σε 
συνδυασμό με τις δικές σας συνήθειες 
διατροφής και τρόπου ζωής μπορεί να 
είναι αιτίες υψηλότερων επιπέδων οι-
στρογόνων.

1. Φαγητό
Μια από τις μεγαλύτερες πηγές κυριαρ-
χίας των οιστρογόνων είναι τα τρόφιμα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε οιστρογό-
να. Στα ζώα που εκτρέφονται στο εμπό-
ριο γίνονται ενέσεις με αυξητικές ορμό-
νες για να μεγαλώσουν και να γίνουν 
πιο γρήγορα ή για να αυξηθεί η παρα-
γωγή γάλακτος. Αυτές οι ορμόνες μπαί-
νουν στο φαγητό σας όπου μπορούν να 
διαταράξουν τη φυσική ορμονική σας 
ισορροπία.
Επιπλέον, τα φυτοφάρμακα, τα ζιζα-
νιοκτόνα και τα μυκητοκτόνα που βρί-
σκονται σε συμβατικά προϊόντα είναι 
γνωστοί ενδοκρινικοί διαταράκτες που 
παρεμβαίνουν στη φυσική ορμονική 
δραστηριότητα, τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα και τον μεταβολισμό (4).
Ενώ μπορεί να υπάρχουν μόνο σε μι-
κρές ποσότητες σε μεμονωμένα φρούτα 
και σταυρανθή λαχανικά, το σωρευτικό 
αποτέλεσμα γρήγορα προστίθεται σε 
τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
οιστρογόνα. Η μακροπρόθεσμη επίδρα-
ση της κατανάλωσης τροφής με υψηλή 
περιεκτικότητα σε οιστρογόνα δεν έχει 
μελετηθεί αρκετά για να προσδιοριστεί 
ακριβώς πώς αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει συμπτώματα κυριαρχίας 
των οιστρογόνων.

2. Νερό
Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα με υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε οιστρογόνα που πρέπει 
να προσέχετε. Δυστυχώς, το νερό μας 
έχει γίνει αιτία συμπτωμάτων κυριαρχί-
ας των οιστρογόνων χάρη στη μεγάλη 
ρύπανση με ενώσεις που διαταράσσουν 

τις ορμόνες, συμπεριλαμβανομένων φυ-
τοφαρμάκων και λιπασμάτων. Συνθετικά 
και φυσικά οιστρογόνα από ζώα και συ-
νταγογραφούμενα φάρμακα βρίσκονται 
επίσης στο νερό μας. Εμφανίζεται επίσης 
ένας άγνωστος αριθμός βιομηχανικών 
χημικών ουσιών από την απορροή χημι-
κών εργοστασίων ή από την απόρριψη 
πλαστικών και χημικών ουσιών σε χω-
ματερές (5).
Επιπλέον, τα εργοστάσια καύσης άνθρα-
κα εκπέμπουν περισσότερα από 31.751 
κιλά υδραργύρου στον αέρα κάθε χρόνο. 
Αυτό στη συνέχεια εγκαθίσταται στο νερό 
μας και επηρεάζει τα ορμονικά μας επί-
πεδα (περισσότερα για αυτό παρακάτω). 

3. Προϊόντα προσωπικής 
    φροντίδας
Τα καλλυντικά, οι λοσιόν, τα σαμπουάν, 
τα σαπούνια, οι οδοντόκρεμες και τα 
πολλά άλλα προϊόντα σώματος που χρη-
σιμοποιούμε συχνά περιέχουν parabens, 
φαινοξυαιθανόλη, φθαλικές ενώσεις και 
άλλες χημικές ενώσεις. Πολλά από αυτά 
έχουν οιστρογονική δράση (6).
Και δεδομένου ότι ο μέσος άνθρωπος 
χρησιμοποιεί 10-15 προϊόντα σώματος 
την ημέρα, με συνολικά 126 διαφορε-
τικά συστατικά, αυτή η έκθεση μπορεί 
γρήγορα να συμβάλει σε υψηλά επίπεδα 
οιστρογόνων στο σώμα!
Θα νομίζατε ότι τα προϊόντα ομορφιάς 
θα ελέγχονται για ασφάλεια. Ωστόσο, 
μπορεί να εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι 
ρυθμίζονται από μια εσωτερική επιτροπή 
αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊ-
όντα ελέγχονται από τις εταιρείες που τα 
παράγουν! Δεν είναι περίεργο που κάθε 
είδους κρυφοί ενδοκρινικοί διαταράκτες 
βρίσκονται σε αυτά τα προϊόντα που 
χρησιμοποιείτε καθημερινά.
Τα ξενοοιστρογόνα στα προϊόντα περι-
ποίησης του δέρματος είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβή επειδή απορροφώνται απευ-
θείας στους ιστούς σας. Δεν έχουν ποτέ 
την ευκαιρία να αποτοξινωθούν μέσω 
του συκωτιού σας.
Να είστε προσεκτικοί με τα αποσμητικά 
ή άλλα προϊόντα προσωπικής φροντίδας 
που περιέχουν ένα απροσδιόριστο «άρω-
μα». Αυτό μπορεί να είναι σχεδόν οτι-
δήποτε! Δυστυχώς, τείνει να είναι ένας 
γενικός όρος για τις κρυμμένες φθαλικές 
ενώσεις ή άλλες χημικές ουσίες που δι-
αταράσσουν τις ορμόνες που μπορεί να 
είναι αιτία κυριαρχίας των οιστρογόνων.

4. Έντερική δυσβίωση
Το μικροβίωμα του εντέρου σας ρυθμίζει 
τα οιστρογόνα που κυκλοφορούν χρη-
σιμοποιώντας ένα ένζυμο γνωστό ως 
βήτα-γλυκουρονιδάση. Όταν το μικρο-
βίωμα σας είναι εκτός ισορροπίας, όπως 
στην περίπτωση της Βακτηριακής Υπερα-
νάπτυξης του Λεπτού Εντέρου (SIBO), 
αυτά τα ένζυμα δεν μπορούν να μεταβο-
λίσουν σωστά τα οιστρογόνα. Έτσι, είστε 
πιο επιρρεπείς στον καρκίνο του μαστού 
και σε άλλες παθήσεις που προκαλούνται 
από την κυριαρχία των οιστρογόνων.

5. BPA και άλλα πλαστικά
Το πλαστικό σε όλες τις μορφές του, 
συμπεριλαμβανομένων των μπουκαλιών 
νερού, των περιτυλίξεων τροφίμων και 
των δοχείων αποθήκευσης, περιέχει 
ξενοοιστρογόνα που μιμούνται τις ορ-
μόνες και τα οποία είναι υπεύθυνα για 
τα συμπτώματα της κυριαρχίας των 
οιστρογόνων. Αυτά μπορεί να εισχωρή-

σουν σε αυτό που τρώτε ή πίνετε και να 
προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στην 
υγεία σας. Ακόμη και τα προϊόντα που 
φέρουν την ένδειξη «χωρίς BPA» δεν 
είναι ασφαλή, και στην πραγματικότητα, 
μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες των 
οποίων οι επιπτώσεις στα υψηλά επίπε-
δα οιστρογόνων δεν είναι τόσο γνωστές.
Το να βάζετε πλαστικό στο φούρνο μι-
κροκυμάτων, το να βάζετε πλαστικό στο 
πλύσιμο πιάτων και η έκθεση του πλα-
στικού στο ηλιακό φως αυξάνουν ακόμη 
περισσότερο την οιστρογονική δραστη-
ριότητα του πλαστικού.
Ίσως ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι 
κάθε φορά που παίρνετε μια απόδειξη 
από το κατάστημα, μπορεί να καταφέρε-
τε ένα πλήγμα στις ορμόνες σας. Οι απο-
δείξεις που εκτυπώνονται σε θερμικό 
χαρτί αποτελούν σημαντική πηγή διφαι-
νόλης-Α (BPA) που προκαλεί ενδοκρινι-
κές διαταραχές. Τα άτομα που χειρίζο-
νται συχνά αποδείξεις έχουν σημαντικά 
αυξημένα επίπεδα BPA στα ούρα τους 
και μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
κυριαρχία οιστρογόνων (12).
Και επειδή αυτά τα ξενοοιστρογόνα 
απορροφώνται από το δέρμα σας, είναι 
ένα πιο άμεσο χτύπημα στο σύστημά σας 
και ένας σημαντικός παράγοντας που 
προκαλεί κυριαρχία των οιστρογόνων.

6. Βαρέα μέταλλα
Παρόμοια με τα πλαστικά, τα βαρέα μέ-
ταλλα όπως το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο 
υδράργυρος έχουν ιδιότητες που μιμού-
νται τα οιστρογόνα. Η παρουσία αυτών 
των στοιχείων στο περιβάλλον μας που 
διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα 
μπορεί ακόμη και να βρίσκεται πίσω από 
την πρώιμη έναρξη της εφηβείας που 
έχει γίνει ο κανόνας στις σύγχρονες κοι-
νωνίες μας.

7. Σωματικό λίπος
Το υπερβολικό σωματικό λίπος (που 
αποθηκεύεται ειδικά στους γοφούς, τη 
μέση και τους μηρούς) είναι μια από 
τις κύριες αιτίες κυριαρχίας των οι-
στρογόνων. Όχι μόνο ο λιπώδης ιστός 
απορροφά και αποθηκεύει οιστρογόνα 
που κυκλοφορούν στην κυκλοφορία 
του αίματός σας, αλλά συνθέτει επίσης 
οιστρογόνα από άλλες ορμόνες σας. Τα 
υψηλά επίπεδα οιστρογόνων ωθούν το 
σώμα σας να δημιουργήσει περισσότερα 
λιποκύτταρα, τα οποία στη συνέχεια πα-
ράγουν ακόμη περισσότερα οιστρογόνα, 
δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που 
μπορεί να οδηγήσει σε κυριαρχία των 
οιστρογόνων.

8. Θεραπεία ορμονικής υποκατά-
στασης (HRT) και αντισύλληψη
Τα φάρμακα θεραπείας ορμονικής υπο-
κατάστασης και τα περισσότερα από του 
στόματος αντισυλληπτικά περιέχουν 
οιστρογόνα χωρίς τα απαραίτητα επί-
πεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης 
για τη διατήρηση της σωστής ορμονικής 
ισορροπίας, γεγονός που τα καθιστά 
αιτίες κυριαρχίας των οιστρογόνων. Οι 
ορμόνες που χρησιμοποιούνται τόσο 
στην ορμονική θεραπεία όσο και στην 
αντισύλληψη τείνουν επίσης να είναι 
τοξικές, συνθετικές ορμόνες που δεν με-
ταβολίζονται εύκολα από το ήπαρ. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του DNA 
και σε αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του 
μαστού και του ενδομητρίου.
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9. Χρόνιο Στρες
Το σώμα σας αρχίζει να χρησιμοποιεί τη 
σεξουαλική ορμόνη προγεστερόνη για να 
παράγει κορτιζόλη όταν είστε σε χρόνιο 
στρες. Πολλοί από εμάς το αντιμετωπί-
ζουμε αυτό! Τα χαμηλά επίπεδα προγε-
στερόνης μπορεί να είναι αιτία κυριαρχί-
ας των οιστρογόνων.
Εάν θέλετε να ελέγξετε τα επίπεδα ορ-
μονών σας στο σπίτι, σας συνιστώ να 
χρησιμοποιήσετε το τεστ γυναικείας ορ-
μόνης από το Lets Get Checked (https://
www.letsgetchecked.com/home-female-
hormone-test/). Ελέγχει για τη ωοθυλα-
κιοτρόπο ορμόνη (FSH), την ωχρινοτρό-
πο ορμόνη (LH), την προλακτίνη και την 
οιστραδιόλη μέσω μιας απλής εξέτασης 
αίματος με τσίμπημα του δακτύλου. 
Μπορείτε να κάνετε το τεστ στο απόρ-
ρητο του σπιτιού σας και στη συνέχεια να 
μεταφέρετε τα αποτελέσματά σας στον 
γιατρό σας της λειτουργικής ιατρικής.

ΠΩΣ ΝΆ ΚΆΘΆΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΩΜΆ 
ΣΆΣ ΆΠΟ ΤΆ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ 
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΆ
Τώρα που ξέρετε τι είναι η κυριαρχία των 
οιστρογόνων και από πού προέρχεται, 
ποια βήματα μπορείτε να κάνετε για να 
αποτρέψετε τα υψηλά επίπεδα οιστρο-
γόνων; Ή αν υποψιάζεστε ότι μπορεί να 
αντιμετωπίζετε ήδη κυριαρχία οιστρογό-
νων, τι μπορείτε να κάνετε; Πώς μπορείτε 
να καθαρίσετε το σώμα σας από αυτά τα 
υπερβολικά οιστρογόνα και να αποκατα-
στήσετε την ορμονική ισορροπία;
Όπως εξηγώ στα βιβλία και τα προγράμ-
ματά μου, χρησιμοποιώ μια προσέγγιση 
δύο βημάτων για την καταπολέμηση της 
κυριαρχίας των οιστρογόνων. Πρώτα, 
λαμβάνετε μέτρα για να ελαχιστοποιήσε-
τε την έκθεσή σας και στη συνέχεια κα-
θαρίζετε τις τοξίνες με ασφάλεια από το 
σώμα σας για να μειώσετε την κυριαρχία 
των οιστρογόνων.

ΒΉΜΆ 1: ΠΡΟΛΉΨΉ
Τρώτε καθαρό φαγητό
Εξαλείψτε όλα τα τοξικά τρόφιμα από τη 
διατροφή σας που περιέχουν κρυμμένα 
οιστρογόνα, συμπεριλαμβανομένων του 
συμβατικού κρέατος, των γαλακτοκομι-
κών προϊόντων και άλλων προϊόντων. 
Προτιμήστε τροφές από ζώα που τρέφο-
νται με χόρτο, σε βοσκοτόπια και βιολο-
γικά τρόφιμα όποτε είναι δυνατόν. Αυτό 
θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πρόσθε-
τες ορμόνες, φυτοφάρμακα και λιπάσμα-
τα που χρησιμοποιούνται σε συμβατικές 
μεθόδους καλλιέργειας. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε ελέγξει τη λίστα Dirty Dozen της 
Environmental Working Group (https://
www.ewg.org/foodnews/dirty-dozen.php) 
για τους χειρότερους παραβάτες, εάν η 
αγορά όλων των βιολογικών προϊόντων 
δεν είναι εφικτή.

Φιλτράρετε το νερό σας
Χάρη στη ρύπανση, οι ορμονικοί διαταρά-
κτες είναι αχαλίνωτοι στην παροχή νερού 
μας. Για να προστατεύσετε το νερό σας, 
συνιστώ να εγκαταστήσετε φίλτρα νερού 
σε όλες τις βρύσες και τις κεφαλές ντους.

Χρησιμοποιήστε μη τοξικά 
προϊόντα σώματος
Αντικαταστήστε τα προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας που περιέχουν χημικά με ασφα-
λέστερες εκδόσεις που είναι απαλλαγμέ-
νες και καθαρές από συνθετικές ενώσεις.

Απαλλαγείτε από το πλαστικό
Αντικαταστήστε όλα τα πλαστικά δοχεία 
αποθήκευσης και τα μπουκάλια νερού με 
γυάλινες ή ανοξείδωτες ποικιλίες.

Έξετάστε εναλλακτικές ορμόνες
Εάν παίρνετε ορμονική θεραπεία υπο-
κατάστασης, σκεφτείτε να μιλήσετε με 
το γιατρό σας σχετικά με εναλλακτικές 
μεθόδους που αντιμετωπίζουν τις βασι-
κές αιτίες των συμπτωμάτων της εμμη-
νόπαυσης. Η βιοταυτόσημη (biodentical) 
ορμονοθεραπεία είναι μια πιο φυσική 
επιλογή για όσους εξαρτώνται από την 
ορμονική θεραπεία υποκατάστασης για 
την ανακούφιση των συμπτωμάτων. 
Χρησιμοποιεί ορμόνες που εξάγονται 
από φυτά που δρουν ακριβώς όπως οι 
ορμόνες που παράγουμε στο σώμα μας.
Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες που 
χρησιμοποιούν από του στόματος αντι-
συλληπτικά για τη θεραπεία συμπτωμά-
των όπως η ακμή ή η έντονη περίοδος. 
Αν και μπορεί να σας βοηθήσει να ανα-
κουφίσετε τα συμπτώματά σας τώρα, 
μπορεί απλώς να ρίχνει λάδι στη φωτιά. 
Μακροπρόθεσμα, οι ορμόνες στα από 
του στόματος αντισυλληπτικά μπορεί να 
οδηγήσουν σε κυριαρχία των οιστρογό-
νων και σε όλους τους σχετικούς κινδύ-
νους για την υγεία.

Ανακουφίστε το άγχος σας
Λάβετε μέτρα για να ανακουφίσετε το 
άγχος σας και κρατήστε υπό έλεγχο τις 
ορμόνες του στρες, όπως γιόγκα ή δια-
λογισμό. Βεβαιωθείτε ότι κοιμάστε επαρ-
κώς το βράδυ για να αφήσετε το σώμα 
σας να αποτοξινωθεί και να αναρρώσει 
από το άγχος της ημέρας. Η συμμετοχή 
σε μια δραστηριότητα μείωσης του στρες 
μειώνει τον κίνδυνο κυριαρχίας των οι-
στρογόνων.

ΒΉΜΆ 2: ΆΠΟΤΟΞΙΝΩΣΉ
Ένας από τους καλύτερους τρόπους 
για να καθαρίσετε το σώμα σας από τα 
υπερβολικά οιστρογόνα και να επιτύχετε 
τη σωστή ορμονική ισορροπία τόσο για 
τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες 
είναι ένα συμπλήρωμα που περιέχει ένα 
μείγμα φυσικών συστατικών που υπο-
στηρίζουν τον άριστο μεταβολισμό των 
οιστρογόνων και την αποτοξίνωση.
Διαθέτει Ασβέστιο-D-Γλυκαρικό, το 
οποίο δεσμεύει τα οιστρογόνα που δι-
αφορετικά θα ανακυκλώνονταν και θα 
επαναρροφούνταν από το σώμα σας και 
τα διώχνουν από το σύστημά σας. Περι-
λαμβάνει επίσης διινδολυμεθάνιο (DIM) 
για να σας βοηθήσει να μεταβολίσετε 
τα οιστρογόνα σε περισσότερους από 
τους καλούς μεταβολίτες τους αντί για 
τους κακούς. Και η N-ακετυλό-κυστεΐνη 
(NAC), το Milk Thistle (γαϊδουράγκαθο) 
και το Άλφα-Λιποϊκό οξύ υποστηρίζουν 
το συκώτι σας καθώς λειτουργεί για την 
ασφαλή αποτοξίνωση και καθαρισμό των 
οιστρογόνων.
Λόγω της συνεχούς έκθεσής μας σε 
ξενοοιστρογόνα και οιστρογόνα, συνέ-
στησα αυτό το συμπλήρωμα σε όλες τις 
γυναίκες που είδα στην κλινική μου. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν να 
κάνουν με την κυριαρχία των οιστρογό-
νων ή που έχουν εκτεθεί σε ξενοοιστρο-
γόνα. Είναι επίσης κρίσιμο για όσους 
έχουν οικογενειακό ιστορικό ορμονικών 
καρκίνων ή που είχαν ορμονικό καρκίνο 
και βρίσκονται σε ύφεση.

Μόλις εξοικειωθείτε με τις κύριες αιτίες 
της κυριαρχίας των οιστρογόνων και αρ-
χίσετε να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα 
για τον τρόπο ζωής για να αποφύγετε την 
κυριαρχία των οιστρογόνων στο μέλλον, 
μπορείτε να αρχίσετε να αισθάνεστε και 
πάλι καλύτερα. Θα νιώσετε ακόμα καλύ-
τερα γνωρίζοντας ότι μειώνετε τον κίνδυ-
νο για μια σειρά από χρόνιες ασθένειες!

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΆ ΤΉΝ 
ΚΥΡΙΆΡΧΙΆ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ

Τι προκαλεί τα υψηλά 
επίπεδα οιστρογόνων;
Ο εντοπισμός του τι προκαλεί υψηλά 
επίπεδα οιστρογόνων είναι ένα σημα-
ντικό βήμα για την εξισορρόπησή τους. 
Τα συμπτώματα των υψηλών επιπέδων 
οιστρογόνων προκαλούνται από πολλά 
πράγματα, από τροφές με υψηλή περιε-
κτικότητα σε οιστρογόνα μέχρι έλλειψη 
άσκησης. Η θεραπεία για την κυριαρχία 
των οιστρογόνων περιλαμβάνει την εύ-
ρεση της πηγής του προβλήματος για 
να ανακαλύψετε πώς να μειώσετε τα 
οιστρογόνα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να 
κάνετε ένα τεστ κυριαρχίας οιστρογόνων. 
Ο έλεγχος για την κυριαρχία των οιστρο-
γόνων είναι μόνο ένας τρόπος για να δια-
τηρήσετε τον έλεγχο της υγείας σας.

Πώς μπορώ να μειώσω γρήγορα 
τα επίπεδα των οιστρογόνων μου;
Συνιστώ μια προσέγγιση δύο βημάτων 
για την κυριαρχία των οιστρογόνων. 
Πρώτον, λαμβάνετε μέτρα για να ελαχι-
στοποιήσετε την έκθεσή σας στις τοξίνες 
τρώγοντας τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά, αναπνέοντας καθαρό αέρα και 
χρησιμοποιώντας προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας χωρίς χημικά. Στη συνέχεια, 
καθαρίστε με ασφάλεια τις τοξίνες από 
το σώμα σας με αποτοξίνωση – πίνοντας 
καθαρό νερό, ιδρώνοντας και φροντίζο-
ντας το σώμα σας να λαμβάνει τις βιταμί-
νες και τα μέταλλα που χρειάζεται για να 
θεραπευτεί.

Πώς μειώνετε τα επίπεδα  
οιστρογόνων;
Όταν λαμβάνετε τα μέτρα για την κατα-
πολέμηση της κυριαρχίας των οιστρογό-
νων, ελαχιστοποιείτε τα συμπτώματα της 
εμμηνόπαυσης, αυξάνετε τη συνολική 
υγεία του κόλπου και μειώνετε ακόμη 
και τον κίνδυνο να αναπτύξετε χρόνιες 
ασθένειες!
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Το σωματικό λίπος

που αποθηκεύεται

ειδικά στους γοφούς,

τη μέση και τους μηρούς

είναι μια από τις κύριες

αιτίες κυριαρχίας

των οιστρογόνων

14 www.ygeiaevexia.gr
Μυστικά της Υγείας



Ποικιλία από 50 αιθέρια έλαια µε µοναδικές ιδιότητες
Συσκευασία 10ml

28 διαφορετικά έλαια βάσης, 100% καθαρά χωρίς προσµίξεις
Συσκευασία 100ml

Κεντρική αποθήκη χονδρικής: Φαρσάλων 21 Περιστέρι, Τ.Κ. 12133, Τ. 210 0106437

Έδρα: Βάγια Τήνος, Τ.Κ. 84200, Τ. 22830-25764

www.bio-logos.com • sales@bio-logos.com

Ελληνικό Μανταρίνι  

από τους κάµπους 

της Λακωνίας!

Ελληνικό Πορτοκάλι  
από τους κάµπους  
της Λακωνίας!

Ελληνική Βιολογική 

Λεβάντα Lavandula 

angustifolia µε 

υπέροχο άρωµα!

Ελληνική Μαστίχα για βρώσιµη χρήση!

Ελληνικη Βιολογικη  
Ριγανη µε 82%  

Carvacrol!

 Άρνικα  
για µασάζ!

Βαλσαµέλαιο  

που η εκχύλιση  

του γίνεται  

υπό σκιά!

Καλέντουλα 
για θρέψη της 
επιδερµίδας!

Βούτυρο Καριτέ 
για ξεραµένη 
επιδερµίδα!

Αλόη Βέρα 

για ενυδάτωση 

του δέρµατος!



ΠΕΤΡΕΣ  ΣΤΑ  ΝΕΦΡΑ
Σ Π Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Ε Σ  Γ Ι Α

ΤΟ ΝΑ  ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ  ΕΝΥ∆ΑΤΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι
Η κατανάλωση άφθονων υγρών είναι ζωτικής σηµασίας για τη διέλευση των λίθων στα νεφρά και την πρόληψη του σχηµα-
τισµού νέων λίθων. Όχι µόνο το υγρό ξεπλένει τις τοξίνες, αλλά βοηθά επίσης να µετακινήσετε τις πέτρες και την άµµο µέσω 
του ουροποιητικού σας συστήµατος.
Αν και το νερό από µόνο του µπορεί να είναι αρκετό, η προσθήκη ορισµένων συστατικών µπορεί να είναι ευεργετική. Βε-  
βαιωθείτε ότι πίνετε ένα ποτήρι νερό αµέσως 236 ml µετά την κατανάλωση οποιουδήποτε αρωµατικού φαρµάκου. Αυτό 
µπορεί να σας βοηθήσει να µετακινήσετε τα συστατικά µέσω του συστήµατός σας.
Μιλήστε µε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε µε οποιαδήποτε από τις σπιτικές θεραπείες που αναφέρονται παρακάτω. Ο γιατρός 
σας µπορεί να αξιολογήσει εάν η σπιτική θεραπεία είναι κατάλληλη για εσάς ή εάν θα µπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες 
επιπλοκές. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, αποφύγετε τη χρήση οποιωνδήποτε θεραπειών. Ο γιατρός σας µπορεί να καθορίσει 
εάν ένας χυµός µπορεί να προκαλέσει παρενέργειες για εσάς ή το µωρό σας.

1.  ΝΕΡΟ
Όταν περνάει µια πέτρα, η αύξηση της 
πρόσληψης νερού µπορεί να σας βοηθή-
σει να επιταχύνετε τη διαδικασία. Προσπα-
θήστε για 12 ποτήρια νερό την ηµέρα αντί 
για τα συνηθισµένα 8.
Μόλις περάσει η πέτρα, θα πρέπει να συ-
νεχίσετε να πίνετε 8 έως 12 ποτήρια νερό 
κάθε µέρα. Η αφυδάτωση είναι ένας από 
τους κύριους παράγοντες κινδύνου για πέ-
τρες στα νεφρά και το τελευταίο πράγµα 
που θέλετε είναι να σχηµατιστούν περισ-
σότερες. ∆ώστε προσοχή στο χρώµα των 
ούρων σας. Θα πρέπει να είναι πολύ ανοι-
χτά κίτρινα. Τα σκούρα ούρα είναι σηµάδι 
αφυδάτωσης.

2.  ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ
Μπορείτε να προσθέσετε φρεσκοστυµ-
µένα λεµόνια στο νερό σας όσο συχνά 
θέλετε. Τα λεµόνια περιέχουν κιτρικό, το 
οποίο είναι µια χηµική ουσία που εµποδί-
ζει το σχηµατισµό λίθων ασβεστίου. Το κι-
τρικό µπορεί επίσης να διασπάσει µικρές 
πέτρες, επιτρέποντάς τους να περάσουν 
πιο εύκολα.
Θα χρειαζόταν πολλά λεµόνια για να έχει 
ένα τεράστιο αποτέλεσµα, αλλά µερικά 
µπορούν να βοηθήσουν λίγο.
Ο χυµός λεµονιού έχει πολλά άλλα οφέ-
λη για την υγεία. Για παράδειγµα, βοηθά 
στην παρεµπόδιση της ανάπτυξης βακτη-
ρίων και παρέχει βιταµίνη C.

3.  ΧΥΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Ο βασιλικός περιέχει οξικό οξύ, το οποίο 
βοηθά στη διάσπαση των λίθων στα νε-
φρά και στη µείωση του πόνου. Είναι επί-
σης γεµάτο θρεπτικά συστατικά. Αυτό 
το φάρµακο έχει χρησιµοποιηθεί παρα-
δοσιακά για πεπτικές και φλεγµονώδεις 
διαταραχές.
Υπάρχουν αντιοξειδωτικά και αντιφλεγµο-
νώδεις παράγοντες στον χυµό βασιλικού 
και µπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της 
υγείας των νεφρών.
Χρησιµοποιήστε φρέσκα ή αποξηραµέ-
να φύλλα βασιλικού για να φτιάξετε ένα 
τσάι και πίνετε πολλά φλιτζάνια την ηµέ-
ρα. Μπορείτε επίσης να κάνετε χυµό φρέ-
σκου βασιλικού σε έναν αποχυµωτή ή να 
τον προσθέσετε σε ένα smoothie.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε φαρµακευ-
τικό χυµό βασιλικού για περισσότερο από 
6 εβδοµάδες κάθε φορά. Η εκτεταµένη 
χρήση µπορεί να οδηγήσει σε:
• χαµηλό σάκχαρο στο αίµα
• χαµηλή πίεση αίµατος

• αυξηµένη αιµορραγία
Υπάρχει πολύ λίγη έρευνα για το πόσο 
αποτελεσµατικός είναι ο βασιλικός για 
τις πέτρες στα νεφρά, αλλά έχει αντιοξει-
δωτικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες.

4. ΜΗΛΟΞΥ∆Ο
Το µηλόξυδο περιέχει οξικό οξύ. Το οξι-
κό οξύ βοηθά στη διάλυση των λίθων 
στα νεφρά. 
Εκτός από το ξέπλυµα των νεφρών, το 
µηλόξυδο µπορεί να βοηθήσει στην ανα-
κούφιση του πόνου που προκαλείται από 
τις πέτρες. Υπάρχουν πολλά άλλα οφέλη 
για την υγεία του µηλόξυδου.
Μια εργαστηριακή µελέτη (https://www.
researchgate.net/profile/Kavitha-Singh/publica-
tion /332848859_In_Vitro_Studies_on_Syner-
gistic_Effects_of_Limonia_Acidissima_And_Ap-
ple_Cider_Vinegar_on_AntiUrolithiatic_Αctivity/
links/5ccc7a39299bf14d9575f6d7/In-Vitro-Stud-
ies-on-Synergistic-Effects-of-Limonia-Acidissi-
ma-And-Apple-Cider-Vinegar-on-AntiUrolithiat-
ic-Activity.pdf) διαπίστωσε ότι το µηλόξυ-
δο ήταν αποτελεσµατικό στη µείωση του 
σχηµατισµού πέτρας στα νεφρά, αν και 
απαιτούνται περισσότερες µελέτες. Αλλά 
λόγω των πολλών άλλων πλεονεκτηµά-
των για την υγεία, υπάρχει πιθανώς µι-
κρός κίνδυνος.
Για να αποκοµίσετε αυτά τα οφέλη, προ-
σθέστε 2 κουταλιές της σούπας µηλόξυδο 
σε 178 έως 236 ml καθαρισµένου νερού. 
Πίνετε αυτό το µείγµα όλη την ηµέρα.
∆εν πρέπει να καταναλώνετε περισσότε-
ρο από ένα ποτήρι 236 ml από αυτό το 
µείγµα την ηµέρα. Μπορείτε επίσης να το 
χρησιµοποιήσετε σε σαλάτες κατευθείαν 
ή να το προσθέσετε στην αγαπηµένη σας 
σάλτσα σαλάτας.
Εάν καταναλώνεται σε µεγαλύτερες πο-
σότητες, το µηλόξυδο µπορεί να οδηγή-
σει σε χαµηλά επίπεδα καλίου και οστε-
οπόρωση. 
Τα άτοµα µε διαβήτη θα πρέπει να είναι 
προσεκτικά όταν πίνουν αυτό το µείγµα. 
Παρακολουθήστε προσεκτικά τα επίπε-
δα σακχάρου στο αίµα σας όλη την ηµέ-
ρα. ∆εν πρέπει να πίνετε αυτό το µείγµα 
εάν παίρνετε:
• ινσουλίνη
• διγοξίνη
• διουρητικά, όπως η σπιρονολακτόνη

5.  ΧΥΜΟΣ CELERY 
Ο χυµός celery θεωρείται ότι αποµακρύνει 
τις τοξίνες που συµβάλλουν στον σχηµα-
τισµό πέτρας στα νεφρά και χρησιµοποι-
είται εδώ και πολύ καιρό σε παραδοσιακά 

φάρµακα. Βοηθά επίσης να ξεπλύνετε το 
σώµα ώστε να µπορεί να περάσει η πέτρα.
Ανακατέψτε ένα ή περισσότερα κοτσάνια 
σέλινου µε νερό και πίνετε τον χυµό όλη 
την ηµέρα. ∆εν πρέπει να πίνετε αυτό το 
µείγµα εάν έχετε:
• οποιαδήποτε αιµορραγική διαταραχή
• χαµηλή πίεση αίµατος
• προγραµµατισµένη χειρουργική επέµ-

βαση
Επίσης, δεν πρέπει να πίνετε αυτό το µείγ-
µα εάν παίρνετε:
• λεβοθυροξίνη
• λίθιο
• φάρµακα που αυξάνουν την ευαισθησία 

στον ήλιο, όπως η ισοτρετινοΐνη
• ηρεµιστικά φάρµακα, όπως η αλπρα-

ζολάµη

6.  ΧΥΜΟΣ ΡΟ∆ΙΟΥ
Ο χυµός ροδιού χρησιµοποιείται εδώ και 
αιώνες για τη βελτίωση της συνολικής 
λειτουργίας των νεφρών. Ξεπλένει πέ-
τρες και άλλες τοξίνες από το σύστηµά 
σας. Είναι γεµάτο µε αντιοξειδωτικά, τα 
οποία βοηθούν στη διατήρηση της υγεί-
ας των νεφρών και µπορεί να διαδραµα-
τίζουν ρόλο στην πρόληψη της ανάπτυξης 
πέτρες στα νεφρά.
Μειώνει επίσης το επίπεδο οξύτητας των 
ούρων σας. Τα χαµηλότερα επίπεδα οξύ-
τητας µειώνουν τον κίνδυνο για µελλοντι-
κές πέτρες στα νεφρά.
Η επίδραση του χυµού ροδιού στην πρό-
ληψη των λίθων στα νεφρά πρέπει να 
µελετηθεί καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι 
υπάρχει κάποιο όφελος (https://link.springer.
com/article/10.1007/s00240-014-0686-8) από 
τη λήψη εκχυλίσµατος ροδιού, µειώνο-
ντας τον κίνδυνο εµφάνισης λίθων.
∆εν υπάρχει όριο στο πόσο χυµό ροδιού 
µπορείτε να πιείτε όλη την ηµέρα.
∆εν πρέπει να πίνετε χυµό ροδιού εάν 
παίρνετε:
 φάρµακα που αλλάζουν από το ήπαρ
• φάρµακα για την αρτηριακή πίεση, όπως 

η χλωροθειαζίδη
• ροσουβαστατίνη

7. ΖΩΜΟΣ  ΑΠΟ  ΦΑΣΟΛΙΑ
Ο ζωµός από µαγειρεµένα φασόλια είναι 
ένα παραδοσιακό πιάτο, που χρησιµοποι-
είται συχνά στην Ινδία, το οποίο έχει χρη-
σιµοποιηθεί για τη βελτίωση της συνο-
λικής υγείας του ουροποιητικού και των 
νεφρών. Βοηθά επίσης να διαλυθούν και 
να ξεπλυθούν οι πέτρες. Απλώς στραγγί-
στε το υγρό από τα µαγειρεµένα φασόλια 
και πιείτε µερικά ποτήρια όλη την ηµέρα.
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Η Emily Cronkleton είναι πιστο-
ποιημένη δασκάλα γιόγκα και έχει 
σπουδάσει γιόγκα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, την Ινδία και την Ταϊλάν-
δη. Το πάθος της για τη γιόγκα έχει 
θέσει τα θεμέλια για μια υγιή και 
εμπνευσμένη ζωή, ενώ οι δάσκαλοι 
και η πρακτική της έχουν βοηθήσει 
στη διαμόρφωση της εμπειρίας της 
ζωής της με πολλούς τρόπους. Εί-
ναι αρθρογράφος της ιστοσελίδας 
Healtline.com.
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Ο χυμός ροδιού

χρησιμοποιείται

εδώ και αιώνες

για τη βελτίωση

της συνολικής

λειτουργίας

των νεφρών

ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Οι παρακάτω σπιτικές θεραπείες µπορεί 
να περιέχουν συστατικά που δεν υπάρ-
χουν ήδη στην κουζίνα σας. Μπορείτε να 
τα αγοράσετε από το τοπικό κατάστηµα 
υγιεινής διατροφής ή από το διαδίκτυο.

8.  ΧΥΜΟΣ ΡΙΖΑΣ 
ΠΙΚΡΑΛΙ∆ΑΣ/ΤΑΡΑΞΑΚΟ 
(DANDELION)
Η ρίζα της πικραλίδας είναι τονωτικό των 
νεφρών που διεγείρει την παραγωγή χο-
λής. Αυτό πιστεύεται ότι βοηθά στην εξά-
λειψη των αποβλήτων, στην αύξηση της 
παραγωγής ούρων και στη βελτίωση της 
πέψης. Οι πικραλίδες έχουν βιταµίνες (A, 
B, C, D) και µέταλλα όπως κάλιο, σίδηρο 
και ψευδάργυρο.
Μια µελέτη (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC6014465/) έδειξε ότι η πικραλίδα 
είναι αποτελεσµατική στην πρόληψη του 
σχηµατισµού λίθων στα νεφρά.
Μπορείτε να φτιάξετε φρέσκο χυµό πι-
κραλίδας ή να τον αγοράσετε ως τσάι. 
Εάν το κάνετε φρέσκο, µπορείτε επίσης 
να προσθέσετε φλούδα πορτοκαλιού, τζί-
ντζερ και µήλο για γεύση. Πίνετε 3 µε 4 
φλιτζάνια όλη την ηµέρα. 
Μερικοί άνθρωποι βιώνουν καούρα όταν 
τρώνε πικραλίδα ή µέρη της. ∆εν πρέπει 
να πίνετε αυτό το µείγµα εάν παίρνετε:
• αραιωτικά αίµατος
• αντιόξινα
• αντιβιοτικά
• λίθιο
• διουρητικά, όπως η σπιρονολακτόνη
Μιλήστε µε το γιατρό σας πριν πάρετε εκ-
χύλισµα ρίζας πικραλίδας, καθώς µπορεί 
να αλληλεπιδράσει µε πολλά φάρµακα.

9.  ΧΥΜΟΣ ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟΥ
Το σιταρόχορτο είναι γεµάτο µε πολλά 
θρεπτικά συστατικά και έχει χρησιµοποιη-
θεί από καιρό για την ενίσχυση της υγείας. 
Το σιταρόχορτο αυξάνει τη ροή των ού-
ρων για να βοηθήσει στη διέλευση των 
λίθων. Περιέχει επίσης ζωτικής σηµασίας 
θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στον 
καθαρισµό των νεφρών.
Μπορείτε να πίνετε 60 έως 240 ml χυµού 
σιταρόχορτου την ηµέρα. Για να αποφύ-
γετε τις παρενέργειες, ξεκινήστε µε τη µι-
κρότερη δυνατή ποσότητα και σταδιακά 
φτάστε µέχρι τα 240 ml.
Εάν δεν υπάρχει φρέσκος χυµός σιταρό-
χορτου, µπορείτε να πάρετε συµπληρώ-
µατα σιταρόχορτου σε σκόνη. Η λήψη σι-
ταρόχορτου µε άδειο στοµάχι µπορεί να 
µειώσει τον κίνδυνο ναυτίας. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, µπορεί να προκαλέσει απώ-
λεια όρεξης και δυσκοιλιότητα.

10.  ΧΥΜΟΣ ΠΟΛΥΚΟΜΠΙ/
ΕΚΟΥΙΖΕΤΟ (HORSETAIL)
Το πολυκόµπι έχει χρησιµοποιηθεί για να 
αυξήσει τη ροή των ούρων για να βο-
ηθήσει στην αποµάκρυνση των λίθων 
στα νεφρά και µπορεί να καταπραΰνει 
το πρήξιµο και τη φλεγµονή. Έχει επίσης 
αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές ιδι-
ότητες που βοηθούν στη γενική υγεία του 
ουροποιητικού.
∆εν πρέπει όµως να χρησιµοποιείτε πολυ-
κόµπι για περισσότερο από 6 εβδοµάδες 
κάθε φορά. Υπάρχουν κίνδυνοι επιληπτι-
κών κρίσεων, µειωµένων επιπέδων βιτα-
µινών Β και απώλειας καλίου.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε πολυκόµπι 
εάν παίρνετε λίθιο, διουρητικά ή φάρµακα 

για την καρδιά όπως η διγοξίνη.
Το πολυκόµπι δεν συνιστάται για παιδιά 
και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Το πο-
λυκόµπι περιέχει νικοτίνη και δεν πρέπει 
να λαµβάνεται εάν χρησιµοποιείτε έµπλα-
στρο νικοτίνης ή προσπαθείτε να κόψετε 
το κάπνισµα. Επίσης, δεν πρέπει να πίνετε 
χυµό πολυκόµπι εάν έχετε:
• διαταραχή χρήσης αλκοόλ
• διαβήτη
• χαµηλά επίπεδα καλίου
• χαµηλά επίπεδα θειαµίνης

ΠΟΤΕ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ ΤΟ 
ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ
Επισκεφτείτε το γιατρό σας εάν δεν µπο-
ρείτε να περάσετε την πέτρα σας µέσα 
σε 6 εβδοµάδες ή εάν αρχίσετε να αντι-
µετωπίζετε σοβαρά συµπτώµατα που πε-
ριλαµβάνουν:
• έντονο πόνο
• αίµα στα ούρα σας
• πυρετό
• κρυάδα
• ναυτία, εµετό
Ο γιατρός σας θα καθορίσει εάν χρειάζε-
στε φαρµακευτική αγωγή ή οποιαδήποτε 
άλλη θεραπεία για να σας βοηθήσει να 
περάσετε την πέτρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αν και µπορεί να είναι άβολο, είναι πιθανό 
να περάσετε µια πέτρα στα νεφρά µόνοι 
σας. Μπορείτε να πάρετε µη συνταγογρα-
φούµενα αναλγητικά για να µειώσετε τον 
πόνο που µπορεί να αντιµετωπίζετε. Αυτά 
περιλαµβάνουν την ακεταµινοφαίνη, την 
ιβουπροφαίνη ή τη ναπροξένη.
Φροντίστε να συνεχίσετε τη θεραπεία 
µέχρι να περάσει η πέτρα και µην πίνε-
τε αλκοόλ.
Μόλις περάσετε µια πέτρα στα νεφρά, 
µπορεί να θέλετε να την αποθηκεύσετε 
για να την πάτε στον γιατρό σας για εξέ-
ταση. Ο γιατρός σας µπορεί να καθορί-
σει τι είδους πέτρα είναι και να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη ενός στοχευµένου σχεδί-
ου πρόληψης.
Μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις θερα-
πείες στο συνηθισµένο σας σχήµα και να 
συνεχίσετε να τις χρησιµοποιείτε αφού 
περάσει η πέτρα. Αυτό µπορεί να βοηθή-
σει στην πρόληψη του σχηµατισµού πε-
ρισσότερων λίθων.
Φροντίστε να µιλήσετε µε το γιατρό σας 
πριν πάρετε φάρµακα ή βότανα. Τα βότανα 
δεν ελέγχονται για την ποιότητα και την κα-
θαρότητα από τον FDA (Αµερικανικό Οργα-
νισµό Τροφίµων και Φαρµάκων), γι' αυτό 
ερευνήστε τις επιλογές και τις πηγές αγο-
ράς σας. Μια πρόσφατη ανάλυση 27 δια-
φορετικών συµπληρωµάτων (https://www.
liebertpub.com/doi/full/10.1089/end.2019.0828) 
για την υγεία των νεφρών διαπίστωσε ότι 
τα δύο τρίτα από αυτά περιλάµβαναν συ-
στατικά που δεν υπάρχουν έρευνες που να 
υποστηρίζουν τη χρήση τους.
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Η καλοήθης (µη καρκινική) διόγκωση του αδένα του προστάτη είναι γνωστή ιατρικά ως καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Επειδή ένας διο-
γκωµένος προστάτης µπορεί να επηρεάσει τη ροή των ούρων, η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη χαρακτηρίζεται από συµπτώµατα φράξιµου 
της ουροδόχου κύστης, όπως αυξηµένη συχνότητα ούρησης, νυχτερινή αγρυπνία για να αδειάσει η ουροδόχος κύστη και µειωµένη ένταση και 
ταχύτητα ροής της ούρησης.
Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι µια εξαιρετικά συχνή πάθηση. Υπολογίζεται ότι προσβάλλει πάνω από το 50% των ανδρών κατά 
τη διάρκεια της ζωής τους. Η συχνότητα αυξάνεται µε το πέρασµα της ηλικίας, από περίπου 5 µε 10% στην ηλικία των 30 σε πάνω από το 90% 
των ανδρών ηλικίας άνω των 85 χρόνων. 
Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι σε µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα ορµονικών αλλαγών που σχετίζονται µε τη γήρανση. Είναι εξαρ-
τώµενη από τις δράσεις των ανδρικών ορµονών (ανδρογόνων) µέσα στον αδένα του προστάτη. Αυτές οι αλλαγές µέσα στον προστάτη αντανα-
κλούν τις πολύ σηµαντικές αλλαγές στα επίπεδα των ανδρικών ορµονών (ανδρογόνα), των γυναικείων ορµονών (οιστρογόνα) και των ορµονών 
της υπόφυσης στους ηλικιωµένους άνδρες. Τα επίπεδα της κύριας ανδρικής σεξουαλικής ορµόνης, της τεστοστερόνης, µειώνονται µε το πέρασµα 
της ηλικίας, αλλά τα επίπεδα των οιστρογόνων, της προλακτίνης και των ορµονών LH και FSH αυξάνονται. Η τελική επίδραση αυτών των αλλα-
γών είναι ότι υπάρχει αυξηµένη συγκέντρωση τεστοστερόνης µέσα στον αδένα του προστάτη και αυξηµένη µετατροπή αυτής της τεστοστερόνης 
σε µια ακόµα πιο ισχυρή µορφή γνωστή ως διυδροτεστοστερόνη (DHT). Η αύξηση της τεστοστερόνης και της διυδροτεστοστερόνης οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό σε µειωµένο ποσοστό αποβολής σε συνδυασµό µε µια αύξηση στη δράση του ενζύµου 5-άλφα-ρεδουκτάση, η οποία µετατρέπει 
την τεστοστερόνη σε διυδροτεστοστερόνη. Τα αυξηµένα επίπεδα οιστρογόνων θεωρούνται ότι είναι σηµαντικοί παράγοντες που εµποδίζουν την 
εξάλειψη της διυδροτεστοστερόνης από τον αδένα του προστάτη σε περιπτώσεις καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.
Αν µείνει αθεράπευτη, η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη θα µπλοκάρει τελικά τη διέξοδο της ουροδόχου κύστης, συντελώντας σε κατακρά-
τηση ούρων και τελικά σε νεφρική βλάβη. Επειδή η κατάσταση είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή, είναι απαραίτητη η κατάλληλη θεραπεία.

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος 
για την υγεία του προστάτη σας
Κάθε άνθρωπος χρειάζεται ψευδάργυρο, 
αλλά αυτό το συστατικό είναι απαραίτητο 
για την πρόληψη προβληµάτων του προ-
στάτη, διότι εµποδίζει την πρόσληψη της 
τεστοστερόνης στον προστάτη. Η ιατρι-
κή βιβλιογραφία είναι γεµάτη µε µελέτες 
που δείχνουν την αποτελεσµατικότητα 
του ψευδαργύρου στη θεραπεία παθή-
σεων του προστάτη. Ο αδένας του προ-
στάτη περιέχει υψηλότερη συγκέντρωση 
ψευδαργύρου από κάθε άλλο όργανο 
του σώµατος.

Η επαρκής πρόσληψη και απορρόφηση 
ψευδαργύρου είναι πρωταρχικής σηµα-
σίας σε ένα αποτελεσµατικό θεραπευτικό 
πλάνο της καλοήθους υπερπλασίας του 
προστάτη. Σε µελέτες που διεξήχθησαν τη 
δεκαετία του 1970, η λήψη συµπληρω-
µάτων ψευδαργύρου φάνηκε ότι µειώνει 
το µέγεθος το προστάτη και ότι ελαττώ-
νει τα συµπτώµατα στην πλειοψηφία των 
ασθενών . Η κλινική αποτελεσµατικότη-
τα του ψευδαργύρου οφείλεται πιθανώς 
στη σηµαντική του ανάπτυξη σε πολλές 
πλευρές του µεταβολισµού των ορµονών. 
Η εντερική πρόσληψη του ψευδαργύρου 
εξασθενίζει από τα οιστρογόνα, αλλά 
ενισχύεται από τα ανδρογόνα. Λόγω του 
ότι τα επίπεδα οιστρογόνων αυξάνονται 
στους άνδρες µε καλοήθη υπερπλασία 
του προστάτη, η πρόσληψη του ψευδαρ-
γύρου µπορεί να είναι χαµηλή. 

Ο ψευδάργυρος έχει φανεί ότι εµποδίζει 
τη δράση της 5-άλφα-ρεδουκτάσης, του 
ενζύµου που µετατρέπει την τεστοστερό-
νη σε διυδροτεστοστερόνη(2-3). Ο ψευδάρ-
γυρος έχει επίσης φανεί ότι εµποδίζει την 
έκκριση προλακτίνης από την υπόφυση(4). 
Η ορµόνη προλακτίνη έχει φανεί ότι αυ-
ξάνει την πρόσληψη τεστοστερόνης από 
τον προστάτη, οδηγώντας έτσι σε αυξη-
µένα επίπεδα διυδροτεστοστερόνης(5). 
Φάρµακα όπως η bromocriptine που 
εµποδίζουν την απελευθέρωση προλα-
κτίνης έχουν φανεί ότι µειώνουν πολλά 
από τα συµπτώµατα της υπερπλασίας 
του προστάτη. Αυτά τα φάρµακα όµως 

έχουν σοβαρές παρενέργειες και έχουν 
περιορισµένη αξία. Η µπύρα και το στρες 
αυξάνουν την έκκριση προλακτίνης και 
µπορούν ως εκ τούτου να είναι παράγο-
ντες που επιδεινώνουν την πάθηση(6-7).

Η βήτα-σιτοστερόλη ανακουφίζει 
από τα συµπτώµατα της καλοή-
θους υπερπλασίας του προστάτη
Η βήτα-σιτοστερόλη ανήκει στην οικο-
γένεια των φυτοστερολών, συστατικών 
δηλαδή προερχόµενων από φυτά που 
έχουν παρόµοια δοµή µε τη χοληστε-
ρίνη. Η σόγια είναι ιδιαίτερα πλούσια 
σε βήτα-σιτοστερόλη. Οι φυτοστερόλες 
έχουν φανεί ότι ανακουφίζουν από την 
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Μια 
διπλή-τυφλή µελέτη αποτελείτο από 200 
άνδρες που λάµβαναν βήτα-σιτοστερό-
λη (20 mg) ή placebo  τρεις φορές την 
ηµέρα. Η βήτα-σιτοστερόλη προκάλεσε 
αύξηση στο µέγιστο ποσοστό ροής των 
ούρων (ένας καλός δείκτης φραξίµατος 
της ουροδόχου κύστης) από 9,9 ml/δευ-
τερόλεπτο σε 15,2 ml/δευτερόλεπτο και 
µείωση της ποσότητας των ούρων που 
παρέµεναν στην ουροδόχο κύστη µετά 
την ούρηση από 65,8 σε 30,4 ml. ∆εν 
παρατηρήθηκαν αλλαγές στην οµάδα ει-
κονικού φαρµάκου (placebo)(8). 

Σε µια άλλη µελέτη, στην οποία χρησι-
µοποιήθηκαν µεγαλύτερες δόσεις βή-
τα-σιτοστερόλης από ό, τι στην προανα-
φερθείσα µελέτη (130 mg ηµερησίως), 
οι άνδρες που λάµβαναν βήτα-σιτοστε-
ρόλη είχαν όχι µόνο βελτιώσεις στα κα-
θιερωµένα συµπτώµατα προστάτη/ού-
ρησης, αλλά επίσης και στην ποιότητα 
της ζωής (9). 

Μια επιθεώρηση τεσσάρων µελετών που 
περιλάµβανε δεδοµένα από 519 άνδρες 
έδειξε ότι η βήτα-σιτοστερόλη βελτίωσε 
τα συµπτώµατα ούρησης και τις µετρή-
σεις ροής (10).

Μια κλινική δοµή στην οποία οι άνδρες 
µε συµπτωµατική καλοήθη υπερπλασία 
του προστάτη κατανάλωναν βήτα-σιτο-
στερόλη ή placebo για έξι µήνες και στη 

συνέχεια παρακολουθήθηκαν για 12 µή-
νες, έδωσε την επιλογή στους άνδρες να 
διακόψουν τη θεραπεία µετά από έξι µή-
νες ή να τη συνεχίσουν. Οι άνδρες που 
επέλεξαν να συνεχίσουν να παίρνουν 
βήτα-σιτοστερόλη είχαν σταθερά αποτε-
λέσµατα στα καθιερωµένα συµπτώµατα 
ούρησης και στην ποιότητα εκτιµήσεων 
της ζωής κατά την 18µηνη περίοδο πα-
ρακολούθησης, ενώ οι άνδρες που επέ-
λεξαν να συνεχίσουν τη θεραπεία είχαν 
µείωση σε µερικά από τα σκορ του προ-
στάτη/ούρησης (11). 

Σε µια κλινική δοκιµή σε 127 άνδρες µε 
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, ο 
συνδυασµός saw palmetto, βήτα-σιτο-
στερόλης, βιταµίνης Ε και εκχυλίσµατος 
γύρης λουλουδιών σίκαλης ήταν ανώτε-
ρος από το εικονικό φάρµακο (placebo) 
στη βελτίωση της συχνότητας της ούρη-
σης τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας και οδήγησε σε σηµαντικότερες 
βελτιώσεις στην αξιολόγηση συµπτωµά-
των προστάτη/ούρησης (12).

Έλαιο κολοκυθόσπορων για την 
αντιµετώπιση των συµπτωµάτων 
της καλοήθους υπερπλασίας του 
προστάτη 
Οι κολοκυθόποροι (Curcubita pepo) 
έχουν χρησιµοποιηθεί στη λαϊκή ιατρική 
ως θεραπεία για τα προβλήµατα ούρησης 
που προκαλούνται από έναν διογκωµένο 
προστάτη. Συστατικά των σπόρων της 
κολοκύθας παρεµποδίζουν τη δράση της 
διυδροτεστοστερόνης, η οποία παρακινεί 
την ανάπτυξη των κυττάρων του προστά-
τη (13). Μελέτες σε ζωικά µοντέλα έχουν 
βρει ότι το έλαιο των κολοκυθόσπορων 
µπλοκάρει την ανάπτυξη του προστάτη 
που πραγµατοποιείται µε τη µεσολάβηση 
της τεστοστερόνης (14). Οι επιδράσεις του 
ελαίου των κολοκυθόσπορων ήταν ση-
µαντικότερες σε ζωικά µοντέλα, όταν το 
έλαιο συνδυάζεται µε φυτοστερόλες (15).

Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν επίσης 
βρεθεί σε µελέτες σε ανθρώπους. Για πα-
ράδειγµα, µια µελέτη βρήκε ότι το έλαιο 

των κολοκυθόσπορων µείωσε τα συ-
µπτώµατα της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη σε Κορεάτες και βελτίω-
σε επίσης το ποσοστό ροής των ούρων 
τους. Αυτή η µελέτη βρήκε επίσης ότι ο 
συνδυασµός ελαίου κολοκυθόσπορων µε 
saw palmetto (ένα φυτό που χρησιµο-
ποιείται για τη θεραπεία της καλοήθους 
υπερπλασίας του προστάτη) µείωσε τα 
επίπεδα του PSA (του ειδικού προστατι-
κού αντιγόνου) (16).

Φυτοθεραπεία για την αντιµετώ-
πιση της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη
Σύµφωνα µε ένα άρθρο που δηµοσι-
εύθηκε το 1996 στο British Journal of 
Urology, τα φάρµακα που βασίζονται στα 
φυτά συνταγογραφούνται πολύ περισσό-
τερο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης 
από ότι τα χηµικά φάρµακα (17). Ειδικά στη 
Γερµανία και στην Αυστρία τα βοτανικά 
φάρµακα θεωρούνται θεραπεία πρώτης 
γραµµής για την καλοήθη υπερπλασία 
του προστάτη. Αποτελούν το πάνω από 
το 90% όλων των φαρµάκων που χρησι-
µοποιούνται για την αντιµετώπιση της κα-
λοήθους υπερπλασία του προστάτη. Στην 
Ιταλία τα φυτικά εκχυλίσµατα αποτελούν 
το 50% όλων των φαρµάκων που συντα-
γογραφούνται για την καλοήθη υπερπλα-
σία του προστάτη, ενώ οι άλφα-αναστο-
λείς και οι αναστολείς άλφα-ρεδουκτά-
σης αποτελούν µόνο το 5,1% και το 4,8% 
αντίστοιχα (18).

Υπάρχουν περίπου 30 διαφορετικά βασι-
σµένα σε φυτά φαρµακευτικά σκευάσµα-
τα που είναι διαθέσιµα στην Ευρώπη για 
τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη.  15 τουλάχιστον από αυτά 
περιέχουν εκχύλισµα από το φυτό saw 
palmetto (Serenoa repens). Άλλα δηµο-
φιλή βοτανικά φάρµακα περιλαµβάνουν 
Pygeum Africanum και την τσουκνίδα 
(Urtica dioca).

1. Saw palmetto (Serenoa repens)
Το λιποδιαλυτό εκχύλισµα του φρούτου 
του δέντρου Saw palmetto, ιθαγενούς 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Του Μάριου ∆ηµόπουλου

Ο  Μάριος ∆ηµόπουλος έχει 
σπουδάσει φυσικοπαθητική 
(naturopathy). Είναι µέλος 
της American Naturopathic 
Medical Association (Αµε-
ρικανική Φυσικοπαθητι-
κή Ιατρική Ένωση), µέλος 
του American Council of 
Applied Clinical Nutrition 
(Αµερικανικό Συµβούλιο 
Εφαρµοσµένης Κλινικής 
∆ιατροφολογίας), µέλος 
της American Association 
of Drugless Practitioners 
(Αµερικανική Ένωση Επαγ-
γελµατιών Μη Φαρµακευ-
τικής Θεραπευτικής), µέλος 
της American Association 
of Nutritional Consultants 
(Αµερικανική Ένωση ∆ι-
α τ ρ ο φ ι κ ώ ν  Σ υ µ β ο ύ -
λων), µέλος της Canadian 
Association of Natural 
Nutritional Practitioners 
(Καναδικού Συνδέσµου 
Φυσικών ∆ιατροφικών 
Θεραπευτών), µέλος της 
Association for Natural 
Medicine in Europe (Εται-
ρεία για τη Φυσική Ιατρι-
κή στην Ευρώπη), µέλος της 
Society of Complementary, 
Alternative and Holistic 
Practitioners (Εταιρείας 
Συµπληρωµατικών, Εναλ-
λακτικών και Ολιστικών 
Θεραπευτών) και µέλος 
του Επαγγελµατικού Σω-
µατείου Συµπληρωµατικής 
Ιατρικής και Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών (Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.). 
Κατέχει πτυχίο Doctor of 
Naturopathy (∆όκτωρ Φυ-
σικοπαθητικής) και συνεχί-
ζει τις σπουδές για Master 
και PhD in Integrative 
Medicine (µεταπτυχιακό 
και διδακτορικό στην Ενι-
αία-Ολιστική Ιατρική). Εί-
ναι Πιστοποιηµένος ∆ιατρο-
φικός Σύµβουλος (Certified 
Nutritional Consultant) 
στις ΗΠΑ από την American 
Association of Nutritional 
Consultants (Αµερικανική 
Ένωση ∆ιατροφικών Συµ-
βούλων). Είναι συγγραφέας 
35 βιβλίων για θέµατα υγεί-
ας και διατροφής.
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Στο κατάστημά μας,  
στην Έμμ. Μπενάκη 8, δώσαμε νέα 
διάσταση σε ότι μέχρι τότε γνωρίζατε 
σαν «κατάστημα βιολογικών»

Η FULL HEALTH σχεδιάστηκε από την ομάδα διατροφολόγων του Βιο Ανα-
γέννηση, και στηρίχτηκε στην τεχνογνωσία αλλά κυρίως στην εμπειρία τους. 
Κάθε προϊόν της σειράς FULL HEALTH είναι η ομάδα μας, τα άτομα που ξέ-
ρετε και εμπιστεύεστε. Είναι η ομάδα μας που δεν σας προτείνει απλά ένα προ-

ϊόν αλλά σας υποστηρίζει συνολικά στην προσπάθειά σας να στηρίξετε με φυσικό τρόπο την υγεία σας. Είμαστε βέβαιοι ότι η 
ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και οι τιμές των προϊόντων αυτών θα σας ενθουσιάσουν. 

Full Health ● 2103222901- 902 ● www.full-health.gr ● info@full-health.gr

ΔΈΊΤΈ 
ΤΊΣ ΈΚΠΟΜΠΈΣ ΜΑΣ 

ΣΤΟ  ΤV
ΚΑΘΈ ΠΡΏΊ ΣΤΊΣ 9.00

.Σε εμάς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών τροφών σε ασυναγώνιστες τιμές. Θα βρείτε επίσης προιόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών, καλλυντικά, απορρυπαντικά και ότι αφορά 
τον υγιεινό τρόπο ζωής. Σε ξεχωριστό τμήμα η ομάδα διατροφολόγων με τον Γιώργο Χατζησπυρέλλη στηρίζει με γνώση και συνέπεια όλους εσάς που αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας 
ή απλώς θέλετε να θωρακίσετε την υγεία σας. Σας καθοδηγούν με ολοκληρωμένα προγράμματα και συνεχή υποστήριξη . Εδώ αυτό που μετράει είναι η εμπειρία, η τεχνογνωσία, η εξειδί-
κευση και η ανθρωπιά. Γιατί, η εμπιστοσύνη και η αγάπη σας είναι αυτό που κυρίως μας κρατάει τόσα χρόνια σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά. 

Βιο Αναγέννηση

Προειδοποιήσεις: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης – Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας – Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή 
θεραπεία ανθρώπινης νόσου – Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας – Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΈ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΑΣ; ΣΤΗΝ FULL HEALTH ΈΧΟΥΜΈ ΤΊΣ ΛΥΣΈΊΣ

ΒΊΟΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ ΈΜΜ. ΜΠΈΝΑΚΗ 8 | ΑΘΗΝΑ 
2103222901-902 | bioanagennesi@hotmail.com  

www.bioanagennisi.gr

Έπισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube πληκτρολογώντας  
Βιο Αναγέννηση

ή απλώς σαρώστε το κωδικό QR στα δεξιά σας 

MANNOSE PLUS, 80 Vcaps 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΏΝΊΑΣ // ΑΡ. ΓΝΏΣΤ. ΈΟΦ: 96/03-01-2020
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΜΑΝΝΟΖΗΣ. ΣΥΜΒΑΛΛΈΙ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΑ ΣΈ ΚΑΘΈ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΡΈΣ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΈΣ. ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΟ ΣΈ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΈΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΈΣ ΚΥΣΤΙΤΙΔΈΣ.
Η φόρμουλα μαννόζης που σχεδίασε η FULL-HEALTH στοχεύει σε ΟΛΑ τα προβλήματα του ουροποιητικού και όχι μόνο στην ουρολοίμωξη. Τα φυσικά εκχυλίσματα που επιλέχτηκαν θα 
δώσουν σιγουρα, ασφαλή και διαρκή αποτελέσματα τόσο στην ουρολοίμωξη όσο και στην προστατίτιδα!!
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ανά 1 κάψ): 500 μαννόζη, 80 mg εκχύλισμα κράνμπερυ,15 mg αρκτοστάφυλλος, 30 mg εκχύλισμα φύλλων μαϊντανού,40 mg εκχύλισμα ταραξάκου, 10 mg εκ-
χύλισμα σολιντάγκου,30 mg εκχύλισμα ορθοσίφωνα,40 mg πατενταρισμένο εκχύλισμα φύλλων ιβίσκου ELIROSE®. 
H FULL HEALTH, πρώτη στην Ελλάδα συνδύασε την μαννόζη, το κράνμπερρυ και άλλα φυτικά συστατικά με τα πανευρωπαικώς αναγνωρισμένα εκχυλίσματα του java και του κλινι-

κά δοκιμασμένου ELLIROSE™. Το αποτέλεσμα, μια φόρμουλα ισχυρή και ασύγκριτα αποτελεσματική στα προβλήματα του ουροποιητικού. Το ELLIROSE™, είναι εκχύλι-
σμα του Hibiscus sabdariffa, το οποίο έχει υποβληθεί σε διπλές-τυφλές κλινικές δοκιμές στον άνθρωπο για την αξιολόγηση της δυνατότητας να αντιμετωπίζει τα προβλή-
ματα του ουροποιητικού Στη κλινική μελέτη τα αποτελέσματα ήταν απολύτως θετικά και έδειξαν ότι η χρήση του οδηγεί σε: Αναστολή της παθογόνου βακτηριακής χλωρί-
δας - Παρεμπόδιση της προσκόλλησης του E. Coli - Ίσχυρή αντιμικροβιακή δράση σε ευρύ φάσμα παθογόνων.
Τo JAVA είναι αποτελεσματική φυσική θεραπεία για βακτηριακές και φλεγμονώδεις ασθένειες της κατώτερης ουροφόρου οδού, για κυστίτιδες, για βακτηριδιακές μολύνσεις 
του ουροποιητικού και για την νεφρολιθίαση. 

Στην διάθεσή σας λοιπόν το πιο ισχυρό προιόν για κάθε πρόβλημα του ουροποιητικού! Γιατί, η FULL HEALTH έχει πάντα κριτήριο την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προιόντων της.

PROSTATE HEALTH, 60 caps ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΏΝΊΑΣ / ΑΡ. ΓΝΏΣΤ ΈΟΦ: 91662/18-07-2019

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ψευδάργυρος, τσουκνίδα, λυκοπένιο, ιστιδίνη, βήτα σιτοστερόλη, σελήνιο, εκχύλισμα γύρης, βιταμίνη D3, κουερσετίνη, επιλόβιο, βόριο. 

ME TO PROSTATE HEALTH ΈΞΑΣΦΑΛΙΣΤΈ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 
 ▶ ΣΥΜΒΑΛΛΕΊ ΣΤΗΝ ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

 ▶ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΊ ΤΗΝ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ. Μειωμένη φλεγμονή του προ-
στάτη σημαίνει βελτιωμένη λειτουργία 

 ▶ ΠΡΟΣΦΕΡΕΊ  ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΔΡΊΣΜΟΥ ΚΑΊ ΣΕΞΟΥΑΛΊΚΟΤΗΤΑΣ. 

 ▶ ΣΥΜΒΑΛΛΕΊ ΣΤΟ  ΒΕΛΤΊΩΜΕΝΟ ΕΝΔΟΚΡΊΝΟ-ΊΣΟΖΎΓΊΟ.

Η FULL HEALTH χρησιμοποίησε πρώτη στην Έλλάδα ένα πρωτοποριακό συστατικό. 
 Το Prostaphil-2®  για το οποίο , οι ΚΛΊΝΊΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ σε όλη την Ευρώπη το έχουν καθιερώσει σαν το πιο φυσικό, αποτελεσματικό και ισχυρό όπλο για την φυσιολογική λειτουργία του προστάτη (Prostaphil-2® 
- υδρόφιλα και λιπόφιλα εκχυλίσματα από γύρη: σίκαλης (Secale cereale) 92%, χλόης  λιβαδιών (Phleum pratense) 5% και καλαμποκιού (Zea mays) 3%.)
ΚΑΙ ΈΞ ΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΈΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ: ψευδάργυρος, τσουκνίδα, λυκοπένιο, ιστιδίνη, βήτα σιτοστερόλη, σελήνιο, εκχύλισμα γύρης, βιταμίνη D3, κουερσετίνη, 
επιλόβιο, βόριο. 
Η FULL HEALTH ΣΧΈΔΙΑΣΈ ΤΟ PROSTATE HEALTH, ΜΈ ΈΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ! ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΈΡΈΙ ΈΝΑ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΈΙΝΑΙ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΝΈΝΑ ΑΛΛΟ!!!
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στη Φλόριδα, έχει φανεί ότι µειώνει ση-
µαντικά τα σηµάδια και τα συµπτώµατα 
της καλοήθους υπερπλασίας του προστά-
τη σε πολυάριθµες κλινικές µελέτες. Ο 
µηχανισµός δράσης του σχετίζεται µε την 
παρεµπόδιση της διυδροτεστοστερόνης 
να δένεται σε υποδοχείς κυττάρων, στην 
αναχαίτιση της 5-άλφα-ρεδουκτάσης και 
στην ανάµειξη µε οιστρογονικούς υποδο-
χείς του προστάτη. Το saw palmetto έχει 
αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες και προάγει 
την απόπτωση (=θάνατο) των κυττάρων 
του προστάτη (19). Είναι πλούσιο σε φυ-
τοστερόλες, συµπεριλαµβανοµένης της 
βήτα-σιτοστερόλης, και αυτό µπορεί να 
συµβάλλει στις θεραπευτικές του επιδρά-
σεις (20). Ως αποτέλεσµα αυτών των επι-
δράσεων, έχουν προκληθεί άριστα αποτε-
λέσµατα σε πολυάριθµες κλινικές µελέτες. 
Συνοπτικά αναφέρω ότι περίπου 90% των 
ανδρών που είχαν ήπια ή µέτρια καλοήθη 
υπερπλασία του προστάτη είχαν σηµαντική 
βελτίωση στα συµπτώµατα κατά τη διάρ-
κεια των πρώτων τεσσάρων µε έξι εβδο-
µάδων της θεραπείας. Όλα τα σηµαντικά 
συµπτώµατα της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη εξαλείφθηκαν, ιδιαίτερα η 
νυχτερινή ούρηση (21-25). 

Παρά το ότι το εκχύλισµα του Saw 
palmetto έχει δείξει εξαιρετικά αποτελέ-
σµατα σε πολυάριθµες κλινικές δοκιµές, 
τα αποτελέσµατα µιας µελέτης του 1994 
είναι ίσως τα πιο αποκαλυπτικά. Σε αυτή 
τη µελέτη σε 305 άνδρες δόθηκε µια δόση 
160 mg εκχυλίσµατος Saw palmetto δύο 
φορές την ηµέρα, τιτλοδοτηµένο ώστε να 
περιέχει 85 µε 95% λιπαρών οξέων και 
στερολών. Μετά από 45 ηµέρες το 83% 
των συµµετεχόντων εκτίµησαν ότι το φάρ-
µακο ήταν αποτελεσµατικό. Μετά από 90 
ηµέρες το ποσοστό αυξήθηκε στο 88%. Οι 
αντικειµενικές αξιολογήσεις έδειξαν αξιο-
σηµείωτες βελτιώσεις σε όλες τις µετρή-
σεις. Η ανώτατη ροή ούρων (ml/s) αυξή-
θηκε από 9,8 σε 12,2 η µέση ροή ούρων 
αυξήθηκε από 5,8 σε 7,4, ο όγκος του προ-
στάτη (mm3) µειώθηκε από 19,0 σε 12,4. 
∆εν αναφέρθηκε καµιά παρενέργεια (26).

Παρ’ ότι αυτά τα αποτελέσµατα είναι εντυ-
πωσιακά, οι πιο ενδιαφέρουσες ίσως αλλα-
γές συνέβησαν στα σκορ ποιότητας ζωής, 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΗΜΕΡΑ

0
ΗΜΕΡΑ 

90

Πολύ χαρούµενοι 0,6% 5,4%

Xαρούµενοι 2,3% 24,0%

Ικανοποιηµένοι 9,7% 36,8%

Ανάλαφροι 22,7% 20,9%

Ανικανοποίητοι 43,8% 9,5%

∆υστυχισµένοι 18,5% 2,4%

Απελπισµένοι 2,3% 1,0%

*Στοιχεία από τα δελτία του ΕΟ∆Υ 

Αυτές οι βελτιώσεις στα σκορ ποιότητας 
της ζωής δείχνουν πόσο ισχύ µπορεί να 
έχει µια επίδραση που βελτιώνει ενοχλητι-
κά συµπτώµατα όπως η νυχτερινή ούρηση 
στη νοητική αντίληψη ενός ατόµου. Πολ-
λοί άνδρες που υποφέρουν από έναν δι-
ογκωµένο προστάτη υποφέρουν από στέ-
ρηση ύπνου. Η βελτίωση του ύπνου µέσω 
της µείωσης του αριθµού των ξυπνηµάτων 
για νυχτερινή ούρηση θεωρείται ότι είναι 
ο σηµαντικός λόγος για τη βελτίωση των 
σκορ ποιότητας ζωής µε το εκχύλισµα του 
Saw palmetto.

Ενώ το φάρµακο φιναστερίδη χρειάζεται 
έναν χρόνο για να προκαλέσει σηµαντικά 
οφέλη, το εκχύλισµα του Saw palmetto 
προκαλεί καλύτερα αποτελέσµατα σε πολύ 
λιγότερο χρονικό διάστηµα. Οι περισσό-
τεροι ασθενείς έχουν κάποια ανακούφιση 
συµπτωµάτων µέσα στις πρώτες 30 ηµέ-
ρες της θεραπείας µε το εκχύλισµα του 
Saw palmetto.

Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει παρό-
µοια αποτελέσµατα. Μια µελέτη του 2013 
έδειξε ότι το saw palmetto είχε παρόµοια 
αποτελεσµατικότητα µε τη φιναστερίδη και 
την ταµσουλοσίνη, δυο φάρµακα που χρη-
σιµοποιούνται για τη θεραπεία της καλοή-
θους υπερπλασίας του προστάτη. 320 mg 
εκχυλίσµατος saw palmetto µείωσαν τα 
συµπτώµατα της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη 50% µετά από 8 εβδοµά-
δες θεραπείας (27). Άλλη µελέτη βρήκε ότι 
ο συνδυασµός saw palmetto και εκχυλί-
σµατος ρίζας τσουκνίδας ήταν εξίσου απο-
τελεσµατικός όσο το φάρµακο φιναστερίδη 
στη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη (28).

 
2. Pygeum Africanum
To Pygeum είναι ένα αειθαλές δέντρο, 
ιθαγενές στην Αφρική. Ο φλοιός του έχει 
ιστορικά χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία 
ασθενειών του ουροδόχου σωλήνα. Τα κύ-
ρια ενεργά συστατικά του φλοιού είναι οι 
λιποδιαλυτές στερόλες και τα λιπαρά οξέα. 
Όλες οι έρευνες για το Pygeum έχουν πα-
ρουσιάσει ένα εκχύλισµα Pygeum τιτλο-
δοτηµένο ώστε να περιέχει 14% τριτερπέ-
νια, συµπεριλαµβανοµένης της βήτα-σιτο-
στερόλης και 0,5% n-docosanol. Αυτό το 
εκχύλισµα έχει µελετηθεί εκτενώς και σε 
µελέτες σε πειραµατόζωα και σε κλινικές 
δοκιµές σε ανθρώπους (29).

Πολυάριθµες κλινικές δοκιµές σε περισσό-
τερους από 600 ασθενείς έχουν δείξει ότι 
το εκχύλισµα Pygeum είναι αποτελεσµατι-
κό στη µείωση των συµπτωµάτων και των 
κλινικών ενδείξεων της καλοήθους υπερ-
πλασίας του προστάτη, ιδιαίτερα σε αρχι-
κές περιπτώσεις (30-33).

Ωστόσο, σε µια διπλή-τυφλή µελέτη που 
συνέκρινε εκχύλισµα Pygeum µε εκχύ-
λισµα Saw palmetto, το εκχύλισµα Saw 
palmetto προκάλεσε µεγαλύτερη µείωση 
των συµπτωµάτων και ήταν καλύτερα ανε-
κτό (34). Επιπλέον, οι επιδράσεις σε αντικει-
µενικές παραµέτρους, ιδιαίτερα στο ποσο-
στό ροής ούρων και στο περιεχόµενο των 
υπολειπόµενων ούρων, ήταν καλύτερες 
στις κλινικές µελέτες που χρησιµοποίησαν 
Saw palmetto.

Μια πρόσφατη επιθεώρηση µελετών που 
εξέτασαν τις επιδράσεις του Pygeum στην 
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη βρή-
κε ότι το φυτό παρέχει µέτρια ανακού-
φιση από τα συµπτώµατα ούρησης (35). Η 
συνηθισµένη δόση που χρησιµοποιήθη-
κε στις µελέτες ήταν µεταξύ 75-200 mg 
την ηµέρα (36).

3.  Τσουκνίδα (Urtica dioca)
Τα εκχυλίσµατα ρίζας τσουκνίδας έχουν 
φανεί ότι είναι αποτελεσµατικά στη θε-
ραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του 
προστάτη. Έχουν γίνει λιγότερες µελέτες 
µε το εκχύλισµα τσουκνίδας απ’ ότι µε τα 
άλλα βοτανικά φάρµακα που αναλύθηκαν 
προηγουµένως. ∆ύο διπλές-τυφλές µελέ-
τες έχουν δείξει ότι το εκχύλισµα τσουκνί-

δας είναι αποτελεσµατικότερο από εικο-
νικό φάρµακο (placebo) (37-38). Μια µελέτη 
βρήκε ότι ο συνδυασµός saw palmetto και 
120 mg εκχυλίσµατος τσουκνίδας ήταν 
εξίσου αποτελεσµατικός όσο το φάρµακο 
φιναστερίδη στη θεραπεία της καλοήθους 
υπερπλασίας του προστάτη. Ο βοτανικός 
συνδυασµός είχε επίσης λιγότερες παρε-
νέργειες από ό, τι η φιναστερίδη (39). Άλλη 
µελέτη έδειξε ότι η τσουκνίδα µόνη της 
είχε ευεργετικές επιδράσεις στη συµπτω-
µατική καλοήθη υπερπλασία του προστά-
τη (40). Αυτό το εύρηµα υποστηρίζεται από 
µελέτες σε ζώα που έδειξαν ότι το εκχύ-
λισµα τσουκνίδας µείωσε το µέγεθος του 
προστάτη, την εβδοµαδιαία παραγωγή ού-
ρων και τα επίπεδα του προστάτη, εµποδί-
ζοντας ίσως την ανάπτυξη των κυττάρων 
του προστάτη (41). Θα πρέπει να διευκρινι-
στεί ότι άλλη δράση έχει το εκχύλισµα της 
ρίζας της τσουκνίδας και άλλη δράση το 
εκχύλισµα των φύλλων της τσουκνίδας. Το 
εκχύλισµα των φύλλων της τσουκνίδας βο-
ηθά κατά της αρθρίτιδας και όχι κατά της 
καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. 
Έτσι, αν θέλετε να βοηθηθείτε στην καλο-
ήθη υπερπλασία του προστάτη, θα πρέπει 
να πάρετε εκχύλισµα της ρίζας του φυτού.
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ΒΡΕΊΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΠΊΔΑ
Κατάθλιψη είναι όταν ένα άτομο βιώνει επίμονα χαμηλή διάθεση, σε σημείο που αρχίζει να παρεμβαίνει στην 
καθημερινότητά του. Η μάχη με την κατάθλιψη μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη τόσο για το άτομο που 
βιώνει τα συμπτώματα όσο και για τους αγαπημένους του. 

Οι αιτίες της κατάθλιψης ποικίλλουν και 
περιλαμβάνουν:
• στρες
• άλυτα συναισθηματικά προβλήματα
• ανισορροπία νευροδιαβιβαστών
• ορμονικές ανισορροπίες
• τροφικές αλλεργίες
• αλκοολισμό
• διατροφικές ελλείψεις
• έλλειψη ηλιακού φωτός
• τοξικότητα από μέταλλα, τοξική μούχλα
Αν και η κατάθλιψη μπορεί να συμβεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία, αναπτύσσεται συχνά 
στην ενήλικη ζωή. Για παράδειγμα, είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένο σε μεσήλικες ή 
μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες που πα-
λεύουν με άλλα σοβαρά ιατρικά προβλή-
ματα, όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης ή η 
νόσος του Πάρκινσον. Άλλοι όμως πα-
ράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη περι-
λαμβάνουν οικογενειακό ιστορικό κατά-
θλιψης, λήψη ορισμένων φαρμάκων που 
προκαλούν καταθλιπτικές παρενέργειες, 
σημαντικές αλλαγές στη ζωή, συνεχές 
στρες και τραύμα (2).

ΣΥΜΠΤΩΜΆΤΆ
Η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί με 
μια ποικιλία διαφορετικών συμπτωμά-
των όπως (3):
• κόπωση
• επίμονη θλίψη
• χαμηλή διάθεση, ευερεθιστότητα
• αισθήματα αναξιότητας και απελπισίας
• δυσκολία συγκέντρωσης
• δυσκολία στον ύπνο
• χαμηλή σεξουαλική ορμή
• αλλαγές στην όρεξη, αλλαγές βάρους
• αισθήματα αδυναμίας
• αδιαφορία για χόμπι ή δραστηριότητες
• πόνοι, πονοκέφαλοι
• πεπτικά προβλήματα
• σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας
• απόπειρα αυτοκτονίας

ΣΥΜΒΆΤΙΚΉ ΘΕΡΆΠΕΙΆ
Η συμβατική θεραπεία για την κατάθλιψη 
περιλαμβάνει συνήθως τη χρήση φαρμά-
κων ή/και ψυχοθεραπείας. Η πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενη μορφή φαρμάκου για 
την κατάθλιψη είναι οι SSRI, ή οι εκλε-
κτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σε-
ροτονίνης, που περιλαμβάνουν φάρμακα 
όπως το Celexa, το Lexapro, το Zoloft, 
το Prozac και το Paxil. Η έρευνα δείχνει 
ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα όντως 
βοηθούν τους ασθενείς με κατάθλιψη, 
αλλά λειτουργούν ως καταστολείς των 
συμπτωμάτων παρά ως θεραπείες. Μόλις 
ένας ασθενής δεν παίρνει πλέον τα αντι-
καταθλιπτικά, τα συμπτώματα πιθανότατα 
θα επανεμφανιστούν. Επιπλέον, τα αντικα-
ταθλιπτικά φάρμακα έχουν σοβαρές πα-
ρενέργειες που μπορεί να περιλαμβάνουν 

αυτοκτονικές σκέψεις, αύξηση βάρους 
και αλλαγές προσωπικότητας. Ένας άλ-
λος κίνδυνος των ψυχοτρόπων φαρμά-
κων όπως οι SSRI είναι ότι μπορούν να 
προκαλέσουν υποβάθμιση των νευροδι-
αβιβαστών, οδηγώντας σε αλλαγές στον 
εγκέφαλο (4).
Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, η 
ψυχοθεραπεία είναι μια άλλη επιλογή. 
Υπάρχουν διάφορες μορφές ψυχοθερα-
πείας που μπορεί να είναι χρήσιμες, όπως 
η «θεραπεία ομιλίας» ή η συμβουλευτική, 
η θεραπεία επίλυσης προβλημάτων, η 
γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία και η 
διαπροσωπική θεραπεία.

12 ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΆΠΕΙΕΣ
ΓΙΆ ΤΉΝ ΚΆΤΆΘΛΙΨΉ

1. Υγιεινή και καλά
 ισορροπημένη διατροφή
Είναι σημαντικό να τρώτε τροφές που 
υποστηρίζουν τη λειτουργία των νευρο-
διαβιβαστών, οι οποίοι είναι οι αγγελιο-
φόροι του εγκεφάλου που ελέγχουν τη 
διάθεσή σας, τα επίπεδα ενέργειας, την 
όρεξη και πολλές άλλες διαδικασίες στο 
σώμα. Οι νευροδιαβιβαστές επηρεάζονται 
σημαντικά από τις τροφές που βάζετε στο 
σώμα σας.
Mια μελέτη του 2018 που δημοσιεύτη-
κε στο περιοδικό Primary Care, δείχνει 
επίσης ότι η κατανάλωση αντιφλεγμο-
νώδους δίαιτας, όπως αυτή που μιμείται 
στενά την παραδοσιακή μεσογειακή δια-
τροφή, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για 
κατάθλιψη. (6) 
Μια μελέτη του 2009 που δημοσιεύτηκε 
στο British Journal of Psychiatry εξέτασε 
τη σχέση μεταξύ διατροφικών προτύπων 
και κατάθλιψης. Υπήρχαν 3.486 συμμε-
τέχοντες που ανήκαν σε μία από τις δύο 
διατροφικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγο-
ρία ήταν εκείνοι που έκαναν μια διατροφή 
με πλήρεις τροφές, πλούσια σε λαχανικά, 
φρούτα και ψάρια. Δεύτερη ήταν αυτοί 
που έτρωγαν επεξεργασμένα τρόφιμα. 
Αυτά τα τρόφιμα περιλάμβαναν επιδόρπια 
με ζάχαρη, τηγανητά τρόφιμα, επεξεργα-
σμένο κρέας, επεξεργασμένα δημητριακά 
και γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής πε-
ριεκτικότητας σε λιπαρά. Μετά από πέντε 
χρόνια, οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ακο-
λουθούσαν το πρώτο διατροφικό μοτίβο 
είχαν μικρότερες πιθανότητες κατάθλιψης. 
Αντίθετα, η υψηλή κατανάλωση επεξεργα-
σμένων τροφίμων συσχετίστηκε με αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης (7).
Η κατανάλωση θεραπευτικών τροφών 
μπορεί να είναι μεταμορφωτική. Ακολου-
θεί μια ανάλυση των πλήρων, αντιφλεγ-
μονωδών τροφών που πρέπει να αποτε-
λούν μέρος της διατροφής σας για την 
πρόληψη και θεραπεία της κατάθλιψης:
Ωμέγα-3 τρόφιμα: Έρευνες δείχνουν ότι 

ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της 
διατροφής σας για την πρόληψη ή τη θε-
ραπεία διαταραχών της διάθεσης είναι τα 
ωμέγα-3 τρόφιμα. Τα λιπίδια του εγκεφά-
λου σας στην πραγματικότητα αποτελού-
νται από λιπαρά οξέα. Από αυτά τα λιπα-
ρά οξέα, το 33% ανήκει στην οικογένεια 
των ωμέγα-3. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
τρώτε ωμέγα-3 για να λειτουργεί σωστά 
ο εγκέφαλός σας. Τα ωμέγα-3 ωφελούν 
τον εγκέφαλο προάγοντας τις διαδικασίες 
επικοινωνίας και μειώνοντας τη φλεγμο-
νή. (8) Οι καλύτερες τροφές ωμέγα-3 πε-
ριλαμβάνουν ψάρια   όπως ο σολομός, το 
σκουμπρί, η ρέγγα και το λευκό ψάρι, τα 
καρύδια, οι σπόροι chia, οι λιναρόσποροι, 
το νάτο και οι κρόκοι αυγών.
Φρούτα και λαχανικά: Μια διατροφή 
πλούσια σε φρούτα και λαχανικά αυξάνει 
την πρόσληψη ζωτικών θρεπτικών συ-
στατικών που υποστηρίζουν τη διάθεσή 
σας. Τα φρούτα και τα λαχανικά με υψηλή 
περιεκτικότητα σε φολικό οξύ προάγουν 
τις μεταβολικές διεργασίες του εγκεφά-
λου και η έρευνα δείχνει ότι η ανεπάρκεια 
φολικού οξέος μπορεί να οδηγήσει σε συ-
μπτώματα κατάθλιψης (9). Μερικές από τις 
κορυφαίες τροφές με φολικό οξύ είναι το 
σπανάκι, τα σπαράγγια, το αβοκάντο, τα 
παντζάρια και το μπρόκολο. 
Υγιή λίπη: Τα υγιή λίπη παρέχουν σημα-
ντικές βιταμίνες και μέταλλα που ενισχύ-
ουν τα επίπεδα ενέργειας και τη διάθεση. 
Επιπλέον, η κατανάλωση υγιεινών λιπών 
βοηθά στην πρόληψη της βλάβης από 
τις ελεύθερες ρίζες που μπορεί να σχε-
τίζονται με την κατάθλιψη. Είναι όμως 
σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν δη-
μιουργούνται όλα τα λίπη με ίσο τρόπο. 
Επιμείνετε στην κατανάλωση υγιεινών 
λιπών όπως αβοκάντο, βούτυρο από ζώα 
που τρέφονται με χόρτο, λάδι καρύδας, 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και ωμέ-
γα-3 όπως καρύδια και λιναρόσποροι.
Άπαχη πρωτεΐνη: Η κατανάλωση πρω-
τεΐνης είναι κρίσιμη για την υποστήριξη 
της νευρολογικής λειτουργίας και την 
εξισορρόπηση των ορμονών. Οι πρωτεϊ-
νούχες τροφές παρέχουν επίσης ενέργεια 
και ενισχύουν τη διάθεσή μας. Πρέπει να 
καταναλώνουμε άφθονη πρωτεΐνη κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, επειδή τα αμινο-
ξέα επιτρέπουν πολλές από τις λειτουργί-
ες του σώματος. Όταν δεν τρώτε αρκετή 
πρωτεΐνη, αισθάνεστε κουρασμένοι, το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα εξασθενεί 
και νιώθετε κατήφεια. Οι καλύτερες πηγές 
πρωτεΐνης περιλαμβάνουν βοδινό κρέας 
που τρέφεται με χόρτο, φακές, άγρια   ψά-
ρια, βιολογικό κοτόπουλο, μαύρα φασό-
λια, αυγά ελευθέρας βοσκής.
Προβιοτικές τροφές: Η κατανάλωση 
προβιοτικών τροφών αυξάνει τα επίπεδα 
ενέργειας, υποστηρίζει τη γνωστική λει-
τουργία και προάγει την ψυχική ευεξία. 
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Μερικά από τα κορυφαία προβιοτικά 
τρόφιμα περιλαμβάνουν το κεφίρ, το 
γιαούρτι, το κομπούχα, το miso, και τα 
ζυμωμένα λαχανικά.

2. Περιορισμένοι ή καθόλου επε-
ξεργασμένοι υδατάνθρακες και 
σάκχαρα
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί λαχταρά-
τε επεξεργασμένους υδατάνθρακες και 
σάκχαρα όταν αισθάνεστε λυπημένοι; 
Εάν τείνετε να πιάνετε τα μπισκότα ή 
τα πατατάκια σε δύσκολες στιγμές, είναι 
επειδή τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικό-
τητα σε υδατάνθρακες πυροδοτούν την 
απελευθέρωση σεροτονίνης, ενός φυσι-
κού οπιοειδούς που δρα στον εγκέφαλο 
παρόμοια με το ναρκωτικό όπιο. Αν και 
αυτές οι τροφές βελτιώνουν τη διάθε-
σή σας προς το παρόν, οδηγούν επίσης 
σε αύξηση βάρους, προβλήματα με τον 
ύπνο, υπερανάπτυξη candida και χαμη-
λά επίπεδα ενέργειας, επιδεινώνοντας 
τα συμπτώματα κατάθλιψης (12).

3. Ίχθυέλαιο
Τα ωμέγα-3 λιπαρά είναι κρίσιμα για τη 
λειτουργία των νευροδιαβιβαστών, ένα 
σημαντικό συστατικό για τη συναισθη-
ματική και φυσιολογική ισορροπία του 
εγκεφάλου. Έρευνα που δημοσιεύτηκε 
στο CNS Neuroscience Therapeutics 
ανέλυσε τρεις μελέτες που αφορούσαν 
τη θεραπεία της κατάθλιψης με ωμέ-
γα-3 λιπαρά οξέα. Μια μελέτη συνέκρι-
νε τα οφέλη της θεραπείας με ωμέγα-3 
με τη θεραπεία εικονικού φαρμάκου 
(placebo), μια άλλη μελέτη εξέτασε τα 
αποτελέσματα των ωμέγα-3 σε παιδιά 
με κατάθλιψη και η τρίτη μελέτη ήταν 
μια ανοιχτή δοκιμή με χρήση EPA για τη 
θεραπεία της διπολικής κατάθλιψης.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ωμέ-
γα-3 έδειξαν σημαντικά αποτελέσματα. 
Για παράδειγμα, στην ανοιχτή μελέτη 
που αφορούσε άτομα με διπολική κα-
τάθλιψη, οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν 
τουλάχιστον έναν μήνα παρακολούθη-
σης πέτυχαν 50% ή μεγαλύτερη μείωση 
των συμπτωμάτων της κατάθλιψης (18). 
Τα συμπληρώματα ιχθυελαίου είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για να διασφαλίσετε 
ότι λαμβάνετε αρκετά ωμέγα-3 λιπαρά.

4. Προβιοτικά
Η έρευνα δείχνει ότι τα προβιοτικά συ-
μπληρώματα μπορούν να βελτιώσουν τη 
νοητική προοπτική, η οποία οφείλεται στη 
σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου. Τα προβι-
οτικά βοηθούν την απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών και προάγουν τον 
γλυκαιμικό έλεγχο, βοηθώντας στην απο-
φυγή αυξήσεων και πτώσεων των επιπέ-
δων σακχάρου στο αίμα. Αλλά το πιο ση-
μαντικό, μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν 
άμεσες γραμμές επικοινωνίας από το 
έντερο στον εγκέφαλο, επομένως η λήψη 
προβιοτικών αλλάζει πραγματικά τη συ-
μπεριφορά και τη χημεία του εγκεφάλου 
σας, βελτιώνοντας έτσι τη γνωστική λει-
τουργία και μειώνοντας τα συμπτώματα 
κατάθλιψης (19).

5. Βιταμίνη D3
Μια συστηματική ανασκόπηση και με-
τα-ανάλυση αξιολόγησης της αποτε-
λεσματικότητας του συμπληρώματος 

βιταμίνης D ως φυσικής θεραπείας για 
την κατάθλιψη διαπίστωσε ότι η λήψη 
συμπληρωμάτων βιταμίνης D ήταν ευ-
νοϊκή στη διαχείριση της κατάθλιψης 
επειδή άλλαξε τα επίπεδα βιταμίνης με 
τρόπο συγκρίσιμο με τα αντικαταθλιπτι-
κά φάρμακα (21).
Η βιταμίνη D δρα σαν ορμόνη στο σώμα 
και επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφά-
λου, γι' αυτό η ανεπάρκεια συνδέεται με 
αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές της 
διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάθλιψης και της εποχικής συναισθη-
ματικής διαταραχής (ή «χειμερινής κατά-
θλιψης»), μιας μορφής κατάθλιψης που 
έρχεται και φεύγει σε εποχιακό μοτίβο.

6. Προσαρμογόνα βότανα
Τα προσαρμογόνα βότανα είναι μια 
κατηγορία θεραπευτικών φυτών που 
βελτιώνουν τις ορμόνες του στρες και 
χαλαρώνουν το νευρικό σύστημα. Βοη-
θούν στην ισορροπία και την προστασία 
του σώματος, μειώνοντας τα επίπεδα 
κορτιζόλης, όταν βρίσκεστε κάτω από 
οποιοδήποτε είδος στρες.
Δύο προσαρμογόνα που λειτουργούν 
ως φυσικές θεραπείες είναι η rhodiola 
και η ashwagandha. Η rhodiola δρα 
αυξάνοντας την ευαισθησία των νευ-
ρώνων σας, συμπεριλαμβανομένων 
δύο νευροδιαβιβαστών σεροτονίνης και 
ντοπαμίνης. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές 
βοηθούν στην αύξηση της εστίασης και 
της μνήμης και βελτιώνουν τη διάθεση. 
Η ashwagandha δρα για την καταπολέ-
μηση των επιπτώσεων του στρες, τη μεί-
ωση του άγχους και της κατάθλιψης και 
την εξισορρόπηση των ορμονών. Αλλά 
το καλύτερο μέρος αυτών των φυσικών 
θεραπειών για την κατάθλιψη είναι ότι 
δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες παρενέρ-
γειες, σε αντίθεση με τα περισσότερα 
αντικαταθλιπτικά φάρμακα (22).

7. Σύμπλεγμα Β
Οι βιταμίνες Β εμπλέκονται στη λειτουρ-
γία των νευροδιαβιβαστών και η έρευνα 
δείχνει ότι τα χαμηλά επίπεδα τόσο του 
φολικού οξέος όσο και της βιταμίνης 
Β12, ειδικότερα, συνδέονται με συμπτώ-
ματα κατάθλιψης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
θεραπεία με λίθιο και για όσους έχουν 
αλκοολισμό (23).
Η βιταμίνη Β12 υποστηρίζει το νευρο-
λογικό σύστημα και ενισχύει τα επίπεδα 
ενέργειας και το φολικό οξύ υποστηρίζει 
την απορρόφηση θρεπτικών συστατι-
κών, βοηθά στη μείωση της ευερεθιστό-
τητας και καταπολεμά την κόπωση. Η 
λήψη μιας βιταμίνης του συμπλέγματος 
Β θα βοηθήσει στη φυσική παραγωγή 
σεροτονίνης και στην ανακούφιση από 
τα καταθλιπτικά συμπτώματα, χωρίς 
την ανάγκη λήψης φαρμάκων ή τοξικών 
τροφών με ζάχαρη.

8. Έλαιο λεβάντας
Το έλαιο λεβάντας βοηθά στην ανακού-
φιση από το στρες, προάγει το αίσθημα 
γαλήνης και βελτιώνει τον ύπνο. Στην 
πραγματικότητα, έχει μακρά ιστορία 
φαρμακευτικής χρήσης για διαταραχές 
της διάθεσης, επειδή έχει καταπραϋντι-
κές και ηρεμιστικές ιδιότητες. Μελέτες 
δείχνουν ότι το έλαιο λεβάντας έχει επί-

σης νευροπροστατευτικές επιδράσεις. 
Ενισχύει τους υποδοχείς ντοπαμίνης και 
λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό (25).
Για να το χρησιμοποιήσετε ως φυσική 
θεραπεία για την κατάθλιψη, προσθέ-
στε 5-10 σταγόνες σε ζεστό νερό του 
μπάνιου, διαχέετε 5-10 σταγόνες στην 
κρεβατοκάμαρά σας το βράδυ για να 
βελτιώσετε τον ύπνο και εφαρμόστε 2-3 
σταγόνες τοπικά στους κροτάφους, το 
στήθος και τους καρπούς το πρωί.

9. Ρωμαϊκό χαμομήλι
Το αιθέριο έλαιο του  λειτουργεί ως ήπιο 
ηρεμιστικό που ηρεμεί φυσικά τα νεύρα 
και προάγει τη χαλάρωση. Έρευνες δεί-
χνουν ότι το ρωμαϊκό έλαιο χαμομηλιού 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε 
συνδυασμό με λάδι λεβάντας για τη βελ-
τίωση της ποιότητας του ύπνου και τη μεί-
ωση του άγχους (26).
Για να το χρησιμοποιήσετε ως μια από 
τις φυσικές σας θεραπείες για την κατά-
θλιψη, εισπνεύστε τους ατμούς απευθεί-
ας από το μπουκάλι μερικές φορές την 
ημέρα, εφαρμόστε 2-3 σταγόνες τοπικά 
στους καρπούς σας και στο πίσω μέρος 
του λαιμού ή διαχέετε 5-7 σταγόνες στο 
σπίτι ή στο τον χώρο εργασίας σας.

10. Σχέσεις και υποστήριξη
Επειδή η κατάθλιψη προκαλείται συ-
νήθως από συναισθηματικά ζητήματα, 
μπορεί να επιδεινωθεί λόγω έλλειψης 
θετικών σχέσεων, χαμηλής αυτοπεποί-
θησης και έλλειψης σκοπού. Βρείτε μια 
ισχυρή κοινότητα φίλων που μπορεί να 
σας υποστηρίξει και να σας ενθαρρύνει 
και εστιάστε στην πνευματικότητά σας. 
Είναι επίσης χρήσιμο να αναζητήσε-
τε συμβουλές από έναν επαγγελματία, 
ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε το 
άγχος και να σχεδιάσετε στρατηγική 
σχετικά με τις μεθόδους και τους στό-
χους θεραπείας σας. Φαίνεται ότι οι 
προσωπικές σχέσεις μπορεί να είναι μια 
από τις πιο σημαντικές φυσικές θεραπεί-
ες για την κατάθλιψη.

11. Άσκηση
Μια τυχαιοποιημένη μελέτη του 2019 
που δημοσιεύτηκε στο JAMA προσπά-
θησε να καθορίσει εάν η σωματική δρα-
στηριότητα μπορεί να παίξει ρόλο στη 
μείωση του κινδύνου για κατάθλιψη. Τα 
ευρήματα από τη μελέτη έδειξαν ότι τα 
υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστη-
ριότητας συνδέονται με μειωμένες πιθα-
νότητες για κατάθλιψη, υποδηλώνοντας 
ότι η τακτική άσκηση μπορεί να είναι μια 
ισχυρή προληπτική στρατηγική για την 
προστασία της ψυχικής υγείας. Οι ερευ-
νητές από τη μελέτη επισημαίνουν επίσης 
ότι «η αιτιότητα και η κατεύθυνση αυτής 
της συσχέτισης δεν είναι σαφείς. Η φυσική 
δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει 
από την κατάθλιψη ή/και η κατάθλιψη 
μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη σωματική 
δραστηριότητα» (28).
Ο στόχος να ασκείστε τρεις έως πέντε 
ημέρες την εβδομάδα για 20 λεπτά ή 
περισσότερο. Μπορείτε να δοκιμάσετε 
οποιοδήποτε είδος άσκησης σας αρέ-
σει, όπως γιόγκα, πιλάτες, τρέξιμο, κλπ. 
Ακόμη και μια βόλτα έξω θα ενισχύσει 
τις ορμόνες της χαράς και τα επίπεδα 
ενέργειας. Από τις φυσικές θεραπείες 

για την κατάθλιψη, αυτή είναι αυτή που 
προσφέρει τις πιο ποικίλες επιλογές για 
να διαλέξετε. 

12. Χρόνος σε εξωτερικό χώρο
Έρευνες δείχνουν ότι η βελτίωση των 
επιπέδων βιταμίνης D μπορεί να βοη-
θήσει στη μείωση των συμπτωμάτων 
της κατάθλιψης. Στην πραγματικότητα, 
η σχέση μεταξύ της κατάθλιψης και της 
ανεπάρκειας βιταμίνης D από την έλλει-
ψη έκθεσης στον ήλιο παρατηρήθηκε 
για πρώτη φορά πριν από δύο χιλιάδες 
χρόνια, σύμφωνα με ερευνητές του Πα-
νεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας (29). 
Στόχος να περνάτε 10–20 λεπτά στον 
ήλιο καθημερινά.
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Η ινοσιτόλη συνήθως αναφέρεται στη µυο-ινοσιτόλη, ένα µικρό µόριο δοµικά παρόµοιο µε τη γλυκόζη που 
εµπλέκεται στην κυτταρική σηµατοδότηση. Η ινοσιτόλη είναι µια λέξη που συλλογικά αναφέρεται σε µόρια µε 
παρόµοια δοµή, µια συλλογή από εννέα στερεοϊσοµερή. Ενώ ο όρος «ινοσιτόλη» χρησιµοποιείται συνήθως µε 
συµπληρώµατα διατροφής, συνήθως αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο στερεοϊσοµερές που ονοµάζεται µυο-ινο-
σιτόλη. Οι ινοσιτόλες είναι ενώσεις ψευδοβιταµινών που λανθασµένα λέγεται ότι ανήκουν στην οικογένεια του 
συµπλέγµατος Β και βρίσκονται στα περισσότερα τρόφιµα αλλά σε υψηλότερα επίπεδα στα δηµητριακά ολικής 
αλέσεως και στα εσπεριδοειδή.

Η µυο-ινοσιτόλη είναι ένα πολλά υποσχόµε-
νο συµπλήρωµα διατροφής για την προώ-
θηση της γυναικείας γονιµότητας, την απο-
κατάσταση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη 
σε περιπτώσεις αντίστασης (διαβήτης τύπου 
II και το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών 
είναι τα πιο καλά διερευνηµένα) και για τη 
µείωση του άγχους επίσης. Λόγω των µικτών 
πλεονεκτηµάτων για την αντίσταση στην ιν-
σουλίνη και τη γονιµότητα, η µυο-ινοσιτόλη 
θεωρείται καλή θεραπεία για το σύνδροµο 
των πολυκυστικών ωοθηκών στις γυναίκες.
Υπόσχεται πολλά επίσης ως αντικαταθλι-
πτικό (αν και όχι τόσο εντυπωσιακό όσο τα 
αγχολυτικά και κατά του πανικού αποτελέ-
σµατά του) και ενάντια σε κάποιες άλλες 
καταστάσεις που σχετίζονται µε το άγχος, 
όπως οι διαταραχές πανικού και η υπερφα-
γία. Είναι σχετικά αναποτελεσµατικό για τη 
σχιζοφρένεια και τον αυτισµό και έχει απο-
τύχει στη θεραπεία του συνδρόµου µετα-
τραυµατικού στρες παρά τα αποτελέσµατα 
κατά του πανικού.
Εν µέρει λόγω των πλεονεκτηµάτων της για 
τη γονιµότητα και το σύνδροµο πολυκυστι-
κών ωοθηκών, καθώς και των αγχολυτικών 
επιδράσεων που ενδεχοµένως βοηθούν τα 
συµπτώµατα του προεµµηνορροϊκού συν-
δρόµου (δυσφορία και άγχος κυρίως), η 
µυο-ινοσιτόλη µερικές φορές αναφέρεται 
ως ένα γενικό συµπλήρωµα για την υγεία 
των γυναικών. Κατά καιρούς, τα αντικατα-
θλιπτικά αποτελέσµατα που σχετίζονται µε 
αυτό το συµπλήρωµα φαίνεται να λειτουρ-
γούν µόνο σε γυναίκες µε τους άνδρες να 
µην έχουν κανένα όφελος. 

Η ινοσιτόλη βοηθά στην κατάθλιψη
Οι συγκεντρώσεις ινοσιτόλης σε άτοµα µε 
κατάθλιψη µπορεί να είναι χαµηλότερες από 
το κανονικό (1). 
Σηµαντικές βελτιώσεις στα καταθλιπτικά συ-
µπτώµατα έχουν βρεθεί µε 12 γρ. ινοσιτό-
λης ηµερησίως σε διάστηµα 4 εβδοµάδων 
σε µια διπλή τυφλή δοκιµή όπου οι ασθενείς 
διέκοψαν τα αντικαταθλιπτικά τους. Φάνη-
κε να επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες 
ασθενείς από τους άνδρες (2) και όταν αυτοί 
οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν, διαπιστώ-
θηκε ότι τα µισά από τα άτοµα παρουσίασαν 
υποτροπή µετά τη διακοπή της ινοσιτόλης (3).
Σε µια µελέτη σχετικά µε τη βουλιµία και την 
υπερφαγία (που θεωρείται µια διαταραχή 
της διάθεσης), η λήψη για έξι εβδοµάδες 
υψηλής δόσης ινοσιτόλης (18 γρ. ηµερησί-
ως) µπόρεσε να βελτιώσει σηµαντικά τα συ-
µπτώµατα. Υπήρχε ένας µοναχικός άνδρας 
ασθενής σε αυτή τη µελέτη και δεν αντα-
ποκρίθηκε στη θεραπεία (4).
Μελέτες που χρησιµοποιούν ινοσιτόλη σε 
άτοµα που ήταν ειδικά ανθεκτικά στα αντι-

καταθλιπτικά SSRI απέτυχαν να βρουν αντι-
καταθλιπτική δράση µε 12 γρ. ινοσιτόλης 
κατά τη διάρκεια τεσσάρων εβδοµάδων (5) 
και ο συνδυασµός ινοσιτόλης µε SSRI απέ-
τυχε να ξεπεράσει τα SSRI από µόνα του 
κατά την ίδια χρονική περίοδο (6). 
Μια µελέτη που χρησιµοποίησε άτοµα αν-
θεκτικά στη θεραπεία που συνέχισαν τη θε-
ραπεία τους µε αντικαταθλιπτικά κυρίως 
τρικυκλικής βάσης διαπίστωσε ότι η λήψη 
6 γρ. µυο-ινοσιτόλης σε διάστηµα τεσσάρων 
εβδοµάδων συσχετίστηκε µε βελτιώσεις σε 
9/11 άτοµα (7).

Η ινοσιτόλη βοηθά στη διαταραχή 
διάθεσης που σχετίζεται µε το προ-
εµµηνορροϊκό σύνδροµο
Η προεµµηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή 
είναι µια διαταραχή της διάθεσης που σχε-
τίζεται µε το προεµµηνορροϊκό σύνδροµο 
και η λήψη 4.000 mg µυο-ινοσιτόλης τρεις 
φορές ηµερησίως (συνολική δόση 12 γρ.) 
ήταν σε θέση να µειώσει τα συµπτώµατα 
κατάθλιψης καθώς και να βελτιώσει τόσο τα 
υποκειµενικά όσο και τα κλινικά αξιολογη-
µένα συµπτώµατα σε διάστηµα έξι µηνών (8).

Η ινοσιτόλη καταπολεµά το άγχος 
και τις διαταραχές πανικού
Η ινοσιτόλη βρέθηκε αρχικά ότι είναι αγχο-
λυτική σε ένα µοντέλο αρουραίων ανυψω-
µένου λαβύρινθου συν τη δοκιµή µε χρήση 
µυο-ινοσιτόλης (9) και αργότερα αναπαρά-
χθηκε µε επι-ινοσιτόλη (10). Στο 5% της δί-
αιτας σε αρουραίους, η ινοσιτόλη φαίνεται 
πιο αγχολυτική σε περιπτώσεις όπου ο στρε-
σογόνος παράγοντας γίνεται αντιληπτός ως 
πιο σηµαντικός και λιγότερο αποτελεσµατι-
κή µε ήπιους στρεσογόνους παράγοντες (11).
Η λήψη 18 γρ. ινοσιτόλης ηµερησίως σε 
άτοµα µε διαταραχές πανικού είναι εξίσου 
αποτελεσµατική µε τα 150 mg φλουβοξα-
µίνης στη µείωση των συµπτωµάτων άγ-
χους που σχετίζονται µε τον πανικό (12). Κά-
πως χαµηλότερες δόσεις των 12 γρ. κατά 
τη διάρκεια ενός µήνα έδειξαν επίσης απο-
τελεσµατικότητα στη διαταραχή πανικού 

(13), αλλά απέτυχαν σε άτοµα µε διαταραχή 
µετατραυµατικού στρες (14).

Η ινοσιτόλη βοηθά στο σύνδροµο 
πολυκυστικών ωοθηκών
Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών είναι 
µια πάθηση που επηρεάζει τις γυναίκες µε 
επιπολασµό που πιστεύεται ότι φτάνει το 
10%. Σχετίζεται µε ανωµαλίες στον µετα-
βολισµό της γλυκόζης (αυξηµένη γλυκόζη 
στο αίµα νηστείας και µειωµένη ευαισθη-
σία στην ινσουλίνη) και µε µεταβολισµό αν-
δρογόνων (υπερβολική τεστοστερόνη στην 
κυκλοφορία) που έχουν ως αποτέλεσµα 

δυσκολίες στην απώλεια λίπους, µειωµένη 
γονιµότητα και µέλαινα ακάνθωση (βελού-
δινη υπερµελάγχρωση του δέρµατος). Για να 
διαγνωστεί, πρέπει να πληρούνται δύο από 
τις ακόλουθες τρεις απαιτήσεις ανωορρηξί-
ας, περίσσειας ανδρογόνων ή µορφολογίας 
πολυκυστικών ωοθηκών. Αν και η πάθηση 
δεν είναι άµεσα επιβλαβής, µπορεί να προ-
διαθέσει σε χρόνιες µεταβολικές επιπλοκές 
όπως µεταβολικό σύνδροµο και σηµαντικά 
µειωµένη ποιότητα ζωής.
Οι βλάβες στην ευαισθησία στην ινσουλίνη 
πιστεύεται ότι προηγούνται των αυξηµένων 
ανδρογόνων και της µειωµένης γονιµότητας 
καθώς τα φάρµακα που ευαισθητοποιούν 
την ινσουλίνη (η πρώτη γραµµή θεραπείας 
στο σύνδροµο πολυκυστικών ωοοθηκών) 
µπορούν να µειώσουν τα ανδρογόνα µόνο 
σε αυτήν την κατάσταση ασθένειας. Καθώς 
υπάρχει µειωµένη απέκκριση των µεταβο-
λιτών της ινοσιτόλης στα ούρα σε γυναί-
κες µε σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών 

(15) και σε διαβητικούς γενικά (16) πιστεύεται 
ότι η λήψη µυο-ινοσιτόλης µπορεί να είναι 
θεραπευτική (17).
Άλλες µελέτες έχουν διαπιστώσει βελτιώ-
σεις στον µεταβολισµό των ανδρογόνων 
και της γλυκόζης (οι κύριες ανησυχίες για 
το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών από 
την άποψη της υγείας) που υπερβαίνουν το 
εικονικό φάρµακο µε χρήση 1200 mg µυ-
ο-ινοσιτόλης για 12 εβδοµάδες (18), µε χρήση 
2.000 mg µυο-ινοσιτόλης για 8-12 εβδοµά-
δες, (19-20) έως και τριών µηνών λήψη 4.000 
mg µυο-ινοσιτόλης, (21) και συνδυασµένη 
θεραπεία µε µυο-ινοσιτόλη (550 mg) και 
D-χειρο-ινοσιτόλη (13,8 mg) για 12 εβδο-
µάδες (22). Μελέτες που απέτυχαν να βρουν 
όφελος στον µεταβολισµό της γλυκόζης 
χρησιµοποίησαν δόσεις 200 mg µυο-ινοσι-
τόλης για 12 εβδοµάδες (23).
Η λήψη µυο-ινοσιτόλης και D-χειρο-ινοσι-
τόλης (550 mg και 13,8 mg, αντίστοιχα) 
µπόρεσε να βελτιώσει σηµαντικά το λιπιδι-
κό προφίλ µε µειώσεις της LDL (14,3%) µε 
ταυτόχρονη αύξηση της HDL (45%) ενώ οι 
αλλαγές στην αρτηριακή πίεση και τα τρι-
γλυκερίδια ήταν µη σηµαντικές (24). Αύξηση 
της HDL έχει σηµειωθεί αλλού µε 200 mg 
µυο-ινοσιτόλης (25).
Το σύνδροµο πολυκιστικών ωοθηκών είναι 
γνωστό ότι βλάπτει τη γυναικεία γονιµότη-
τα µακροπρόθεσµα και η λήψη ινοσιτόλης 
(2.000 mg σε 12 εβδοµάδες) έχει διαπιστω-
θεί ότι αποκαθιστά την έµµηνο ρύση σε γυ-
ναίκες που έχουν χάσει παροδικά την περί-
οδό τους λόγω συνδρόµου πολυκυστικών 
ωοθηκών (26-27).
1.100 mg ινοσιτόλης σε συνδυασµό µε 
27,6 mg D-χειρο-ινοσιτόλης σε γυναίκες 
µε σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών ήταν 
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Τα μυστικά της Υγείας

Ο  Μάριος Δημόπουλος έχει 
σπουδάσει φυσικοπαθητική 
(naturopathy). Είναι μέλος της 
American Naturopathic Medical 
Association (Αμερικανική Φυ-
σικοπαθητική Ιατρική Ένωση), 
μέλος του American Council of 
Applied Clinical Nutrition (Αμε-
ρικανικό Συμβούλιο Εφαρμοσμέ-
νης Κλινικής Διατροφολογίας), 
μέλος της American Association 
of Drugless Practitioners (Αμε-
ρικανική Ένωση Επαγγελματι-
ών Μη Φαρμακευτικής Θερα-
πευτικής), μέλος της American 
Association of Nutritional 
Consultants (Αμερικανική Ένω-
ση Διατροφικών Συμβούλων), μέ-
λος της Canadian Association 
o f  N a t u r a l  N u t r i t i o n a l 
Practitioners (Καναδικού Συνδέ-
σμου Φυσικών Διατροφικών Θε-
ραπευτών), μέλος της Association 
for Natural Medicine in Europe 
(Εταιρεία για τη Φυσική Ιατρική 
στην Ευρώπη), μέλος της Society 
of Complementary, Alternative 
and Holistic Practitioners (Εται-
ρείας Συμπληρωματικών, Εναλ-
λακτικών και Ολιστικών Θερα-
πευτών) και μέλος του Επαγγελ-
ματικού Σωματείου Συμπληρω-
ματικής Ιατρικής και Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών (Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.). Κατέ-
χει πτυχίο Doctor of Naturopathy 
(Δόκτωρ Φυσικοπαθητικής) και 
συνεχίζει τις σπουδές για Master 
και PhD in Integrative Medicine 
(μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
στην Ενιαία-Ολιστική Ιατρική). Εί-
ναι Πιστοποιημένος Διατροφικός 
Σύμβουλος (Certified Nutritional 
Consultant) στις ΗΠΑ από 
την American Association of 
Nutritional Consultants (Αμε-
ρικανική Ένωση Διατροφικών 
Συμβούλων). Είναι συγγραφέας 
35 βιβλίων για θέματα υγείας και 
διατροφής.



σε θέση να βελτιώσουν την ποιότητα των ωοκυττάρων 
πριν από την εξωσωµατική γονιµοποίηση και να αυξή-
σουν τα ποσοστά εγκυµοσύνης (28) και αλλού 2.000 mg 
ινοσιτόλης σε συνδυασµό µε 200 mcg φολικού οξέος 
για 12 εβδοµάδες ήταν ικανές να αναστρέψουν τη δυ-
σλειτουργία των ωοθηκών (το φολικό οξύ από µόνο 
του είναι αναποτελεσµατικό) και να βελτιώσουν το πο-
σοστό εγκυµοσύνης στο 32% της οµάδας µελέτης (29) 
βελτιώνοντας τις ιδιότητες των ωοθηκών (ωρίµανση 
ωοκυττάρων) (30) και τρίµηνη λήψη αυτού του συνδυ-
ασµού (αν και σε δόσεις 4.000 mg µυο-ινοσιτόλης και 
400 mcg φολικού οξέος) έχει αποδειχθεί αποτελεσµα-
τικές σε άλλη µελέτη (31).
∆όσεις τόσο χαµηλές όσο 200 mg (100 mg δύο φορές 
την ηµέρα) φαίνονται αποτελεσµατικές στη βελτίωση 
της ωορρηξίας σε γυναίκες κατά τη διάρκεια δώδεκα 
εβδοµάδων (32) και σε σύγκριση µε άλλα φάρµακα η ινο-
σιτόλη στα 4.000 mg (συν 400 mcg φολικού οξέος) 
έχει διαπιστωθεί ότι είναι καλύτερη από τη µετφορµίνη 
(1.500 mg) αυξάνοντας τα ποσοστά εγκυµοσύνης στο 
36,6% αντί στο 18,3% (33).

∆οσολογία
Για τη θεραπεία του συνδρόµου πολυκυστικών ωοθη-
κών, η µυο-ινοσιτόλη λαµβάνεται στην περιοχή των 
200-4.000 mg µία φορά την ηµέρα πριν από το πρω-
ινό. Η υψηλότερη δόση φαίνεται να χρησιµοποιείται 
πιο συχνά και φαίνεται πιο αποτελεσµατική. Ενώ τα 
αντικαταθλιπτικά αποτελέσµατα έχουν σηµειωθεί τόσο 
χαµηλά όσο 6 γρ. κατά καιρούς η τυπική δόση είναι µε-
ταξύ 14-18 γρ. ηµερησίως. 
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Σαπούνι µε Φύκια, 
Εκχύλισµα Κισσού και 
Πράσινου Καφέ:

Βοηθά στην αντιµετώπιση της 
κυτταρίτιδας και των ραγάδων

Σαπούνι µε ∆αφνέλαιο, 
Καστορέλαιο, Έλαιο 
Αργκάν & Εκχύλισµα 
∆εντρολίβανο:

Βοηθά στην ενδυνάµωση και  
την θρέψη της τρίχας

Σαπούνι Απολέπισης 
µε Βούτυρο Κακάο, 
Κόκκους από Κουκούτσι 
Ελιάς και  Αµυγδάλου

Καθαρίζει σε βάθος το πρό-
σωπο και το σώµα ενώ αφήνει 
µια αίσθηση απαλότητας και 
φρεσκάδας

Σαπούνι µε Τεϊόδεντρο, 
Κόκκινη Άργιλο & 
Εκχύλισµα Αλόη Βέρα: 

Βοηθά στην εξισορρόπηση  
της λιπαρότητας και στην  
καταπολέµηση της ακµής

Σαπούνι µε  
Γάλα γαϊδούρας, 
Υαλουρονικό οξύ & 
Εκχύλισµα Ελίχρυσου:

Βοηθά στην ενυδάτωση  
της επιδερµίδας και στην  
καταπολέµηση των ρυτίδων

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑΕΛΕΓΜΕΝΑ

130γρ

NEA ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

Σε όλα µας τα σαπούνια χρησιµοποιούµε

 βιολογικό ελαιόλαδο
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Ο Δρ. Josh Axe, DC, DNM, CNS, εί-
ναι Δρ. χειροπρακτικής, πιστοποιη-
μένος Δρ. φυσικής ιατρικής και κλι-
νικός διατροφολόγος με πάθος να 
βοηθά τους ανθρώπους να τρώνε 
υγιεινά και να ζήσουν έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής. Το 2008, ξεκίνησε ένα 
κέντρο λειτουργικής ιατρικής στο 
Nashville, το οποίο εξελίχθηκε σε 
μια από τις πιο γνωστές κλινικές 
στον κόσμο. Ο Δρ Axe ίδρυσε την 
ιστοσελίδα DrAxe.com, ο οποίος εί-
ναι μια από τις κορυφαίες ιστοσε-
λίδες φυσικής υγείας στον κόσμο 
σήμερα.

ΒΗΜΆΤΆ ΓΙΆ ΝΆ ΤΗΝ ΞΈΠΈΡΆΣΈΤΈ ΦΥΣΙΚΆ

ΤΊ ΕΊΝΑΊ Η ΚΌΠΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΊΝΕΦΡΊΔΊΩΝ;
Γνωρίζατε ότι το χρόνιο στρες μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του σώματός σας να αναρρώνει από 
σωματικό, ψυχικό ή συναισθηματικό στρες; Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 
αντιμετωπίσει την κόπωση των επινεφριδίων κάποια στιγμή στη ζωή τους.

ΠΟΙΆ ΕΙΝΆΙ  
ΤΆ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΆ ΣΆΣ;
Τα επινεφρίδιά σας είναι δύο όργανα με-
γέθους αντίχειρα που βρίσκονται πάνω 
από τα νεφρά σας και αποτελούν μέρος 
του ενδοκρινικού συστήματος. Γνωστοί 
και ως υπερνεφρικοί αδένες, εμπλέκο-
νται στην παραγωγή πάνω από 50 ορμο-
νών που καθοδηγούν σχεδόν κάθε σω-
ματική λειτουργία, πολλές από τις οποίες 
είναι απαραίτητες για τη ζωή.
Τα επινεφρίδια παίζουν τεράστιο ρόλο στην 
απόκριση στο στρες. Δουλεύουν ως εξής:
• Ο εγκέφαλός σας καταγράφει μια 

απειλή, είτε συναισθηματική είτε ψυ-
χική είτε σωματική.

• Ο μυελός των επινεφριδίων απελευ-
θερώνει κορτιζόλη και ορμόνες αδρε-
ναλίνης για να σας βοηθήσουν να 
αντιδράσετε στην απειλή (την απάντη-
ση πάλης ή φυγής), μετακινώντας με 
ορμή αίμα στον εγκέφαλο, την καρδιά 
και τους μυς σας.

• Ο φλοιός των επινεφριδίων στη συνέ-
χεια απελευθερώνει κορτικοστεροειδή 
για να μειώσει διαδικασίες όπως η 
πέψη, η απόκριση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος και άλλες λειτουργί-
ες που δεν είναι απαραίτητες για την 
άμεση επιβίωση.

Τα επινεφρίδιά σας είναι επίσης υπεύθυ-
να για την εξισορρόπηση των ορμονών.

ΠΡΟΒΛΉΜΆΤΆ ΜΕ ΤΉ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
Τι συμβαίνει όταν τα επινεφρίδια σταμα-
τήσουν να παράγουν ορμόνες αποτελε-
σματικά; Κάθε σωματική λειτουργία επη-
ρεάζεται και καθώς τα επίπεδα των ορμο-
νών των επινεφριδίων πέφτουν και ρέουν 
μη φυσιολογικά, εξαφανίζεται ακόμη και 
το φυσιολογικό «σηκώνομαι και φεύγω» 
που παίρνετε από αυτές.

Συμπτώματα
• Αυτοάνοσες παθήσεις
• Χρόνια κόπωση
• Ομίχλη εγκεφάλου
• Απώλεια μαλλιών
• Ορμονική ανισορροπία
• Εξασθενημένη απόκριση στο στρες
• Αντίσταση στην ινσουλίνη
• Λιποθυμία
• Μειωμένη σεξουαλική ορμή/λίμπιντο
• Κυκλοθυμία και ευερεθιστότητα
• Κατάθλιψη
• Μυϊκή ή οστική απώλεια
• Δερματικές παθήσεις

• Διαταραχές ύπνου/υπνική άπνοια
• Αύξηση βάρους
• Λαχτάρα για γλυκό και αλμυρό
• Απώλεια όρεξης
Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μια σει-
ρά από συμπτώματα που μπορεί να σχε-
τίζονται με άλλες υποκείμενες διαταρα-
χές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
πολύ κοινών προβλημάτων υγείας των 
γυναικών.
Ευτυχώς, οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών 
των προβλημάτων είναι πολύ παρόμοιοι 
και ωφελούν τη γενική υγεία σας. Εάν 
έχετε βιώσει κάποια από αυτές τις παρε-
νέργειες της κόπωσης των επινεφριδίων, 
να έχετε αυτοπεποίθηση, γιατί υπάρχουν 
τώρα πολλοί φυσικοί τρόποι για τη θερα-
πεία και την υποστήριξη του συστήματος 
των επινεφριδίων σας.

Αιτίες
Η κόπωση των επινεφριδίων είναι μια 
πάθηση κατά την οποία το σώμα και τα 
επινεφρίδια δεν μπορούν να συμβαδίσουν 
με το τεράστιο καθημερινό άγχος που βι-
ώνουν πολλοί άνθρωποι. Μερικές φορές 
παρεξηγημένη ως αυτοάνοση διαταραχή, 
η κόπωση των επινεφριδίων μπορεί να 
μιμηθεί ορισμένους πρόδρομους παράγο-
ντες για άλλες κοινές ασθένειες.
Οι γιατροί ευεξίας και οι επαγγελματί-
ες υγείας πιστεύουν ότι ένα επεισόδιο 
οξέος στρες ή το παρατεταμένο, συνεχι-
ζόμενο στρες μπορεί να κάνει τα επινε-
φρίδια να υπερφορτωθούν και να είναι 
αναποτελεσματικά και στη συνέχεια να 
απελευθερώσουν ακατάλληλα κορτιζό-
λη. Πιστεύουν ότι η υποαδρένια μπορεί 
να προκληθεί από:
• Στρεσογόνες εμπειρίες όπως θάνατος 

αγαπημένου προσώπου, διαζύγιο ή χει-
ρουργική επέμβαση

• Έκθεση σε περιβαλλοντικές τοξίνες και 
ρύπανση

• Παρατεταμένο άγχος λόγω οικονο-
μικών δυσκολιών, κακών σχέσεων ή 
εργασιακού περιβάλλοντος και άλλων 
συνθηκών που συνεπάγονται αισθήμα-
τα ανικανότητας

• Αρνητική σκέψη και συναισθηματικό 
τραύμα

• Έλλειψη ύπνου
• Κακή διατροφή (ασυνεπης δίαιτα και  

διατροφή) και έλλειψη άσκησης
• Πόνος
• Τροφικές ευαισθησίες
• Ανεπιθύμητα συμβάντα στην παιδική 

ηλικία

• Χειρουργική επέμβαση
• Εξάρτηση από διεγερτικά όπως η κα-

φεΐνη ή τα ενεργειακά ποτά
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Διαβήτης/μειωμένα επίπεδα γλυκόζης

Έξετάσεις κόπωσης  
των επινεφριδίων
Οι εξετάσεις για την κόπωση των επι-
νεφριδίων είναι, δυστυχώς, μια άλλη 
πηγή σύγχυσης για πολλούς. Θα πρέπει 
να γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι αυ-
τές οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται από 
κάποιον που κατανοεί τη φύση της κό-
πωσης των επινεφριδίων και ότι σπάνια 
είναι οριστικές.
Η πιο κοινή από αυτές τις εξετάσεις πε-
ριλαμβάνει τον έλεγχο του σωματικού 
υγρού για κορτιζόλη. Οι εξετάσεις αίμα-
τος δεν είναι σχεδόν ποτέ χρήσιμες από 
αυτή την άποψη, αλλά ένα 24ωρο πάνελ 
σάλιου μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό 
σας να αναγνωρίσει μη φυσιολογικά 
πρότυπα κορτιζόλης, συμπεριλαμβανο-
μένης της έλλειψης ή υπερφόρτωσης 
απόκρισης στο στρες.
Πολλοί γιατροί ελέγχουν επίσης τη λει-
τουργία του θυρεοειδούς σε συνδυασμό 
με τα επίπεδα κορτιζόλης λόγω του τρό-
που με τον οποίο αυτά τα ορμονικά συ-
στήματα συνδέονται μεταξύ τους.
Άλλες εξετάσεις που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για να βοηθήσουν στη διά-
γνωση ή την επιβεβαίωση της κόπωσης 
των επινεφριδίων περιλαμβάνουν:
• Πρόκληση ACTH
• Εξέταση TSH 
• Ελεύθερη T3 (FT3)
• Ολική θυροξίνη (TT4)
• Αναλογία κορτιζόλης/DHEA
• Αναλογία 17-HP/κορτιζόλης
• Εξέταση νευροδιαβιβαστών

ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΆΠΕΙΕΣ
Η θεραπεία για την κόπωση των επινεφρι-
δίων περιλαμβάνει:
• μείωση του άγχους (σώμα και μυαλό) 
• αποβολή των τοξινών
• αποφυγή των αρνητικών σκέψεων
• αναπλήρωση του σώματός σας με υγι-

εινές τροφές, συμπληρώματα διατρο-
φής και τρόπους σκέψης

1. Ακολουθήστε τη δίαιτα για την 
κόπωση των επινεφριδίων
Σε κάθε περίπτωση ανάρρωσης των επι-
νεφριδίων, η διατροφή είναι ένας τερά-
στιος παράγοντας. Υπάρχει μια σειρά από 
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τροφές που προσφέρουν υποστήριξη των 
επινεφριδίων, βοηθώντας στην αναπλή-
ρωση της ενέργειας των επινεφριδίων 
σας, ώστε το σύστημά σας να επανέλθει 
σε πλήρη υγεία. Αρχικά, πρέπει να ξεκινή-
σετε αφαιρώντας τρόφιμα που χωνεύο-
νται δύσκολα και τοξίνες ή χημικές ουσίες 
στο περιβάλλον σας. Η ιδέα πίσω από τη 
δίαιτα είναι να αφαιρέσετε οτιδήποτε επι-
βαρύνει τα επινεφρίδια σας. 

ΤΆ ΤΡΟΦΙΜΆ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΆ ΆΠΟΦΕΥΓΕΤΕ:
Καφεΐνη: Μπορεί να επηρεάσει τον 
κύκλο του ύπνου σας και να δυσκολέψει 
τα επινεφρίδια σας να αναρρώσουν. Εάν 
πρέπει να πιείτε καφέ ή ένα ρόφημα με 
καφεΐνη, τότε πιείτε περιορισμένη ποσό-
τητα το πρωί πριν το μεσημέρι.
Ζάχαρη και γλυκαντικά: Προσπαθή-
στε να αποφύγετε όσο το δυνατόν περισ-
σότερη ζάχαρη. Αυτό περιλαμβάνει επί-
σης την αποφυγή σιροπιού καλαμποκιού 
υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη 
και τεχνητών γλυκαντικών. Αποφύγετε τα 
ζαχαρούχα τρόφιμα, τα δημητριακά, τις 
καραμέλες και γλυκά. Να γνωρίζετε ότι 
η ζάχαρη είναι ένα πρόσθετο σε πολλά 
ψωμιά, καρυκεύματα και ντρέσινγκ. Ανα-
ζητήστε ωμό μέλι ή στέβια ως εναλλακτι-
κές λύσεις και πάντα μετριάστε τη χρήση 
γλυκαντικών οποιουδήποτε είδους.
Υδατάνθρακες: Αν και οι υδατάνθρα-
κες δεν είναι όλοι κακοί για εσάς, η φλεγ-
μονή που μπορούν να προκαλέσουν είναι 
ιδιαίτερα προβληματική όταν αντιμετωπί-
ζετε κόπωση των επινεφριδίων. Πολλοί 
άνθρωποι λαχταρούν τροφές πλούσιες 
σε υδατάνθρακες όταν είναι αγχωμένοι, 
οι οποίες προσφέρουν μια στιγμιαία ικα-
νοποίηση αλλά καταλήγουν να επιβαρύ-
νουν περισσότερο τα επινεφρίδια. Εάν 
είστε καταβεβλημένοι και αγχωμένοι, 
δοκιμάστε να κόψετε τη γλουτένη και 
τους αμυλούχους υδατάνθρακες για ένα 
χρονικό διάστημα, για να δείτε εάν αυτό 
μπορεί να ρυθμίσει την κούραση και τα 
επίπεδα ενέργειάς σας.
Kρέατα: Η υπερφόρτωση πρωτεϊνών 
μπορεί να στρεσάρει τις ορμόνες σας 
περισσότερο από ό,τι νομίζετε, Όταν αγο-
ράζετε κρέατα, επιμείνετε στο βιολογικό 
βοδινό κρέας και στο κοτόπουλο ή στη 
γαλοπούλα ελευθέρας βοσκής και τρώτε 
αυτά τα κρέατα μόνο με μέτρο.
Υδρογονωμένα έλαια: Τα φυτικά 
έλαια όπως η σόγια, η κανόλα και το κα-
λαμποκέλαιο είναι ιδιαίτερα φλεγμονώδη 
και μπορεί να οδηγήσουν σε φλεγμονή 
των επινεφριδίων. Προσπαθήστε να χρη-
σιμοποιείτε μόνο καλά λιπαρά όπως λάδι 
καρύδας, ελαιόλαδο, βιολογικό βούτυρο.

ΤΆ ΤΡΟΦΙΜΆ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ 
ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΣΤΉ ΔΙΆΤΡΟΦΉ:
• Καρύδα
• Ελιές
• Αβοκάντο και άλλα υγιή λίπη
• Σταυρανθή λαχανικά (κουνουπίδι, μπρό- 

κολο, λαχανάκια Βρυξελλών κ.λπ.)
• Λιπαρά ψάρια (π.χ. άγριος σολομός)
• Κοτόπουλο και γαλοπούλα
• Ζωμός κοκάλων
• Ξηροί καρποί (καρύδια και αμύγδαλα)
• Σπόροι, (κολοκύθα, chia και λινάρι)
• Φύκια

• Κέλτικο θαλασσινό αλάτι ή αλάτι Ίμα-
λαΐων

• Τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση 
πλούσιες σε προβιοτικά

• Φαρμακευτικά μανιτάρια Chaga και 
Cordyceps

Αυτές οι τροφές βοηθούν να ξεπεραστεί 
η κόπωση των επινεφριδίων, επειδή είναι 
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, χαμηλά 
σε ζάχαρη και έχουν υγιή λιπαρά και φυ-
τικές ίνες.

2. Συμπληρώματα και βότανα
Μια άλλη ενέργεια για την αντιμετώπι-
ση της κόπωσης των επινεφριδίων είναι 
η λήψη των σωστών συμπληρωμάτων, 
χρησιμοποιώντας υποστηρικτικά βότανα. 
τα συμπληρώματα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι λαμβά-
νετε τις βιταμίνες και τα μέταλλα που εί-
ναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη 
των επινεφριδίων.
Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα βότανα, 
μπαχαρικά και αιθέρια έλαια που μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση 
της κόπωσης των επινεφριδίων
Προσαρμοστικά βότανα ashwa-
gandha, rhodiola rosea, schisan-
dra και ιερός βασιλικός: Έρευνες  
δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσουν στη 
μείωση των επιπέδων κορτιζόλης και 
να μεσολαβήσουν στις αντιδράσεις στο 
στρες μέσα στο σώμα. Χρησιμοποιώντας 
αυτά τα βότανα στην προετοιμασία φα-
γητού, μπορείτε να ανακουφίσετε λίγη 
από την πίεση στα επινεφρίδια σας.
Γλυκόριζα: Αυτό το μπαχαρικό είναι 
διαθέσιμο σε μορφή εκχυλίσματος και 
έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην αύξηση 
της DHEA στο σώμα σας. Η γλυκόριζα 
σχετίζεται με ορισμένες παρενέργειες και 
μερικές φορές μπορεί να αποφευχθεί με 
τη λήψη γλυκόριζας DGL. Έρευνες υπο-
δεικνύουν ότι οι έγκυες και εκείνοι με 
καρδιακά, ηπατικά ή νεφρικά προβλήμα-
τα πρέπει να αποφεύγουν τη γλυκόριζα. 
Μην την παίρνετε για περισσότερο από 
τέσσερις εβδομάδες κάθε φορά. Φρο-
ντίστε να παρακολουθείτε την αρτηριακή 
πίεση, καθώς τα επίπεδα μπορεί να αυξη-
θούν σε ορισμένους ασθενείς.
Ίχθυέλαιο (EPA/DHA): Υπάρχει με-
γάλος αριθμός πλεονεκτημάτων από τη 
λήψη ιχθυελαίου (ή για άτομα που ακο-
λουθούν vegan ή άλλες φυτικές δίαιτες, 
λαδιού φυκιών). Αρκετά από αυτά περι-
λαμβάνουν την αντιμετώπιση ορισμένων 
συμπτωμάτων και επιπλοκών που σχετί-
ζονται με την κόπωση των επινεφριδίων, 
όπως ο διαβήτης, η διανοητική δυσλει-
τουργία, η αρθρίτιδα, η λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος, τα δερματι-
κά προβλήματα, η αύξηση βάρους και το 
άγχος/κατάθλιψη.
Μαγνήσιο: Το μαγνήσιο είναι ένα από 
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για 
την καταπολέμηση της ανεπάρκειας των 
επινεφριδίων. Αν και οι μηχανισμοί αυτού 
δεν είναι πλήρως κατανοητοί, μπορεί να 
ωφεληθείτε από τη λήψη συμπληρωμά-
των μαγνησίου, εάν υποφέρετε από κό-
πωση των επινεφριδίων.
Βιταμίνες του συμπλέγματος Β: 
Η έρευνα διαπιστώνει ότι η ανεπάρκεια 
βιταμίνης Β12 μπορεί να σχετίζεται με 
στρες στον φλοιό των επινεφριδίων σε 
ορισμένα ζώα. Η βιταμίνη Β5 είναι μια 

άλλη συχνά ανεπαρκής βιταμίνη σε άτο-
μα με στρες των επινεφριδίων. Ειδικά αν 
μειώνετε ή αποκλείετε το κρέας από τη 
διατροφή σας για να καταπολεμήσετε 
την κόπωση των επινεφριδίων, μπορεί 
να σας βοηθήσει να πάρετε ένα υψηλής 
ποιότητας συμπλήρωμα βιταμινών του 
συμπλέγματος Β.
Βιταμίνη C: Γνωστή ως θρεπτικό συ-
στατικό που «καταπολεμά το στρες», η 
βιταμίνη C φαίνεται να ελαχιστοποιεί τις 
επιπτώσεις του στρες στους ανθρώπους, 
καθώς και να μειώνει τον χρόνο που 
απαιτείται για την ανάρρωση από στρε-
σογόνα γεγονότα.
Βιταμίνη D: Εκτός από τη διατήρηση 
της ομοιόστασης μεταξύ μαγνησίου και 
φωσφόρου στο σώμα και την υποστή-
ριξη γερών οστών, η βιταμίνη D μπορεί 
να επηρεάσει άλλες καταστάσεις, συμπε-
ριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας και 
της νόσου των επινεφριδίων.
Σελήνιο: Τουλάχιστον μία μελέτη σε 
ζώα διαπιστώνει ότι η ανεπάρκεια σε-
ληνίου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη 
λειτουργία των επινεφριδίων.
Έλαιο λεβάντας: Μελέτες σε ανθρώ-
πους και ζώα δείχνουν ότι το αιθέριο 
έλαιο λεβάντας έχει μια ηρεμιστική δρά-
ση  που μπορεί να μειώσει το στρες. Η 
έρευνα δείχνει επίσης ότι μπορεί να μει-
ώσει τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης όταν 
εισπνέεται.
Έλαιο δεντρολίβανου: Το αιθέριο 
έλαιο δεντρολίβανου (μαζί με λεβάντα) 
μπορεί να μειώσει  τις συγκεντρώσεις 
κορτιζόλης και να μειώσει το οξειδωτικό 
στρες στα κύτταρα.

3. Μειώστε το στρες
• Ξεκουραστείτε, όταν αισθάνεστε κου-

ρασμένοι, όσο το δυνατόν περισσότερο.
• Κοιμηθείτε 8-10 ώρες τη νύχτα.
• Αποφύγετε να μένετε ξύπνιοι μέχρι 

αργά, ιδανικά να πάτε στο κρεβάτι 
πριν τις 10 μ.μ.

• Γελάτε και κάντε κάτι διασκεδαστικό 
κάθε μέρα.

• Ελαχιστοποιήστε το εργασιακό στρες 
και το στρες των σχέσεων όσο είναι 
δυνατόν.

• Τρώτε με τακτικό κύκλο τροφής και 
μειώστε τον εθισμό σας στην καφεΐνη 
και τη ζάχαρη.

• Ασκηθείτε (ακόμα και η μέτρια άσκη-
ση και το περπάτημα μπορούν να 
βοηθήσουν). Η γιόγκα, ειδικότερα, 
μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και στη μείωση των 
αποκρίσεων στο στρες. Εάν αισθά-
νεστε κουρασμένοι μετά την άσκηση, 
μερικές φορές είναι ωφέλιμο να περ-
πατάτε μόνο μέχρι τα επινεφρίδια να 
θεραπευτούν επαρκώς.

• Αποφύγετε τους αρνητικούς ανθρώ-
πους.

• Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας 
(κάντε κάτι χαλαρωτικό).

• Ζητήστε συμβουλή ή υποστήριξη για 
τραυματικές εμπειρίες.

Ανεξάρτητα από τη διατροφή και τα συ-
μπληρώματα που παίρνετε, το περιβάλ-
λον σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
συστατικά.

Λοιπόν, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό 
σας. Προσπαθήστε να αποφύγετε να λέτε 
αρνητικά πράγματα για τον εαυτό σας και 
τους άλλους. Είναι σημαντικό να επιλέ-
γετε να είστε γύρω από θετικούς ανθρώ-
πους και να παραμένετε θετικοί και με 
τον εαυτό σας.

4. Ανάρρωση
Πόσος χρόνος χρειάζεται για ανάρρωση; 
Δεν είναι εύκολη η απάντηση, γιατί ο χρό-
νος ανάρρωσης της κόπωσης των επινε-
φριδίων δεν έχει μελετηθεί ποτέ.
Ωστόσο, η ανάρρωση για την κόπωση 
των επινεφριδίων μπορεί να διαρκέσει 
λίγο χρόνο. Σε τελική ανάλυση, χρειάστη-
καν μήνες, ίσως και χρόνια, για να φθεί-
ρετε τα επινεφρίδια σας – οπότε χρειάζε-
ται λίγος χρόνος για να αποκτήσουν ξανά 
τη δύναμή τους.
Για πλήρη ανάρρωση των επινεφριδίων:

•  6-9 μήνες για μικρή κόπωση των επι-
νεφριδίων

•  12-18 μήνες για μέτρια κόπωση
•  Έως 24 μήνες για σοβαρή κόπωση 

των επινεφριδίων

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να κάνε-
τε σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής 
σας για διαρκή αποτελέσματα. Μερικοί 
άνθρωποι παρατηρούν διαφορά στη συ-
νολική τους ευεξία μετά από λίγες μόνο 
εβδομάδες καλύτερων τροφών, που βο-
ηθούν στην αποτοξίνωση του σώματος 
και συμπληρωμάτων για την κόπωση των 
επινεφριδίων.
Εάν στοχεύετε σε έναν ισορροπημένο 
τρόπο ζωής με υγιές επίπεδο ύπνου, 
άσκηση, διασκέδαση και θετικό περιβάλ-
λον, τότε είναι πολύ πιθανό να διατηρή-
σετε το σύστημα των επινεφριδίων σας 
δυνατό!

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΆΙ ΠΆΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Πρώτον, να θυμάστε ότι οποιοδήποτε 
νέο διατροφικό σχήμα ή προσθήκη συ-
μπληρωμάτων στον τρόπο ζωής σας θα 
πρέπει να εφαρμόζεται υπό την επίβλε-
ψη ενός γιατρού/φυσικοπαθητικού που 
εμπιστεύεστε.
Γενικά, η εισαγωγή περισσότερων φυτι-
κών τροφών στον τρόπο ζωής σας και η 
εξάλειψη διεγερτικών, ζαχαρούχων τρο-
φών και επεξεργασμένων προϊόντων με 
προσθήκη πολύ νατρίου ή χημικών ουσι-
ών σε αυτά θα σας βοηθήσει να νιώσετε 
και να ζήσετε καλύτερα, ανεξάρτητα από 
τις παθήσεις που μπορεί να έχετε ή να 
μην έχετε.
Η μεγαλύτερη ανησυχία έρχεται όταν 
αναφερόμαστε σε βότανα, μπαχαρικά, 
συμπληρώματα και αιθέρια έλαια που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέ-
μηση της κόπωσης των επινεφριδίων. 
Μην χρησιμοποιείτε τυφλά κανένα νέο 
συμπλήρωμα, βότανο ή αιθέριο έλαιο 
χωρίς ιατρική επίβλεψη ή κατάλληλη εκ-
παίδευση σχετικά με το πώς, πόσο, πόσο 
συχνά και πόσο καιρό να χρησιμοποιείτε 
αυτά τα συμπληρώματα.
Υπάρχουν πολλά βότανα που δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται όταν είστε έγκυος 
ή θηλάζετε. Αυτό περιλαμβάνει φαρμα-
κευτικά μανιτάρια, προσαρμογόνα βότα-
να και μερικά αιθέρια έλαια.
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H κατανόηση της βιολογίας της γήρανσης και 
η γνώση των γονιδίων και των πρωτεϊνών που 
εµπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες, θα µας 
βοηθήσει να αυξήσουµε τη «διάρκεια της υγεί-
ας» µας, την περίοδο που οι άνθρωποι µπο-
ρούν να ζήσουν σε µια υγιή και παραγωγική 
κατάσταση, χωρίς ασθένειες που σχετίζονται 
µε την ηλικία.

Γήρανση και δίαιτα
Η γήρανση είναι µια πολύπλοκη διαδικασία 
και εξαρτάται τόσο από γονίδια όσο και από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η δια-
τροφή. Είναι πλέον στην ερευνητική κοινότη-
τα και όχι µόνο γνωστό ότι οι δίαιτες περιο-
ρισµένων θερµίδων µπορούν να παρατείνουν 
τη διάρκεια ζωής. Αυτό ισχύει όµως για µια 
ποικιλία οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων 
των ζυµών, των αρουραίων και των πιθή-
κων. Βραχυπρόθεσµες µελέτες ωστόσο δεί-
χνουν ότι βελτιώνει επίσης και την υγεία των 
ανθρώπων.
Σε νεότερες έρευνες πια ερευνάται το γεγονός 
ότι η ποσότητα συγκεκριµένων θρεπτικών συ-
στατικών, όπως τα αµινοξέα (τα δοµικά στοι-
χεία των πρωτεϊνών), όπως και το είδος των 
αµινοξέων που λαµβάνουµε, συνδέονται µε τη 
µακροζωία περισσότερο από ό,τι η ποσότητα 
των προσλαµβανόµενων θερµίδων.

Πώς λειτουργούν τα κύτταρα; 
Τα κύτταρα αντιλαµβάνονται την ποσότητα 
των θρεπτικών ουσιών στο περιβάλλον τους 
µέσω της σηµατοδότησης συγκεκριµένων 
µορίων στα κύτταρα µας. Ένα από αυτά τα 
µόρια είναι το ένζυµο Target of Rapamycin, 
γνωστό και ως TOR. Το TOR ανιχνεύει την 
ποσότητα των αµινοξέων που είναι διαθέσι-
µα στα κύτταρα.
Όταν τα κύτταρά µας έχουν άφθονα αµινοξέα, 
το ένζυµο TOR ενεργοποιεί τον αναβολισµό 
δηµιουργώντας πολλές πρωτεΐνες. Αυτή η δι-
αδικασία επιτυγχάνεται µέσω της συνεχιζόµε-
νης µετάφρασης των πρωτεϊνών.
Από την αντίθετη πλευρά όταν τα αµινοξέα 
είναι περιορισµένα, το TOR µειώνει το την 
αύξηση παραγωγής των πρωτεϊνών, άρα και 
την συχνή ανακύκλωση και δαπάνη ενέργει-
ας, πράγµα που για το κύτταρο µπορεί να εί-
ναι επιζήµια. 

Τι σηµαίνει δαπάνη ενέργειας για 
το κύτταρο; 
Η µακροζωία σχετίζεται στενά µε την ικανότη-
τα ενός οργανισµού να αντιµετωπίζει αποτε-
λεσµατικά τις εσωτερικές και εξωτερικές πιέ-
σεις. Ένα κύτταρο που επενδύει αρκετή ενέρ-
γεια στη µετάφραση πρωτεϊνών, άρα και στην 
ανάπτυξη, µειώνει την άµυνά του και θέτει σε 
δεύτερη µοίρα άλλες σηµαντικές λειτουργίες. 
Άρα δεν µπορεί να αντιµετωπίσει το ίδιο απο-
τελεσµατικά σοβαρούς εξωγενείς παράγοντες 
όπως είναι το στρες ή η φλεγµονή. 
Σε µια πρόσφατη µελέτη, οι επιστήµονες ανέ-
λυσαν τον κύκλο εργασιών των πρωτεϊνών 
στα κύτταρα διαφορετικών ζώων µε διάρκεια 
ζωής από τέσσερα έως 200 χρόνια. ∆ιαπίστω-
σαν ότι τα µακρόβια ζώα έχουν χαµηλότερο 
κύκλο εργασιών πρωτεϊνών και απαιτήσεις 
ενέργειας στα κύτταρά τους σε σύγκριση µε 
τα βραχύβια.
Όσο περισσότερη τροφή έχει το κύτταρο, τόσο 
πιο ενεργό είναι το ένζυµο TOR που αναφέρ-
θηκε προηγουµένως, δίνοντας έτσι εντολή στο 
κύτταρο να αναπτυχθεί και να διαιρεθεί, κάτι 

που απαιτεί µετάφραση πρωτεΐνης και ενερ-
γειακή δαπάνη. 
Αντίθετα, όταν το TOR είναι ανενεργό (όπως 
συµβαίνει κατά τον διατροφικό περιορισµό) 
θα σταµατήσει τη µετάφραση εµποδίζοντας 
τη λειτουργία των υπαρχόντων ριβοσωµάτων. 

Θερµιδικός περιορισµός
Όπως αναφέρθηκε, το TOR δίνει σήµα στα 
κύτταρα να αναπτυχθούν, γεγονός που συµ-
βάλλει στη γήρανση τους. Είναι γεγονός ότι 
όταν το TOR αναστέλλεται µέσω της µεθόδου 
του διατροφικού περιορισµού, η ανάπτυξη 
σταµατά και η διάρκεια ζωής παρατείνεται. 
Όταν οι ερευνητές περιορίζουν την πρόσληψη 
θερµίδων σε ποντίκια και αρουραίους παρέ-
χοντας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστα-
τικά που χρειάζονται, τα ζώα είναι πιο υγιή 
και η µέση διάρκεια ζωής τους αυξάνεται σε 
σύγκριση µε ζώα που τρέφονται µε συνηθι-
σµένη εργαστηριακή δίαιτα.
Επιπλέον, αυτά τα τρωκτικά έχουν µειωµέ-
νη συχνότητα ασθενειών που σχετίζονται µε 
την ηλικία, συµπεριλαµβανοµένου του καρ-
κίνου, των νευροεκφυλιστικών διαταραχών, 
των καρδιαγγειακών παθήσεων και του δια-
βήτη τύπου 2.
Υπάρχει µια σαφής αντίστροφη σχέση µεταξύ 
της πρόσληψης θερµίδων και της διάρκειας 
ζωής στα ζώα, έως και περίπου 50% περιο-
ρισµό θερµίδων. Τα ζώα που ξεκινούν αυτές 
τις δίαιτες ενώ είναι ακόµη µικρά φαίνεται να 
αποκοµίζουν τα περισσότερα οφέλη.
Ενώ τα αποτελέσµατα της έρευνας για τον 
περιορισµό των θερµίδων σε πειραµατόζωα 
είναι ξεκάθαρα, είναι λιγότερο προφανές 
εάν ισχύουν για τον άνθρωπο ειδικά µακρο-
πρόθεσµα.

Τι ισχύει στον άνθρωπο; 
Οι τεράστιες παραλλαγές στο ανθρώπινο πε-
ριβάλλον και στον τρόπο ζωής είναι πιθανό να 
έχουν µεγάλο αντίκτυπο στις επιπτώσεις στην 
υγεία από πιθανές δίαιτες που παρατείνουν τη 
ζωή. Η γενετική διακύµανση µεταξύ των ατό-
µων είναι επίσης πιθανό να παίζει ρόλο στα 
αποτελέσµατα της δίαιτας.
Υπάρχουν 4 τοµείς που συµβάλλουν στην 
αντιγήρανση. Αυτά περιλαµβάνουν τη σω-
στή και ισορροπηµένη διατροφή, την φυσι-
κή δραστηριότητα και άσκηση, την µείωση 
του εξωγενούς και ενδογενούς στρες και την 
εξισορρόπηση των ορµονών. Κάθε ένας από 
αυτούς τους τοµείς είναι εξίσου σηµαντικός. 
Λειτουργούν µαζί µε ολοκληρωµένο τρόπο για 
το καλό ολόκληρου του σώµατος. 
Η έρευνα όµως πάνω στη διατροφή του αν-
θρώπου αρχίζει να υποδηλώνει ότι ορισµέ-
να διατροφικά µοτίβα µπορεί να βοηθήσουν 
τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και να 
γερνούν πιο καλά.
Για χρόνια, ορισµένες τροφές προωθούνται 
ως το κλειδί για µια µακρά και υγιή ζωή, από 
τα κοινά λαχανικά και «υγιεινά» λιπαρά µέχρι 
τις υπερτροφές.
Όµως όπως επισηµαίνεται από τον Matt 
Kaeberlein , PhD, και τους συνεργάτες του 
σε µια ανασκόπηση στο περιοδικό Science : 
«∆εν υπάρχουν ακόµη ισχυρές ενδείξεις ότι 
οποιαδήποτε από τις δίαιτες αντιγήρανσης 
που µελετήθηκαν σε πειραµατόζωα έχει ση-
µαντικά µακροπρόθεσµα οφέλη για την υγεία 
ειδικά σε µη παχύσαρκους ανθρώπους».
Αυτό που αξίζει να µελετηθεί περισσότερο εις 
βάθος στις θερµιδικά µειωµένες δίαιτες και 

στη σχέση τους µε την αύξηση της διάρκειας 
ζωής είναι το πόσο υπερβολική τροφή κατα-
ναλώνεται και για πόσο καιρό ή πόση λίγο 
τροφή και σε πόσο καιρό εξίσου. 

Ορισµένες δίαιτες τελικά 
βελτιώνουν τους δείκτες υγείας;
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνάδουν µε 
τα αντιγηραντικά αποτελέσµατα και σχετικές 
δίαιτες στους ανθρώπους.
Λόγω όµως των προκλήσεων να ερευνώνται 
άνθρωποι για δεκαετίες, µεγάλο µέρος της 
έρευνας για τις δίαιτες κατά της γήρανσης 
επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσµα οφέλη.
Για παράδειγµα, ο θερµιδικός περιορισµός σε 
µια περίοδο 2 ετών έχει βρεθεί ότι βελτιώνει 
την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τους πα-
ράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.
Η δίαιτα που µιµείται τη νηστεία έχει επίσης 
βρεθεί ότι βελτιώνει τον δείκτη µάζας σώµα-
τος (∆ΜΣ), τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα, την 
αρτηριακή πίεση και άλλους δείκτες υγείας.
Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για 
αυτές τις δίαιτες, η διατήρηση ενός υγιούς 
βάρους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τείνει 
να µεγιστοποιεί την υγεία και τη µακροζωία. 
Υπάρχει όµως η ανάγκη για εξατοµίκευση της 
διατροφής όπως υπάρχουν και κάποια πράγ-
µατα που θα ωφελήσουν τη µεγάλη πλειοψη-
φία των ανθρώπων.
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ΠΩΣ Η ∆ΙΑΙΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ;
Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από άλλοτε. Αλλά παράλληλα µε αυτές τις αυξήσεις στο προσδόκιµο ζωής είναι 
και η αύξηση της εµφάνισης ασθενειών που σχετίζονται µε την ηλικία, όπως ο καρκίνος και η άνοια.

Της Γεωργίας Μεγαρίτη, Βιολόγος BSc, Μοριακή ∆ιατροφολόγος ΜSc, Life coach

Η Γεωργία Μεγαρίτη είναι 
απόφοιτη βιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, με κατεύ-
θυνση τη μοριακή βιολογία.
Σε συνέχεια των σπουδών 
της, εκπόνησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο τμήμα Εφαρμο-
σμένης Διαιτολογίας και Δι-
ατροφής με κατεύθυνση τη 
Μοριακή διατροφολογία στο 
Χαροκοπείο Πανεπιστήμιο.
Εργάστηκε αρκετά χρόνια ως 
σύμβουλος διατροφής και κά-
ποια χρόνια ως υπεύθυνη του 
τμήματος μοριακής διατροφής 
σε ιατρείο που ειδικεύεται σε 
χρόνια, αυτοάνοσα και μετα-
βολικά νοσήματα.
Μετά την διαπίστευσή της ως 
Life Coach από τον διεθνή 
οργανισμό IAPC & M “The 
International Authority for 
Professional Coaching and 
Mentors” και υιοθετώντας 
αρκετές γνώσεις και τεχνικές 
μέσα από τακτικές συναντή-
σεις με ομάδες ψυχοδράμα-
τος, ομάδες ψυχικής και σω-
ματικής υγείας, δημιουργεί και 
εφαρμόζει τη δική της μέθοδο 
FMOND. Η μόνη μέθοδος δι-
αμόρφωσης τρόπου σκέψης 
και θρέψης που συνδυάζει ερ-
γαλεία του life coaching, τε-
χνικές του δράματος με την 
επιστήμη της διατροφολογίας 
και της βιολογίας.
Έπιμορφώνεται συνεχώς 
πάνω σε θέματα νευροβι-
ολογίας και αυτοβελτίω-
σης. Κατέχει πιστοποιητικό 
πάνω στο “Introduction to 
Interpersonal Neurobiology 
for Everyday Life” (διαπροσω-
πική νευροβιολογία) και στο 
CBT (Cognitive behavioral 
therapy - Γνωσιακή συμπερι-
φορική θεραπεία).

Διατροφή και Υγεία
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Στο κατάστημά μας,  
στην Έμμ. Μπενάκη 8, δώσαμε νέα 
διάσταση σε ότι μέχρι τότε γνωρίζατε 
σαν «κατάστημα βιολογικών»

Η FULL HEALTH σχεδιάστηκε από την ομάδα διατροφολόγων του Βιο Ανα-
γέννηση, και στηρίχτηκε στην τεχνογνωσία αλλά κυρίως στην εμπειρία τους. 
Κάθε προϊόν της σειράς FULL HEALTH είναι η ομάδα μας, τα άτομα που ξέ-
ρετε και εμπιστεύεστε. Είναι η ομάδα μας που δεν σας προτείνει απλά ένα προ-

ϊόν αλλά σας υποστηρίζει συνολικά στην προσπάθειά σας να στηρίξετε με φυσικό τρόπο την υγεία σας. Είμαστε βέβαιοι ότι η 
ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και οι τιμές των προϊόντων αυτών θα σας ενθουσιάσουν. 

Full Health ● 2103222901- 902 ● www.full-health.gr ● info@full-health.gr

ΔΈΊΤΈ 
ΤΊΣ ΈΚΠΟΜΠΈΣ ΜΑΣ 

ΣΤΟ  ΤV
ΚΑΘΈ ΠΡΏΊ ΣΤΊΣ 9.00

Σε εμάς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών τροφών σε ασυναγώνιστες τιμές. Θα βρείτε επίσης προιόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών, καλλυντικά, απορρυπαντικά και ότι αφορά 
τον υγιεινό τρόπο ζωής. Σε ξεχωριστό τμήμα η ομάδα διατροφολόγων με τον Γιώργο Χατζησπυρέλλη στηρίζει με γνώση και συνέπεια όλους εσάς που αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας 
ή απλώς θέλετε να θωρακίσετε την υγεία σας. Σας καθοδηγούν με ολοκληρωμένα προγράμματα και συνεχή υποστήριξη . Εδώ αυτό που μετράει είναι η εμπειρία, η τεχνογνωσία, η εξειδί-
κευση και η ανθρωπιά. Γιατί, η εμπιστοσύνη και η αγάπη σας είναι αυτό που κυρίως μας κρατάει τόσα χρόνια σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά. 

Βιο Αναγέννηση

Προειδοποιήσεις: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης – Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας – Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή 
θεραπεία ανθρώπινης νόσου – Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας – Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Έχετε αναλογιστεί πόσα πράγματα στερείστε και πόσες ασχολίες παραμερίζετε επειδή πονάνε τα πόδια ή η μέση σας ή δεν μπορείτε να κινηθείτε άνετα? Τα προβλήματα των 
αρθρώσεων είναι μια πραγματική τροχοπέδη στην ποιότητα ζωής αλλά και στην εργασία. Δυστυχώς, έχουμε συμβιβαστεί με την λανθασμένη αντίληψη ότι κάτι τέτοιο είναι 
«φυσιολογικό» και «αναπόφευκτο». Όπως θεωρείται αυτονόητο ότι μια γυναίκα μετά τα 50 θα έχει οστεοπόρωση και όλοι μετά τα 60 θα έχουν «αρθριτικά» Έίναι κάτι που 
δεν μπορούμε να ελέγξουμε? ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ!!! ΈΜΠΙΣΤΈΥΤΈΙΤΈ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ ΤΗΣ FULL HEALTH ΔΥΝΑΜΩΣΤΈ ΤΑ ΟΣΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΈΛΈΓΞΤΈ ΤΟΝ ΠΟΝΟ 

ΒΊΟΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ ΈΜΜ. ΜΠΈΝΑΚΗ 8 | ΑΘΗΝΑ 
2103222901-902 | bioanagennesi@hotmail.com  

www.bioanagennisi.gr

Έπισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube πληκτρολογώντας  
Βιο Αναγέννηση

ή απλώς σαρώστε το κωδικό QR στα δεξιά σας 

PAIN BLOCK ,60 VCAPS (UMP+QUATREFOLICR)
ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΏΝΊΑΣ // ΑΡ. ΓΝΏΣΤ. ΈΟΦ: 40312 /29-04-2021 || 
Συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη Β12,πατενταρισμένο φολικό οξύ, ουριδίνη και φυτικά εκχυλίσματα. Η FULL HEALTH, συνδύασε φυτικά εκχυλίσματα που παραδοσια-
κά έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην μείωση του πόνου με ουριδίνη και βιταμίνες Β, με στόχο να προσφέρει με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο την λύση και την ανακούφιση στον 
χρόνιο πόνο. Το αποτέλεσμα ερεθισμένων ή κατεστραμμένων περιφερικών νεύρων είναι πάντα ο επίμονος πόνος. Ο οργανισμός απαιτεί επαρκή δομικά στοιχεία για την επα-
νόρθωση των κατεστραμμένων νεύρων. ΑΥΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ ΔΙΝΈΙ ΤΟ PAIN BLOCK!
Με το Pain Block, επιτυγχάνουμε αναγέννηση του νευρικού ιστού. Τα συστατικά του Pain Block μειώνουν και ελέγχουν την ενδογενή παραγωγή και δράση των ενζύμων και 
παραγόντων δημιουργίας φλεγμονής.Ελέγχουν και καταστέλλουν τον νευρομυικό πόνο. Και λιγότερος πόνος, σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής.
Σύμφωνα με αποτελέσματα κλινικών μελετών και ερευνών: «Ο συνδυασμός UMP + φολικού οξέος + βιταμίνης Β12 είναι αποτελεσματικός έναντι του νευροπαθητικού πόνου. 

Αυτό οδηγεί σε στατιστικά σημαντικές μειώσεις όχι μόνο στη συνολική βαθμολογία (σκορ πόνου) αλλά και στην ένταση του πόνου, τον αριθμό των περιοχών που επηρεάζονται και την διάχυση του πό-
νου. Έπιπλέον, καθιστά δυνατή τη μείωση της δοσολογίας ταυτόχρονης φαρμακευτικής αγωγής.»
Επιλέξαμε το φολικό QUATREFOLIC® που εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση του φολικού οξέος , καθώς έχει αποδειχθεί σε μελέτες αδυναμία μέρους του πληθυσμού να αφομοιώσει και να μεταβολίσει το φολικό οξύ 
από τρόφιμα ή συμπληρώματα. 
Εμπλουτίσαμε την φόρμουλα με την ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΊΚΗ ΟΥΡΊΔΊΝΗ (UMP)που η έλλειψή δημιουργεί καταστροφή στα έλυτρα της μυελίνης των νευρώνων. Το PAIN BLOCK παρέχει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα αυ-
τής της ουσίας στους νευρώνες για την αναγέννησή τους, με αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία των νεύρων και τη δραστική μείωση της έντασης του πόνου. Γι’ αυτό συνιστάται η λήψη του σε: περιφερικές νευροπάθειες, δι-
σκοπάθειες, νευραλγίες, ισχιαλγίες, δισκεκτομές, θωρακικούς και οσφυονωτιαίους πόνους (dorsalgia), οσφυϊκά σύνδρομα, νευραλγίες τριδύμου, μεθερπητικές νευραλγίες. Τέλος, συνδιάσαμε τα παραπάνω με boswellia και 
εκχύλισμα φλοιού ιτιάς που είναι ισχυρά και αναγνωρισμένα φυτικά αντιφλεγμονώδη. Με το PAIN BLOCK…..απλά και αποτελεσματικά.... ΝΊΚΗΣΤΈ ΤΟΝ ΠΟΝΟ!!!

BONE SUPPORT 120 CAPS ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΏΝΊΑΣ / ΑΡ. ΓΝΏΣΤ ΈΟΦ: 85459 / 25-08-2020
ΔΩΣΤΈ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ! ΜΊΑ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΊ ΣΤΑ ΟΜΟΕΊΔΗ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΓΊΑΤΊ:

 ▶ Παρέχει το 50% του συνολικού ασβεστίου σαν πιντολικό ασβέστιο. Το πιντολικό άλας ασβεστίου είναι η μόνη μορφή που είναι ασφαλής και αποτελεσματική για την οστεοπόρωση γιατί έχει φο-
ρέα μεταφοράς πρωτείνη ίδιας δομής με την πρωτείνη της οστικής μήτρας (matrix) δηλαδή με τις δομές του κολλαγόνου που πρέπει να προϋπάρχει για να μπορέσουν τα άλατα ασβεστίου να εν-
σωματωθούν στο οστό. Το calcium pidolate έχει εξαιρετική αφομοίωση λόγω της αντοχής του σε κάθε τιμή του pΗ, και είναι άμεσα βιοδιαθέσιμο.

 ▶ Έχει 1000 μονάδες βιταμίνης D3 και 150 mcg βιταμίνης Κ2 (ΜΚ7) στην ημερήσια δόση, ισορροπημένες στην μεταξύ τους συνεργική αναλογία.  Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η παρατετα-
μένη πρόσληψη βιταμίνης D3 προάγει την παραγωγή πρωτεϊνών, που εξαρτώνται από την βιταμίνη Κ η οποία απαιτείται προκειμένου να ενεργοποιηθούν.Η βιταμίνη Κ2 ενεργοποιεί τις πρωτεΐνες 
(οστεοκαλσίνη και matrix GLA) οι οποίες λειτουργούν ως «τροχονόμος» για το ασβέστιο, οδηγώντας το στα οστά και όχι στα αγγεία για καθίζηση.

Συνολικά, φαίνεται ότι ο συνδυασμός των βιταμινών D3 και K2 είναι ιδανικός για την πρόληψη της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα σε άτομα μέσης ηλικίας. Στο BONE SUPPORT χρησιμο-
ποιήσαμε την ALL TRANS micro encapsulated μορφή για την βιταμίνη Κ2, γιατί είναι η μόνη που εκτός από βιοδιαθέσιμη, εγγυάται και την πλήρη απόδοση της βιταμίνης μέχρι την τελευταία κάψουλα

 ▶ Παρέχει ακόμη σε συνεργικές δόσεις φώσφορο,χαλκό,μαγνήσιο,βόριο,ψευδάργυρο,μαγγάνιο,πυρίτιο (από εκχύλισμα bamboo)
 ▶ Για πρώτη φορά – φυσικά από την FULL HEALTH- χρησιμοποιείται το εκχύλισμα του κόκκινου φασκόμηλου, που με την δραστική του ουσία ΤΟ6 δρα σαν καταλύτης στην επαναοικοδόμηση της 
οστικής μάζας.

Σύμφωνα με τον Dieter Brömme, καθηγητή στην Βρετανικής Κολούμπια, η ένωση αυτή μπορεί να μπλοκάρει επιλεκτικά το ένζυμο Cathepsin K (CatK), το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανο-
μή των οστικών κολλαγόνων. "Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει αναγνωρίσει ότι η Καθεψίνη Κ είναι ένας καλός στόχος για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης", λέει. "Ένα από τα βότανα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, το κόκκι-
νο φασκόμηλο, φάνηκε να είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ενώσεις που αναστέλλουν τη δραστηριότητα της κολλαγενάσης του CatK." 
ΜΙΑ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΈΟΠΟΡΩΣΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ Η FULL HEALTH ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΈΡΈΙ ΜΈ ΈΓΓΥΗΣΗ ΑΜΈΣΩΝ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΩΝ. 
ΑΝΑ 4 κάψουλες: ΑΣΒΕΣΤΙΟ 600 mg, ΜΑΓΝΗΣΙΟ 200 mg, ΦΩΣΦΟΡΟΣ 132 mg, ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 50 mg, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 5 mg, ΧΑΛΚΟΣ 0,5 mg, ΜΑΓΓΑΝΙΟ 1,5 mg, ΠΥΡΙΤΙΟ 65 mg, ΒΟΡΙΟ 0,4 mg, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ2 150 mcg, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ 40 mg



ΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΟΥ ΣΤΟ

Σ Χ Ο Λ Ι ΚΟ  Κ ΥΛ Ι Κ Ε Ι Ο

Λίγα λόγια για το κυλικείο
Το σχολείο προετοιµάζει τα παιδιά για την 
ένταξή τους στην κοινωνία και ιδανικά πρέ-
πει να αποτελεί µέσο για την προώθηση της 
ισορροπηµένης διατροφής που έχει πολλαπλά 
οφέλη για την υγεία. Φυσικά, ο ρόλος της οι-
κογένειας είναι πολύ σηµαντικός για τη δια-
µόρφωση των διαιτητικών συνηθειών από τα 
πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά και το σχολικό 
περιβάλλον µπορεί να συµβάλλει στο να µά-
θουν τα παιδιά να κάνουν καλύτερες επιλο-
γές και να θέσει γερές βάσεις για να µάθουν 
να υιοθετούν µακροπρόθεσµα ισορροπηµένες 
συνήθειες στην καθηµερινότητά τους. 
Αρχικά, θα σου υπενθυµίσω ποια είναι τα επι-
τρεπόµενα προς πώληση τρόφιµα στα σχο-
λικά κυλικεία, σύµφωνα µε την υπάρχουσα 
νοµοθεσία:
Φρούτα και λαχανικά
• Εποχικά φρούτα και λαχανικά καλά πλυ-

µένα σε ατοµική συσκευασία
• Αποξηραµένα φρούτα χωρίς προσθήκη 

ζάχαρης
• Φρουτοσαλάτες µε εποχικά φρούτα που 

παρασκευάζονται εντός του κυλικείου
• Φυσικοί χυµοί φρούτων χωρίς συντηρητι-

κά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατο-
µική συσκευασία

• Σαλάτες από φρέσκα, καλά πλυµένα λαχα-
νικά, χωρίς προσθήκη αλατιού. Επιτρέπε-
ται µόνο η προσθήκη ελαιολάδου, ξυδιού 
ή λεµονιού.

Γαλακτοκοµικά προϊόντα
• Παστεριωµένο γάλα σε ατοµική συσκευ-

ασία έως 500ml πλήρες και ηµιαποβου-
τυρωµένο.

• Σοκολατούχο γάλα µε χαµηλά λιπαρά 
(max.1,8%) σε συσκευασία έως 250ml.

• Γιαούρτι τυποποιηµένο (έως 5% λιπαρά) 
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σε ατοµική συ-
σκευασία έως 200gr.

• Ροφήµατα από συνδυασµούς φρέσκου 
γάλακτος και φρέσκων φρούτων χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης που παρασκευάζονται 
στο κυλικείο. 

• Πολύ σκληρά, σκληρά, ηµίσκληρα, µαλα-
κά τυριά. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά 
και ελληνικά Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης.

Αρτοσκευάσµατα
• Κουλούρι µε σουσάµι ολικής άλεσης ή 

λευκό.
• Κριτσίνια ολικής άλεσης ή λευκά, σε ατο-

µική συσκευασία έως 50gr.
• Φρυγανιές ολικής άλεσης ή λευκές, σε 

ατοµική συσκευασία έως 50gr.
• Κράκερς ολικής άλεσης ή λευκά, σε ατοµι-

κή συσκευασία έως 50gr.
• Μουστοκούλουρα σε ατοµική µερίδα έως 

60gr.
• Σταφιδόψωµο σε ατοµική µερίδα έως 60gr.
• Μπάρα δηµητριακών ολικής άλεσης σε 

ατοµική µερίδα έως 40gr, η οποία να πλη-
ροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: Κορε-
σµένα λιπαρά έως 3% trans λιπαρά έως 
0,1% Νάτριο έως 0,5%.

• Μπισκότα απλά, χωρίς γέµιση, σε ατοµική 

συσκευασία (έως 60gr) µε τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: η περιεκτικότητά τους σε 
trans λιπαρά να µην υπερβαίνει το 2% των 
ολικών λιπιδίων και ανά 100gr προϊόντος: 
(α) η ζάχαρη να µην υπερβαίνει τα 10gr, 
(β) τα ολικά λιπαρά να µην υπερβαίνουν 
τα 10gr, (γ) τα κορεσµένα λιπαρά να µην 
υπερβαίνουν τα 5gr και (δ) το νάτριο να 
µην υπερβαίνει τα 0,5gr. 

• Τυρόπιτα − πίτα λαχανικών σε ατοµικές µε-
ρίδες των 120gr και µε την συγκεκριµένη 
προδιαγραφή: Η λιπαρή ύλη για τη ζύµη – 
φύλλο πρέπει να είναι αποκλειστικά από 
ελαιόλαδο, µαλακή µαργαρίνη ή φυτικά 
έλαια, όπου το τελικό προϊόν δεν πρέπει 
να ξεπερνάει το 30% σε συνολικά λιπαρά 
και το 0,1% σε trans λιπαρά.

• Πίτσα µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Για τη βάση τα επιτρεπόµενα υλικά είναι 
αλεύρι, µαγιά, αβγό, γιαούρτι, αλάτι και 
µυρωδικά βότανα. Απαγορεύεται η χρήση 
ενισχυτικών γεύσης όπως το γλουταµινικό 
µονο−νάτριο. Για τη γέµιση τα επιτρεπόµε-
να προϊόντα είναι τυρί, τοµάτα, πιπεριές, 
µανιτάρια, κρεµµύδι, καλαµπόκι. ∆εν επι-
τρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλαντικών.

Σάντουιτς
• Τα σάντουιτς – τοστ µπορούν να παρα-

σκευάζονται µε συνδυασµούς των τροφί-
µων. Μπορούν να είναι τυποποιηµένα ή να 
παρασκευάζονται στο χώρο του κυλικείου 
αυθηµερόν.

• Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψω-
µιού, ολικής άλεσης ή λευκό όπως ψωµάκι 
ατοµικό, ψωµί για τοστ, µπαγκέτα, ελλη-
νική πίτα, αραβική πίτα, κουλούρι µε σου-
σάµι. Συστήνεται το ψωµί ολικής άλεσης. 
∆εν επιτρέπεται το µπριος, το κρουασάν ή 
το πιροσκί. Η ελληνική πίτα δεν πρέπει να 
περιέχει γλυκουρονικό νάτριο.

• Επιτρέπεται η χρήση των τυριών που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω.

• Επιτρέπεται βραστή γαλοπούλα µε τις πα-
ρακάτω προδιαγραφές: Κορεσµένα λιπαρά 
έως 1%, νάτριο έως 1%.

• Λαχανικά όλων των ειδών.
• Ελιές χωρίς το κουκούτσι και πάστα ελιάς.
• Αβγό καλά βρασµένο.
• Ελαιόλαδο.
• Επιτρέπεται, επίσης, η παρασκευή γλυκών 

σάντουιτς µε συνδυασµό των προαναφε-
ρόµενων ψωµιών και ως γέµιση 1 κουτα-
λιά της σούπας µέλι ή µέλι µε ταχίνι.

Γλυκίσµατα
• Κρέµα και ρυζόγαλο σε ατοµικές µερίδες 

των 150gr (µε περιεκτικότητα σε λίπος γά-
λακτος έως 4%).

• Χαλβάς σε ατοµική µερίδα έως 50gr.
• Παστέλι σε ατοµική µερίδα έως 50gr.
• Μέλι σε ατοµική µερίδα.
• Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε ατοµική 

µερίδα έως 30gr.
• ∆εν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών και 

καραµελών.
Ξηροί καρποί
• Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης επιτρέπονται οι ξηροί 
καρποί όλων των ειδών χωρίς προσθήκη 

αλατιού ή ζάχαρης σε ατοµική συσκευα-
σία έως 50gr.

Ροφήµατα
• Εµφιαλωµένο νερό.
• Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθµι-

ας εκπαίδευσης επιτρέπονται τα παρακάτω 
αφεψήµατα: χαµοµήλι, φασκόµηλο, τσάι 
του βουνού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
σύνθετων γλυκαντικών.

• Καφές µόνο για το προσωπικό.
• ∆εν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών.
Παρά, όµως, από την νοµοθεσία σε αρκετά 
κυλικεία πωλούνται και προϊόντα τα οποία δεν 
είναι κατάλληλα για την καθηµερινή διατροφή 
των παιδιών, όπως π.χ. κρουασάν σοκολάτας, 
αλµυρά σνακ, τσίχλες, αναψυκτικά κ.α.

Σχολικό κυλικείο:  
Οδηγός επιβίωσης
Αν το παιδί σου επισκέπτεται καθηµερινά το 
κυλικείο είναι καλό να το καθοδηγήσεις να 
κάνει σωστές επιλογές. Αν επιλέγει καθηµερι-
νά τρόφιµα πλούσια σε ζάχαρη και κορεσµένα 
λιπαρά, µπορεί µακροπρόθεσµα να επηρεα-
στεί το βάρος του και κατ’ επέκταση η υγεία 
του! Παρακάτω θα σου δώσω ορισµένες συµ-
βουλές για το πως µπορείς να το πετύχεις:
1. Ενηµερώσου για τα προϊόντα που διαθέ-

τει το κυλικείο! Το πρώτο βήµα για να κα-
θοδηγήσεις σωστά το παιδί σου είναι να 
γνωρίζεις τι υπάρχει διαθέσιµο στο σχο-
λικό κυλικείο.

2. Ζήτα τον τιµοκατάλογο! Με αυτόν τον τρό-
πο µπορείς να υπολογίσεις πόσα χρήµατα 
µπορεί να έχει µαζί του.

3. Αποφεύγοντας την πίεση µπορείς να προ-
τείνεις στο παιδί σου µερικές νόστιµες και 
θρεπτικές επιλογές, όπως:
• Κουλούρι µε σουσάµι
• Σάντουιτς µε τυρί, αυγό και λαχανικά
• Ξηρούς καρπούς ανάλατους και αποξη-

ραµένα φρούτα
• Μπάρες δηµητριακών ολικής άλεσης
• Γιαούρτι ή γάλα ή smoothies 
• Παστέλι
•  Ρυζόγαλο
•  Σταφιδόψωµο
• Σοκολάτα υγείας  

4. Μπορείτε να καθορίσετε από κοινού µια 
µέρα της εβδοµάδας που το παιδί θα επι-
σκέπτεται το κυλικείο. Όλα µε µέτρο, άλ-
λωστε!

Τι να θυμάσαι
Η προσπάθεια υιοθέτησης µιας ισορροπηµέ-
νης διατροφής πρέπει να γίνεται σε καθηµε-
ρινή βάση και στο σπίτι. Με αυτό τον τρόπο 
το παιδί θα κάνει αυθόρµητα πιο θρεπτικές 
επιλογές, ακόµα και στον χώρο του σχολεί-
ου! Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 
µπορούν να µπουν γερές βάσεις, έτσι ώστε 
το παιδί να µάθει να τρέφεται σωστά και να 
αποκτήσει ισορροπηµένες συνήθειες του 
τρόπου ζωής που θα το ακολουθούν στη 
µετέπειτα ζωή του!

Καλή σχολική χρονιά!

Του Πάρη Παπαχρήστου, ∆ιαιτολόγου-∆ιατροφολόγου, MSc, Ιδρυτής του medNutrition.gr & Συγγραφέας

Η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και ένα από τα θέματα που απασχολούσαν ανέκαθεν τους γονείς και μου αναφέρουν 
συχνά είναι τι να φάει το παιδί τους στο διάλειμμα. Παρόλο που μπορεί να ετοιμάζεις καθημερινά το κολατσιό του παιδιού 
σου από το σπίτι, πάντα έρχεται η μέρα που θα ζητήσει να ψωνίσει και αυτό από το κυλικείο είτε για να νιώσει ανεξάρτητο, 
είτε γιατί θέλει να μιμηθεί κάποιον συμμαθητή του, είτε γιατί όλες οι μυρωδιές το παρασύρουν και θέλει να δοκιμάσει. Αν 
αυτή η… επίσκεψη σε αγχώνει, σε αυτό το άρθρο θα σου δώσω μερικές συμβουλές για το πώς μπορείς να καθοδηγήσεις το 
παιδί σου να κάνει πιο σωστές επιλογές.

Ο Πάρης Παπαχρήστος πα-
ρέχει διαιτολογικές υπη-
ρεσίες τροποποίησης δι-
ατροφικής συμπεριφοράς 
για πάνω από 18 χρόνια, 
συμβάλλοντας σε βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής. 
Ως πτυχιούχος Διαιτολό-
γος Διατροφολόγος, M.Sc. 
έχει ευρύτερη επιστημονι-
κή γνώση, η οποία συνδυ-
άζεται στις διαιτολογικές 
συνεδρίες με την προσω-
πική του εμπειρία.
Είναι ιδρυτής του πρώτου 
portal διατροφής σε Ελλά-
δα και Κύπρο και συγγρα-
φέας του πρώτου βιβλίου 
της σειράς medNutrition 
wellness, με τίτλο «Μύθοι 
και Αλήθειες στη διατρο-
φή μας». Τα παραπάνω, 
σε συνδυασμό με τις διαι-
τολογικές υπηρεσίες που 
παρέχει είτε στο Παγκράτι 
είτε αξιοποιώντας skype 
και viber σε όλη την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, με 
χιλιάδες ανθρώπους, έχει 
δει τι είναι αποτελεσματι-
κό και όχι

Διατροφή και Υγεία
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ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ bioLEON: ΤΗΛ: 210 2321395  www.bioleon.gr 

 Η σειρά περιλαμβάνει
Aφρόλουτρο – Κρέμα σώματος – Peeling σώματος – Λάδι Σώματος – Eau de toilette – Άρωμα χώρου 
Σε έξι υπέροχα αρώματα
Bανίλια & Αμύγδαλο, Τουλίπα & Παπαρούνα, Κεχριμπάρι & Γιασεμί, Κέδρος & Πατσουλί, Water & Salt, Ρύζι & Ορχιδέα

100% βιολογικός Kιμάς 
από Ηλιόσπορο

Χωρίς σόγια

•  Vegan
•  Νηστήσιμο 
•  Πλούσια σε πρωτεΐνη
•  Πλούσιο σε φυτικές ίνες
•  Gluten Free
•  Εύκολο στην παρασκευή

V
E
G
A
N

VEGAN

από 100% 

βιολογικ
ό ηλιόσ

πορ
ο

www.biotarget.gr
Τ. 23210 78700

World 

Innovation 
Awards

2018
in association with

Hotelympia

WINNER
Best ‘free-from’ product 

Organic Sunflower Mince  
 

ΝΕΟ

Έτοιμο σε 
10 λεπτά
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Απαραίτητη προϋπόθεση της αξιοποίησης των ευεργετικών ιδιοτήτων των βοτάνων είναι να 
γνωρίζουμε τη μορφολογία τους και αφού είμαστε σίγουροι ότι βρήκαμε το σωστό φυτό, να 
γνωρίζουμε ποια μέρη του πρέπει να συλλέξουμε και πότε είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή 
για τη συγκομιδή. Η αποτελεσματικότητα των βοτάνων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, 
μεταξύ των οποίων οι κλιματικές, ατμοσφαιρικές, εδαφικές και ηλικιακές συνθήκες και βέβαια η 
ποιότητά τους. Κι επειδή η ένταση της δραστικότητάς τους ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο 
και οι ιδιότητες πολλών βοτάνων συγκλίνουν, καλό είναι να πειραματιζόμαστε μέχρι να ανα-
καλύψουμε αυτό που, κατά περίπτωση, έχει καλύτερη ανταπόκριση στο δικό μας οργανισμό.

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ 

ΒΟΤΑΝΩΝΤΩ
Ν

Του Αλέξανδρου Λαλάκου

Βοτανοθεραπεία

Επισήµανση: Να µη χρησιµοποιείται σε δόσεις µεγαλύτερες από τις συνιστώµενες και καλό είναι παράλληλα να κα-
ταναλώνεται άφθονο νερό. Οι σπόροι να µην καταναλώνονται δύο ώρες πριν και µετά τη λήψη φαρµάκων.

ΠΕΝΤΆΝΕΥΡΟ Plantago

Φύλλα:  
Μακρόστενα, 
µυτερά, 
οβάλ, κάπως 
τριχωτά.

Άλλες ονοµασίες: Ψύλλιο, Ψυλλόχορτο, Πλαντάγι-
νο, Πλαντάγκο, Βεντουρόχορτο. Το είδος «Plantago 
coronopus» είναι γνωστό στην Ελλάδα και ως «πε-
τεινοί» ή «κοκοράκια». 
Περιγραφή: Μονοετές φυτό, µε ύψος έως 40cm. 
Πού βρίσκεται: Στην Ελλάδα αυτοφύονται πολλές 
ποικιλίες του σε διάφορες περιοχές.
Γεύση: Γλυκερή, πικρή, και στυφή.
Τι και πότε συλλέγεται: Τα φύλλα καθ΄ όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου και τα σπέρµατα, όταν ωριµάσουν, 
τέλη καλοκαιριού και αρχές φθινοπώρου.
Ιδιαιτερότητα: Το όνοµα «Ψύλλιο» οφείλεται στο 
χρώµα και τη µορφή της φλούδας και των σπερµά-
των, που θυµίζουν ψύλλους. Ο Πλίνιος εξαίρει τις 
θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού στο δέρµα, ενώ 
ακόµη και ο Σαίξπηρ αναφέρει το όνοµά του σε 
έργα του. Κάποτε συνηθιζόταν να τοποθετείται στις 
τσέπες τµήµα της ρίζας του, ως φάρµακο για δηλη-
τηριώδη δαγκώµατα εντόµων ή ερπετών. Σήµερα 
χρησιµοποιείται κυρίως για εντερικά προβλήµατα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ: 
» Ως έγχυµα, µε χρήση των σπόρων του, είναι κατά 
της δυσκοιλιότητας, των πεπτικών διαταραχών, των 
ουρολοιµώξεων και των συµπτωµάτων του συν-
δρόµου ευερέθιστου εντέρου, αφού σταµατά και 
τη διάρροια.
» Ως αφέψηµα, µε χρήση των φύλλων του, είναι 
κατάλληλο για κρυολογήµατα, ιγµορίτιδα, καταρροή, 
αλλεργικό συνάχι και άσθµα.
» Ο χυµός των φύλλων, αντιµετωπίζει φλεγµο-
νές, πνευµονικές λοιµώξεις, διάρροια και κυστίτιδα. 
Οι γαργάρες ανακουφίζουν τον ερεθισµένο λαιµό 
και τον πόνο φλεγµονών της στοµατικής κοιλότη-
τας. Πλύσεις συστήνονται για πληγές και ερεθισµούς.
» Νωπά φύλλα ως κατάπλασµα είναι επουλωτι-
κά δερµατικών ελκών, κοψιµάτων και τραυµάτων, 
θεραπευτικά για τις αιµορροΐδες και τα τσιµπήµατα 
εντόµων και αντισηπτικά σε ακµή, έκζεµα, δοθιήνες, 
παρωνυχίδες και αποστήµατα.

Άνθη:  
Μικροσκοπικά, 
µε χρώµα 
απροσδιόριστο, µίξης 
άσπρου, πράσινου 
και καφέ. Φύονται 
πάνω σε άφυλλα 
µονά κοτσάνια, σε 
ύψος πάνω από το 
φύλλωµα.

ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΑ Portulaca oleracea

Άλλες ονοµασίες Αντράκλα, Γλιστρίδα
Περιγραφή: Μονοετές ή διετές, χυµώδες, µε ύψος 
έως 15cm.
Πού βρίσκεται: Είναι ιθαγενές φυτό της Ευρώπης 
και της Ασίας, που φύεται κοντά σε νερό.
Γεύση: Πικρή, πικάντικη και κάπως αλµυρή.
Τι και πότε συλλέγεται: Τα υπέργεια µέρη της, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ιδιαιτερότητα: Χρησιµοποιείται στη βοτανοθερα-
πεία εδώ και 2.000 τουλάχιστον χρόνια. Στην αρχαία 
Ρώµη αποτελούσε φάρµακο για τον πονοκέφαλο, το 
στοµαχόπονο, τους σκώληκες των εντέρων και τα 
δαγκώµατα σαύρας. Σήµερα, έχει αποδειχθεί επιστη-
µονικά η αντιβιοτική της δράση, η υψηλή περιεκτι-
κότητα σε βιταµίνες και ασβέστιο και η ευεργετική 
της επίδραση σε εντερικές παθήσεις. Πιστεύεται ότι 
έχει και αφροδισιακές ιδιότητες. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ: 
» Ο χυµός των φύλλων της έχει διουρητικές και 
κατευναστικές ιδιότητες, που τον καθιστούν κα-
τάλληλο για την αντιµετώπιση χολολιθίασης και 
προβληµάτων του ουροποιητικού και του γαστρε-
ντερικού συστήµατος, όπως δυσεντερία, διάρροια, 
δυσπεψία και παθήσεις της ουροδόχου κύστης. Επι-
πλέον, προκαλεί αποδυνάµωση των συσπάσεων της 
µήτρας. Με επάλειψη ή πλύσεις ο χυµός ρίχνει τον 
πυρετό και συµβάλλει στη θεραπεία δερµατικών πα-
θήσεων, όπως φλύκταινες και δοθιήνες.
» Νωπά τα φύλλα σε σαλάτα λειτουργούν σαν για-
τρικό για την κολίτιδα και τις αµοιβάδες. 

Βλαστός:  
Τριχωτός

Άνθη:  
Μικρά, κίτρινα 
ή ρόδινα, 
σχηµατίζουν 
δεσµίδες

Φύλλα:  
Στρογγυλά, 
χοντρά, 
σαρκώδη και 
γυαλιστερά

Επισήµανση: Να µη χρησιµοποιείται σε θεραπευτικές δόσεις, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
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ΠΙΚΡΑΛΙ∆Α 

Φύλλα:  
Οδοντωτά, λογχοειδή, 
κάπως κατσαρά, που 
φύονται κυκλικά από 
τη βάση

Άλλες ονοµασίες: Ταραξάκο(ς), Αγρι-
οµάρουλο, Αγριοράδικο, Ανδέλιο, Πι-
κραφάκα. 

Περιγραφή: Πολυετές φυτό, χωρίς στέ-
λεχος, χαµηλό, µε ύψος έως 50cm.

Πού βρίσκεται: Αυτοφύεται σε πολλά 
µέρη ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα συ-
ναντάται µε µεγάλη συχνότητα σε λιβά-
δια, κοιλάδες, ακαλλιέργητα χωράφια και 
άκρες δρόµων.

Γεύση: Γλυκόπικρη.

Τι και πότε συλλέγεται: Τα φύλλα την 
άνοιξη, οι βλαστοί κατά την ανθοφορία 
και η ρίζα το φθινόπωρο.

Ιδιαιτερότητα: Φαίνεται πως αποτελεί 
το χρησιµότερο, ίσως, ζιζάνιο. Μετά τον 
7ο αιώνα προστίθεται στα κινέζικα βοτα-
νολόγια, ενώ Άραβες γιατροί µελετούν τη 
χρήση του τον 11ο αιώνα. Έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι τα φύλλα του προµηθεύουν 
τον οργανισµό µε µεγάλες ποσότητες βι-
ταµίνης Α, καλίου και µεταλλικών στοιχεί-
ων. Η περιεκτικότητά τους σε σίδηρο είναι 
µεγαλύτερη και από αυτή του σπανακιού!

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ  
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ: 
» Ως έγχυµα, µε χρήση των φύλλων 
του, είναι διουρητικό και αιµοκαθαρτικό, 
κατά της ουρικής αρθρίτιδας, των ρευµα-
τισµών και του εκζέµατος, ενώ συγχρό-
νως εντείνει την ηπατική και γαστρεντε-
ρική λειτουργία και ανακουφίζει από τα 
συµπτώµατα του προεµµηνορρυσιακού 
συνδρόµου και τη δυσπεψία. 
» Ως αφέψηµα, µε χρήση της ρίζας του, 
είναι µαλακτικό και αποτοξινωτικό, φάρ-
µακο για κρυολογήµατα του στήθους, 
βήχα, χολολιθιάσεις, ηπατικές διαταρα-
χές, δυσκοιλιότητα και επιπλέον ακµή, 
ψωρίαση, έκζεµα και ποδάγρα. Με χρή-
ση των φύλλων του, είναι γιατρικό για το 
διαβήτη και την παχυσαρκία.
» Ο χυµός των φύλλων είναι διουρη-
τικός και χρήσιµος κατά της υπέρτασης 
και της κατακράτησης υγρών. Επάλει-
ψη πάνω σε κονδύλωµα έχει επουλω-
τική δράση.
» Νωπά τα φύλλα στη σαλάτα δρουν 
ως φυσικό καθαρτικό. Νωποί οι µίσχοι 
βοηθούν στην αντιµετώπιση χρόνιων 
ηπατικών φλεγµονών, εκζέµατος, χολο-
λιθιάσεων, ρευµατισµών, εύρυθµης λει-
τουργίας του µεταβολισµού

Άνθη:  
Χρυσαφιά, παρόµοια 
µε µαργαρίτες

Ρίζα:  
Βαθιά

Βλαστός: 
Κοίλος
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ΑΝΟΙΑ: Ο µόλυβδος αυξάνει τον κίν-
δυνο άνοιας, όπως διαπιστώθηκε από 
µελέτη η οποία δηµοσιεύθηκε στο αµε-
ρικανικό ιατρικό περιοδικό «Journal of 
Epridemilogy». «Είναι γνωστές οι βλα-
βερές επιπτώσεις του µολύβδου στο 
δείκτη νοηµοσύνης (IQ) των παιδιών, 
για τις οποίες έχουν διεξαχθεί µελέτες 
στο Λαύριο» λέει η κ. Λινού. Το τοξικό 
αυτό µέταλλο, που χρησιµοποιούνταν 
στις βαφές τοίχων και τους υδραυλι-
κούς σωλήνες τη δεκαετία του 1970, 
υπάρχει ακόµα σε πολλά σπίτια. 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Ορι-
σµένες νευροτοξίνες (χηµικές ουσίες 
που βλάπτουν τον εγκέφαλο) περιλαµ-
βάνουν τον υδράργυρο και τα πολυ-
χλωριωµένα διφαινύλια (PCBs) - αµ-
φότερα ανευρίσκονται σε ψάρια των 
ωκεανών. Αρχικά το πρόβληµα είχε 
εστιαστεί στα µεγάλα ψάρια όπως ο 
τόνος, ο ξιφίας, ο καρχαρίας κ.ά., αλλά 
αυτές οι χηµικές ουσίες βρέθηκαν και 
σε άλλα ψάρια, όπως ο σολοµός, τα 
καφέ καβούρια κ.ά. Η βρετανική Υπη-
ρεσία Τροφίµων συνιστά στα παιδιά 
και τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλι-
κίας να αποφεύγουν την κατανάλωση 
τέτοιων ψαριών

ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ: Η βισφενόλη A 
(BPA), που χρησιµοποιείται στις πλαστι-
κές συσκευασίες τροφίµων και ποτών, 

αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και 
διαβήτη. Η καθηγήτρια Βιοστατιστικής 
και Επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών κ. Κλέα Κατσουγιάνη τονίζει 
ότι τις ηµέρες µε νέφος παρατηρείται 
αύξηση της ολικής ηµερήσιας θνησιµό-
τητας από φυσικές αιτίες κατά περίπου 
0,5% και η αύξηση αυτή οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό στις αναπνευστικές και 
καρδιακές αιτίες θανάτου. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αρκετές µελέτες έχουν 
δείξει πως υπάρχει συσχετισµός µε-
ταξύ καρκίνου του µαστού και φθα-
λικών εστέρων, χηµικών ουσιών που 
χρησιµοποιούνται ευρέως για να µα-
λακώνουν τα πλαστικά και να στα-
θεροποιούν τα αρώµατα. Πρόσφατη 
αµερικανική έρευνα, η οποία δηµοσι-
εύθηκε στο περιοδικό «Environmental 
Health Perspectives», κατέδειξε ότι τρία 
είδη χηµικών ουσιών (µεταξύ των οποί-
ων οι φθαλικοί εστέρες), που χρησιµο-
ποιούνται σε είδη οµορφιάς, µπορεί να 
προκαλέσουν πρώιµη ήβη σε κορίτσια 
και να έχουν συνέπειες στην υγεία τους 
αργότερα. Οι ουσίες αυτές χρησιµοποι-
ούνται ευρέως σε παπούτσια, κουρτίνες 
µπάνιου, πλαστικά έπιπλα και άλλα είδη 
σπιτιού. Φόβοι, επίσης, υπήρξαν για τη 
σχέση αποσµητικών και καρκίνου του 
µαστού. Αρκετές µικρές µελέτες είχαν 
ανιχνεύσει parabens και αλουµίνιο στον 
µαστικό αδένα. 

ΑΣΘΜΑ: «Η ατµοσφαιρική ρύπανση», 
λέει η καθηγήτρια κ. Κατσουγιάννη, 
«προκαλεί αύξηση περίπου 1% ηµερη-
σίως στις εισαγωγές επειγόντων ανα-
πνευστικών περιστατικών (µεταξύ των 
οποίων παιδιών 0-14 ετών µε κρί-
σεις άσθµατος), µείωση της αναπνευ-
στικής λειτουργίας και µεγάλη αύξηση 
στη χρήση φαρµάκων για αναπνευστι-
κά προβλήµατα. Όσοι ζουν όλη τους τη 
ζωή σε µια πόλη έχουν επίσης αυξηµέ-
νο κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο 
του πνεύµονα και χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια». 
Επιπλέον, τα λευκαντικά καθαριστικά 
προϊόντα, τα απορρυπαντικά τζαµιών, 
τα γυαλιστικά προϊόντα επίπλων, τα 
αρωµατικά χώρων και τα καθαριστι-
κά χαλιών συνδέονται µε άσθµα, σύµ-
φωνα µε ερευνητές στο Πανεπιστήµιο 
του Μπρίστολ. 

ΛΕΜΦΩΜΑ: Μελέτες κατέδειξαν ότι 
αντικολλητικά µαγειρικά σκεύη, αδιά-
βροχα ρούχα, χαλιά, ταπετσαρίες κ.ά. 
µπορεί να βλάπτουν το ανοσοποιητι-
κό σύστηµα. Τα προϊόντα αυτά περιέ-
χουν υπερφθοριωµένες χηµικές ουσίες 
(PFOA, PFOSA, PFOS), µπορεί σε µεγά-
λες δόσεις να βλάψουν τη σπλήνα (ση-
µαντικό τµήµα του ανοσοποιητικού συ-
στήµατος). Είναι άλλωστε γνωστό ότι η 
έκθεση σε αγροτικά φυτοφάρµακα αυ-
ξάνει τον κίνδυνο για λέµφωµα -καρκί-
νο που σχετίζεται µε το ανοσοποιητικό 
σύστηµα κατά τουλάχιστον 65%. 

∆ΙΑΒΗΤΗΣ: Το αρσενικό µπορεί να 
προκαλέσει πεπτικά προβλήµατα, δια-
βήτη και καρκίνο. Το δηλητήριο αυτό 
έχει συσχετιστεί επίσης µε απώλεια 
ακοής και διαταραχές στο νευρικό σύ-
στηµα. Σε πολλά µέρη του κόσµου το 
νερό που χρησιµοποιείται για τη άρ-
δευση των ορυζώνων είναι µολυσµένο 
µε αρσενικό, από φυσικές ή τεχνητές 
πηγές. Μελέτη του καθηγητή Αντριου 
Μέχαρντ στο Πανεπιστήµιο του Αµπερ-
τίν απέδειξε ότι το 10% του ρυζιού 
που πωλείται στη Βρετανία έχει συ-
γκεντρώσεις αρσενικού δυνητικά επι-
κίνδυνες. 

ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ ΟΥΡΟ∆ΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ 
Όταν το νιτρώδες άλας χρησιµοποι-
είται για τη συντήρηση των αλλαντι-
κών, δηµιουργεί νιτροζαµίνες, δηλαδή 
χηµικές ουσίες που έχουν συσχετιστεί 
µε αυξηµένο κίνδυνο καρκίνου στην 
ουροδόχο κύστη. «Τα νιτρικά άλατα 
έχουν συνδεθεί και µε τον καρκίνο στο 
πάγκρεας, αλλά χωρίς να είναι ακόµη 
επιβεβαιωµένο», επισηµαίνει η κ. Λινού. 
Επίσης, σύµφωνα µε έρευνες σε πει-
ραµατόζωα, η παρα-φενυλονοδιαµί-
νη (PPD), χηµική ουσία που βρίσκεται 
σε πολλές βαφές µαλλιών, συνδέεται 
µε γενετικές βλάβες και καρκίνο στην 
ουροδόχο κύστη. Ακόµα, το βενζό-
λιο, µια χηµική ουσία που υπάρχει σε 
κόλλες, βαφές, λούστρα επίπλων και 
απορρυπαντικά, είναι ιδιαίτερα τοξικό 
για τα νεφρά. 

Επιµέλεια: Επιστηµονική οµάδα του Υγεία Ευεξία

Πάρα πολλές χηµικές ουσίες που υπάρχουν στην καθηµερινότητά µας, 
στο σπίτι µας, στα σκεύη που µαγειρεύουµε, στα τρόφιµα που κατανα-
λώνουµε, στον αέρα που αναπνέουµε ενοχοποιούνται για πολλά σο-
βαρά νοσήµατα... «Η σχέση αυτή είναι πραγµατική και το µέγεθός της 
εξαρτάται από τον βαθµό έκθεσης, τις συνθήκες έκθεσης και την οδό 
απορρόφησης», λέει η καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδηµιολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών κ. Αθηνά Λινού. Οι έρευνες δείχνουν ότι χηµι-
κές ουσίες στην καθηµερινή ζωή µας µπορεί να έχουν επιπτώσεις σε 
όλα τα συστήµατα του οργανισµού µας: 

Να προτιµάτε τροφές βιολογικής 
καλλιέργειας χωρίς φυτοφάρµα-
κα, συντηρητικά και άλλες χηµι-
κές ουσίες.

Να αφήνετε το νερό να τρέχει 
λίγο πριν πιείτε από τη βρύση και 
να αποφεύγετε να πίνετε νερό 
από ψύκτες κτιρίων. 

Να προτιµάτε φυτικές βαφές 
µαλλιών ή χρωµοσαµπουάν.

Tip



� Εύκολη τοποθέτηση
� Χωρίς αλλαγή ανταλλακτικού.
� Έχει προφίλτρο.
� Περιέχει ειδικές 

MICRON µεµβράνες.
� Με 5 στάδια φιλτραρίσµατος που 

περιλαµβάνουν υλικά πιστοποιηµέ-
να απο το NSF International όπως 
KDF και υψηλής ποϊότητας ενεργό 
κοκκώδη άνθρακα από κέλυφος 
καρύδας.

� Είναι βακτηριοστατικό σύστηµα 
σχεδιασµένο να αφαιρεί χλώριο, 
THM's, PCB's και ρύπους που επη-
ρεάζουν την γεύση, την µυρωδιά 
και το χρώµα του νερού.  

� Η µονάδα περιέχει πατενταρισµένα 
υλικά KDF τα οποία είναι αποτελε-
σµατικά στην µείωση του αρσενι-
κού & άλλων βαρέων µετάλλων, 
που είναι επικίνδυνα για τον 
οργανισµό.

� Συνιστάται για χρήση σε κρύα 
γραµµή παροχής νερού, ελεγχόµε-
νου δηµοτικού δικτύου ύδρευσης. 

� Εγγύηση εργοστασίου - H2O.

∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ● ∆ΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Εισαγωγή & ∆ιάθεση: P.S.B Water Hellas Καλυψούς 69 -71 Καλλιθέα - Αθήνα ΤΚ: 17671
Τηλ: 210 9584412 - 210 9571017 | www.psbwater.gr | info@psbwater.gr
∆ευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 14:00 και 17:30 - 20:30 – Σάββατο: 09:00 - 14:00  – Κυριακή: Κλειστά

50
χρόνια
παρουσίαςπαρουσίας

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ!

WATER HELLAS
Water Purification Filters

Ozone generators

∆ιάρκεια ζωής: 

4 χρόνια
20.000 λίτρα

2400 CT

∆ιάρκεια ζωής: 

8 χρόνια
45.425 λίτρα

H2O CT4∆ιάρκεια ζωής: 

6 χρόνια
40.000 λίτρα

H2O CT

220€µό
νο

360€µόν
ο

5050
ςςςςς

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ!

4 χρόνια ∆ιάρκεια ζωής: 

6 χρόνια∆ιάρκεια ζωής: 

6 χρόνια∆ιάρκεια ζωής: 

40.000 

H2O CT

Μεγάλη
προσφορά!
από300€
µόνο250€

Άρσενικό
ΣTO ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Το αρσενικό είναι ένα από τα πιο δυνατά δηλητή-
ρια που υπάρχουν στη φύση. Σε μεγάλη δόση σε 
σκοτώνει. Σε μικρότερες δόσεις είναι καρκινογόνο, 
καταστρέφει τα όργανα του σώματος, είναι εξαιρε-
τικά επικίνδυνο για την υγεία.
Ε, λοιπόν, αυτό το δηλητήριο το καταναλώνουμε 
καθημερινά, χωρίς να το γνωρίζουμε. Απλά γιατί οι 
μονάδες εκτροφής πουλερικών σε όλον τον κόσμο 
το χρησιμοποιούν ως πρόσθετο στην τροφή τους. 
Και δεν το προσθέτουν παράνομα, είναι εγκεκρι-
μένο με το νόμο. Ο λόγος; Για την καταπολέμηση 
εντερικών παρασίτων, στα οποία τα πουλερικά 
παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία. Και δεν είναι 
κάτι μυστικό. Τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο 
και στην Ευρώπη, κατά διαστήματα σκάνε στον 
Τύπο διατροφικά σκάνδαλα, για το πώς η βιομηχα-
νίες εκτροφής των πουλερικών ψάχνουν να μεγι-
στοποιήσουν το κέρδος από την εκτροφή του κοτό-
πουλου. Μεγαλώνοντας τα κοτόπουλα με στόχο τη 
μεγαλύτερη παραγωγή, τα ταΐζουν με ιχθυάλευρα, 
ζωικές πρωτεΐνες, άλμη, χημικά, βελτιωτικά γεύσης 
(με πιο επικίνδυνο το γλουταμινικό νάτριο, που το 

χρησιμοποιούν σχεδόν παντού), ισχυρές αντιβιώ-
σεις, μέχρι και απόβλητα υποπροϊόντων από άλλα 
ζώα. Έτσι και για το αρσενικό έχουν κατά καιρούς 
γραφτεί διάφορα. Και ενώ κάποιοι επιστήμονες 
προσπαθούν να μας πείσουν ότι το αρσενικό που 
παίρνουμε από τα κοτόπουλα είναι σε ποσότητα 
τέτοια που δεν είναι επικίνδυνο, νέες μελέτες απο-
καλύπτουν ότι η χρόνια έκθεση στο αρσενικό, κα-
ταναλώνοντας 4 φορές την εβδομάδα κοτόπουλο, 
μπορεί να συνδέεται με διάφορες μορφές καρκί-
νου. Σημειώνεται δε ότι όσοι το έχουν εντάξει στην 
καθημερινότητά τους κινδυνεύουν πολύ περισσό-
τερο. Και παρόλο που αποκαλύπτεται η επικινδυνό-
τητα του αρσενικού για την υγεία του ανθρώπου, 
οι χημικές βιομηχανίες δεν το αποσύρουν, απλά 
αλλάζουν όνομα και με αρωγό το ίδιο το κράτος, 
το ξαναπροωθούν στην αγορά.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΆ ΚΆΝΟΥΜΕ; 
Αν μπορείς να το πληρώσεις πιο ακριβά, τότε καλύ-
τερο είναι το βιολογικό ή ακόμα και το ελευθέρας 
βοσκής, αλλά πρέπει να ξέρεις τον παραγωγό και 
τις μεθόδους του, γιατί πολλοί δεν το κάνουν μόνο 
για να κερδοσκοπήσουν αλλά και από άγνοια, προ-
σπαθώντας, με τους παραπάνω τρόπους που ανα-
φέραμε, να κρατήσουν  υγιή και να φουσκώσουν 
τα πουλερικά, ώστε να πιάσουν όσο μεγαλύτερο 
βάρος μπορούν.

Οι χημικές ουσίες

στην καθημερινή

ζωή μας μπορεί να

έχουν επιπτώσεις σε

όλα τα συστήματα

του οργανισμού μας
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Υγεία και Περιβάλλον



 GOLD Ω3, 1000 MG,120 SG 
80% ΩΜΕΓΑ 3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ  
400 mg EPA – 300 mg DHA 
ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. ΕΟΦ: 296/03-01-2020 

Μοριακώς απεσταγμένα,  
εξαιρετικά συμπυκνωμένα, 80% Ω3

H FULL HEALTH επελεξε τα 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ω3 της διεθνούς 
αγοράς, με τους υψηλότερους 
δείκτες ποιότητας και τους αυ-
στηρότερους παγκοσμίως ελέγ-
χους Το μοριακά απεσταγμένο 
GOLD Ω3 φτιάχνεται με πρώτη 
ύλη τα πιστοποιημένα ιχθυέλαια 
της GOLDEN OMEGA (ΧΙΛΗ) και 
προέρχονται από 100% άγρια 
αντζούγια (Engraulis ringens) 
που αλιεύεται στο φυσικό της 
περιβάλλον στο Νότιο Ειρηνικό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΨΑΧΝΕΙ!!!! 

Για το σκοπό αυτό, ελέγχουμε και αξιολογούμε ένα 
πλήρες φάσμα μολυσματικών ουσιών και ακαθαρσιών, 
πέρα από τους ισχύοντες κανονισμούς
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΤΩΝ GOLDEN OMEGA ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ GOLD Ω3,  ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ Ω3 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ!!

ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ: FULL HEALTH

2103222901-902 • www.full-health.gr

ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΟ  
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΎ  

ΚΑΙ… ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΎΓΕΙΑ ΣΑΣ
Η αγορά ενός φίλτρου νερού δεν αποτελεί στις 
μέρες μας πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη. 
Και επειδή η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει 
επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στα νοικοκυ-

ριά, προσφέρουμε τα 
προϊόντα μας σε νέες 
χαμηλότερες τιμές.
Κάντε ένα δώρο ζωής 
σε εσάς και την οικογέ-
νειά σας και αποκτήστε 
από την εταιρεία μας 
ένα σύγχρονο και αξιό-
πιστο βακτηριοστατικό 
φίλτρο νερού, μεγάλης 
διάρκειας και Αμερι-
κανικής τεχνολογίας, 
χωρίς συμβόλαια και 
δεσμεύσεις και το κυ-
ριότερο, χωρίς αλλαγή 
ανταλλακτικού.

www.psbwater.gr
Τ. 210 9584412 - 210 9571017

ΟΛΟΙ ΩΦΕΛΟΎΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ MOLLER’S

Μια υπερτροφή που δεν πρέπει να λείπει από κα-
νένα σπίτι είναι το μουρουνέλαιο MOLLER’S. Με το 
MOLLER’S θα αναβαθμίσετε την υγεία κάθε μέλους 
της οικογένειάς σας, ενώ, ειδικά αυτή την εποχή, 
θα προστατευθείτε και από τις τόσο διαδεδομένες 
ιώσεις του χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι είτε δε θα νο-
σήσετε καθόλου ή, αν νοσήσετε, θα την «βγάλετε» 
πολύ πιο ελαφρά και γρήγορα.

Το μουρουνέλαιο MOLLER’S διατίθεται στις γεύσεις 
λεμόνι, tutti frutti (κυρίως για παιδιά) και φυσική (πα-
ραδοσιακή) γεύση, η οποία, αν και όχι ιδιαίτερα ευχά-
ριστη, έχει τους φανατικούς οπαδούς της. Για όσους 
επιδιώκουν την ευκολία τους υπάρχουν οι κάψουλες 
MOLLER’S, ενώ για εκείνα τα παιδιά που δυσκολεύ-
ονται να πιούν το μουρουνέλαιό τους, υπάρχουν τα 
ζελεδάκια MOLLER’S (ιχθυέλαιο, ωμέγα-3, βιταμίνη 
D3) με υπέροχη γεύση.
Σημείωση: άτομα ανήκοντα σε ομάδες υψηλού κινδύνου, 
θα πρέπει, εκτός από τη λήψη του MOLLER’S, να ζητήσουν 
ιατρική συμβουλή, ώστε να προβούν ενδεχομένως, στον 
κατάλληλο εμβολιασμό.

Εισαγωγή: Apollonian Nutrition
16χλμ. Λεωφ. Σπάτων, Αθήνα τηλ. 210-8100008

www.apolloniannutrition.gr

STRATH® ORIGINAL
+ VITAMIN D

250ml SYRUP
Πανίσχυρο πολυβιτουμινούχο σιρόπι από φυτι-
κή μαγιά 50 και πλέον βοτάνων με 61 θρεπτικά 
συστατικά και φυσική βιταμίνη D

Το Strath® Original + Vitamin D είναι 100% φυσικό 
πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής. Περιέχει 
61 απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνη D 
στην πλέον φυσική και απορροφίσημη μορφή τους 
για τη βελτιστοποίηση της σωματικής και πνευματι-
κής υγείας, με κλινικά αποδεδειγμένη δράση.

Το Strath® Original + Vitamin D:
• ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
• ενισχύει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την πνευ-

ματική απόδοση
• μειώνει το αίσθημα κόπωσης
• συμβάλλει στην ανάρρωση μετά από ασθένεια, 

ίωση ή επέμβαση
• βελτιστοποιεί την απορρόφηση θρεπτικών συ-

στατικών από την τροφή ή από άλλα συμπληρώ-
ματα διατροφής

Είναι κατάλληλο για ενήλικες, ηλικιωμένους, έγκυες,
θηλάζουσες και παιδιά από 1 έτους και άνω

HEALTHCODE | Τηλ: 2109408880

GLUCOSE FORMULA
60 capsules

Iδανικό για:
• Την εξισορρόπηση των 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα!

• Το προδιαβητικό στάδιο!
• Την ενίσχυση του 
μεταβολισμού!

• Την εξισορρόπηση της 
υπεργλυκαιμίας!

• Την ισορροπία του βάρους 
του σώματος!

• Την τόνωση του οργανισμού 
μετά από το γεύμα!

Ξεχωρίζει γιατί είναι η μόνη φόρμουλα βιταμινών 
για την εξισορρόπηση των επιπέδων γλυκόζης 
στο σώμα, που περιέχει 20 συστατικά (βιταμίνες, 
μέταλλα και βότανα) σε υψηλές δοσολογίες και 
στο σωστό συνδυασμό μεταξύ τους. Ημερήσια 
δοσολογία: 1 - 3 κάψουλες ημερησίως, κατά προτίμηση 
μαζί με τα γεύματα.

Natural Vitamins • τηλ. 210 9650594

VEGAN TOOTH DECAY 
PREVENTION

Natural Toothpaste Buccotherm
• Βοηθάει στην καταπολέμηση της 

πλάκας!
• Προσφέρει καθημερινή ουλο-

οδοντική φροντίδα!
• Βοηθά στη σύσφιξη των ούλων!
• Προσφέρει φρεσκάδα στην 

αναπνοή όλη μέρα!
• Με ιαματικό νερό της πηγής 

Castera-Verduzan!
Το προϊόν αποτελείται μόνο από φυτι-
κά συστατικά & δεν ελέγχεται σε ζώα! 
Το 100% των συστατικών του είναι 
φυσικής προέλευσης με την πλειοψη-
φία των συστατικών από βιολογική 

γεωργία. Δεν περιέχει γλουτένη, paraben, αλκοόλ, 
σακχαρίνη, πολυαιθυλενογλυκόζη, σιλικόνες, φαι-
νοξυαιθανόλη, συνθετικά αρώματα, ζωϊκά προϊό-
ντα, συστατικά που προέρχονται από γενετικά τρο-
ποποιημένους οργανισμούς, κατάλοιπα πετρελαίου 
και συντηρητικά μη εγκεκριμένα από την Ecocert.

Natural Vitamins • τηλ. 210 9650594

BIO-KULT® BOOSTED
ΠΑΝΙΣΧΎΡΗ ΦΟΡΜΟΎΛΑ

ΦΙΛΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
Πανίσχυρη φόρμουλα με 14 στελέχη φιλικών βακτη-
ρίων και βιταμίνης Β12 για την άμεση ενίσχυση του 
γαστρεντερικού και ανοσοποιητικού συστήματος 
με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Το 
Bio-Kult® BOOSTED δεν περιέχει τεχνητά χρώματα ή 
αρώματα, δεν χρειάζεται συντήρηση στο ψυγείο και 
είναι κατάλληλο για παιδιά, εγκύους και vegetarians.
Το Bio-Kult® BOOSTED είναι ιδιαίτερα ευεργετικό:

• σε περιόδους αυξη-
μένων αναγκών για 
την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού και 
γαστρεντερικού συ-
στήματος

• όταν πρόκειται να ταξιδέψε-
τε για τη διατήρηση της εύ-
ρυθμης λειτουργίας του γα-
στρεντερικού συστήματος

• παράλληλα με αντιβιοτική 
αγωγή

Μία μόνο κάψουλα Bio-Kult BOOSTED την ημέρα
μετά το φαγητό είναι αρκετή για να ενισχύσει άμεσα 
το γαστρεντερικό και ανοσοποιητικό σας σύστημα.
Οι κάψουλες μπορούν να ληφθούν με νερό ή να ανοι-
χθούν και το περιεχόμενο να αναμειχθεί με το φαγητό ή 
με νερό/χυμό.

HEALTHCODE | Τηλ: 2109408880
www.bio-kult.gr

BEMA 
Κρέμα με  

Άρνικα 100ml 
Συνιστάται για αιματώματα, 
μώλωπες, τραυματισμέ-
νους μυς και συνδέσμους. 
Περιέχει: Extract of Arni-
ca, Meadowsweet, Willow 
Bark Extract, Iron και Sili-
con Biomineral Complex, 
Vitamin E. 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: bioLEON 
ΤΗΛ: 210 2321395 • www.bioleon.gr
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ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ & ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
από το Α έως το Ω

Θα το βρείτε στα µεγάλα βιβλιοπωλεία & στα 

καταστήµατα βιολογικών προϊόντων
στο τηλέφωνο: 6987 42 0007
και στο mail: info@ygeiaevexia.gr

20η
χιλιάδα

Στο πέρασµα των χρόνων ο άνθρωπος ξέχασε 
τις θεραπείες της φύσης και έστρεψε το ενδια-
φέρον του σε χηµικές µεθόδους. Όµως, επειδή 
τα βότανα κρύβουν δραστικές ουσίες που έχουν 
αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικές και απαριθ
µούν εκατοντάδες χρήσεις που προάγουν την 
υγεία, την ευεξία και την οµορφιά, τα τελευταία 
χρόνια στρεφόµαστε όλο και περισσότερο στα 
βότανα, επιδιώκοντας να βρούµε εναλλακτική- 
φυσική λύση σε προβλήµατά µας.

Διάθεση: Beautylife, T.23210 55007
www.beautylife.gr

Θωρακίστε την υγεία σας

ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ & ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ

 Με πιστοποίηση TÜV Rhineland
Γερμανίας

 Κατασκευασμένα από 99,7% αγνό
καθαρό χαλκό

 Χειροποίητα και στεγανά
 Βασιζόμενα στις αρχές της

Αγιουρβέδα
 Φτιαγμένα για μια ολόκληρη  ζωή
 Μειώνουν την αρνητική επίδραση

των πλαστικών φιαλών μίας
χρήσης στον πλανήτη μας.

Τα χάλκινα  μπουκάλια και ποτήρια 
της εταιρίας Forest & Love έχουν 

σχεδιαστεί  για να σας βοηθήσουν
να ακολουθήσετε έναν πιο υγιεινό 

τρόπο ζωής. 

Περιποιηθείτε τον εαυτό σας με αποτοξινωτικό χαλκό 



BEMA BIO BREAST 
PLUS INTENSIVE
(ΟΡΟΣ+ΜΑΣΚΑ+ΚΡΕΜΑ)

Το πέρασμα του χρόνου, η απότομη απώλεια βά-
ρους και η εγκυμοσύνη προκαλούν τη σταδιακή 
χαλάρωση του στήθους. Το BREAST PLUS, χάρη στα 
φυτικά συστατικά (pisum sativum, panax ginseng, 
δεντρολίβανο, αμαμελίδα, φασκόμηλο) και τα οργα-
νικά λάδια (λάδι ρυζιού, σογιέλαιο, αμυγδαλέλαιο, 
ελαιόλαδο, βούτυρο illipe) που περιέχει, ανορθώνει, 
γεμίζει και συσφίγγει το στήθος (η πιστοποίηση το 
αποδεικνύει και η χρήση το επιβεβαιώνει).

Χρησιμοποιείται μία φορά την βδομάδα και  
διατίθεται σε συσκευασία μίας ή τεσσάρων χρήσεων. 

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 77,98%

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 49,22%
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ FERRARA
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: bioLEON 

ΤΗΛ: 210 2321395 • www.bioleon.gr

BER DETOX 250 ml
ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ - 

ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ 
ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΎΡΗΣ 

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FULL HEALTH
Το Ber-Detox σχεδιάστηκε για 
την αποτοξίνωση του ήπατος 
και ολόκληρου του σώματος. 
Επιπλέον, έχει αντιφλεγμο-
νώδεις και αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες που το κάνουν από-
λυτο σύμμαχό σας σε κάθε σας 
προσπάθεια για προάσπιση της 
υγείας σας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
με ΧΟΛΙΝΗ για φυσιολογική 
ηπατική λειτουργία,  ΜΕΘΕΙ-
ΟΝΙΝΗ, ΙΝΟΣΙΤΟΛΗ,ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΜΙΝΗ ΒΕΡΒΕΡΙΝΗ, ΑΓΚΙ-
ΝΑΡΑ, ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ και  
ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. 

Με φυσική γεύση φράουλας
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: νερό, πυκνωτικό μέσο [φυτική γλυκερίνη], 
φυσικό άρωμα φράουλας, ΞΗΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ 
ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ, ΧΟΛΙΝΗ (CHOLINE CITRATE), ΞΗΡΟ ΕΚΧΥ-
ΛΙΣΜΑ ΚΑΡΠΩΝ ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟΥ, L- ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ, 
ΙΝΟΣΙΤΟΛΗ, πυκνωτικό μέσον [κόμμι ξανθάνης], 
συντηρητικό [σορβικό κάλιο], ΒΕΡΒΕΡΙΝΗ, ΞΗΡΟ ΕΚΧΥ-
ΛΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΣΜΟΔΙΟΥ (10 : 1), ΞΗΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΟΛΝΤΟ, ρυθμιστής οξύτητας [κιτρικό 
οξύ], CURARTI R CURCUMIN COMPLEX (πατενταρι-
σμένο μείγμα κουρκουμά με βήτα κυκλοδεξτρίνη), 
Γλυκαντικά [γλυκοσίδες στέβιας, σουκραλόζη].
ΠΡΟΙΟΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ: FULL HEALTH
2103222901-902 • www.full-health.gr

ΚΙΜΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΑΠ
ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟ ΒΙΟΛOΓΙΚΟ ΑΡΑΚΑ

Ολοένα αυξάνεται το ενδιαφέρον για υποκατάστα-
τα κρέατος! Ο κιμάς και το κεμπαπ από πρωτεΐνη 
αρακά αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ένα vegan, 
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά γεύμα.

Υπερτερεί έναντι όλων των φυτικών πρωτεϊνών 
λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας 55% σε αυτή. 
Είναι πλούσιο σε αμινοξέα και διαθέτει υψηλότερα 
επίπεδα λυσίνης και γλουταμίνης από άλλες φυτικές 
πρωτεΐνες. Η σύστασή του το καθιστά μια εξαιρετική 
εναλλακτική λύση αντίστοιχων προϊόντων πρωτεΐνης 
σόγιας, καθώς δεν δημιουργεί ανησυχίες για πιθανές 
αλλεργίες. Είναι πλέον ευρέως διαδεδομένο πως 
οι φυτικές ίνες παρέχουν διατροφικά οφέλη και τις 
καθιστά τα τελευταία χρόνια πρώτη επιλογή πηγής 
πρωτεϊνών. Τα προϊόντα πρωτεΐνης αρακά περιέχουν 
διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, που αποτελού-
νται κυρίως από πηκτικές ουσίες και ημικυτταρίνη.
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΡΎΖΟΓΚΟΦΡΕΤΕΣ

ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΚΑ & ΚΙΝΟΑ
Οι ρυζογκοφρέτες με πρωτεΐνη 
αρακά και κόκκινη κινόα, είναι 
πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά 
και φυτικές ίνες, χωρίς κορεσμέ-
να λιπαρά και με χαμηλή περι-
εκτικότητα σε σάκχαρα, μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εναλλακτική λύση του λευκού 
ψωμιού για μια ισορροπημένη 
διατροφή. Δεν περιέχουν γλου-
τένη και είναι παρασκευασμένες 
μόνο από βιολογικά συστατικά.

Μπορείτε να τις απολαύσετε στο πρωινό με το αγα-
πημένο σας spread ή ως σνακ ανάμεσα στα γεύματα.
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MY AGE ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΎ ΩΡΙΜΟΎ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ανακαλύψτε το μυστικό πίσω από την αριστοκρα-
τική περιποίηση προσώπου της lavera για ώριμο 
δέρμα. Καινοτόμα φόρμουλα φροντίδας η οποία 
συσφίγγει την επιδερμίδα, αυξάνει τη σταθερότη-
τα και την ελαστικότητα του δέρματος και προσφέ-
ρει μια ρόδινη υγιή όψη.

LAVERA ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΎΝΤΙΚΑ
Αποκλειστική διάθεση: Lavera Greece

www.lavera.gr • t: 2321056660
f: www.facebook.com/lavera.greece

Με βιολογικό  
ιβίσκο

& κεραμίδια

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΎ
ΣΎΣΦΙΞΗΣ

Η νέα μάσκα προ-
σώπου σύσφιξης 
από την lavera, 
μυρίζει υπέροχα 
και χαρίζει φρε-
σκάδα, ενυδάτω-
ση και σύσφιξη 
από την πρώτη 
εφαρμογή.
Χάρης στα φυσι-
κά της συστατικά, 
όπως υαλουρονι-
κά οξέα τριπλής 

δράσης και το φυσικό εκχύλισμα bakuchiol που 
δρα όπως η ρετινόλη, λειαίνει τις λεπτές γραμμές 
έκφρασης και ανανεώνει την επιδερμίδα. Η σύν-
θεση της νέας μάσκας προσώπου της lavera, είναι 
vegan και έρχεται σε ανακυκλώσιμη συσκευασία! 
Πόσους λόγους ακόμη να χρειαστείς, για να την 
δοκιμάσεις;

LAVERA ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΎΝΤΙΚΑ
Αποκλειστική διάθεση: Lavera Greece

www.lavera.gr • t: 2321056660
f: www.facebook.com/lavera.greece

BASIS SENSITIV
ΑΦΡΟΛΟΎΤΡΟ 2 ΣΕ 1

ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΑ
Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία φυσι-
κής καθαριότητας και φροντίδας της, 
επιδερμίδας με το νέο ανανεωμένο 
αφρόλουτρο 2σε1, για σώμα και 
μαλλιά από την lavera, Basis Sensitiv. 
Η καινοτόμα βιολογική του σύνθεση 
με αλόη και φυτική κερατίνη, ενυδα-
τώνει την επιδερμίδα καθαρίζοντας 
την σε βάθος. Ο πλούσιος αφρός 
του χαρίζει μια μοναδική αίσθηση 
στο ντους ενώ η βιοδιασπώμενη, 
Vegan σύνθεση του συμβάλει στην 
φυσική και οικολογική περιποίηση 
του σώματος και των μαλλιών! Και 
κάτι τελευταίο που θα σας κάνει να 
το αγαπήσετε ακόμη περισσότερο; 

Προέρχεται από 100% ανακυκλώσιμες ύλες, τόσο το 
μπουκάλι όσο και το καπάκι! Φανταστικό!

LAVERA ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΎΝΤΙΚΑ
Αποκλειστική διάθεση: Lavera Greece

www.lavera.gr • t: 2321056660
f: www.facebook.com/lavera.greece

WHEY BERRY
ΠΡΩΤΕΐΝΗ ΟΡΟΎ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Aπό βιολογικό γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής 
εμπλουτισμένη με βιολογική σκόνη από μούρα κρά-
νμπερι, μούρα αρόνια και παντζάρι. Η Πρωτεΐνη 
Ορού Γάλακτος «Βιολόγος» είναι η φυσική τροφή με 
την πλουσιότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και 

αμινοξέα διακλαδωμένης 
αλυσίδας (BCAAs). Έτσι, 
εφοδιάζει τον οργανισμό 
με τα απαραίτητα συστατι-
κά για τη μυϊκή ανάπτυξη, 
αφού αυξάνει την καθαρή 
μυϊκή μάζα και μειώνει τον 
χρόνο της μυϊκής αποκατά-
στασης στην ανάρρωση. Εί-
ναι εξαιρετικά εύπεπτη, έχει 

αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλει στην τόνωση 
της άμυνας μέσω του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Ιδανική για χορτοφάγους που περιλαμβάνουν γαλα-
κτοκομικά στη διατροφή τους. 

www.bio-logos.com

38

www.ygeiaevexia.gr



Κεντρική αποθήκη χονδρικής: Φαρσάλων 21 Περιστέρι, Τ.Κ. 12133, Τ. 210 0106437

Έδρα: Βάγια Τήνος, Τ.Κ. 84200, Τ. 22830-25764

www.bio-logos.com • sales@bio-logos.com

Στην Ελλάδα οι πρωτεΐνες έχουν όνοµα...
Είµαστε χαρούµενοι που ο κόπος της δουλειάς µας και η ποιότητα των προϊόντων µας αναγνωρίστηκαν και

το Μείγµα Πρωτεϊνών µας βραβεύτηκε ως η καλύτερη vegan πρωτεΐνη στην Ελλάδα για το 2022 από Vegan Awards
 και η Whey Πρωτεΐνη µας βραβεύτηκε µε Ασηµένιο µετάλλιο Natural & Organic Awards 2022!

Πραλίνες Proteinέλα Βιολόγος 
Φτιάχνονται µε τις πιο καινοτόµες τεχνολογικές προδιαγραφές από φουντού-
κι, πρωτεΐνη καστανού ρυζιού Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτεΐνη αρακά από τον 
Καναδά, περουβιανό κακάο, έλαιο ψυχρής σύνθλιψης σπόρων ηλίανθου και 
προσθήκη µόνο ζάχαρης άνθους καρύδας. Ειδικά, η Whey Proteinέλα περιέχει 
επιπλέον πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Μία µόνο κουταλιά σούπας από την Vegan 
προσφέρει περίπου 6gr καθαρής πρωτεΐνης και αντίστοιχα από τη Whey 7gr! 
Ιδανικό σνακ µε µια φέτα ψωµί.∆ηµιουργήθηκαν για να προσφέρουν πεντανό-
στιµες επιλογές σε µικρούς και µεγάλους ώστε να απολαµβάνουν γλυκά σνακ 
µε τη µέγιστη θρεπτικότητα χωρίς ενοχές.

Το πιο… «φρέσκο» µας όραµα για πεντανόστιµες πραλίνες, χωρίς ζάχαρη, 
γλουτένη και φοινικέλαιο, που θα γίνουν τo πιο απολαυστικά υγιεινό trend, 
έγινε πραγµατικότητα! Με την πρωτεϊνούχα Πραλίνα µας Proteinέλα να 
αποσπά Χρυσό βραβείο ως το καλύτερο άλειµµα και Platinum ως το καλύ-
τερο βιολογικό προϊόν στην Ελλάδα στα Natural & Organic Awards 2022!

NEO ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΕ 13
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
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