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ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΛΑΚΟΣ
Εκδότης του Υγεια Ευεξία

Η θεραπευτική δύναμη 
της τροφής το νέο έτος

Οδεύουμε προς το 2023 και ενώ η ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και της 
φύσης έχει διαρραγεί ανεπανόρθωτα, η επιστημονική κοινότητα έχει πλέον παρα-
δεχτεί την άμεση σχέση που συνδέει τη σύγχρονη διατροφή με πολλές ασθένειες 

της εποχής μας (έμφραγμα, διαβήτης, αρτηριοσκλήρυνση, παχυσαρκία, ακόμα και 
καρκίνος).

Σίγουρα μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό φέρει η βιομηχανία τροφίμων αλλά και η συμβατική γεωργία. 

Πάντα ο καινούργιος χρόνος είναι μία ευκαιρία για να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και ίσως και 
για κάποιους να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο ζωής τους. Ίσως έτσι να έχουμε κάνει ένα βήμα για 
καλύτερη υγεία δική μας και των παιδιών μας. Θα πρέπει λοιπόν με αποφασιστικότητα και γνώση 
να ενημερωνόμαστε και να αποφεύγουμε τους κινδύνους της σύγχρονης διατροφής, καταφεύγο-
ντας σε σωστές διατροφικές επιλογές:

Να αποκλείσουμε από τη διατροφή μας τα κατεργασμένα τρόφιμα και να καταναλώνουμε τροφές 
βιολογικές και ακατέργαστες.

Να προσέχουμε το θερμιδικό πλεόνασμα, που οδηγεί σε υπερβολικό βάρος και στην παχυσαρκία.

Να αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση λευκής ζάχαρης και φυσικά όλων των υποκατάστατών 
της. Η ζάχαρη δεν είναι μόνο καθαρή πηγή θερμίδων αλλά για να απορροφηθεί απ’ τον οργανι-
σμό, αποσπά βιταμίνες, ένζυμα και μεταλλικά άλατα, ενώ ευνοεί τη δημιουργία αρτηριοσκλήρυν-
σης, προκαλεί βλάβη στο πάγκρεας και μην ξεχνάμε και την τερηδόνα που πλήττει ακόμη και τις 

παιδικές ηλικίες. 

Να αποφεύγουμε το ραφιναρισμένο αλάτι και να προτιμούμε το ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι. 

Όχι στα πολλά ζωικά λίπη και τις πρωτεΐνες. Το έχουμε γράψει πολλές φορές, είναι μεγάλη η 
λίστα με τις ασθένειες που προκαλούν. Προσοχή στα γαλακτοκομικά. Θα πρότεινα κατανάλωση 
μόνο βιολογικού κατσικίσιου γιαουρτιού και κεφίρ. 

Να επιλέγουμε τροφές πλούσιες σε ακατέργαστες φυτικές ίνες (πολλά φρούτα και λαχανικά).

Ένα από τα λάθη που κάνουμε είναι να έχουμε καθιστική ζωή και μειωμένη σωματική δραστηρι-
ότητα. Ας μπούμε λοιπόν με τον καινούργιο χρόνο σε κίνηση. Ακόμη και ένα απλό περπάτημα, αν 

γίνεται καθημερινά, μπορεί να σώσει ζωές. 

Πίνετε άφθονο νερό και, για να αποφύγετε το χλώριο, αγοράστε ένα καλό φίλτρο. 

Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών και γενικότερα φαρμάκων, όπως τα παυσίπονα, τα ηρεμιστι-
κά, τα αντιυπερτασικά, τα υπνωτικά, τα αντικαταθλιπτικά, τα καθαρτικά, ευθύνεται για μεγάλες 
βλάβες στην υγεία. 

Να μην ξεχνάμε το πρόσθετα στα τρόφιμα. Έτσι απλά για να θυμόμαστε, ας αναφέρω μερικούς 
όρους που συναντάμε στις συσκευασμένες τροφές: αντιοξειδωτικά, τεχνητά αρώματα, μέσα 
συμπύκνωσης, πηκτικές ουσίες, χρωστικές, ζύμες (μαγιές), γαλακτωματοποιητές και εκατοντάδες 
πρόσθετα, στα οποία η χημική βιομηχανία αλλάζει συνεχώς ονόματα για να μην εντοπίζονται. 

Γιατί, όπως είπε ο Παράκελσος: «Δε γεννιόμαστε μόνο απ’ τη μητέρα μας, γιατί και η γη είναι μητέρα 
μας, που κάθε μέρα με κάθε μπουκιά που τρώμε, τη δεχόμαστε μέσα μας».

Καλή Xρoνιά!

www.ygeiaevexia.gr
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ΚΡΕΜΜΎΔΙ 
Πυρετός, πόνοι στα 
κόκαλα, ατονία και 
μεγάλη εξασθένη-
ση δυνάμεων. Τυ-
πικά συμπτώματα 
της γρίπης, η πιο 

κοινή ασθένεια του χειμώνα. Η πιο 
ενδεδειγμένη τροφή φάρμακο σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι το κρεμ-
μύδι. Αν καταναλωθεί ωμό ή μαγει-
ρεμένο μας εξασφαλίζει πολύτιμα 
συστατικά όπως: γλυκολικό οξύ, 
θειούχες οργανικές συνθέσεις, σάκ-
χαρα, θείο, φθόριο, ένζυμα, πρωτεΐ-
νες, σίδηρο, βιταμίνη B1 και Β2 κά-
λιο, ασβέστιο, φώσφορο. Με λίγα 
λόγια ο,τι ακριβώς χρειάζεται ο ορ-
γανισμός μας για να καταπολεμή-
σει τη γρίπη και τα ανεπιθύμητα 
συμπτώματα που τη συνοδεύουν. 
Το κρεμμύδι εκτός από ισχυρό το-
νωτικό όλων των οργανικών λει-
τουργιών είναι αντιαναιμικό και 
μικροβιοκτόνο, τονώνει τη νεφρι-
κή λειτουργία, διευκολύνοντας την 
αποβολή των άχρηστων αζωτού-
χων ουσιών του αίματος, διατηρεί 
την ελαστικότητα των αρτηριών και 
καταπολεμά τα εντερικά παράσιτα.

ΛΕΜΌΝΙ 
Το λεμόνι είναι η 
πιο αντιπροσωπευ-
τική τροφή γιατρι-
κό. Πραγματικά κά-
νει καλό στα πάντα 

και είναι το σύμβολο της βιταμίνη C, 
τόσο απαραίτητη αυτή την περίοδο. 
Μία ιδιαίτερη δράση του λεμονιού 
είναι να βοηθά στην αποβολή των 
βλεννών και στην απόχρεμψη. Αν 
ο βήχας δεν σας αφήνει να κοιμη-
θείτε και σας προκαλεί έντονη εφί-
δρωση και αίσθημα εξάντλησης το 
λεμόνι είναι αποτελεσματικό για-
τρικό. Η βλεννολυτική οφείλεται 
στη συνεργασία μεταξύ των τριών 
ουσιών: της βιταμίνης C, του κιτρι-
κού οξέος και των φλαβονοειδών. 
Αυτή η ομάδα των φυσικών στοι-

χείων, εκτός του ότι ενδυναμώνει 
το αμυντικό σύστημα, ρευστοποι-
ούν τη βλεννογόνο, βοηθώντας 
έτσι τον οργανισμό να ανακάμψει. 
Το καλύτερο θα είναι για όλη την 
περίοδο του χειμώνα να πίνουμε 
κάθε πρωί το χυμό φρέσκου λεμο-
νιού ίσως αραιωμένο με λίγο νερό 
για να κάνουμε τη γεύση λιγότε-
ρο ξινή. 

ΒΛΑΣΤΑΡΙΑ ΣΌΓΙΑΣ
Ο ψευδάργυ-
ρος και το σε-
λήνιο έχουν 
έναν σπουδαίο 

και σημαντικότατο ρόλο στην πρό-
ληψη και στη φροντίδα του κρυο-
λογήματος. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι 
που ζουν στις μεγάλες πόλεις με 
προβλήματα μόλυνσης και είναι 
καπνιστές είναι απαραίτητο να απο-
λαμβάνουν την ευεργετική δράση 
αυτών των μετάλλων. Οι βλαστοί 
της σόγιας είναι πραγματικά ορυ-
χεία για αυτά ιχνοστοιχεία. Περιέ-
χουν άφθονη βιταμίνη C αλλά και 
ασβέστιο, σίδηρο, κάλιο, βιταμίνες 
Α, Β, D, E, μαγνήσιο, φώσφορο, 
νάτριο και θείο. Πρόκειται δηλαδή 
για μία τροφή πραγματική ασπίδα 
υγείας κατά των λοιμώξεων του 
χειμώνα.

ΚΑΡΌΤΌ
Χάρη στην υψη-
λή τους περιεκτι-
κότητα σε βιτα-
μίνες και μέταλ-
λα, τα καρότα 

ενισχύουν την άμυνα του οργανι-
σμού και τον καθιστούν δυνατό 
απέναντι στις λοιμώξεις. Έίναι λα-
χανικό που δεν πρέπει να λείπει 
από το τραπέζι όλες τις εποχές του 
χρόνου, άλλα ιδιαίτερα τον χειμώ-
να. Οι ευεργετικές του ιδιότητες 
πολλές: διεγείρει την παραγωγή 
ερυθρών αιμοσφαιρίων, κάνει καλό 
στο στομάχι και στο έντερο, τόσο 
στις διάρροιες όσο και στη δυσκοι-

λιότητα, βελτιώνεται η λειτουργι-
κότητα του ήπατος και της χολής, 
βοηθά σε όλες τις δερματικές πα-
θήσεις και καθυστερεί τη γήρανση. 
Η πιο σημαντική όμως δράση του 
αφορά συνολικά το αναπνευστικό 
σύστημα. Άλλωστε έχει επανειλημ-
μένα αποδειχθεί η αντικαρκινική 
δράση των καρότων, για αυτό είναι 
σκόπιμο οι καπνιστές να καταναλώ-
νουν καθημερινά μεγάλες ποσότη-
τες καρότων.

ΛΑΧΑΝΌ
Το λάχανο έχε ι 
πολλά ιχνοστοι-
χεία και μέταλλα. 
Ο ζωμός του είναι 

ευεργετικός για το βήχα, τη βρα-
χνάδα, τη βρογχίτιδα και τη γρίπη. 
Αλλά και βρασμένο αποτοξινώνει 
τον οργανισμό από τις τοξίνες και 
το αλκοόλ. Η ωμή κατανάλωσή του 
είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την 
υγεία αλλά και για ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού.

ΤΖΙΝΖΕΡ
Το τζίντζερ είναι 
από τα καλύτερα 
φάρμακα του κό-

σμου. Έίναι γνωστό στην Ασία από 
τα Αρχαία χρόνια και στην Έυρώπη 
από το Μεσαίωνα όπου πίστευαν 
ότι προέρχεται από τον κήπο της 
Έδέμ. Έκτός από τις παραδοσιακές 
χρήσεις που έχει ως διεγερτικό της 
κυκλοφορίας του αίματος και ως 
αντικαταστατό γιατρικό για πολλές 
διαταραχές του πεπτικού όπως: δυ-
σπεψία, ναυτία, κολικούς είναι απο-
τελεσματικό φάρμακο για τις παθή-
σεις του αναπνευστικού. Αυξάνει 
την εφίδρωση και μειώνει τη θερ-
μοκρασία του σώματος στον πυρε-
τό. Ακόμη είναι καταπραϋντικό για 
το βήχα, τα κρυολογήματα, τη γρίπη 
και τους πόνους των μυών και των 
αρθρώσεων, χάρη στο συνδυασμό 
των ιχνοστοιχείων που περιέχει: το 
θείο, το χαλκό και το μαγγάνιο.

ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Έπιμέλεια: Έλισάβετ Σταματίου, συγγραφέας

ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 
Η μητέρα φύση έχει προνοήσει ώστε η κάθε εποχή να καλύπτει αντίστοιχα τις διατρο-

φικές ανάγκες μας ώστε ο οργανισμός μας να ανταπεξέλθει καλύτερα στις απαιτήσεις 

της. Τα τρόφιμα με τις ευεργετικές τους ιδιότητες που σας προτείνουμε παρακάτω θα 

μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας αλλά και να αντιμετωπίσουμε 

καλύτερα τις χειμωνιάτικες ιώσεις.

Διατροφή και Γνώση
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Διατροφή και Γνώση

ΡΑΠΑΝΑΚΙ 
Το ραπανάκι 
είναι ένα πο-
λύτιμο λαχανι-
κό, καθώς φαί-
νεται πως δεν 

ανοίγει μόνο την όρεξη, αλλά και τις 
φωνητικές χορδές. Περιέχει αξιόλογες 
ποσότητες βιταμινών B και C, ασβέ-
στιο, φώσφορο και σίδηρο και κυρίως 
τη θαυματουργή τριάδα χαλκό, χρυσό 
και άργυρο. Έίναι ένα άριστο απολυ-
μαντικό για το ανώτερο αναπνευστι-
κό σύστημα, με μαλακτική δράση, για 
τις φωνητικές χορδές, τα ούλα και το 
φάρυγγα. Ακόμη είναι αποτελεσματι-
κό αντιβηχικό στις περιπτώσεις βρογ-
χίτιδας, που υπάρχει μεγάλη έκκριση 
πτυέλων. Μπορεί επίσης να βοηθήσει 
στην επίλυση πονοκεφάλων που οφεί-
λονται σε ρινική συμφόρηση. Το ραπα-
νάκι μπορεί να καταναλωθεί σε σαλά-
τα ή συμπλήρωμα του κυρίως πιάτου 
ή σαν χυμός. Ο χυμός του αραιωμένος 
με λίγο νερό μπορεί να καταναλωθεί 
πολλές φορές στη διάρκεια της ημέ-
ρας και είναι το καλύτερο φάρμακο 
για προβλήματα αφωνίας και βρα-
χνάδας.

ΚΌΚΚΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ
Η κόκκινη καυτε-
ρή πιπεριά τονώ-
νει το ανοσοποιη-
τικό σύστημα του 
οργανισμού, δη-

μιουργεί αντισώματα και γι' αυτό θε-
ωρείται κατάλληλη τροφή σε περιπτώ-
σεις κρυολογημάτων και μολύνσεων. 
Το επιβεβαιώνουν διάφορες μελέτες. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών πιστο-
ποίησαν ότι στα άτομα που καθημερινά 
κατανάλωναν κόκκινες καυτερές πιπε-
ριές, μέσα σε τρεις βδομάδες τριπλα-
σιάστηκαν τα κύτταρα που είναι υπεύ-
θυνα για την παραγωγή των αντισω-
μάτων σε σύγκριση με άτομα που δεν 
κατανάλωναν. Το σημαντικό όμως είναι 
να λαμβάνονται οι σπόροι της πιπεριάς 
υπό μορφή σκόνης, γιατί μόνο έτσι δεν 
χάνεται η θαυματουργή δράση τους.

ΚΑΡΎΔΙΑ
Ένα φάρμακο της 
φύση είναι τα κα-
ρύδια, τροφή με 
υψηλότατη περι-
εκτικότητα σε σε-

λήνιο. Υπολογίζεται μάλιστα πως κάθε 

καρύδι περιέχει 100 μικρογραμμάρια 
σεληνίου που είναι σε θέση να προ-
λαμβάνει τις αναπνευστικές λοιμώξεις. 
Καλό είναι λοιπόν να τρώμε τουλάχι-
στον δέκα καρύδια την ημέρα ιδιαίτερα 
τη χειμωνιάτικη περίοδο, γιατί η έλλει-
ψη του σεληνίου μειώνει την ικανότητα 
του ανοσοποιητικού και αμυντικού συ-
στήματος του οργανισμού μας.

ΣΚΌΡΔΌ
Το σκόρδο έχαι-
ρε πάντα εκτίμη-
σης για τις θερα-
πευτικές του ικα-
νότητες και πριν 

από την ανάπτυξη των αντιβιοτικών, 
ήταν φάρμακο για όλων των ειδών τις 
λοιμώξεις, από τη φυματίωση μέχρι τον 
τύφο. Ακόμη, το χρησιμοποιούσαν για 
την περιποίηση των τραυμάτων κατά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει διαπι-
στωθεί πως είναι εξαίρετο γιατρικό για  
το κρυολόγημα, τη γρίπη, την ωτίτιδα, 
ενώ βοηθάει στη μείωση της καταρρο-
ής. Καθώς είναι τροφή φάρμακο, δεν 
πρέπει να λείπει από το τραπέζι μας, 
τόσο για τη θεραπευτική, όσο και για 
την προληπτική του δράση.
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ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΧΝΑΔΑ 
Η βραχνάδα συχνά αποτελεί σύμπτωμα 
της λαρυγγίτιδας ή κάποιας λοίμωξης 
του αναπνευστικού. Σε περίπτωση που 
δεν συνδέεται με κάποια σοβαρότερη 
πάθηση, μπορείτε να αντιμετωπίσετε 
τρώγοντας αυγό που έχετε χτυπήσει με 
ζάχαρη, γιατί ο κρόκος του αυγού σε 
συνδυασμό με τη ζάχαρη αποτελούν ένα 
αξιόλογο μαλακτικό που θα τονώσει τις 
φωνητικές χορδές. Ρίξε σε ένα μπολ τον 
κρόκο ενός ωμού αυγού και 2 κουταλά-
κια του γλυκού ζάχαρη. Χτυπήστε καλά 
μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές και 
να είναι έτοιμο να το φάτε.

ΑΧΛΑΔΙΑ ΜΕ ΜΕΛΙ 
Βράστε 2-3 αχλάδια και προσθέστε αρκετό μέλι λίγο πριν ολο-
κληρωθεί το ψήσιμο τους. Καταναλώστε τα αχλάδια, αλλά και 
το νερό. Το μέλι είναι αποτελεσματικό για την καταρροή, ενώ τα 
αχλάδια φρεσκάρουν και ενυδατώνουν τους πνεύμονες.

Για το βήχα άριστο είναι και το γογγύλι. 
Χτυπήστε στο μπλέντερ λευκά γογγύλια που μπορείτε να τα γλυκάνετε με μία κουταλιά μέλι. 
Έπίσης, μπορείτε για καλύτερα ακόμα αποτελέσματα να φτιάξετε ένα μείγμα από 1 γογγύλι και 
3 καρότα.

Μία γνωστή κινεζική συνταγή για το βήχα είναι η σούπα με ρύζι και λευκό γογγύλι. 
Βράζετε σε νερό 500 γρ φρέσκο γογγύλι κομμένο σε φέτες και 250 γρ ρύζι. Η σούπα τρώγεται 
χλιαρή για αρκετές μέρες, μέχρι να κατεβάσετε το βήχα.

Και η σούπα από ραπανάκια είναι πολύ καλό φάρμακο για το βήχα και τη βρογχίτιδα. 
Θα χρειαστείτε 100 ml χυμό από ραπανάκια και 100 γρ ρύζι. Βράζετε μαζί τα υλικά μέχρι να 
αποκτήσετε μία σούπα κρεμώδη, που θα την καταναλώνετε ζέστη πρωί και βράδυ.Γ
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Σε περίπτωση έντονου βήχα με καταρροή που χειροτερεύει το βράδυ μπορείτε να τρίψετε καρύδια και να 
τα ανακατέψετε με φρέσκο χυμό τζίντζερ. Καλύτερα να τα καταναλώσετε μετά από το βραδινό φαγητό.

ΣΤΑΓΌΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΎΤΗ  
ΜΈ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ KATA ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Αν η μύτη σας είναι γεμάτη βλέννες, νιώθετε δυ-
σφορία και δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, τότε 
δοκιμάστε την παρακάτω συνταγή. Λιώστε λί-
γες σκελίδες σκόρδο και αναμείξτε 1 κουταλάκι 
10γρ λιωμένο σκόρδο, με 100 ml  νερό βραστό. 
Χρησιμοποιήστε αυτό το διάλυμα σας σταγόνες 
για τη μύτη σας και αμέσως θα ανακουφιστείτε.

Η συνταγή της κινεζικής Ιατρικής για τη γρίπη και το 
κρυολόγημα είναι η σούπα από τζίντζερ. Θα χρειαστείτε 
60γρ φρέσκο τζίντζερ, 50γρ ρύζι και 2 σκελίδες σκόρ-
δο. Η σούπα τρώγεται ζέστη και θα αισθανθείτε αμέ-
σως ανακούφιση. Το τζίντζερ κατευνάζει τον εμετό και 
τον βήχα, για αυτό η σούπα είναι ιδανική για τις ιώσεις, 
που συνοδεύονται από πεπτικές διαταραχές.

Διατροφή και Γνώση



Η Natures Plus έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες φόρμουλες για την 
αναγκαία πρόληψη, την δυναμική ενίσχυση και θωράκιση του οργανισμού 
στην αντιμετώπιση των ιώσεων. 
Με την εγγύηση της Natures Plus μπορείτε να προλάβετε την αδυνα-
μία του οργανισμού και σε περίπτωση ίωσης ή γρίπης να αντιμετωπίσετε 
δυνατά τα συμπτώματα όπως:
• Καταρροή • Μπούκωμα μύτης • Τρέξιμο ματιών • Φτέρνισμα, ξερό βήχα, 
πονόλαιμο • Βραχνάδα • Ανορεξία, αδυναμία • Γενικό αίσθημα κακουχίας.

Με τις ενισχυμένες Βιταμίνες συμπλέγματος C, Vitamin C, Vitamin Super 
C, Ultra C, Ενισχυμένες φόρμουλες ειδικά για την ενίσχυση του ανοσοποι-
ητικού Acerola C, Commando, Immune Booster και Πολυβιταμίνες Source 

of life, Μen, Women για άντρες και γυναίκες με την μέγιστη απορρόφηση, 
Propolplus με πρόπολη 100% και γύρη, και Zinc ψευδάργυρος για μεγα-
λύτερη θωράκιση.

Προλαμβάνουμε και αντιμετωπίζουμε φυσικά τους ιούς, τα βακτήρια, 
τα μικρόβια, χωρίς να καταπονείται ο οργανισμός.

Η Natures Plus φροντίζει για εσάς από το 1972 μέσα από μια γκάμα 
εξατομικευμένων συνδυασμών για όλες τις ηλικίες σε πολυβιταμίνες με 
σεβασμό και γνώση στις διαφορετικές ανάγκες κάθε οργανισμού ΦΥ-
ΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!

*Τα συμπληρώματα δεν αντικαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή

ΑΠΟΚΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: HEALTH BIOLAND Γρηγορίου Λαμπράκη 13, Λυκόβρυση 141 23, τηλ.: 2108145730, www.bioland.gr

ΖΗΤΗΣΤΕ 

 ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

ΜΕ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ



Παλινδρόμηση (συχνά γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση) 
ονομάζεται η αναρροή του γαστρικού οξέος και των πεπτι-
κών ενζύμων προς τον οισοφάγο. Μεταξύ του στομάχου και 
του οισοφάγου, υπάρχει μικρός μυϊκός σφιγκτήρας, που 
επιτρέπει τη διέλευση τροφής από τον οισοφάγο στο στο-
μάχι αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει και την παλινδρόμηση της 
τροφής από το στομάχι στον οισοφάγο. Όταν κάποιος έχει 
παλινδρόμηση, αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, με 
αποτέλεσμα να επιστρέφει γαστρικό περιεχόμενο και να δη-
μιουργεί τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του καψίματος και 
αρκετές φορές πόνου στον θώρακα.

Έίναι σαν το στομάχι κάποιες φορές να 
«χάνει τον βηματισμό του». Για να γίνει 
αυτό πιο κατανοητό θα σημειώσουμε ότι 
η παλινδρόμηση, όπως και το παραπάτη-
μα, έχουν μια κοινή αιτία, τα νεύρα. Τα 
νεύρα ελέγχουν τους μυς. Αν, για παρά-
δειγμα, τα οπτικά νεύρα δεν εντοπίσουν 
έγκαιρα ένα εμπόδιο στον δρόμο μας, 
τα πόδια μας λαμβάνουν λανθασμένες 
πληροφορίες και σκοντάφτουν. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τα νεύρα του πεπτικού 
συστήματος. Λαμβάνουν λανθασμένες 
πληροφορίες, δεν καταφέρνουν να δι-
ατηρήσουν τα γαστρικά υγρά εκεί που 
ανήκουν και τους επιτρέπουν να κινη-
θούν προς λάθος κατεύθυνση. Έίναι ένα 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει τουλάχι-
στον το ¼ του πληθυσμού στην Έυρώπη. 
Όλα ξεκινούν επειδή στην περιοχή του 
οισοφάγου και του στομάχου πρέπει να 
συνεργαστούν δύο διαφορετικά νευρι-
κά συστήματα. Το νευρικό σύστημα του 
εγκεφάλου και το νευρικό σύστημα του 
εντέρου. Παραδείγματος χάρη, ο εγκέ-
φαλος ελέγχει την παραγωγή του γα-
στρικού οξέος, ενώ τα νεύρα του πεπτι-
κού σωλήνα είναι υπεύθυνα, ώστε ο οι-
σοφάγος να ωθεί το περιεχόμενο (τροφή 
ή νερό) παρακάτω.

ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ 

Οι καπνιστές παρουσιάζουν συχνά πα-
λινδρόμηση, γιατί ο καπνός του τσιγάρου 
διεγείρει τις περιοχές του εγκεφάλου 
που ενεργοποιούνται επίσης όταν τρώ-
με. Αυτό ίσως οδηγήσει σε μια αίσθη-
ση ικανοποίησης, όμως παραπλανά τον 
εγκέφαλο με αποτέλεσμα να παράγεται 
περισσότερο γαστρικό οξύ, χωρίς ιδιαί-
τερο λόγο. Γι’ αυτό η διακοπή του καπνί-
σματος βοηθά στη μείωση των προβλη-
μάτων από παλινδρομήσεις και καούρες. 
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι ορ-
μόνες μπορούν να επιφέρουν παρόμοια 
αποδιοργάνωση. Στόχος τους είναι να δι-
ατηρούν τη μήτρα χαλαρή και άνετη για 

το έμβρυο. Όμως επηρεάζουν με παρό-
μοιο τρόπο τον σφικτήρα του οισοφάγου. 
Με αυτόν τον τρόπο σημειώνονται διαρ-
ροές απ’ το στομάχι που σε συνδυασμό 
με την πίεση της φουσκωμένης κοιλιάς, 
οδηγούν στην άνοδο του οξέος. Γι’ αυτό 
και μία παρενέργεια των αντισυλληπτι-
κών, που περιέχουν γυναικείες ορμόνες, 
είναι η παλινδρόμηση. 
Γι’ αυτό το λόγο οι ειδικοί συμβουλεύουν 
να μην καταναλώνουμε τροφές που μει-
ώνουν τη δύναμη του σφιγκτήρα σφρά-
γισης. Αυτές είναι το αλκοόλ, η σοκολά-
τα, τα τηγανιτά, τα πικάντικα φαγητά, τα 
καυτερά μπαχαρικά, ο καφές, τα γλυκά. 
Δεν προκαλούν όλες αυτές οι τροφές 
απαραίτητα παλινδρόμηση σε όλους. 
Κάθε διαφορετικό άτομο μπορεί να επη-
ρεάζεται από τη μία και όχι από την άλλη 
τροφή. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο καθέ-
νας να πειραματιστεί ώστε να ξέρει ποιες 
τροφές τον επηρεάζουν. 
Έπίσης ανακαλύφθηκε ότι μια συγκε-
κριμένη ουσία, η γλουταμάτη, μπορεί 
να προκαλέσει σύγχυση στο στομάχι. Η 
γλουταμάτη υπάρχει στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό και ελευθερώνεται από τα νεύ-
ρα της γλώσσας, για να δυναμώσει τις 
γεύσεις. Η γλουταμάτη όμως παράγεται 
και χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία 
τροφίμων ως ενισχυτικό γεύσης. Όταν 
λοιπόν καταναλώνονται τρόφιμα που 
περιέχουν τη συγκεκριμένη ουσία, δημι-
ουργείται σύγχυση στο στομάχι, καθώς 
τα νεύρα δεν γνωρίζουν εάν η γλουταμά-
τη προέρχεται από τον οργανισμό ή από 
εξωτερική λιχουδιά, που προέρχεται από 
ένα ζαχαροπλαστείο ή ένα ταχυφαγείο. 
Δυστυχώς, η βιομηχανία τροφίμων κα-
ταφέρνει να την κρύβει, μέσα από περί-
πλοκους συνδυασμού ή ονόματα, όπως 
το Γλουταμινικό νάτριο ή MSG. 
Μερικά από τα διαφορετικά ονόματα, 
με τα οποία εμφανίζεται το MSG είναι:
Γλουταμικό οξύ, γλουταμάτη, υδρολυμέ-
νη πρωτεΐνη, καζεϊνικό νάτριο, υδρολυ-
μένη μαγιά, εκχύλισμα μαγιάς, πρωτεΐνη 

σόγιας, οποιαδήποτε ουσία έχει μπρο-
στά της τη λέξη “υδρολυμένο/-η”, Έ 621, 
ακόμη και «ενισχυτικά γεύσης» ή «φυσικά 
αρώματα». Καλό λοιπόν είναι να ελέγ-
χετε τις συσκευασίες των τροφίμων στα 
σούπερ μάρκετ (γαριδάκια, πατατάκια, 
έτοιμα γεύματα κλπ) και να υιοθετήσετε 
έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αποφεύγο-
ντας τα προμαγειρεμένα φαγητά και τα 
έτοιμα γεύματα (fast food).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗ

Χυμός ωμής πατάτας. Η λαϊκή παράδο-
ση γνώριζε εδώ και αιώνες τις ωφέλιμες 
ιδιότητες της ωμής πατάτας, τη σημερι-
νή εποχή θεωρείται ότι η πατάτα δεν γί-
νεται να χρησιμοποιηθεί ακατέργαστη. 
Αυτό είναι λάθος, καθώς, όταν κατανα-
λώνεται ωμή, είναι ένα ιδιαίτερα υγιεινό 
τρόφιμο. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι 
ο χυμός πατάτας μπορεί να θεραπεύσει 
πολλές ασθένειες όπως η γαστρίτιδα, ο 
διαβήτης και άλλα προβλήματα υγείας. 
Το βαλσαμόλαδο είναι ένα θεραπευτικό 
βάλσαμο που ωφελεί ολόκληρο το πε-
πτικό σύστημα και σταματάει την καούρα
Το χαμομήλι έχει ηρεμιστική, αντιφλεγ-
μονώδη και αντισπασμωδική δράση και 
την ιδιότητα να μειώνει τα οξέα του στο-
μάχου.
Το μελισσόχορτο δρα κατευναστικά 
κατά του άγχους που επιδεινώνει τα συ-
μπτώματα παλινδρόμησης.
Ο μαραθόσπορος ή το γλυκάνισο ηρε-
μούν το στομάχι και διευκολύνουν την 
πέψη.
Η πιπερόριζα (τζίντζερ) διευκολύνει την 
πέψη και ανακουφίζει από τις καούρες.
Μαστίχα διεγείρει την παραγωγή και 
την κατάποση σιέλου κι έτσι μπορεί να 
δράσει προστατευτικά απέναντι στις κα-
ούρες. 
Η γλυκόριζα και το φασκόμηλο απο-
δεικνύονται επίσης ωφέλιμα καθώς βο-
ηθούν την πέψη και έχουν σπασμολυ-
τική δράση. 

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΉ  
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΉΣΉ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΈΣ ΘΈΡΑΠΈΙΈΣ 

Έπιμέλεια: Έπιστημονική ομάδα του Υγεία Έυεξία

10 www.ygeiaevexia.gr
Μυστικά της Υγείας 





Έδώ να τονίσουμε ότι η αδρανοποίηση 
του στομαχικού οξέος δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιείται ως μακροπρόθεσμη στρατη-
γική, γιατί το στομαχικό οξύ χρησιμεύει 
στη μάχη κατά των βλαβερών συνεπειών 
των αλλεργιογόνων και των βακτηρίων 
στα τρόφιμα, ενώ είναι απαραίτητο για 
την πέψη των πρωτεϊνών. Γι’ αυτό πρέπει 
να αποφεύγονται τα αντιόξινα φάρμακα 
που πωλούνται στα φαρμακεία και ένας 
επιπλέον λόγος είναι ότι αυτά περιέχουν 
άργιλο, μια ουσία ξένη στον οργανισμό 
μας. Τα αντιόξινα δεν αποτελούν μακρο-
πρόθεσμη λύση για την παλινδρόμηση 
και ούτε φυσικά για άλλα όξινα φαινό-
μενα όπως η γαστρίτιδα. 
Προσοχή, εάν διαπιστώσετε ορισμένα 
προειδοποιητικά σημάδια, όπως δυσκο-
λία στην κατάποση, βραχνάδα, συνεχό-
μενο φούσκωμα, απώλεια βάρους, τότε 
χρειάζονται οι αναγκαίες εξετάσεις για 
να ανιχνευτεί ένα ενδεχομένως σοβαρό-
τερο θέμα υγείας. Ουσιαστικά, ο κίνδυ-
νος δεν προέρχεται από την παλινδρόμη-
ση και απ’ το καυστικό οξύ, αλλά απ’ τη 
χολή που καταλήγει στον οισοφάγο, απ’ 
το λεπτό έντερο μέσω στομάχου.
Όταν επίσης υπάρχουν συχνά επεισόδια 
παλινδρόμησης και εξαιτίας της καυστι-
κότητας των γαστρικών υγρών, μπορεί 
να προκληθούν προβλήματα στον οι-
σοφάγο. 
Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία όμως των 
περιπτώσεων η παλινδρόμηση και η κα-
ούρα είναι φαινόμενα δυσάρεστα αλλά 
όχι επικίνδυνα που μπορούμε να αντιμε-
τωπίσουμε με φυσικό τρόπο. 

ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ  

ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗΣ 
Αν πάλι η καούρα συμβαίνει κυρίως τη 
νύχτα, καλό θα ήταν να ανασηκώνετε 
τον κορμό σας, προσθέτοντας επιπλέον 
μαξιλάρια. Μπορείτε να βρείτε και στο 
εμπόριο ειδικά μαξιλάρια, που προσφέ-
ρουν στο σώμα την κατάλληλη κλίση. 

Καλό είναι να καταναλώνετε μικρά και 
συχνά γεύματα.
Να ξαπλώνετε για ύπνο 3 ώρες μετά 
το δείπνο. 
Μην τρώτε μεγάλη ποσότητα φαγητού 
αργά το βράδυ. Προτιμήστε μικρά γεύ-
ματα, όπως ένα γιαούρτι, φρούτα κλπ
Αποφύγετε συγκεκριμένες τροφές όπως: 
τηγανητά, λιπαρά γεύματα, χυμούς 
φρούτων καρυκεύματα, γλυκά, σοκολά-
τες, σκόρδο, κρεμμύδι κ.α.
Μην πίνετε καφέ, αεριούχα και αλκοο-
λούχα ποτά.
Χάστε κιλά οπωσδήποτε και βάλτε κίνη-
ση στην καθημερινότητά σας.
Προσπαθήστε να μειώσετε το άγχος γε-
νικά και ιδιαίτερα όταν τρώτε, αποφύ-
γετε σκέψεις που σας προκαλούν άγχος, 
αφού η κακή ψυχική κατάσταση εμποδί-
ζει τη γαστρική κινητικότητα και παράλ-
ληλα αυξάνει την παραγωγή και έκκριση 
γαστρικών οξέων.

ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗ 
ΣΤΑ ΒΡΕΦΗ

Στη βρεφική ηλικία η παλινδρόμηση θε-
ωρείται φυσιολογική. Συνήθως παρου-
σιάζεται στους πρώτους μήνες του βρέ-
φους, όπου τα μισά σχεδόν βρέφη έχουν 
κάποια επεισόδια, με έξαρση στην ηλικία 
των 4 μηνών. Σταδιακά η λειτουργία του 
οισοφάγου και του στομάχου ωριμάζει 
με αποτέλεσμα στα περισσότερα βρέ-
φη, μέχρι την ηλικία των 15-25 μηνών 
να υποχωρεί. 
Έίναι σημαντικό να μπορούμε να ανα-
γνωρίσουμε τα συμπτώματα της παλιν-
δρόμησης ώστε να καταφέρουμε να τα 
αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Βασικό ρόλο 
παίζει η διατροφή, μιας και τα βρέφη 
προσλαμβάνουν πολλά υγρά, ενώ η μη 
προσαρμοστικότητα στο γάλα αγελάδος 
δημιουργεί συνεχείς επιπλοκές σε αυτά. 
Συνήθως τα βρέφη παρουσιάζουν ανα-
γωγές γάλακτος μετά το γεύμα. Στα πε-
ρισσότερα βρέφη δεν παρουσιάζει κα-
νένα πρόβλημα αυτό και θεωρείται φυ-

σιολογικό. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις 
που το βρέφος υποφέρει και όταν τα 
συμπτώματα επαναλαμβάνονται, μπορεί 
να προϊδεάζουν για παλινδρομική νόσο. 
Έπίσης οι έντονοι εμετοί (σαν ρουκέτες), 
η δυσφορία κατά τη διάρκεια του γεύ-
ματος, το έντονο κλάμα, το τέντωμα του 
κεφαλιού και η ανεπαρκής πρόσληψη 
βάρους, όταν δεν υποχωρούν, θα πρέπει 
να μας ανησυχήσουν και να καταφύγου-
με σε ιατρική συμβουλή. 
Σίγουρα η τροποποίηση της διατροφής 
του βρέφους είναι επιβεβλημένη. Τα βρέ-
φη στα αρχικά στάδια της ζωής τους δεν 
έχουν την αίσθηση του κορεσμού, με 
αποτέλεσμα να είναι λαίμαργα. Άρα θα 
πρέπει ανάλογα με τα κιλά και την ηλι-
κία τους να λαμβάνουν την ανάλογη πο-
σότητα γάλακτος. Έπίσης, επειδή υπάρ-
χει περίπτωση αλλεργίας στο αγελαδινό 
γάλα, συνιστάται η παρακολούθηση και 
η αποφυγή του. Να σημειώσουμε ότι ο 
θηλασμός είναι ενδεδειγμένη λύση ή 
εναλλακτικά το γίδινο βιολογικό γάλα. 
 Τέλος ο τρόπος που ξαπλώνει το βρέ-
φος φαίνεται να το επηρεάζει, γι’ αυτό 
πρέπει να αποφεύγεται η πρηνής θέση 
(μπρούμυτα), ειδικά κατά το πρώτο έτος. 
Συνιστάται η αριστερή πλάγια θέση, που 
φαίνεται ότι μειώνει τη συχνότητα των 
περιστατικών παλινδρόμησης. 
Ορισμένα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλι-
κία ενδεχομένως να παρουσιάζουν συ-
μπτώματα παλινδρόμησης. Η υιοθέτηση 
υγιεινής διατροφής, η απώλεια παραπα-
νίσιων κιλών αλλά και η άσκηση θα βο-
ηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση 
τέτοιων φαινομένων. 

Βιβλιογραφία

•  Gut: The Inside Story of Our Body’s Most 
Underrated Organ, Giulia Enders

• Dr. Koufman's Acid Reflux Diet, With 111 
All New Recipes Including Vegan & Glu-
ten-Free: The Never-Need-To-Diet-Again 
Diet, Katalitix.

• https://www.webmd.com/heartburn-gerd/
guide/reflux-disease-gerd-1

• 8 Home Remedies for Acid Reflux/GERD, 
https://www.healthline.com/health/gerd/
home-remedies

• Natural and home remedies to help acid 
reflux and heartburn, https://www.medi-
calnewstoday.com/articles/natural-reme-
dies-for-acid-reflux

• Ginger for health care: An overview of 
systematic reviews, https://www.sci-
encedirect.com/science/article/abs/pii/
S0965229919303504?via%3Dihub

• Obesity & GERD, Paul Chang, MD and 
Frank Friedenberg, MD, MS (Epi), https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3920303/

• Risk factors for gastroesophageal reflux 
disease: the role of diet, Mirosław Jarosz 
and Anna Taraszewska, https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4223119/

• McRorie JW Jr et al. Evidence-based treat-
ment of frequent heartburn: the benefits 
and limitations of over-the-counter medi-
cations. Journal of the American Associa-
tion of Nurse Practitioners. 2014

• Nilsson M, Johnsen R, Ye W, et al. Lifestyle 
related risk factors in the aetiology of gas-
tro-oesophageal reflux. Gut. 2004

Chest pains

Belching

Tooth
erosion

Excessively
salivating

Wheezing, asthma
symptoms, chronic coughing 

and difficulty breathing

Developing
 a sour taste 
in the mouth

Trouble
swallowing or

eating normally

Painful burning
sensation in the
throat or chest

Οι καπνιστές 
παρουσιάζουν συχνά 
παλινδρόμηση, γιατί 

 ο καπνός του 
τσιγάρου διεγείρει 

τις περιοχές του 
εγκεφάλου που 

ενεργοποιούνται 
επίσης όταν τρώμε
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Για το σώμα: Aφρόλουτρο, Κρέμα σώματος, 
Λάδι σώματος, Peeling σώματος, 
Eau de toilette

Για το χώρο:  Sticks 250ml

Σε έξι υπέροχα αρώματα
Bανίλια & Αμύγδαλο, Κεχριμπάρι & Γιασεμί, Μέλι,
Κέδρος & Πατσουλί, Water & Salt, Ρύζι & Ορχιδέα

NEO



Η διαδικασία της μάσησης και της κατάποσης στη-
ρίζεται σε ένα μηχανισμό αλληλεπίδρασης, μεταξύ 
των νευρικών υποδοχέων των δοντιών, των μυών 
που κινούν την κάτω γνάθο και του εγκεφάλου. 
Όσο ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί κανονικά και 
αρμονικά, δεν υπάρχει παθολογία στη γνάθο και 
στους περιβάλλοντες μύες. Όταν όμως βρεθεί κατά 
τη διάρκεια της σύγκλεισης κάποια αιτία που εμπο-
δίζει τη γνάθο να κλείσει σωστά και τα δόντια να 
έρθουν σε αρμονική επαφή, ο μηχανισμός αυτός 
διαταράσσεται. Αν το εμπόδιο είναι μικρό (π.χ. ένα 
σφράγισμα που είναι λίγο πιο ψηλό από το κανονι-
κό), ο εγκέφαλος προσπαθεί να φέρει σε επαφή τα 
δόντια, αλλάζοντας ελαφρά τη σύσπαση των μυών 
που κινούνται στην κάτω γνάθο. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση μπορεί να παρατηρηθεί μικρός πόνος σε 
κάποιους μύες, όπως οι μασητήρες ή οι πτερυγο-
ειδείς. Αν το εμπόδιο είναι μεγάλο (π.χ. μία γέφυρα 
που είναι πιο ψηλή από το κανονικό και περιλαμ-
βάνει 8 δόντια), ο εγκέφαλος προσπαθεί απεγνω-
σμένα να φέρει τα δόντια σε σωστή επαφή, όμως 
αυτό είναι αδύνατο λόγω του μεγάλου εμποδίου 
(της γέφυρας). Σε αυτή την περίπτωση παρατηρεί-
ται έντονος σπασμός και πόνος στους μυς της γνά-
θου. Αν το πρόβλημα αφεθεί αθεράπευτο για ένα 
διάστημα πάνω από 2-3 εβδομάδες, παρατηρού-
νται ακόμη πιο έντονα φαινόμενα συγκλεισιακής 
δυσαρμονίας και οι ιστοί που περιβάλλουν τους 
μυς της γνάθου αρχίζουν να διαταράσσονται και 
αυτοί. Το σύνολο των παθολογικών εκδηλώσεων 
που έχουν σαν αιτία το κακό κλείσιμο των δοντιών 
ονομάζεται Σύνδρομο Δυσλειτουργίας της Κροτα-
φογναθικής Άρθρωσης (ΣΔΚΓΑ).).

Πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ότι παλαιότερα 
πάσχουν από ΣΔΚΓΑ. Τα συνήθη συμπτώματα είναι 
κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Τρίξιμο των δοντιών κυρίως τη νύχτα, αλλά 
όχι μόνο.

β) Δυσκολία ανοίγματος του στόματος, κυρίως 
κατά τις πρωινές ώρες.

γ) Σπασμοί και πόνος στους μασητήρες, τους κρο-
ταφίτες και τους πτερυγοειδείς μυς σε μόνιμη 
βάση – τικ στο πρόσωπο.

δ) Δυσκολία στην κατάποση με αίσθημα πνιγμού.
ε) Βουητά ή φλεγμονές στα αυτιά, που είναι μόνι-

μες ή συχνά εμφανιζόμενες και δεν θεραπεύο-
νται παρ’ όλα τα φάρμακα που συνταγογραφεί 
ο ΩΡΛ γιατρός.

στ) Διπλωπία, αδυναμία εστίασης των ματιών.
ζ) Πόνοι στους μυς του προσώπου, του αυχένα και 

της θωρακικής μοίρας.
η) Έντονη διαταραχή της ψυχικής ισορροπίας του 

ασθενή, που αρκετές φορές ζει με ηρεμιστικά 
και άλλα φάρμακα.

Δυστυχώς πολύ λίγοι οδοντίατροι και γιατροί δια-
φόρων ειδικοτήτων γνωρίζουν να κάνουν σωστή 
διάγνωση του προβλήματος. Βλέπουμε λοιπόν συ-
χνά τον ασθενή με ΣΔΚΓΑ, να περιφέρεται μεταξύ 
του φυσιοθεραπευτή για τους πόνους στον αυχένα, 
του ΩΡΛ για τα βουητά στα αυτιά, του οφθαλμία-
τρου, γιατί δεν μπορεί να εστιάσει καλά και τέλος, 
του νευρολόγου ψυχίατρου, γιατί ο ασθενής έχει 
πειστεί… με τη βοήθεια των συναδέρφων διαφόρων 
ειδικοτήτων, ότι το πρόβλημά του είναι ψυχολογικό. 

Η θεραπεία του ΣΔΚΓΑ
Το πιο συχνό μέσο που χρησιμοποιούν οι οδοντία-
τροι για τον πόνο στην κροταφογναθική άρθρωση 
και το τρίξιμο των δοντιών είναι ο νάρθηκας από 
διαφανές ακρυλικό. Αυτό δεν είναι φυσικά μέσο θε-
ραπείας, αλλά χρησιμεύει ώστε ο ασθενής να μην 
καταστρέψει τα δόντια του από το τρίξιμο. Το ως 
άνω μέσο δεν μπορεί φυσικά να λύσει το πρόβλημα.
Ως ολιστικός οδοντίατρος εφαρμόζω τεχνικές που 
βασίζονται στην οστεοπαθητική – κινησιολογία και 
την ομοιοπαθητική και θεραπεύουν πάνω από το 
95% των ασθενών μου.

Σκοπός της θεραπείας είναι να βρούμε τη θέση της 
κάτω γνάθου που είναι συμβατή με την αρμονική 
συνεργασία του εγκεφάλου (ΚΝΣ) και των μυών της 
μάσησης. Για το σκοπό αυτό γίνονται ειδικές ισοτονι-
κές και ισομετρικές ασκήσεις των μυών της γνάθου 
και αν χρειαστεί κατασκευάζεται μια ειδική συσκευή 
προσανατολισμού της γνάθου στη σωστή της θέση, 
που ο ασθενής φοράει για τρεις έως επτά βδομάδες, 
μέχρι η γνάθος να έρθει στη σωστή θέση και οι μύες 
να χαλαρώσουν. Μετά από δύο-τρεις βδομάδες, ο 
ασθενής είναι απαλλαγμένος από τα συμπτώματα 
και δεν ζει σε όλη του τη ζωή με βραδινά μασελάκια 
βρουξισμού. Με τη βοήθεια της ομοιοπαθητικής χα-
λαρώνουμε τους συσπασμένους μυς, καταπραΰνου-
με τους πόνους των μυών και εξισορροπούμε τον 
διαταραγμένο ψυχισμό των ασθενών μας.

Ο τρόπος που κλείνουμε 
τα δόντια μας ονομάζεται 
σύγκλειση. Τα δόντια μας 
αναρτώνται στα οστά των 
γνάθων με μικροσκοπικά 

ινίδια, το δεσμοδόντιο, 
που περιέχει εκατομμύρια 

νευρικούς υποδοχείς εξαιρετικά 
ευαίσθητους, που αντιδρούν σε 

ερεθίσματα της τάξης των 8-10μ 
(1μ=1/1.000.000 του μέτρου). 

Όταν η τροφή που μασάμε 
συνθλίβεται από τα δόντια, αυτά 

μετακινούνται προς διάφορες 
κατευθύνσεις με τη βοήθεια του 

δεσμοδόντιου. Η μετακίνηση 
αυτή καταγράφεται από τους 
νευρικούς αυτούς υποδοχείς 

και έτσι γίνεται αντιληπτή από 
τον εγκέφαλο (δηλ. το κεντρικό 

νευρικό σύστημα). Έτσι, ο 
εγκέφαλος πληροφορείται για τη 
σύσταση της τροφής που τρώμε 

και δίνει εντολή στους μυς της 
μάσησης να συσπαστούν με την 

κατάλληλη δύναμη, ώστε να 
γίνει σωστά η μάσηση. Ανάλογες 

εντολές δίνονται στους μυς της 
γλώσσας και των παρειών. Αυτό 
συμβαίνει τόσο κατά τη διάρκεια 

της μάσησης, όσο και κατά τη 
διάρκεια της κατάποσης. Κάθε 

φορά που καταπίνουμε, τα δόντια 
έρχονται σε επαφή, οι νευρικοί 

υποδοχείς του δεσμοδόντιου 
διεγείρονται και δίνουν 

πληροφορίες στον εγκέφαλο για 
τη θέση της κάτω γνάθου.

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Τ

Ο
Ύ

 

ΒΡΟΎ ΞΙΣΜΟΎ
τρίξιμο των δοντιών 
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Εξειδικευμένη 
Ομοιοπαθητική 

θεραπεία
σε όλες τις  

οδοντιατρικές 
ειδικότητες

Βιογραφικό σημείωμα
• Φοίτηση στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα 
Οδοντιατρικής σχολής (1978-1984).
• Μετεκπαίδευση στην παιδική γνα-
θοχειρουργική στο Νοσοκομείο 
Βretoneau Paris (1985-1986).
• Επιστημονικός συνεργάτης του 
Πανεπιστημίου Paris VII στο τμήμα 
παιδοδοντίας προληπτικής Οδοντια-
τρικής (1986-1990).
• Μετεκπαίδευση στην χειρουργική 
του Περιοδοντίου στο γναθοπρο-
σωπικό τμήμα του Νοσοκομείου 
Beaujon Paris (1985-1986).
• Μετεκπαίδευση στην εμφυτευματο-
λογία στο College Mediterraneen de 
Implantologie Orale-France (1988-
1989).
• Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών 
στην Ομοιοπαθητική με τα συγχαρη-
τήρια της εξεταστικής επιτροπής στο 
Universite Paris V (1985-1987).
• Τελειοποίηση της κλινικής Ομοιο-
παθητικής και της εφαρμογής της 
στην στοματολογία στο Νοσοκομείο 
Saint Deliveros Paris (1988-1989).

Συγγραφική δράση
- Η Ομοιοπαθητική αντιμετώπιση 
των νόσων του Περιοδοντίου. 
Διπλωματική για το Πανεπιστήμιο 
Paris V σε Γαλλική Γλώσσα (1989).

- Manuel d’implantologie orale, 
εγχειρίδιο στοματικής εμφυτευματο-
λογίας (Paris 1992) - Ομοιοπαθητική 
για οδοντιάτρους (Αθήνα 2009) 

---------------------------------------------- 

O Mηνάς Ρηγάτος εργάστηκε στο 
Παρίσι από το 1986 μέχρι το 1990, 
αποκλειστικά σαν Χειρούργος στό-
ματος – Περιοδοντολόγος.
Από το 1991 μέχρι το 1998 εργά-
στηκε σαν Εμφυτευματολόγος και 
Περιοδοντολόγος στο Οδοντιατρικό 
Ινστιτούτο Αθηνών στο Ψυχικό. 
Από το 1998 μέχρι και σήμερα 
διατηρεί Ιδιωτικό Ομοιοπαθητικό 
Οδοντιατρείο στη Γλυφάδα. 

Ξαναβρείτε 
το χαμόγελό σας

Σκοπός του Iνστιτούτου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης 
ομοιοπαθητικής οδοντιατρικής θεραπείας, που βασίζεται στην ανθρώπινη και 
ειλικρινή σχέση μεταξύ ασθενή και Θεραπευτή και αφορά τη γενική Οδο-
ντιατρική, την Περιοδοντολογία, την Εμφυτευματολογία, την Χειρουργική 
στόματος και την Ομοιοπαθητική.
Οι δραστηριότητες μας επεκτείνονται και στην διοργάνωση σεμιναρίων 
με στόχο την εκπαίδευση των συναδέλφων στην ομοιοπαθητική οδο-
ντιατρική. 

Τηλ.: 210. 8943248
(δέχεται μόνο με ραντεβού)

www.homeodentist .gr

 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
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Υπεύθυνος Μηνάς Ε. Ρηγάτος
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Υποκροτάφιος ακρολοφία
Zυγωµατικό τόξο

Άνω µοίρα

Αρθρικό φύµα

Zυγωµατικό τόξο

Αρθρική επιφάνεια
κροτάφου

∆ιάρθριος δίσκος

Κόνδυλος
κάτω γνάθου

Αρθρικός 
θύλακος

Κάτω µοίρα

Έσω πτερυγοειδής µυς

Έξω πτερυγοειδής µυς

Πτερυγοειδής τράχυσµα

Ένα κλινικό περιστατικό
Μια κυρία 50 ετών που βρίσκεται εδώ και έξι μήνες σε εμμηνόπαυση, ήρθε στο 
ιατρείο μου παραπονούμενη ότι δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα της. Παρουσία-
ζε έντονη νευρικότητα, αϋπνίες και διαταραχές στην όραση. Μου είπε χαρακτη-
ριστικά ότι «τα βλέπει συχνά διπλά» και «δεν βλέπει τόσο ζωντανά τα χρώματα 
όπως παλιά». Όλα άρχισαν πριν από 4 χρόνια, όταν έπειτα από ένα χασμουρητό 
εξαρθρώθηκε η κάτω γνάθος. Η ασθενής πήγε σε κάποιο εφημερεύον νοσοκομείο 
όπου έβαλαν τη γνάθο στη θέση της. Από τότε το στόμα της δεν ανοίγει καλά, δεν 
μπορεί να καταπιεί και «πνίγεται ακόμα και με το σάλιο της».

Όταν την είδα στο ιατρείο μου, το στόμα της δεν άνοιγε πάνω από ενάμιση δάκτυ-
λο και οι μύες της γνάθου της ήταν συσπασμένοι. Η ασθενής είχε όψη ενός δυστυ-
χισμένου ατόμου που δεν ήξερε τι της συμβαίνει. Έίχε μέχρι τώρα επισκεφτεί πα-
θολόγο, ΩΡΛ, ρευματολόγο, οφθαλμίατρο και στο τέλος νευρολόγο, ο οποίος της 
συνταγογράφησε ηρεμιστικά και μυοχαλαρωτικά για την αϋπνία της, τη νευρικότη-
τα και τους μυϊκούς σπασμούς. Η ασθενής (που ήταν συγγραφέας) τα πήρε για 15 
μέρες, αλλά μετά τα σταμάτησε γιατί ένιωθε ατονία και αδυναμία συγκέντρωσης.

Το πρώτο σύμπτωμα που διέκρινα στην ασθενή ήταν ότι η γνάθος της όταν έκλει-
νε, ακολουθούσε μία περίεργη πορεία ζικ-ζακ. Ήταν προφανές ότι η γνάθος της 
είχε μπει σε λάθος θέση. Με τις κατάλληλες ισοτονικές και ισομετρικές ασκήσεις 
χαλάρωσα τους μυς, σταθεροποίησα τη θέση αυτή με κατάλληλη συσκευή προ-
σανατολισμού και μία εβδομάδα μετά η γνάθος βρισκόταν στη σωστή θέση και η 
ασθενής ήταν εντελώς απαλλαγμένη από μυϊκούς πόνους και σπασμούς, άνοιγε 
κανονικά το στόμα της και η νευρικότητα, η κατάποση και η αϋπνία ήταν αρκετά 
βελτιωμένες. Χρειάστηκαν να ανακατασκευαστούν αρκετά δόντια ώστε το στόμα 
να κλείνει αρμονικά στη σωστή του θέση. Το παραμένον πρόβλημα της αϋπνίας, 
της κατάποσης και της νευρικότητας αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ομοιοπαθητικό 
φάρμακο μέσα σε 4 βδομάδες. Η ασθενής φεύγοντας χαμογελαστή από το ιατρείο 
μου είπε: «Έπιτέλους, αρχίζω να ζω ξανά μετά από 4 χρόνια. Βλέπω ξανά χρώμα-
τα και δεν έχω αυτοκτονικές τάσεις».

www.ygeiaevexia.gr



Στις 2/1/2005* το CNN ανα-
κοίνωσε ότι ένα εσωτερικό 

έγγραφο που εικάζε-
ται ότι προέρχεται 
από την κατασκευ-
άστρια εταιρία απο-
καλύπτει ότι διέθε-
τε στοιχεία τουλάχι-

στον 15 ετών, τα 
οποία δείχνουν 
ότι οι ασθενείς 
που λαμβάνουν 

το αντικαταθλιπτι-
κό Prozac έχουν 
αυξημένες πιθανό-

τητες να αυτοκτονή-
σουν ή να εκδηλώσουν 
επιθετική συμπεριφο-
ρά συγκριτικά με άλ-
λους ασθενείς. Το έγ-

γραφο αυτό, το οποίο 
επικαλείται κλινικές μελέτες, 

όπου μετείχαν 14.198 ασθενείς 
που λάμβαναν φλουοξετίνη 
(χημική ονομασία της δρα-
στικής ουσίας του Prozac), 
αναφέρει ότι το 3,7% των 
χρηστών αποπειράθηκαν 

να αυτοκτονήσουν, 12 φο-
ρές υψηλότερο από τα υπόλοι-
πα κοινά αντικαταθλιπτικά, ενώ 
το 2,3% των χρηστών υπέστη 
ψυχωτική κατάθλιψη, διπλάσιο 

ποσοστό συγκριτικά με τα άτομα 
που λάμβαναν άλλα αντικαταθλι-

πτικά. Έπίσης τα έγγραφα αναφέ-
ρουν ότι 1,6% των χρηστών εκδή-

λωσε επιθετική συμπεριφορά. Και εδώ 
ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τα άλλα 
αντικαταθλιπτικά. Στο έγγραφο με τίτλο 
“Activation and Sedation on Fluoxetine 
Clinical Trials” οι συγγραφείς αναφέρουν 
ότι η φλουοξετίνη μπορεί να προκαλέσει 
νευρικότητα, άγχος, επιθετικότητα και αυ-
πνία, τουλάχιστον στο 19% των χρηστών. 
Το British medical journal αναφέρει ότι 
τα έγγραφα εξαφανίστηκαν το 1994 κατά 

την εξέταση του περιστατικού του Joseph Wesbecker, 
τυπογράφου στο επάγγελμα, ο οποίος πριν από 5 χρό-
νια είχε σκοτώσει οκτώ άτομα στο τυπογραφείο του 
στο Κεντάκι ενώ ελάμβανε φλουοξετίνη. Έπειτα αυτο-
πυροβολήθηκε δίνοντας τέλος στη ζωή του. Πρόσφατα 
από FDA ανακοίνωσε ότι τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να 
προκαλέσουν παρενέργειες όπως επιθετικότητα, κρίσεις 
πανικού, αυπνία ή νευρικότητα. Αυτά είναι κακά μαντάτα 
για τους Άγγλους στην πατρίδα των οποίων το Prozac 
λαμβάνεται σε τόσο μεγάλες ποσότητες, που πλέον ανι-
χνεύεται και στο πόσιμο νερό. Ο βρετανικός οργανισμός 
περιβάλλοντος αποκάλυψε ότι το Prozac έχει συσσω-
ρευτεί τόσο σε υδατικά συστήματα ποταμών, όσο και σε 
υπόγεια ύδατα τα οποία τροφοδοτούν τον πληθυσμό σε 
πόσιμο νερό. Έρευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τορό-
ντο δημοσίευσαν μελέτη τους στο Lancet, στην οποία 
αναφέρουν ότι όλα τα αντικαταθλιπτικά είναι επικίνδυ-
να για τους ηλικιωμένους από 66 ετών και πάνω, ενώ 
αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο για πτώση και 
επακόλουθο κάταγμα. Πρόσφατα, όπως γράφει στο βι-
βλίο του «Πλήρες βιβλίο της εναλλακτικής ιατρικής» ο 
Andreas Moritz, πολλοί ψυχίατροι άρχισαν να συνιστούν 
το βότανο Hypericum perforatum στους καταθλιπτικούς 
ασθενείς τους. Το βότανο κυκλοφορεί και σε χάπι και 
πολλοί θεωρούν ότι είναι εξίσου αποτελεσματικό με το 
Prozac και τα άλλα αντικαταθλιπτικά χωρίς η χρήση του 
να συνεπάγεται παρενέργειες. 

Ακολουθεί ένα κατατοπιστικό άρθρο των Ana I. 
Oliveira, Cláudia Pinho, Bruno Sarmento and Alberto 
C. P. Dias, με τίτλο «Neuroprotective Activity of 
Hypericum perforatum and Its Major Components» 
ή Hypericum perforatum: Το βάλσαμο και η νευρο-
προστατευτική δράση του, που εστιάζει στα συστατι-
κά του βοτάνου που το καθιστούν αντικαταστάτη των 
αντικαταθλιπτικών:

Το Hypericum perforatum είναι ένα πολυετές φυτό, κοι-
νώς γνωστό ως υπερικό. Έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες 
στην παραδοσιακή ιατρική για τη θεραπεία πολλών δια-
ταραχών, όπως ελαφρά εγκαύματα, άγχος και ήπια έως 
μέτρια κατάθλιψη. Τα τελευταία χρόνια, οι αντικαταθλιπτι-
κές του ιδιότητες έχουν μελετηθεί εκτενώς. Παρόλα αυτά, 
έχουν αξιολογηθεί και άλλες βιολογικές δραστηριότητές 
του, όπως οι νευροπροστατευτικές. 
Στο τελευταίο σκέλος έχει αποδειχθεί ότι τα εκχυλίσματα 
H. perforatum και αρκετά από τα κύρια μοριακά συστα-

ΤΟ PROZAC, ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΤΑΝΟ 

ΒΆΛΣΆΜΟ ή ΥΠΈΡΙΚΟ 
ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΠΡΟΤΑΣΉ

Από την Έπιστημονική Ομάδα του Υγεία Έυεξία

Ένα από τα πιο διαδεδομένα αντικαταθλιπτικά στον πλανήτη είναι το Prozac (φλουοξετίνη). (Κυκλοφορεί 
συνήθως ως Prozac στην Αμερική και Ladose στην Ευρώπη). Λαμβάνεται από εκατομμύρια χρήστες και πολ-

λοί το θεωρούν εντελώς ακίνδυνο. Όμως πολλοί ερευνητές, όπως π.χ. το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, 
διαπίστωσε ότι, εάν μία γυναίκα πάρει Prozac κατά την εγκυμοσύνη, διπλασιάζεται ο κίνδυνος 

για διάφορες ανωμαλίες στο έμβρυο. Αν διαβάσετε τις παρενέργειες που αναγράφονται στο 
Prozac, μεταξύ των άλλων συγκαταλέγονται το άγχος, οι αρρυθμίες, απώλεια βάρους, δια-
ταραχές οπτικού πεδίου, ναυτία, άσθμα, αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, γαστρορραγία, στυτικές 

διαταραχές και ο κατάλογος δεν τελειώνει εδώ. 

16 www.ygeiaevexia.gr
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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!



Το Hypericum  Perforatum 
έχει τη δυνατότητα να γίνει 

ένας αποτελεσματικός 
νευροπροστατευτικός 

θεραπευτικός παράγοντας

τικά του έχουν την ικανότητα να προ-
στατεύουν τον οργανισμό από τοξικές 
προσβολές, είτε άμεσα, μέσω νευροπρο-
στατευτικών μηχανισμών, είτε έμμεσα, 
μέσω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων. 
Το H. perforatum έχει επομένως τη δυ-
νατότητα να γίνει ένας αποτελεσματικός 
νευροπροστατευτικός θεραπευτικός πα-
ράγοντας.

Φαρμακολογική δράση του 
Hypericum perforatum
Η πιο διερευνημένη φαρμακολογική 
δράση του βάλσαμου είναι οι αντικατα-
θλιπτικές του ιδιότητες. Ο ακριβής μη-
χανισμός της αντικαταθλιπτικής δράσης 
του H. perforatum είναι ακόμα ασα-
φής, ως προς το ποια είναι τα πιο ενερ-
γά συστατικά. Η έρευνα συσχετίζει την 
αντικαταθλιπτική δράση με την ουσία 
υπερικίνη, μέσω της αναστολής του εν-
ζύμου μονοαμινοξειδάσης. Περαιτέρω 
μελέτες έδειξαν ότι μία άλλη ουσία του, 
η υπερφορίνη ήταν ικανή να αναστέλ-
λει την επαναπρόσληψη σεροτονίνης, 
ντοπαμίνης, νοραδρεναλίνης, GABA και 
L-γλουταμινικού. Η αντικαταθλιπτική 
δράση αναφέρθηκε επίσης σε αρκετά 
φλαβονοειδή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα απο-
τελέσματα και το γεγονός ότι οι υποκεί-
μενοι μηχανισμοί της κατάθλιψης δεν 
είναι ακόμη καλά κατανοητοί, είναι πιο 
πιθανό η αντικαταθλιπτική δράση του 
H. perforatum να οφείλεται σε μια πλη-
θώρα βιοδραστικών ενώσεων και όχι 
σε ένα μόνο συστατικό ή/και μηχανι-
σμό δράσης.
Το Hypericum perforatum παρουσιάζει 
επίσης αντιμυκητιακές και αντιμικροβι-
ακές ιδιότητες. Όσον αφορά την αντι-
βακτηριακή δράση, έχουν δοκιμαστεί 
ακατέργαστα φυτικά εκχυλίσματα των 
εναέριων τμημάτων του φυτού, κλάσμα-
τα και απομονωμένες ενώσεις, με ιδιαί-
τερα θετικά αποτελέσματα. Πιο συγκε-
κριμένα η ουσία υπερφορίνη αναφέρεται 
ότι παρουσιάζει αντιβακτηριακή δρά-
ση έναντι του Staphylococcus aureus 
και των θετικών κατά Gram βακτηρίων, 
όπως ο Streptococcus pyogenes και το 

Corynebacterium diphtheriae.
Η ένωση που έχει μελετηθεί εκτενώς, σε 
ό,τι αφορά την αντιμικροβιακή και αντι-
ική της δράση είναι η υπερικίνη. Αυτή η 
ναφθοδιαθρόνη έχει επιδείξει in vitro 
αντιική δράση ενάντια σε μια ποικιλία 
ιών, που επηρεάζονται από το φως και 
το οξυγόνο.
Εκτός από τις αντιικές ιδιότητές της, η 
υπερικίνη έχει προκαλέσει ενδιαφέρον 
στην επιστημονική κοινότητα για την 
αντικαρκινική της δράση. 

Νευροπροστατευτική 
Δραστηριότητα και Hypericum 
perforatum
Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) 
είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητο στο οξειδωτικό στρες, το οποίο 
μπορεί να περιγραφεί ως ανισορροπία 
μεταξύ της παραγωγής και της εξά-
λειψης των ενεργών ειδών οξυγόνου 
(ROS) και των ενεργών ειδών αζώτου 
(RNS). Αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία του 
εγκεφάλου προκαλείται από υψηλό με-
ταβολικό ρυθμό, χαμηλή συγκέντρωση 
γλουταθειόνης και αντιοξειδωτικού εν-
ζύμου καταλάση (CAT) και υψηλή ανα-
λογία πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. 
Η γενική ανικανότητα των νευρώνων να 
διαιρεθούν εξηγεί κάποια απώλεια λει-
τουργίας που σχετίζεται με τη γήρανση 
και τη νευροεκφυλιστική νόσο, καθώς 
οι νευρώνες πεθαίνουν, χωρίς πιθανό-
τητα αντικατάστασης. Η απόπτωση και η 
διεγερτική τοξικότητα είναι μεταξύ των 
μηχανισμών που προκαλούν νευρωνικό 
θάνατο, που περιλαμβάνουν ROS και 
RNS. Επομένως, το οξειδωτικό στρες 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η 
νόσος του Αλτσχάιμερ, του Πάρκινσον 
και το εγκεφαλικό.
Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι 
ασθένειες, είναι σημαντικό να διατηρη-
θεί το οξειδοαναγωγικό περιβάλλον και 
η μιτοχονδριακή λειτουργία του κυττά-
ρου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 
αποφυγή των αιτιών του οξειδωτικού 
στρες και την ενίσχυση της άμυνας με 
τη χρήση ενδογενών αντιοξειδωτικών 
και την πρόσληψη άλλων. Τα ενδογενή 
αντιοξειδωτικά περιλαμβάνουν ενζυ-
ματικές και μη ενζυματικές άμυνες. Τα 
ενζυματικά αντιοξειδωτικά αντιδρούν 
με αντιδρώντα είδη και, στη συνέχεια, 
ανακυκλώνονται αποτελεσματικά, απο-
τρέποντας το μεγαλύτερο μέρος του 
σχηματισμού των τοξικών ελεύθερων 
ριζών. Μόνο μικρές ποσότητες αυτών 
των ενζύμων χρειάζονται επομένως για 
να προσφέρουν προστασία. Στα αντιο-
ξειδωτικά περιλαμβάνονται η γλουτα-
θειόνη, αρκετές βιταμίνες, όπως Α, Ε 
και C, καροτενοειδή και πολυφαινολικές 
ενώσεις, όπως τα φλαβονοειδή.
Εκτός από τη χρήση τους στην πρόλη-
ψη νευροεκφυλιστικών ασθενειών, τα 
αντιοξειδωτικά θα μπορούσαν επίσης 
να είναι σημαντικά για τη θεραπεία τους, 

είτε ως μεμονωμένη ένωση είτε σε συ-
μπληρωματικό συνδυασμό με φάρμα-
κα που στοχεύουν άλλους παθογόνους 
μηχανισμούς.

Βάλσαμο και Alzheimer
Η νόσος του Alzheimer χαρακτηρίζεται 
από νευρωνικό εκφυλισμό, ιδιαίτερα 
των πυραμιδικών νευρώνων του ιππό-
καμπου, του ενδορινικού φλοιού και άλ-
λων νεοφλοιωδών περιοχών, που περι-
λαμβάνουν την ειδική απώλεια νευρώ-
νων στον διάμεσο πρόσθιο εγκέφαλο. Η 
συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική διατα-
ραχή σχετίζεται με το οξειδωτικό στρες 
και θεωρείται η κύρια αιτία για την απώ-
λεια νευρώνων στη νόσο του Alzheimer.
Η νευροπροστατευτική δράση του 
Hypericum perforatum έχει επίσης διε-
ρευνηθεί σε συνδυασμό με άλλες ενώ-
σεις. Για παράδειγμα, ένα φάρμακο που 
χρησιμοποιείται συνήθως για τη θερα-
πεία της νόσου του Πάρκινσον είναι η 
βρωμοκρυπτίνη, η οποία αναφέρεται ότι 
έχει ισχυρή δράση σάρωσης ελεύθερων 
ριζών in vivo και ισχυρές νευροπροστα-
τευτικές δράσεις. 

Νευροπροστατευτική δράση των 
Κύριων Ενώσεων του Hypericum 
perforatum
Οι κύριες ενώσεις του Hypericum 
perforatum περιγράφονται ως νευρο-
προστατευτικές σε αρκετές μελέτες, κα-
θώς αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται με 
άμεσες οδούς, όπως ένα in vitro και in 
vivo κυτταροπροστατευτικό αποτέλεσμα 
και έμμεσες οδούς, ιδιαίτερα μέσω των 
αντιοξειδωτικών του ιδιοτήτων.

Επίλογος
Το Hypericum perforatum χρησιμοποι-
είται στην παραδοσιακή ιατρική εδώ και 
αρκετές εκατοντάδες χρόνια. Παρά το 
ότι οι ιδιότητες του δεν έχουν μελετη-
θεί ή κατανοηθεί πλήρως, το εκχύλισμα 
και οι απομονωμένες ενώσεις αυτού 
του φυτού έχουν επιδείξει νευροπρο-
στατευτικές δραστηριότητες. Η νευρο-
προστασία μπορεί να επιτευχθεί με μια 
άμεση δράση σε έναν ή περισσότερους 
μηχανισμούς, όπως ένα αντι-αποπτωτι-
κό αποτέλεσμα, ή έμμεσα, μέσω αντιο-
ξειδωτικών ιδιοτήτων. Χημικά, οι σχέσεις 
δομής-δραστικότητας υποδηλώνουν ότι 
η πλευρική αλυσίδα σακχάρου των φλα-
βονοειδών μπορεί να είναι σημαντική για 
νευροπροστατευτικές δραστηριότητες. 
Συνολικά, τα δεδομένα που συλλέχθη-
καν υποδηλώνουν μια προστατευτική 
επίδραση του H. perforatum και ορι-
σμένων από τις κύριες ενώσεις του στη 
νευροτοξικότητα, επομένως μια πιθανή 
ευεργετική δράση σε νευροεκφυλιστικές 
διαταραχές, όπως το Alzheimer και η νό-
σος του Parkinson. Ωστόσο, απαιτούνται 
περαιτέρω μελέτες για την πλήρη κατα-
νόηση και τον χαρακτηρισμό της δράσης 
αυτού του φυτού και των ενώσεων του 
και την πιθανή θεραπευτική του δράση.
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Στο κατάστημά μας,  
στην Εμμ. 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. Έίναι 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. Έίμαστε 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

ΔΕΙΤΕ 
ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΑΣ 

ΣΤΟ  ΤV
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 9.00

Σε εμάς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών τροφών σε ασυναγώνιστες τιμές. Θα βρείτε επίσης προιόντα μικρών Έλλήνων 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 . Έδώ 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» Είναι κάτι που 
δεν μπορούμε να ελέγξουμε? ΚΑΤΗΓΌΡΗΜΑΤΙΚΑ ΌΧΙ!!! ΕΜΠΙΣΤΕΎΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΌΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FULL HEALTH ΔΎΝΑΜΩΣΤΕ ΤΑ ΌΣΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΌΝ ΠΌΝΌ 

ΒΙΟΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8 | ΑΘΗΝΑ 
2103222901-902 | bioanagennesi@hotmail.com  

www.bioanagennisi.gr

Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube πληκτρολογώντας  
Βιο Αναγέννηση

ή απλώς σαρώστε το κωδικό QR στα δεξιά σας 

PAIN BLOCK, 60 VCAPS (UMP+QUATREFOLICR)
ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΩΝΙΑΣ // ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. ΕΟΦ: 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. ΑΎΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΔΌΜΙΚΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΔΙΝΕΙ ΤΌ 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: «Ό 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. Επιπλέον, καθιστά δυνατή τη μείωση της δοσολογίας ταυτόχρονης φαρμακευτικής αγωγής.»
Έπιλέξαμε 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. 
Έμπλουτίσαμε την φόρμουλα με την ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΟΥΡΙΔΙΝΗ (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.... ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ!!!

BONE SUPPORT 120 CAPS ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΩΝΙΑΣ / ΑΡ. ΓΝΩΣΤ ΕΟΦ: 85459 / 25-08-2020
ΔΩΣΤΕ ΣΤΑ ΌΣΤΑ ΣΑΣ ΔΎΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΌΧΗ! ΜΙΑ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΈΟΠΟΡΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΈΡΤΈΡΈΙ ΣΤΑ ΟΜΟΈΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑΤΙ:

 ▶ 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 ΦΌΡΜΌΎΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΌΣΤΕΌΠΌΡΩΣΗ ΠΌΎ ΜΌΝΌ Η FULL HEALTH ΣΑΣ ΠΡΌΣΦΕΡΕΙ ΜΕ ΕΓΓΎΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 
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
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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

Αν και οι δίαιτες νηστείας έχουν επι-
κριθεί από τους διατροφολόγους ότι 
είναι ανθυγιεινές, νέα έρευνα δείχνει 
ότι η λιμοκτονία κάνει τα αρχέγονα 
κύτταρα να παράγουν νέα λευκά αι-
μοσφαίρια, τα οποία καταπολεμούν τη 
μόλυνση. Έπιστήμονες στο Πανεπιστή-
μιο της Νότιας Καλιφόρνιας λένε ότι 
η ανακάλυψη θα μπορούσε να είναι 
ιδιαίτερα ευεργετική για άτομα που 
πάσχουν από κατεστραμμένο ανοσοποι-
ητικό σύστημα, όπως καρκινοπαθείς σε 
χημειοθεραπεία. Θα μπορούσε επίσης 
να βοηθήσει τους ηλικιωμένους των 
οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα γί-
νεται λιγότερο αποτελεσματικό καθώς 
μεγαλώνουν, καθιστώντας πιο δύσκολο 
για αυτούς να καταπολεμήσουν ακόμη 
και κοινές ασθένειες.

Οι ερευνητές λένε ότι η νηστεία «ανα-
ποδογυρίζει έναν αναγεννητικό διακό-
πτη» που ωθεί τα βλαστοκύτταρα να 
δημιουργήσουν ολοκαίνουργια λευκά 
αιμοσφαίρια, ουσιαστικά αναζωογο-
νώντας ολόκληρο το ανοσοποιητικό 
σύστημα. «Δίνει το ΟΚ για τα βλαστοκύτ-
ταρα να προχωρήσουν και να αρχίσουν 
να πολλαπλασιάζονται και να ανοικοδο-
μήσουν ολόκληρο το σύστημα», δήλωσε 
ο καθηγητής Valter Longo, καθηγητής 
Γεροντολογίας και Βιολογικών Έπιστη-
μών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. 
«Και τα καλά νέα είναι ότι το σώμα ξε-
φορτώθηκε τα μέρη του συστήματος 
που μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη ή 
είναι παλιά, τα αναποτελεσματικά μέρη, 
κατά τη διάρκεια της νηστείας. Τώρα, εάν 
ξεκινήσετε με ένα σύστημα που έχει υπο-
στεί μεγάλη ζημιά από χημειοθεραπεία ή 

γήρανση, οι κύκλοι νηστείας μπορούν να 
δημιουργήσουν, κυριολεκτικά, ένα νέο 
ανοσοποιητικό σύστημα».

Η παρατεταμένη νηστεία αναγκάζει 
το σώμα να χρησιμοποιεί αποθέματα 
γλυκόζης και λίπους, αλλά επίσης δι-
ασπά σημαντικό μέρος των λευκών 
αιμοσφαιρίων. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου νηστείας, αυτή η μείωση των 
λευκών αιμοσφαιρίων προκαλεί αλ-
λαγές που προκαλούν την αναγέννηση 
νέων κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος με βάση τα βλαστοκύτ-
ταρα.

Σε δοκιμές, ζητήθηκε από τους ανθρώ-
πους να κάνουν ταχεία νηστεία μεταξύ 
δύο και τεσσάρων ημερών σε διάστημα 
έξι μηνών. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν 
ότι η παρατεταμένη νηστεία μείωσε 
επίσης το ένζυμο PKA, το οποίο συν-
δέεται με τη γήρανση και μια ορμόνη 
που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και 
την ανάπτυξη όγκων.

«Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι η 
παρατεταμένη νηστεία θα έχει τόσο αξι-
οσημείωτο αποτέλεσμα στην προώθηση 
της αναγέννησης του αιμοποιητικού συ-
στήματος με βάση τα βλαστοκύτταρα», 
πρόσθεσε ο καθηγητής Longo. «Όταν 
λιμοκτονείτε, το σύστημα προσπαθεί να 
εξοικονομήσει ενέργεια και ένα από τα 
πράγματα που μπορεί να κάνει για να 
εξοικονομήσει ενέργεια είναι η ανακύ-
κλωση πολλών ανοσοκυττάρων που δεν 
χρειάζονται, ειδικά εκείνων που μπο-
ρεί να υποστούν ζημιά», δήλωσε ο Δρ 
Longo. «Αυτό που αρχίσαμε να παρατη-

ρούμε τόσο στην ανθρώπινη όσο και στη 
ζωική μας δουλειά είναι ότι ο αριθμός 
των λευκών αιμοσφαιρίων μειώνεται 
με παρατεταμένη νηστεία. Στη συνέχεια, 
όταν ταΐζετε ξανά, τα αιμοσφαίρια επι-
στρέφουν. Έτσι ξεκινήσαμε να σκεφτό-
μαστε, καλά, από πού έρχεται;».

Η νηστεία για 72 ώρες προστάτευσε 
επίσης τους καρκινοπαθείς από τις 
τοξικές επιπτώσεις της χημειοθερα-
πείας. «Ενώ η χημειοθεραπεία σώζει 
ζωές, προκαλεί σημαντική παράπλευ-
ρη βλάβη στο ανοσοποιητικό σύστημα. 
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 
υποδηλώνουν ότι η νηστεία μπορεί να 
μετριάσει μερικές από τις επιβλαβείς 
επιδράσεις της χημειοθεραπείας», δή-
λωσε η συν-συγγραφέας Tanya Dorff, 
βοηθός καθηγητής κλινικής ιατρικής 
στο USC Norris Comprehensive Κέντρο 
Καρκίνου και Νοσοκομείο.

«Απαιτούνται περισσότερες κλινικές με-
λέτες και οποιαδήποτε τέτοια διαιτητική 
παρέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο υπό την καθοδήγηση ιατρού. Διε-
ρευνούμε την πιθανότητα αυτά τα απο-
τελέσματα να ισχύουν σε πολλά διαφο-
ρετικά συστήματα και όργανα, όχι μόνο 
στο ανοσοποιητικό σύστημα», πρόσθεσε 
ο καθηγητής Longo.

Βιβλιογραφία

•  Knapton S, Fasting for three days can 
regenerate entire immune system, study 
finds. The Telegraph, 5 June 2014.

Του Άρη Δήμου, δημοσιαγράφου

Η νηστεία για μόλις τρεις  

ημέρες μπορεί να αναζωογονήσει 

ολόκληρο το ανοσοποιητικό 

σύστημα, ακόμη και στους 

ηλικιωμένους, έχουν βρει οι 

επιστήμονες σε μια ανακάλυψη που 

περιγράφεται ως «αξιοσημείωτη».
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Ο Παναγιώτης Μεταξάτος γεννή-
θηκε στο μεγαλύτερο νησί του Ιο-
νίου, την Κεφαλονιά, όπου πήγε 
και σχολείο και αποφοίτησε από 
το Εμπορικό Γυμνάσιο Αργο-
στολίου. Στη συνέχεια σπούδα-
σε Οικονομικά και Μάρκετινγκ 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το 
1985 ολοκλήρωσε έναν κύκλο 
σπουδών (4 χρόνια) στην Ατομι-
κή Ψυχολογία. Το 1995 πήρε το 
Doctora του στον Ψυχοπροσανα-
τολισμό από το Ινστιτούτο Ψυχο-
προσανατολισμού, για τις μελέτες 
του στο E.S.P.
Έχει διδάξει ψυχολογία πωλήσε-
ων σε αναγνωρισμένες σχολές 
Μάνατζμεντ- Μάρκετινγκ. Είναι 
συγγραφέας 2 βιβλίων που έχουν 
εκδοθεί στα Ελληνικά, Βουλγά-
ρικα και σύντομα στα Τούρκικα. 
Από φοιτητής ξεκίνησε τις εκδο-
τικές του δραστηριότητες και σή-
μερα είναι ιδρυτής και κύριος μέ-
τοχος σε 3 μεγάλους εκδοτικούς 
οίκους στην Ελλάδα (ΧΑΡΛΕΝΙΚ 
Α.Ε. Arlekin Bell, ΑΙΝΟΣ Ε.Π.Ε., 
ΑΛΚΥΩΝ Ο.Ε.). Είναι επίσης ιδι-
οκτήτης ενός ξενοδοχειακού συ-
γκροτήματος στην Κεφαλονιά. Το 
1977 παρακολούθησε για πρώτη 
φορά το σεμινάριο της Μεθόδου 
Silva και για 5 χρόνια ήταν πρό-
εδρος του Συλλόγου των Απο-
φοίτων. Το 1985 εκπαιδεύτηκαν 
στο Λαρέντο του Τέξας από τον 
ίδιο τον Jose Silva μαζί με τη γυ-
ναίκα του σαν παρουσιαστές της 
Μεθόδου.
Το 1992 διοργάνωσε με τη σύ-
ζυγό του στο Ζάππειο Μέγαρο 
το ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΟ με θέμα «Η Δύναμη του 
Νου» στην Αθήνα με συμμετοχή 
των Jose Silva, Uri Geller, Cleave 
Baxter, Robert Stone, Tag Powell, 
Rosa Rivas και Burt Goldman.
Το 1994 δημιούργησε το πρό-
γραμμα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, έναν 
εναλλακτικό τρόπο ζωής για σω-
ματική και πνευματική αποτοξί-
νωση σ’ ένα όμορφο κτήμα 300 
στρεμμάτων που έχει στην ΚΡΙ-
ΤΟΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ. Στο πρό-
γραμμα αυτό έχουν συμμετάσχει 
όλα αυτά τα χρόνια διασημότη-
τες του χώρου της NEW AGE 
όπως Jose Silva, Deepak Chopra, 
Uri Geller, David Furlong, John 
Neate ,  Robert  Stone,  Burt 
Goldman κ.α..
Το 2001 ίδρυσε με τη σύζυγό του 
το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο 
ΚΡΙΤΟΝΟΥ, έναν μη κερδοσκο-
πικό οργανισμό του οποίου είναι 
πρόεδρος.
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Σ΄ έναν μεγάλο βαθμό λοιπόν είμα-
στε δέσμιοι των πεποιθήσεών μας.
Οι πεποιθήσεις μας στην ουσία είναι 
οι απόψεις των άλλων που απλά υι-
οθετήσαμε. Να θυμάστε ότι ένα παιδί 
μέχρι τα 12-13 του χρόνια δέχεται 
πολλές πληροφορίες που θα απέρ-
ριπτε, αν τις δεχόταν σε μεγαλύτερη 
ηλικία που θα είχε αναπτύξει κριτική 
σκέψη. Διατηρούμε απόψεις τις οποίες 
όχι μόνο δεν αμφισβητούμε, γιατί ο 
εγκέφαλος έχει «φροντίσει» να τις 
επαληθεύσει (όλες οι απόψεις έχουν 
ποσοστό αλήθειας) αλλά τις υπερα-
σπιζόμαστε και σαν μοναδική αλήθεια.

Η εξέλιξη όμως έχει δείξει ότι σαν 
κοινωνία προχωρούμε μέσα από την 
ανατροπή αυτού που νομίζουμε πραγ-
ματικότητα. Τι να πρωτοθυμηθούμε, η 
Γη είναι επίπεδη, η Γη γυρίζει, η Γη δεν 
είναι ζωντανός οργανισμός κ.λπ.

Στο Μ.Ι.Τ. (ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥ-
ΤΟ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΈΤΗΣ) πληροφορούν 
τους φοιτητές του τρίτου έτους των 
ηλεκτρονικών ότι όσα έμαθαν στο 
πρώτο τα μισά δεν ισχύουν πλέον.

Σκεφθείτε λίγο πώς ήταν η ζωή μας 
πριν την κινητή τηλεφωνία, τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, τα διαστημι-
κά ταξίδια και φανταστείτε πώς μπορεί 
να είναι η ζωή μας τα επόμενα 50 
χρόνια, αν λάβετε υπόψιν ότι όλα όσα 
προανέφερα έγιναν τα τελευταία 50 
χρόνια ή και λιγότερα.

Δείτε πόση δυσκολία έχουν στη χρήση 
των νέων ηλεκτρονικών συσκευών 
που έχουν μπει στη ζωή μας, οι μεγά-
λοι σε ηλικία άνθρωποι, σε αντίθεση 
μάλιστα με τα μικρά παιδιά που νομί-
ζεις ότι γεννήθηκαν μαθημένα.

Η πραγματική δυσκολία δεν είναι στην 
έλλειψη γνώσης, αλλά στο γεγονός ότι 
οι περισσότεροι αρνούνται να δεχθούν 
ότι είναι σε θέση να το κάνουν. Δη-
λαδή είναι ένα περιοριστικό πιστεύω, 
όπως και τόσα άλλα που κουβαλάμε 
μέσα μας.

Σε πολλούς τομείς μάλιστα έχουμε 
ξεκινήσει ανάποδα.

Αντί να εστιάσουμε όλη την προσοχή 
μας στην υγεία και να μάθουμε με 
ποιον τρόπο να την διατηρούμε καλύ-

τερα και περισσότερο, εμείς δώσαμε 
όλη την προσοχή μας και την έρευνα 
στην αρρώστια που είναι η εκτροπή 
της υγείας και όχι ο κανόνας. 

Αντί να ξεκαθαρίσουμε τι πρέπει να 
γνωρίζουμε για να είμαστε περισσό-
τερο δημιουργικοί, ευχαριστημένοι 
και χαρούμενοι, επαναλαμβάνουμε 
στα εκπαιδευτικά μας κέντρα-«σχο-
λεία» ανούσιες βαρετές πληροφορίες, 
άχρηστες, που αποκοιμίζουν τον νου 
αντί να τον προκαλούν για νέες ανα-
καλύψεις.

Αντί να αναπτύσσουμε όλο και περισ-
σότερους τρόπους συνύπαρξης, συ-
νεργασίας, επικοινωνίας και χαράς με 
τους συνανθρώπους μας, βρίσκουμε 
χιλιάδες αφορμές για να διατηρούμε 
κλίμα έντασης, φόβου, απειλής και 
πολέμου που οδηγεί σε απομόνωση, 
μίσος και αλληλοεξόντωση.

Αντί να προστατεύουμε το περιβάλλον 
σαν τα μάτια μας, πριονίζουμε το κλαδί 
που καθόμαστε και θα πέσουμε μαζί 
του σ’ ένα άδοξο τέλος, ασυμβίβαστο 
με τις πραγματικές δυνατότητές μας.

Γιατί, ενώ όλα αυτά είναι τόσο λογικά 
και αυτονόητα για τους περισσότερους 
ανθρώπους, δυσκολευόμαστε να τα 
εφαρμόσουμε και αντιδρούμε πολλές 
φορές και από πάνω.

Απλά γιατί σ’ όλους μας αρέσουν οι 
αλλαγές, αρκεί εμείς να μην αλλάξου-
με σε τίποτε, ακόμη κι αν αυτό ξέρουμε 
πως είναι για το καλό μας.

Η επιστήμη έχει δώσει απάντηση σ’ 
αυτό. Αντιδρούμε σε όλα με βάση τα 
«προγράμματα» που έχουν εντυπω-
θεί στο computer «μυαλό» μας. Τα 
προγράμματα αυτά είναι ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
(αναπνοή, κτύπος καρδιάς, χώνεψη 
τροφής κ.λπ.) και ΝΟΗΤΙΚΑ (αυτά που 
δημιουργούμε με τις επαναλαμβανό-
μενες συμπεριφορές μας).

Τα βιολογικά μας προγράμματα μας 
προστατεύουν και μας διατηρούν στη 
ζωή. Έίναι αυτόματοι μηχανισμοί και οι 
περισσότεροι από εμάς έχουν ελάχιστο 
έλεγχο πάνω τους.

Τα νοητικά μας προγράμματα είναι 
επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές 

που κάνουμε από παιδιά και στο τέλος 
καταλήγουν σε συνήθειες. Μια συνή-
θεια γίνεται αυτόματη συμπεριφορά 
(οδήγηση, πλύσιμο δοντιών, κάπνι-
σμα, διάβασμα κ.λπ.) και λειτουργεί 
αντανακλαστικά. Αν για παράδειγμα, 
οδηγείς το αυτοκίνητό σου και μιλάς 
στον συνεπιβάτη σου ή στο κινητό σου 
και ξαφνικά σταματήσει το όχημα που 
προηγείται, το πόδι σου θα πάει αυτό-
ματα στο φρένο. Αυτό είναι ένα αντα-
νακλαστικό που σε προστατεύει. Αν 
όμως ο εγκέφαλός σου έχει συνδέσει 
κάθε φορά που είσαι μόνος να θέλεις 
να φας μια σοκολάτα τότε πιθανόν να 
αποκτήσεις κάποιο πρόβλημα βάρους, 
αν μάλιστα δεν είσαι και ιδιαίτερα κοι-
νωνικό άτομο.

Για να αλλάξεις μια τέτοια συμπερι-
φορά, χρειάζεται καταρχάς να συνει-
δητοποιήσεις ότι είναι απαραίτητο να 
«συγκρουσθείς» μ΄ έναν μηχανισμό 
που λειτουργεί αυτόματα, δηλαδή 
ασυνείδητα και σ’ αυτό οφείλεται η 
δυσκολία. Αν όμως είσαι αποφασι-
σμένος και έχεις αντιληφθεί τον «μη-
χανισμό», τότε μπορείς να βάλεις ένα 
καινούριο πρόγραμμα στη θέση του 
προηγούμενου, δηλαδή μια νέα συ-
μπεριφορά.

Πώς τώρα ανακαλύπτει κάποιος τέ-
τοια προγράμματα που λειτουργούν 
και σαν περιοριστικά πιστεύω; Απλά 
αναρωτιέται σε ποιους τομείς δεν τα 
πάει τόσο καλά όσο θα ήθελε. Όπου 
αισθάνεται «έλλειψη», αυτό δεν οφεί-
λεται σε αντικειμενική δυσκολία, αλλά 
στη δική του περιοριστική αντίληψη.

Οι περισσότεροι ρίχνουν την ευθύνη 
της δικής τους αδυναμίας σε παράγο-
ντες έξω από αυτούς, με αποτέλεσμα 
να περιμένουν κάποιος άλλος να κάνει 
κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα, όχι 
πάντως οι ίδιοι.

Μόνο όταν κάποιος πάρει την απόλυτη 
ευθύνη του εαυτού του, ανακαλύπτει 
και την τεράστια δύναμή του.

Και για να θυμηθούμε τον μεγάλο 
μας Καζαντζάκη στην «Ασκητική» (το 
τελευταίο βιβλίο του): «Να πάρουμε 
την ευθύνη για όλο τον κόσμο. Αυτό 
είναι αναγνώριση του τι μπορούμε να 
κάνουμε πραγματικά».

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΜΗΠΏΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ

Του Παναγιώτη Μεταξάτου

Στο Harvard βρήκαν ότι ο εγκέφαλος με τα 100 δις νευρώνες του δέχεται πάνω από 400 δις ερεθίσματα (bytes) 

το δευτερόλεπτο μέσω των γνωστών συχνοτήτων του φωτός, του ήχου, της οσμής, της αφής κλπ. Δυστυχώς, 

όμως, μόνο 2000 απ’ αυτά τα αναγνωρίζει .Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητας μας 

διαφεύγει. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται ότι ο εγκέφαλος σαν «συνθέτης» που είναι «στήνει» μια 

δική του πραγματικότητα, που συνήθως είναι οι «εγγραφές» που έχει από όσα έχει δει, ακούσει ή κυτταρικά 

μεταφέρονται μέσω του DNA του.

Ολιστική Υγεία
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η ελλιπής διατροφή και 
το αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στο ανοσοποιητικό 
μας αλλά και σε άλλα συστήματα, επιτάσσουν να 
ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε καλά τον οργα-
νισμό μας!

Η Natures Plus, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του 
σύγχρονου ανθρώπου, με πάνω από 50 χρόνια 
εμπειρίας στα συμπληρώματα διατροφής, προσφέ-
ρει για ακόµα µια φορά τη λύση. 

Η πολυβιταμίνη Source of Life Gold αποτελεί την 
πιο ολοκληρωµένη πολυθρεπτική φόρµουλα σε 
όλο στον κόσµο. 

•  Περιέχει περισσότερα από 200 θρεπτικά συστατικά, 
μεταξύ των οποίων βιταμίνες, μέταλλα, προβιοτικά, 
βότανα, υπερτροφές και συνένζυμο Q10

• 100% φυσικής προέλευσης

• Στις πιο απορροφήσιμες και βιοδιαθέσιμες μορφές

•  Με εξαιρετικά υψηλή και μετρήσιμη αντιοξειδω-
τική ικανότητα (2500 μονάδες ORAC ανά ημερήσια 
δόση)

• και ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΗ με σφρα-
γίδα για εγγυηµένη ενέργεια από την πρώτη δόση. 

Η Source of Life Gold, δεν είναι ένα ακόµα συµπλή-
ρωµα διατροφής, είναι ένας πανίσχυρος σύµµαχος 
της υγείας, στον οποίο µπορούµε πάντα να βασι-
ζόµαστε.
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Παίρνει το Χρυσό!

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη διατήρηση 
του οργανισμού. Ανακαλύφθηκαν από κοινού από τον Ολλανδό ιατρό Κρίστιαν Άικμαν και τον Άγγλο βιο-
χημικό Χόπκινς και πήραν το όνομά τους από το βιοχημικό Casimir Funk το 1911.

Η λέξη «βιταμίνη» προέρχεται από 
τη λατινική λέξη “vita”- ζωή. Η ονο-
μασία τους δεν είναι τυχαία γιατί οι 
βιταμίνες είναι ζωτικής σημασίας στη 
δημιουργία ενζύμων και σε μεταβο-
λικά μονοπάτια του οργανισμού σε 
κυτταρικό επίπεδο. Οι βιταμίνες δεν 
έχουν θερμιδική αξία. 

Η χορήγηση βιταμινών σε μορφή 
σκευάσματος μπορεί να είναι χρήσιμη 
για το παιδί όταν:

• Πάσχει από κάποια χρόνια ασθέ-
νεια (π.χ κυστική ίνωση, σύνδρομο 
δυσαπορρόφησης κλπ) ή έχει αλ-
λεργία σε κάποια τροφή.

• Ακολουθεί αυστηρή χορτοφαγική 
δίαιτα (vegan diet): χορηγείται βι-
ταμίνη Β12.

• Kαθυστερεί στη σωματική και νοη-
τική του ανάπτυξη.

• Πάσχει από ιλαρά: χορηγείται μία ή 
δύο δόσεις βιταμίνης Α ανάλογα με 
τη χώρα (οδηγίες Παγκόσμιας Ορ-
γάνωσης Υγείας)

Τα παιδιά είναι η πιο ευαίσθητη 
ηλικιακή ομάδα, σε ότι αφορά 
στα θρεπτικά συστατικά που 
πρέπει να λαμβάνουν γιατί οι 
διατροφικές και ενεργειακές 
τους ανάγκες είναι μεγάλες.
Πολλές φορές, όμως, δεν είναι εύκο-
λο να προσλαμβάνουν τα παιδιά όλες 
τις απαραίτητες βιταμίνες και τα στοι-
χεία που χρειάζονται και για το λόγο 
αυτό είναι ανάγκη να τους χορηγείται 
συστηματικά κάποιο πολυβιταμινού-
χο σκεύασμα. Πρόκειται για παιδιά 
που διαβάζουν έντονα και για πολλές 
ώρες ή που έχουν διατροφικές - πε-
πτικές διαταραχές, αδύναμο ανοσο-
ποιητικό σύστημα, παιδιά που αθλού-
νται έντονα και καθημερινά, παιδιά με 
χαμηλά επίπεδα σιδήρου.

Τα συμπληρώματα διατροφής λαμ-
βάνονται από το στόμα ως κάψουλα 
δισκίο σκόνη υγρό ή άλλη μορφή για 
να συμπληρώσουν τη δίαιτα. Περιέ-
χουν ένα ή περισσότερα από τα ακό-
λουθα συστατικά: Bιταμίνες, μέταλλα, 
βότανα, εκχυλίσματα από βότανα, 
αμινοξέα, λιπαρά οξέα ή έλαια, μου-
ρουνέλαιο και ιχθυέλαιο, προβιοτικά 

και πρεβιοτικά.

Το επίπεδο βιταμινών στα παιδιά 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
όπως είναι η ηλικία του παιδιού, το 
φύλο, το ύψος, τη συμμετοχή του σε 
αθλοπαιδιές, το εισόδημα του νοικο-
κυριού, το μορφωτικό επίπεδο της 
μητέρας. Η χρήση συμπληρωμάτων 
διατροφής φαίνεται να είναι ασφα-
λής - σπάνια αναφέρονται επιβλαβείς 
επιπτώσεις.

Τι στοιχεία και βιταμίνες  
χρειάζονται τα παιδιά;
-Η Βιταμίνη Ε είναι σημαντικός 
αντιοξειδωτικός παράγοντας με αντι-
μικροβιακή δράση. Οι πιο σημαντικές 
διατροφικές πηγές βιταμίνης Έ είναι 
τα φυτικά έλαια, τα δημητριακά, ορι-
σμένοι ξηροί καρποί. 

- Η βιταμίνη Α είναι λιποδιαλυτή 
βιταμίνη που ανευρίσκεται σε ζωικά 
τρόφιμα αλλά και σε πολλά φρούτα 
και λαχανικά που περιέχουν καροτε-
νοειδή -πρόδρομες ουσίες της βιταμί-
νης Α είναι απαραίτητη επαρκή όραση 
για την υποστήριξη της κυτταρικής 
ανάπτυξης.Έπιπρόσθετα διερευνάται 
η πιθανότητα να παίζει σημαντικό 
ρόλο στη μείωση του κινδύνου του 
παιδικού καρκίνου.

- Η βιταμίνη D είναι μία λιποδια-
λυτή βιταμίνη που παράγεται στον 
άνθρωπο στο δέρμα από την έκθεση 
σε ακτίνες UVB. Ακολουθεί μετατρο-
πή στην ενεργή της μορφή στο ήπαρ 
και στους νεφρούς. Τροφές πλούσιες 
σε αυτήν που περιλαμβάνουν λιπαρά 
ψάρια, κρόκους αυγών, λιπαρά τυριά 
είναι πολύ σημαντικές για τον επαρκή 
μεταβολισμό των οστών. Συνιστάται 
να ελέγχονται τα επίπεδα 25-υδρο-
ξυβιταμινης D3 στον οργανισμό και 
των παιδιών που λαμβάνουν μακρο-
χρόνια συμπληρώματα. Συχνά λήψη 
βιταμίνης D ενδείκνυται κατά τη δι-
άρκεια του πρώτου έτους της ζωής 
όταν υπάρχει κίνδυνος αλλά και για 
πρόληψη της ραχίτιδας της οστεοπε-
νίας και για την ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού. 

-Η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή 
βιταμίνη πού βρίσκεται στο ανθρώπι-

νο σώμα ως ασκορβικό οξύ. Κύριες 
πηγές αυτής είναι τα φρούτα και τα 
λαχανικά. Έίναι απαραίτητη για τη 
σύνθεση κολλαγόνου και άρα πολύ 
σημαντική για τη σταθερότητα του 
συνδετικού ιστού. Φαίνεται να είναι 
χρήσιμα σε υποτροπιάζουσες λοιμώ-
ξεις του αναπνευστικού κι έχει ευερ-
γετική επίδραση στην κατάθλιψη στα 
παιδιά.

- Η βιταμίνη B12 είναι υδατοδι-
αλυτή και ανευρίσκεται σε φυτικά 
αλλά και σε ζωικά προϊόντα είναι 
πολύ σημαντική για τη σωστή νευρο-
λογική λειτουργία αλλά και για χαμη-
λά επίπεδα ομοκυστεΐνης.

-Το ασβέστιο είναι πολύ σημαντικό 
για την ανάπτυξη των παιδιών αλλά 
και την αποφυγή μελλοντικών ασθε-
νειών των οστών.

-O ψευδάργυρος θωρακίζει το 
ανοσοποιητικό και προλαμβάνει το 
κοινό κρυολόγημα.

-Ο σίδηρος είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα στοιχεία που χρειάζεται ο 
ανθρώπινος οργανισμός. Συμβάλλει 
στην καλή υγεία της καρδιάς.

Η σπιρουλίνα -μικροσκοπικό φύκι- 
είναι ένα σχετικά συχνό συμπλήρω-
μα στα παιδιά. Έίναι γνωστή για τις 
αντιοξειδωτικές, αντιγηραντικές και 
αντικαρκινικές δράσεις αλλά και για 
την ενίσχυση της ανοσίας - πλούσια 
σε πρωτεΐνες απαραίτητα λιπαρά 
οξέα βιταμίνες.

Ποιά είναι τα καλύτερα 
συμπληρώματα βιταμινών  
για παιδιά;
Υπάρχουν πολλά συμπληρώματα δια-
τροφής για παιδιά, που μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ιδανικά να είναι σε υγρή μορφή για 
μεγαλύτερη απορρόφηση καθώς 
επίσης να συνδυάζουν πολυάριθμα 
μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και 
υπερτροφές (alfa alfa, μπρόκολο, 
σπιρουλίνα) σε κατάλληλες ποσότη-
τες. Σημαντική λεπτομέρεια να είναι 
εύγευστο για να μπορεί να λαμβά-
νεται ευχάριστα από το παιδί (γεύση 
πορτοκάλι)

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Έπιμέλεια: Τσιούμα Ζωγράφω

Η Τσιούμα Ζωγράφω είναι Δερματολό-
γος - Αφροδισιολόγος και διατηρεί ιδιω-
τικό ιατρείο στην Ηλιούπολη. Μετά από 
τρίμηνη εκπαίδευση στο Παθολογικό, 
Χειρουργικό και Καρδιολογικό τμήμα του 
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, υπηρέτη-
σε ως Αγροτικός Ιατρός στο Κέντρο Υγεί-
ας Αλεξάνδρειας Ημαθίας και αργότερα 
στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου. Έχει ειδι-
κευτεί για ένα έτος στην Παθολογία στο 
Π.Γ.Ν. "Ασκληπιείον" Βούλας και, στη συ-
νέχεια, ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στην 
Δερματολογία, αποκτώντας το 2011 τον 
τίτλο της ειδικότητας Δερματολογίας - 
Αφροδισιολογίας από το νοσοκομείο "Α. 
Συγγρός" του Εθνικού & Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, 
έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στην Κλασική Ομοιοπαθητι-
κή και έχει λάβει, κατόπιν εξετάσεων, το 
αντίστοιχο δίπλωμα της Ελληνικής Εται-
ρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

Τσ
ιο

ύμ
α Ζ

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

Προϊόν γνωστοποιημένο στον Ε.Ο.Φ. 96035 13/09/2022. 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.
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Συνιστώµενη δοσολογία:
Κάθε πρωί μετά το γεύμα, Hλικία 3 - 9 Δόση: 15 ml, 

Ηλικία 10 - 14 Δόση: 30 ml. 
Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.

Active
Ingredients

28
Day Supply
33

Η πλήρης Πολυβιταμίνη για παιδιά από 3 -14 ετών.

Την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
Τη σωστή ανάπτυξη των οστών
Τη μνήμη και την συγκέντρωση
Την ενίσχυση της διάθεσης
Την απαιτητική καθημερινότητα των παιδιών
Για παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ:



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

ΡΑΔΙΚΙ  Cichorium intybus

Φύλλα:  
Τραχιά, τριχωτά, 
με ζωηρό πράσινο 
χρώμα και σχήμα 
λόγχης, εκτός 
από αυτά της 
βάσης που είναι 
φτεροειδή

Φύλλα:  
Ωοειδή, ελλειπτικά 
και πριονωτά

Άλλες ονομασίες: Κιχώρι, Αροδίκι, Πίκρα, Πι-
κραλίδα, Πικροκόλλα, Πικρομάρουλο, Πικρορά-
δικο, Παπαδουλιά.
Περιγραφή: Πολυετές, ποώδες φυτό.
Πού βρίσκεται: Στην Έλλάδα συναντάται ως αυ-
τοφυές σε βουνά, άκρες δρόμων και ακαλλιέργη-
τα και πετρώδη χωράφια και ως καλλιεργούμενο.
Τι και πότε συλλέγεται: Τα φύλλα, τα άνθη και
η ρίζα του.
Γεύση: Πικρή.
Ιδιαιτερότητα: Ο Διοσκουρίδης, ο Πλίνιος, ο 
Θεόφραστος και ο Γαληνός έχουν αναφερθεί σε 
αυτό, επισημαίνοντας κυρίως τη διουρητική, ηπα-
τική και στομαχική του δράση. Σε κάποιες χώρες, 
παράγεται από τη ρίζα του με κατάλληλη επεξερ-
γασία ένα υποκατάστατο του καφέ.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ:
» Ως αφέψημα ή έγχυμα, με χρήση της ρίζας, 
ενισχύει τη λειτουργία του πεπτικού, ηπατικού 
και εντερικού συστήματος, ανοίγει την όρεξη και 
ανακουφίζει από δυσπεψία.
» Ως έγχυμα, με χρήση των φύλλων του, είναι 
τονωτικό της πέψης, αντιπυρετικό και δυναμω-
τικό μετά το κατέβασμα του πυρετού, χρήσιμο 
κατά των ηπατικών δυσλειτουργιών, όπως είναι 
οι χολολιθιάσεις και η χολοκυστίτιδα και κατά 
των δερματικών παθήσεων,  όπως λειχήνες και 
διάφοροι ερεθισμοί.
» Φρέσκα φύλλα στη σαλάτα έχουν υπακτική 
δράση και ανακουφίζουν με φυσικό τρόπο από 
δυσκοιλιότητα.

Άνθη:  
Γαλάζια, φύονται σε 
ακραία κεφάλια

Άνθη:  
Σκούρου ροζ και 
άσπρου χρώματος, 
σχηματίζουν δεσμίδες.

Βλαστός:  
Όρθιος, σκληρός,  πολύκλαδος

Βλαστός: 
Όρθιος, πολύκλαδος,  
τετραγωνικός, τριχωτός 
και κοκκινωπός

ΡΙΓΑΝΗ  Origanum vulgare

Άλλες ονομασίες: Αγριορίγανη, Αγριορίγανος 
Περιγραφή: Πολυετής θάμνος ή πόα, ύψους έως
80cm.
Πού βρίσκεται: Σε ολόκληρη την Έυρώπη, σε 
ξερά και πετρώδη εδάφη, κατά προτίμηση κοντά 
στη θάλασσα.
Τι και πότε συλλέγεται: Οι ανθοφόρες κορυ-
φές της, στο διάστημα μεταξύ καλοκαιριού και 
φθινοπώρου.
Γεύση: Πικρή και δριμεία. Υπερισχύει το έντονο
άρωμά της.
Ιδιαιτερότητα: Οι αρχαίοι Έλληνες τη χρησιμο-
ποιούσαν ευρέως στη βοτανοθεραπεία. Σύγχρο-
νες έρευνες έχουν αποδείξει ότι περιέχει ουσίες 
με αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση. Σε 
κάποιες περιοχές της Έλλάδας, αποτελούσε, κατά 
το παρελθόν, συστατικό σκευάσματος απωθητι-
κού για τις μύγες και τις ψείρες. Σήμερα, χρησι-
μεύει κυρίως ως καρύκευμα στη μαγειρική

ΒΑΣΙΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ:
» Ως έγχυμα, με χρήση των ανθοφόρων κο-
ρυφών της, είναι αποχρεμπτικό, εφιδρωτικό και 
αντισπασμωδικό γιατρικό για τις παθήσεις του 
αναπνευστικού συστήματος, την καταρροή, το 
βήχα, το άσθμα, την αμυγδαλίτιδα, τη βρογχίτιδα 
και τον κοκίτη. Έπιπλέον, είναι εμμηναγωγό, το-
νωτικό του αίματος και μαλακτικό για το στομάχι 
και το έντερο. Με πλύσεις λειτουργεί αντισηπτικά 
και επουλωτικά σε πληγές με πύον.
» Το αιθέριο έλαιο των ανθών και των βλαστών
της, το ριγανόλαδο, αραιωμένο σε νερό, ανακου-
φίζει από πονόδοντο και ρευματικούς πόνους, 
ενώ μερικές σταγόνες στο μπάνιο κατευνάζουν 
τη νευρική ένταση.
» Ως κατάπλασμα, με χρήση των βλαστών της, 
βοηθά στην αντιμετώπιση οιδημάτων και μω-
λώπων.

Επισήμανση: Να μη χρησιμοποιείται σε θεραπευτικές δόσεις, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γενικά, να μη 
χρησιμοποιείται εσωτερικά το αιθέριο έλαιό της. Ακόμη και η εξωτερική χρήση του, χρειάζεται προσοχή, γιατί 
μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό
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Στο κατάστημά μας,  
στην Εμμ. Μπενάκη 8, δώσαμε νέα 
διάσταση σε ότι μέχρι τότε γνωρίζατε  
σαν «κατάστημα βιολογικών»

Η FULL HEALTH σχεδιάστηκε από την ομάδα ειδικών διατροφολόγων του Βιο 
Αναγέννηση, και στηρίχτηκε στην τεχνογνωσία αλλά κυρίως στην εμπειρία τους. 
Κάθε προϊόν της σειράς FULL HEALTH είναι η ομάδα μας, τα άτομα που ξέρε-
τε και εμπιστεύεστε. Έίναι η ομάδα μας που δεν σας προτείνει απλά ένα προϊ-

όν αλλά σας υποστηρίζει συνολικά στην προσπάθειά σας να στηρίξετε με φυσικό τρόπο την υγεία σας. Έίμαστε 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

ΔΕΙΤΕ 
ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΑΣ 

ΣΤΟ ALERT 
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 9.00

Σε εμάς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών τροφών σε ασυναγώνιστες τιμές. Θα βρείτε επίσης προιόντα μικρών Έλλήνων 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. Έδώ 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

Gluco Support, 60 vcaps
ΑΡ. ΓΝΩΣΤ ΕΟΦ: 26392/18-03-2021
Νέα και βελτιωμένη σύνθεση με βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στον υγιή μεταβολισμό των υδατανθράκων. 
Ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των υψηλών τιμών σακχάρου στο αίμα.
Με: βιταμίνες Β1, Β6 που λειτουργούν σν ένζυμα στον σωστό μεταβολισμό των σακχάρων της τροφής, στην βελτίωση του τρόπου που τα κύτταρα χρησιμοποιούν τη γλυκόζη και 
στην αποτροπή της δυσανεξίας στην γλυκόζη. Με: χρώμιο και ψευδάργυρο που ενισχύουν και ομαλοποιούν την δράση της ινσουλίνης, μειώνουν την βουλιμία για κατανάλωση 
γλυκών και προστατεύουν από ανάπτυξη διαβητικής καρδιομυοπάθειας και νεφροπάθειας. Με: εκχύλισμα κανέλλας που περιορίζει την δράση των ενζύμων που διασπούν γρή-
γορα τους υδατάνθρακες και την απορρόφηση γλυκόζης μέσα στα κύτταρα
Με φυσικά συστατικά (για πρώτη φορά όλα σε μια φόρμουλα με δόσεις απόλυτα συνεργικές) όπως:

▶ΕΚΧΎΛΙΣΜΑ ΦΎΛΛΩΝ ΜΠΑΝΑΜΠΑ που έχει την μεγαλύτερη συγκέντρωση σε κοροσολικό οξύ. Το κοροσολικό υποστηρίζει τον μεταβολισμό της γλυκόζης και είναι πολύ ισχυρή αντιδιαβητική ένωση. Το κοροσολι-
κό οξύ: μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο πλάσμα σε 60 λεπτά, έχει υπογλυκαιμική δράση και Μειώνει την όρεξη και την επιθυμία για κατανάλωση ζάχαρης. ▶BITTER MELON, μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και 
βοηθά στην διατήρηση υγιών επιπέδων γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης. ▶BERBERIΝΕ H βερβερίνη έβελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα ανταποκρίνονται στην ινσουλίνη. ▶OPUNTIA-NOPAL (φραγκοσυκιά). 
Ο κάκτος χρησιμοποιείται συχνά για τον διαβήτη και τον μεταβολισμό κυρίως λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες που μειώνουν τα επίπεδα απορρόφησης των σακχάρων στο στομάχι και στο έντερο. 
▶GYMNEMA SYLVESTRE, γνωστό ως «καταστροφέας της ζάχαρης». Το Gymnema περιέχει ουσίες που μειώνουν την απορρόφηση της ζάχαρης από το έντερο. Μπορεί επίσης να αυξήσει την ποσότητα ινσουλίνης στο 
σώμα και την ανάπτυξη των κυττάρων στο πάγκρεας, αναστέλλει την ευχαρίστηση από την κατανάλωση γλυκού για περίπου 1 – 2 ώρες ▶INDIAN KINO Γνωστό ως «Θαυματουργή θεραπεία για τον διαβήτη». Στο GLUCO 
SUPPORT, χρησιμοποιήθηκε το πατενταρισμένο εκχύλισμα SILBINOL (σταθεροποιημένο σε πτεροστιλβένια) που με κλινικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι σε συνεργασία με το gymnema, μπορεί να δράσει αποτελεσματικά 
στην μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Έκχ Gymnema Sylvestre 350 mg (γυμνεμικά οξέα 89,77 mg) / Έκχ Bitter Mellon karela fruit) 300 mg (charantin 1.56 mg & πικρές ουσίες 43,08 mg) / Έκχ φλοιού κανέλλας Κευλάνης (πολυφαινόλες >30 mg) / 
Έκχ Banaba (lagerstroemia) 100 mg (κοροσολικό οξύ>1 mg) / Έκχ Indian Kino (silbinol) 50 mg / Έκχ Βερβερίνης 30 mg / Έκχ κάκτου Opuntia Nopal 30 mg / Βιτ Β1 10 mg / Βιτ Β6 10 mg / στοιχειακός ψευδάργυρος 5 mg / 
στοιχειακό χρώμιο 250 mcg ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: φυτική κυτταρίνη (υλικό κάψουλας)

R- Lipoic Acid 250 mg, 60 Vcaps  
ΣΎΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΌΦΗΣ ΜΕ R(+) ΛΙΠΌΙΚΌ ΌΞΎ
ΑΡ.ΓΝΩΣΤ.ΕΟΦ: 125960/22-10-2019
ΣΎΣΤΑΤΙΚΑ: 100% RALA με τη μορφή του νατριούχου άλατος (Na-RALA), φυτική κυτταρίνη
Η έρευνα δείχνει ότι το (R) -λιποϊκό οξύ είναι μια πιο βιολογικά δραστική μορφή  του λιποικού οξέος που προσφέρει μεγαλύτερα αντιοξειδωτικά και νευροπροστατευτικά οφέλη σε σημαντικά χα-
μηλότερες δόσεις από τις συνθετικές μορφές του λιποϊκού οξέος που είναι σήμερα διαθέσιμες.
Το λιποϊκό οξύ έχει χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τον υγιή μεταβολισμό του σακχάρου στο αίμα. 
Η αντίσταση στην ινσουλίνη,κατάσταση  στην οποία τα κύτταρα του σώματος σταματούν να ανταποκρίνονται σωστά στην ορμόνη ινσουλίνη, συμβαίνει σε κάποιο βαθμό σχεδόν σε όλους μας κα-
θώς γερνάμε. Έίναι ωστόσο πολύ πιο έντονη στα άτομα με προβλήματα διαχείρισης του σακχάρου . Το (R) -λιποϊκό οξύ ελαττώνει τα συμπτώματα της νευρικής βλάβης και μειώνει τον κίνδυνο 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (βλάβη των ματιών) που μπορεί να εμφανιστεί με κακώς ελεγχόμενο διαβήτη.Σε ότι αφορά την προστασία της όρασης από τις επιπλοκές του σακχαρώδους 
διαβήτη σημαντική είναι η δράση του λιποικού οξέος και στην αποτροπή και βελτίωση του γλαυκώμτος. Οι συντριπτικές αποδείξεις δείχνουν τώρα ότι το λιποϊκό οξύ μπορεί να είναι κρίσιμο για 
τη διατήρηση όχι μόνο των βέλτιστων επιπέδων σακχάρου στο αίμα βοηθώντας το σώμα να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη, αλλά και για την υποστήριξη της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και των βα-
σικών πτυχών της προστασίας της καρδιαγγειακής υγείας, της  ενδοθηλιακής λειτουργίας  και του μεταβολικού συνδρόμου. Με το (R) -λιποϊκό οξύ, τα κύτταρα θωρακίζονται απέναντι στην φθο-
ρά και τον εκφυλισμό που οι υψηλές τιμές γλυκοζυλίωσης δημιουργούν .
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Η ΦΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΑ ΥΓΙΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ!!! 
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FULL HEALTH
Το πρόβλημα διαχείρισης και υποστήριξης των φυσιολογικών τιμών του σακχάρου στο αίμα είναι πολύπλοκο και απασχολεί πολλούς από εμάς. Σίγουρα η διατροφή, η ιατροφαρμακευτική αγωγή και ο υγιεινός τρόπος 
ζωής είναι σημαντικοί παράγοντες. Ωστόσο η διεθνής βιβλιογραφία και η επιστημονική έρευνα έχουν καταδείξει ότι πολλά φυτικά συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμη 
βοήθεια στον σωστό μεταβολισμό των υδατανθράκων και κατά συνέπεια στην ρύθμιση του σακχάρου .Αυτά χρησιμοποίησε η FULL HEALTH στον σχεδιασμό του GlucoSupport, που υπόσχεται σίγουρα αποτελέσματα. 
Σας προτείνει δε, παράλληλα,να λαμβάνετε συμπλήρωμα R-λιποικού οξέος, το οποίο επίσης έχει κλινικά αποδειχθεί ότι προστατεύει τα κύτταρα από την καταστροφή και την γήρανση που προκαλεί η γλυκοζυλίωση.



ΣΕΛΙΝΟ  Apium graveolens

Άλλες ονομασίες: Άπιο το βαρύοσμο
Περιγραφή: Διετές φυτό, με ύψος έως 50cm
Πού βρίσκεται:  Αυτοφύεται στις ακτές της Αγ-
γλίας και Ουαλίας, ενώ ως καλλιεργούμενο συνα-
ντάται σε πολλά μέρη του κόσμου.
Τι και πότε συλλέγεται: Οι σπόροι μετά την άν-
θηση του φυτού το δεύτερο χρόνο, η ρίζα το φθι-
νόπωρο και τα φύλλα και οι βλαστοί στο διάστημα 
μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου.
Γεύση: Γλυκόπικρη.
Ιδιαιτερότητα: Χρησιμοποιείται σαν τροφή και 
σαν βότανο για περισσότερα από 3.000 χρόνια. 
Στην αρχαία Έλλάδα, από σέλινο φτιάχνονταν τα 
στεφάνια των νικητών στους αγώνες των Νεμέ-
ων. Σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει τις ηρε-
μιστικές, αντισπασμωδικές και καταπραϋντικές 
του ιδιότητες. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ: 
» Ως αφέψημα, με χρήση της ρίζας, είναι κατά της 
χολολιθίασης και τονωτικό σε περιπτώσεις έντονης 
πνευματικής εργασίας. Με χρήση των σπόρων είναι 
διουρητικό και ανακουφιστικό στους ρευματισμούς.
» Ως έγχυμα, με χρήση των σπόρων του, είναι 
διουρητικό, αντισηπτικό και αποτοξινωτικό, βελ-
τιωτικό της κυκλοφορίας του αίματος, κατάλληλο 
για την αντιμετώπιση ουρικής αρθρίτιδας, ρευμα-
τοπαθειών, αρθρίτιδας, ποδάγρας, κυστίτιδας και 
μολύνσεων της ουροδόχου κύστης.
» Το κατάπλασμα με χρήση των φύλλων είναι θε-
ραπευτικό για μώλωπες και πληγές.
» Ό χυμός του φυτού είναι θρεπτικό και τονωτικό 
ρόφημα, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση διαφό-
ρων προβλημάτων του ουροποιητικού και της νευ-
ρικής εξάντλησης.

Άνθη:  
Μικροσκοπικά, 
λευκού χρώματος

ΣΚΟΡΔΟ Allium sativum

Άλλες ονομασίες: Άλλιο το εδώδιμο.
Περιγραφή: Πολυετές, βολβώδες φυτό, με ύψος 
έως ένα μέτρο
Πού βρίσκεται: Κατάγεται από την Ασία, αλλά 
καλλιεργείται σε παγκόσμια κλίμακα.
Τι και πότε συλλέγεται: Οι βολβοί στο τέλος 
του καλοκαιριού.
Γεύση: Δριμεία και καυτή.
Ιδιαιτερότητα: Αποτελούσε βασική τροφή στην 
Αίγυπτο, όπου χρησίμευε ως δυναμωτικό των 
σκλάβων. Γνωστή είναι η δοξασία ότι αποτελεί φυ-
λακτό που προστατεύει από τα μάγια, τις δυνάμεις 
κακών πνευμάτων και το «κακό μάτι». Σήμερα, η 
χρήση του έχει συνδεθεί με ευεργετική επίδραση 
στην καρδιακή λειτουργία και ερευνάται η ενδε-
χόμενη αντικαρκινική δράση του. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ: 
» Νωπές σκελίδες, είναι ιδανικές για μείωση των 
επιπέδων χοληστερόλης και σακχάρου του αίμα-

τος, διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιο-
λογικά επίπεδα, τόνωση του νευρικού και καρδι-
αγγειακού συστήματος, γενικότερη απολύμανση 
του οργανισμού και ενίσχυσή του κατά του καρκί-
νου. Έπιπλέον, οι σκελίδες του αποτελούν φάρμα-
κο αντιμικροβιακό και αντιβιοτικό, κατάλληλο για 
την αντιμετώπιση κρυολογήματος, πυρετού, βήχα, 
βρογχίτιδας, διάρροιας, πονόλαιμου, λαρυγγίτιδας, 
αμυγδαλίτιδας, φαρυγγίτιδας, καθώς και εντερι-
κών και στομαχικών λοιμώξεων βαριάς μορφής 
(γαστρεντερίτιδα, δυσεντερία).
» Ό χυμός των σκελίδων του είναι ιδανικός για 
πεπτικές δυσλειτουργίες και λοιμώξεις. 
» Ως έμβρεγμα, με χρήση 3-4 σκελίδων, συστήνε-
ται κατά των εντερικών παρασίτων.
» Καταπλάσματα σκόρδου επιταχύνουν τη θε-
ραπεία πυωδών ελκών, δοθιηνών, κονδυλωμάτων, 
κάλων και δερματικών μολύνσεων, συμπεριλαμβα-
νομένης της ακμής, ενώ ανακουφίζουν και από πό-
νους ρευματισμών και νευραλγιών.

Ρίζα:  
Βολβός καλυμμένος  
με άσπρη φλούδα

Άνθη:  
Μικρά, 
ανοιχτόχρωμα 
πράσινα, άσπρα 
ή ροζ

ΣΚΟΥΤΕΛΛΑΡΙΑ  Scoutellaria

Περιγραφή: Αειθαλές φυτό, με ύψος έως 60 cm.
Πού βρίσκεται: Αυτοφύεται στις Η.Π.Α. και τον 
Καναδά, σε μέρη με υγρασία και ηλιοφάνεια.
Τι και πότε συλλέγεται: Τα υπέργεια μέρη το 
καλοκαίρι, κατά προτίμηση μετά τον 3ο χρόνο.
Γεύση: Πικρή και κάπως στυφή.
Ιδιαιτερότητα: Στην Αμερική χρησιμοποιούταν 
από τους Τσερόκι ως γυναικείο βότανο, εμμηνα-
γωγό και χρήσιμο για την αποβολή του πλακού-
ντα, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε το φυτό 
και σε τελετές εξαγνισμού που σχετίζονταν με το 
ζήτημα της εμμήνου ρύσεως. Ακόμη αποτελούσε 
γι’ αυτούς το αντίδοτο της λύσσας. Γιατροί του 
19ου αιώνα είχαν ανακαλύψει τη νευροτονωτική 
δράση του φυτού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ: 
» Ως έγχυμα, με χρήση των επίγειων τμημάτων, 
είναι καταπραϋντικό, ηρεμιστικό, αντιφλεγμονώ-
δες, παυσίπονο, αντισπασμωδικό και τονωτικό, 
που βοηθά στην αντιμετώπιση ανησυχίας, υπερέ-
ντασης, ευσυγκινησίας, ευερεθιστότητας, αϋπνίας, 
δυσμηνόρροιας, μυϊκών και προεμμηνορροϊκών 
εντάσεων και ενισχύει τη λειτουργία του νευρι-
κού συστήματος.

» Το αφέψημα με χρήση των επίγειων τμημάτων, 
είναι αντιπυρετικό.

» Το βάμμα των νωπών μερών του συστήνεται για 
τη μελαγχολία, την κατάθλιψη, τη νευρική ένταση 
και τους πονοκεφάλους. 

Άνθη:  
Ροζ-μπλε

Φύλλα:  
Λεπτά και 
επίπεδα

Φύλλα:  
Οδοντωτά και 
λεία

Βλαστός:  
Όρθιος, διακλαδιζόμενος

Βλαστός: 
Στιλπνός και γραμμωτός

Επισήμανση: Να μη χρησιμοποιείται σε θεραπευτικές δόσεις, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή από πάσχο-
ντες από κάποια νεφρική δυσλειτουργία. Επίσης, να μη χρησιμοποιείται εσωτερικά το αιθέριο έλαιό του, χωρίς 
την επίβλεψη ειδικού. Καλύτερα, η εξωτερική χρήση του ελαίου να αποφεύγεται σε συνθήκες ηλιοφάνειας. Οι 
σπόροι που προορίζονται για σπορά δεν είναι κατάλληλοι για φαρμακευτική χρήση.

Επισήμανση: Εκτός της αναπόφευκτης δυσοσμίας της αναπνοής, είναι δυνατό να προκληθεί και στομαχικός 
ερεθισμός. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, να αποφεύγεται η εσωτερική του χρήση (εξαι-
ρείται η κατανάλωσή του στις μικρές δοσολογίες που απαιτεί η μαγειρική). Επιπλέον, να μη χορηγείται ως βότα-
νο σε παιδιά κάτω των 12 ετών, χωρίς την επίβλεψη ειδικού.
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Ο τρόπος που σκεφτόμαστε για το 
σώμα μας είναι η γνωστική εικόνα του 
σώματός μας. Αυτό μπορεί να οδηγή-
σει σε ενασχόληση με το σχήμα και 
το βάρος.
Οι συμπεριφορές μας όμως είναι η συ-
μπεριφορική εικόνα του σώματός μας. 
Όταν ένα άτομο δεν είναι ικανοποιη-
μένο με την εμφάνισή του, μπορεί να 
απομονωθεί ή να χρησιμοποιήσει αν-
θυγιεινές ακόμα και ακραίες και επι-
κίνδυνες συμπεριφορές ως μέσο για 
να αλλάξει την εμφάνιση.

ΤΙ ΛΈΝΈ ΟΙ ΜΈΛΈΤΈΣ; 
Μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπι-
στημίου του Μιζούρι σε σχεδόν 900 
νεαρούς ενήλικες που ερωτήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
κορωνοϊού διαπίστωσε ότι πάνω από 
το 40% πίστευε ότι θα ήταν χειρότερο 
να πάρεις 25 κιλά κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας παρά να μολυνθείς από τον 
COVID-19. Για να είμαστε σαφείς, σχε-
δόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες 
θα προτιμούσαν να έρθουν σε επαφή 
με έναν δυνητικά θανατηφόρο ιό παρά 
να πάρουν βάρος. Αυτό το στατιστικό 
υπογραμμίζει τη συλλογική μας μάχη 
για την εικόνα του σώματος, καθώς 
και την πολιτισμική «λιποφοβία» που 
την τροφοδοτεί.
Μια άλλη έρευνα διαπίστωσε ότι το 
97% των γυναικών έχουν τουλάχι-
στον μία σκέψη «Μισώ το σώμα μου» 
την ημέρα, και κατά μέσο όρο, 13 από 
αυτές τις σκέψεις την ημέρα. Αυτή εί-
ναι σχεδόν μια αρνητική σκέψη για το 
σώμα τους κάθε ώρα. 

ΠΏΣ Η ΈΙΚΟΝΑ  
ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ ΣΧΈΤΙΖΈΤΑΙ  
ΜΈ ΤΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ; 

Η αρνητική εικόνα σώματος είναι ένα 
κοινό σύμπτωμα στις περισσότερες 
διατροφικές διαταραχές. Έξαιτίας αυ-
τού, η εξάσκηση της θετικότητας του 
σώματος μπορεί να είναι ένα εξαιρετι-
κό εργαλείο για την αποκατάσταση. Η 
θετικότητα του σώματος έχει να κάνει 
με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο 
σκεφτόμαστε για το σώμα μας και το 

φαγητό μας αντί να αλλάξουμε το ίδιο 
το σώμα μας εφόσον βέβαια βρίσκεται 
στα όρια του ισορροπημένου βάρους.
Στην κοινωνία μας, η εμφάνιση είναι 
συχνά ο τρόπος με τον οποίο αξιολο-
γούμαστε αρχικά από τους άλλους. Οι 
περισσότεροι δεν μπορούν να μετα-
μορφώσουν το γενετικά κληρονομη-
μένο σώμα τους για να ανταποκριθούν 
στα ακραία ιδανικά ανεξάρτητα από τη 
διατροφή και την άσκηση. Η σωματική 
δυσαρέσκεια προκύπτει όταν ένα άτο-
μο δεν είναι σε θέση να επιτύχει αυτό 
το κοινωνικά καθορισμένο επίπεδο ελ-
κυστικότητας (που προβάλλεται συνή-
θως μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύ-
ωσης) παρά τη μεγάλη προσπάθεια που 
καταβάλλεται για να αλλάξει.
Όταν το ρεαλιστικό σώμα ενός ατόμου 
και οι ιδανικές εικόνες των προβαλλό-
μενων προτύπων δεν ταιριάζουν, αυτό 
μπορεί συχνά να οδηγήσει σε προβλή-
ματα ψυχικής υγείας, όπως διατροφι-
κές διαταραχές, διαταραχές διάθεσης 
και αγχώδεις διαταραχές. Όσοι παλεύ-
ουν με την ανορεξία και τη βουλιμία 
εμπλέκονται σε επικίνδυνες συμπερι-
φορές όπως λιμοκτονία, αυτοπροκα-
λούμενος εμετός, υπερβολική άσκηση 
και κατάχρηση καθαρτικών και διαφό-
ρων ακραίων και επικίνδυνων για την 
υγεία τρόπων ως τρόπων να ασκούν 
τον έλεγχο. 

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΏΜΑΤΟΣ 
Η αποδοχή του σώματός μας στηρί-
ζεται στο να συμπεριφερόμαστε στο 
σώμα μας με σεβασμό και φροντίδα, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των βα-
θύτερων ανασφάλειών μας, και να 
γνωρίζουμε ότι κάποιες μέρες θα εί-
ναι πιο δύσκολες από άλλες. Σε τελι-
κή ανάλυση, η αποδοχή του σώματος 
αφορά τον προβληματισμό σχετικά 
με το γιατί νιώθουμε αρνητικά προς 
το σώμα μας και πώς μπορούμε να 
βρούμε ειρήνη με το σώμα μας χω-
ρίς να χρειάζεται να το αλλάξουμε σε 
ακραίο βαθμό. 
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι είναι διαφο-
ρετική έννοια η βελτίωση μιας εικόνας 
από την μετατροπή της σε ένα μη ρε-
αλιστικό πρότυπο. Έκεί η ισορροπία 
είναι αμφιταλαντευόμενη τις περισσό-

τερες φορές. 
Όταν ένα άτομο είναι σε θέση να απο-
δεχτεί, να εκτιμήσει και να σεβαστεί το 
σώμα του, αυτό μπορεί να περιγραφεί 
ότι έχει θετική εικόνα σώματος. Η υψη-
λότερη αυτοεκτίμηση, η οποία υπαγο-
ρεύει το πώς αισθάνεται ένα άτομο για 
τον εαυτό του, μπορεί να επηρεάσει 
κάθε πτυχή της ζωής και να συμβάλει 
στην ευτυχία και την ευημερία.
Για την επίτευξη και την κατάκτηση της 
αποδοχής του σώματός μας προϋπο-
θέτει να έχουμε μια υγιή προοπτική και 
συμπεριφορά, να ακολουθούμε έναν 
ισορροπημένο τρόπο ζωής με πιο υγι-
εινές στάσεις και πρακτικές σχετικά με 
το φαγητό και την άσκηση και έτσι να 
είμαστε συντονισμένοι και ανταποκρι-
νόμενοι στις ανάγκες του σώματός μας.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος όσον αφο-
ρά το σχήμα, το μέγεθος και την εμφά-
νιση ενός σώματος όσο φυσικά ανήκει 
στα υγιή πρότυπα. Το να αμφισβητείς 
τα ιδανικά ομορφιάς και να μάθεις να 
αποδέχεσαι το σχήμα του σώματός σου 
είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη θετική 
εικόνα του σώματος. Έχουμε τη δύνα-
μη να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέ-
πουμε, αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε 
το σώμα μας.
1. Το πρώτο βήμα είναι να συνειδητο-

ποιήσουμε ότι δεν ήρθαμε σε αυτόν 
τον κόσμο μισώντας το σώμα μας. 
Σκεφτείτε ότι για κάθε κακό που 
σκέφτεστε για το σώμα σας, κάποιο 
σύστημα ή βιομηχανία θα ωφεληθεί. 
Η αληθινή απελευθέρωση του σώ-
ματος απαιτεί την αποσυναρμολό-
γηση αυτών των συστημάτων μέσω 
της μάθησης και της υπεράσπισης.

2. Χωρίς να κρίνετε τον εαυτό σας για 
τις κακές σκέψεις, αναγνωρίστε τις 
και προσπαθήστε να απαγκιστρωθεί-
τε από αυτές. Πείτε στον εαυτό σας: 
«Σκέφτομαι άσχημα το σώμα μου» ή 
«Α, είναι πάλι η αφήγηση για το κακό 
σώμα». Έστιάστε στην παρατήρηση 
των σκέψεων παρά στις ίδιες τις 
σκέψεις. Αναγνωρίστε ότι δεν είστε 
οι κακές σκέψεις σας. 

3.  Ένα άλλο βήμα στηρίζεται στο γε-

ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΈΙΝΑΙ  
Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ;  
Η εικόνα του σώματος είναι ένας συνδυασμός των σκέψεων και των συναισθημάτων που έχουμε για το σώμα 
μας. Η εικόνα σώματος μπορεί είναι για κάποιον από μια θετική σκέψη έως και έκφραση αρνητικών εμπειριών 
όπως και ο συνδυασμός και των δύο που εναλλάσσονται. Η εικόνα του σώματος επηρεάζεται από εσωτερικούς 
(π.χ. προσωπικότητα) και εξωτερικούς (π.χ. κοινωνικό περιβάλλον) παράγοντες.

Της Γεωργίας Μεγαρίτη, Βιολόγος BSc, Μοριακή Διατροφολόγος 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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γονός ότι πολλοί από εμάς συμμε-
τέχουμε σε επαναλαμβανόμενους 
ελέγχους σώματος κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας. Ίσως ζυγίζεστε 
συχνά ή δοκιμάζετε ρούχα. Ίσως 
είναι πιο αυτόματο ή ασυνείδητο 
να κοιταζόμαστε επανειλημμένα 
στον καθρέφτη, ειδικά να εστιάζου-
με σε ορισμένα μέρη του σώματος. 
Όταν εμφανίζεται αυτή η παρόρμη-
ση, προσέξτε το, ονομάστε το και 
δώστε στον εαυτό σας συμπόνια. 
Στη συνέχεια, ανακατευθύνετε την 
προσοχή και τη συμπεριφορά σας 
σε κάτι άλλο.

4. Έξασκήστε τη ριζική αποδοχή: Η 
ριζική αποδοχή περιλαμβάνει την 
πλήρη και ολοκληρωτική αποδοχή 
σε όλη την ύπαρξη: μυαλό, σώμα 
και πνεύμα. Η ριζική αποδοχή δεν 
σημαίνει ότι κάτι σου αρέσει ή το 
εγκρίνεις, αλλά σημαίνει ότι το απο-
δέχεσαι. Η ριζοσπαστική αποδοχή 
του σώματος μπορεί να ακούγεται 
σαν, «Αυτό είναι το σώμα μου. Απο-
δέχομαι το σώμα μου όπως είναι». 
Πάρτε μια στάση ή στάση που ευνο-
εί την αποδοχή ή την προθυμία να 
συμμετάσχετε σε αυτή την πρακτι-
κή. Μετά σκεφτείτε το υγιές πρότυ-
πο ποιο είναι. 

5. Θεωρήστε το σώμα σας ως υποκεί-

μενο, όχι ως αντικείμενο: Τόσο με-
γάλο μέρος της κουλτούρας της δι-
ατροφής μας ενθαρρύνει να πιστεύ-
ουμε ότι το σώμα μας είναι κάτι που 
πρέπει να βλέπουμε, να επιδεικνύ-
ουμε, να κρύβουμε, να κρίνουμε ή 
να συγκρίνουμε. Αλλά το σώμα σας 
είναι ικανό για πολλά περισσότερα. 
Αντί να εστιάσετε στο πώς φαίνεται 
το σώμα σας (αντικείμενο), σκεφτεί-
τε τι μπορεί να κάνει. 

6. Κάντε μια απογραφή αξιών: Ποιες 
είναι οι βασικές σας αξίες; Τι πρε-
σβεύεις; Όταν μεγαλώσετε, ίσως κο-
ντά στο τέλος της ζωής σας, φαντα-
στείτε να κοιτάτε πίσω στα χρόνια 
σας. Τι θα πεις ότι ήταν σημαντικό 
για σένα; Τι αφιερώσατε πολύ χρό-
νο ανησυχώντας; Τι θα θέλατε να 
δώσετε μεγαλύτερη προτεραιότη-
τα; Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να 
σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε τις 
αξίες σας. χρόνος, προσοχή.

7. Έξασκηθείτε στην ευγνωμοσύνη του 
σώματος: Κάθε μέρα, βρείτε τουλά-
χιστον ένα πράγμα για το οποίο εί-
στε ευγνώμονες στο σώμα σας. Αν 
το σώμα σας μπορούσε να αντιστα-
θεί σε όλες τις επικρίσεις, τις κρί-
σεις και τις καταχρήσεις που έχετε 
πετάξει στο δρόμο του, τι θα έλεγε; 

8. Τέλος η συνεργασία με έναν εξου-

σιοδοτημένο θεραπευτή μπορεί να 
βοηθήσει ένα άτομο να βελτιώσει 
την εικόνα του σώματός του. Μια 
αρκετά βοηθητική επιλογή είναι η 
γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία 
(CBT). Η CBT μπορεί να βοηθήσει 
στην αλλαγή συμπεριφορών, σκέ-
ψεων και συναισθημάτων σε πολ-
λούς τομείς.
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� Εύκολη τοποθέτηση
� Χωρίς αλλαγή ανταλλακτικού.
� Έχει προφίλτρο.
� Περιέχει ειδικές MICRON µεµβράνες.
� Με 5 στάδια φιλτραρίσµατος που 

περιλαµβάνουν υλικά πιστοποιηµένα 
απο το NSF International όπως KDF 
και υψηλής ποιότητας ενεργό κοκκώδη 
άνθρακα από κέλυφος καρύδας.

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

� Η µονάδα περιέχει πατενταρισµένα υλικά 
KDF τα οποία είναι αποτελεσµατικά στην 
µείωση του αρσενικού & άλλων βαρέων 
µετάλλων, που είναι επικίνδυνα για τον 
οργανισµό.

� Συνιστάται για χρήση σε κρύα γραµµή 
παροχής νερού, ελεγχόµενου δηµοτικού 
δικτύου ύδρευσης. 

� Εγγύηση εργοστασίου - H2O.

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

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

* Το πληρώνεις 
µία φορά & πίνεις 

για 6 χρόνια
φρέσκο, καθαρό νερό!

50
χρόνια
παρουσίαςπαρουσίας

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ!

WATER HELLAS
Water Purification Filters

Ozone generators

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

φρέσκο, καθαρό νερό!

5050
όνια
ουσ αςοοουυυυσσσσίίίααααςςςς

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ! Μεγάλη

προσφορά
!

από300€

µόνο250€*
∆ιάρκεια ζωής: 6 χρόνια
38.000 λίτρα

H2O CT

* Ισχύς προσφοράς 
έως 31/12/2022
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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

Π
άρ

ης
 Π

απ
αχ

ρήστος

Διατροφή και Υγεία

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΈΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΈΣ ΣΥΝΗΘΈΙΈΣ 
ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΈΣ: ΓΙΝΈΤΑΙ;
Το λάθος που γίνεται τις γιορτινές 
μέρες είναι ότι επικρατεί η λογική 
άσπρο-μαύρο. Μπορεί για παράδειγμα 
να φας μερικά μπισκότα παραπάνω και 
ως δια μαγείας να ξεχάσεις την προ-
σπάθεια που είχες καταβάλει το προ-
ηγούμενο διάστημα και να σκεφτείς 
ότι θα επιστρέψεις στην ισορροπημένη 
διατροφή από το νέο έτος. Σίγουρα 
θέλεις να είσαι και να νιώθεις υγιής. 
Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να 
προσαρμόσεις τους στόχους σου στα 
καινούρια δεδομένα! 

ΘΈΣΈ ΝΈΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Μπορείς να σκεφτείς:
• τι θα μπορούσες να παραλείψεις από 

τις λιχουδιές των Χριστουγέννων 
που πραγματικά δε θα σου λείψει;

• τι είναι αυτό που θέλεις να απο-
λαύσεις και να θυμάσαι μέσα στις 
γιορτές πραγματικά;

Μπορεί για παράδειγμα να κάνεις γυ-
μναστική τρεις φορές την εβδομάδα, 
ωστόσο για τον Δεκέμβρη να θέσεις 
έναν νέο στόχο όπου θα γυμνάζεσαι 
μία φορά την εβδομάδα. Έτσι, αντί 
να σκέφτεσαι ότι έχασες δύο προ-
πονήσεις θα σκέφτεσαι ότι πέτυχες 
το νέο, προσαρμοσμένο σου στόχο. 
Αντίστοιχα και για το βάρος σου, εάν 
βρίσκεσαι σε μία διαδικασία μείωσης 
βάρους τότε ο στόχος για τον μήνα 
αυτό μπορεί να είναι  η διατήρηση 
του βάρους σου ώστε να συνεχίσεις 
δυναμικά τον Ιανουάριο. 

ΒΑΛΈ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΈΣ 
ΠΡΟΤΈΡΑΙΟΤΗΤΈΣ
Άδραξε την ευκαιρία των ημερών 
για να ευχαριστηθείς τρόφιμα που 
αγαπάς, χωρίς να νιώθεις έπειτα ότι 
χρειάζεται να το «πληρώσεις» αντικρί-
ζοντας έναν άλλο αριθμό στη ζυγαριά.  
Και υπάρχουν τόσοι πολλοί πειρασμοί 
αυτή την περίοδο του χρόνου, που 
πραγματικά εάν υποκύψεις σε όλους 
το πιθανότερο είναι να αυξηθεί το 
βάρος σου! Το να δοκιμάσεις απ’ όλα, 
ακόμη κι από αυτά που δεν θέλεις 
πραγματικά, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση βάρους έως και 2 κιλά τις δύο 
εβδομάδες των εορτών μόνο.

ΠΟΙΈΣ ΈΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΈΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΠΈΙΡΑΣΜΩΝ;
Πρώτη Κατηγορία: Περιλαμβάνει 
εποχιακές λιχουδιές, οι οποίες όμως 
δεν αποτελούν κάτι πολύ ξεχωριστό 
εάν τις παρατηρήσεις καλύτερα. Μπο-
ρεί για παράδειγμα να είναι πολύ-
χρωμα μπισκότα σε διάφορα χριστου-
γεννιάτικα σχέδια. Τι είναι όμως στην 
πραγματικότητα; Κλασσικά μπισκότα 
τα οποία μπορείς να βρεις όλο τον 
χρόνο, χωρίς κάτι ιδιαίτερο στη γεύση 
τους. Πώς μπορείς να τα αντιμετω-
πίσεις αυτά; Σαν διακοσμητικά που 
είναι πολύ ωραίο να χαζεύεις αλλά 
όχι απαραίτητα να τα προμηθεύεσαι 
και να τα καταναλώνεις.
Δεύτερη Κατηγορία: Αποτελούν 
γλυκά ή τρόφιμα τα οποία είναι πραγ-
ματικά ξεχωριστά για σένα σε γεύση, 
ωστόσο είναι διαθέσιμα αρκετά συχνά 
μέσα στο χρόνο. Μπορεί να είναι κά-
ποιο γλυκό ή ακόμη και φαγητό. Έτσι 
τη μέρα των Χριστουγέννων μπορούν 
να μην αποτελέσουν την πρώτη σου 
επιλογή, μιας που αν θελήσεις μπο-
ρείς να τα έχεις κατά τη διάρκεια του 
χρόνου.
Τρίτη Κατηγορία: Χριστουγεννιάτικοι 
πειρασμοί δεν είναι άλλα από τα παρα-
δοσιακά εδέσματα που θα βρεις μόνο 
αυτή την περίοδο. Ήδη θα σκέφτεσαι 
μερικά, αναφέρομαι στα μελομακάρο-
να, το πανετόνε, τις δίπλες, τη γεμιστή 
γαλοπούλα και ό,τι άλλο μπορείς να 
φανταστείς. Όποια λοιπόν κι αν είναι η 
δική σου ιδιαίτερη λιχουδιά, την οποία 
βρίσκουμε μόνο αυτή την εποχή του 
χρόνου, σου προτείνω να φυλάξεις 
την όρεξή σου και να την βάλεις ως 
προτεραιότητα στις επιλογές σου, συ-
γκριτικά με όλους τους άλλους πειρα-
σμούς που κυκλοφορούν.

ΔΩΣΈ ΈΜΦΑΣΗ  
ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Το να απολαύσεις κάτι έχει μεγάλη 
αξία, όταν όμως υπερκαταναλώσεις 
ένα φαγητό ή τρόφιμο χωρίς καν να 
καταλάβεις τις γεύσεις του, τότε αρ-
χίζει να σε επιβαρύνει σωματικά και 
ψυχολογικά. Προσπάθησε να δημιουρ-
γήσεις μία πλήρη εμπειρία που μόνο 
ευχάριστες σκέψεις θα σου αφήσει! 
Πολλές φορές όταν δεν είμαστε σί-

γουροι αν κάνει να φάμε κάτι, για πα-
ράδειγμα κάποιο τρόφιμο που έχουμε 
ενοχοποιήσει στο μυαλό μας, τότε το 
καταναλώνουμε πολύ γρήγορα. Άφησε 
όλες σου τις αισθήσεις ελεύθερες, δες 
τη λιχουδιά σου, μύρισε τα αρώματα, 
πιάσε το φαγητό με το χέρι σου ή με 
το πιρούνι σου, άκουσε τον ήχο που 
μπορεί να κάνει η πρώτη σου μπουκιά. 
Όλα αυτά θα συνδυαστούν με τη γεύ-
ση του, όταν τελικά φτάσει στο στόμα 
σου, προσφέροντάς σου τη μέγιστη 
απόλαυση.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΈΙΣ ΝΑ 
ΚΑΝΈΙΣ
• Μάσησε αργά το φαγητό σου, θα σε 

βοηθήσει να αντιληφθείς καλύτερα 
το αίσθημα κορεσμού

• Κάνε μια βόλτα με τα πόδια μετά το 
οικογενειακό τραπέζι, θα αυξήσει 
την κίνησή σου μέσα στη μέρα, θα 
βοηθήσει στην πέψη και την καλύτε-
ρη διαχείριση της γλυκόζης από τον 
οργανισμό και θα σου προσφέρει 
ευεξία. 

•  Δώσε έμφαση στις φυτικές ίνες και 
ειδικότερα σε τρόφιμα που περι-
έχουν συνδυασμό φυτικών ινών 
και νερού, όπως τα φρούτα και τα 
λαχανικά! Σε βοηθούν να χορταίνεις 
περισσότερο μέσα στη μέρα. Κατα-
νάλωσέ τα ως σνακ ή ως συνοδευ-
τικά στα κυρίως γεύματα.

•  Τα υπόλοιπα γεύματά της ημέρας 
να είναι ισορροπημένα: Όποια κι αν 
είναι η «διατροφική παρασπονδία» 
σου φρόντισε τις υπόλοιπες ώρες 
της ημέρας να επιλέγεις ποικιλία 
τροφίμων!

ΤΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΈΙΣ
Αν σε αγχώνει η διατροφή των γιορτι-
νών ημερών, θυμήσου ότι αποτελούν 
ένα μικρό ποσοστό του έτους. Μπο-
ρείς να φροντίσεις τη διατροφή σου 
τις υπόλοιπες μέρες του έτους και τα 
Χριστούγεννα να απολαύσεις γεύσεις, 
στιγμές, ξεκούραση, διασκέδαση και 
ό,τι άλλο θέλεις. Έπέστρεψε στο καθη-
μερινό σου πρόγραμμα διατροφής και 
ξέχνα κάθε «κίνηση» αποτοξίνωσης! 
Θα βρεις και πάλι τον ρυθμό σου, η 
ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση, 
είναι τρόπος ζωής άλλωστε! 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Του Πάρη Παπαχρήστου, Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, MSc, Ιδρυτής του medNutrition.gr & Συγγραφέας

Η αγαπημένη εποχή των περισσότερων πλησιάζει. Πέραν από τους εντυπωσιακούς στολισμούς, η περίοδος 

αυτή είναι συνώνυμη με μια διατροφική «αποδιοργάνωση», καθώς είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι 

από διάφορα εορταστικά εδέσματα και λιχουδιές που ξυπνούν γεύσεις και μυρωδιές. Η αλήθεια είναι πως 

όσο πλησιάζουμε προς τις δύο εβδομάδες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τείνουμε να γυμναζό-

μαστε λιγότερο, να καταναλώνουμε ίσως περισσότερα γλυκά, αλκοόλ και να συγκεντρωνόμαστε συχνότερα 

σε οικογενειακά γεύματα, άρα και μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού.



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 
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Παρουσίαση βιβλίου

Ό βουδισμός αποτελεί φιλοσοφία και όχι θρησκεία. Γεννήθηκε 
στην Ινδία, εδραιώθηκε στο Θιβέτ με τον Βουδισμό και στην Κίνα 
συνδυάστηκε με τον Ταοισμό και έφτασε στο απόγειό του στο Ια-
πωνικό Ζεν Μαχαγιάνα. Όμως, αυτό που πρέπει να γίνει κατανο-
ητό είναι ότι οι ουσιαστικές αρχές Ζεν είναι παγκόσμιες. Θα μπο-
ρούσα να πω για παράδειγμα ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωκράτης, 
ο Ηράκλειτος και άλλοι πολλοί που δεν συγκαταλέγονται στους 
πραραδοσιακούς βουδιστές της Ζεν παράδοσης, παραταύτα είναι 
από τους σημαντικότερους δασκάλους του Ζεν. Το Ζεν, ένας από 
τους βασικότερους λόγους που έχει κάνει την υπέρβαση σε σχέση 
με όλα τα φιλοσοφικά παρελθοντικά ρεύματα είναι ότι μετέτρε-
ψε τα πάντα σε διαλογισμό: την κηπουρική, τις πολεμικές τέχνες, 
την ξιφασκία, την τοξοβολία, το βάδισμα, το να φτιάχνεις και να 
απολαμβάνεις το τσάι σου… 

ΑΝΑΡΩΤΙΈΜΑΙ  ΤΙ ΣΧΈΣΗ 
ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΈΧΈΙ ΤΟ ΖΈΝ ΜΈ 

ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΚΥΝΉΓΙ;
Της Καλλιρόης Γακή

Ο Μιχαήλ Καρπαθίου είναι 
ειδικευμένος στη Συμβου-
λευτική Ψυχικής υγείας 
στη Σωματική Ψυχοθερα-
πεία καθώς και στη Θερα-
πεία Gestalt. Επίσης έχει 
πάρει εκπαίδευση στη ψυ-
χοθεραπεία της Φαινομε-
νολογικής σκέψης της Συ-
στημικής Αναπαράστασης 
κατά Bert Hellinger. 
Είναι συγγραφέας 9 βιβλί-
ων αυτογνωσίας και έχει 
εκπαιδευτεί στην Κινεζι-
κή Παραδοσιακή Ιατρική 
με μεταπτυχιακή εξειδί-
κευση σε θέματα ψυχικής 
υγείας – Ψυχοσωματικά. 
Αυτό που τον χαρακτηρί-
ζει είναι μια καινοτόμος 
και ολιστική προσέγγιση, 
η οποία παντρεύει αρμο-
νικά την Ανατολή με την 
Δύση. Είναι ιδρυτής του 
κέντρου ψυχικής υγείας 
Humanology.
Έχει ασχοληθεί με το θέμα 
της σεξουαλικότητας μέσα 
από μια συνθετική οπτι-
κή η οποία παντρεύει την 
Ανατολή με την Δύση και 
τις αρχαίες παραδόσεις με 
τη σύγχρονη επίσημη. Με-
ταξύ των άλλων έχει γρά-
ψει και το βιβλίο Σεξουαλι-
κή Αλχημεία.

Υποστηρίζει ότι όλες οι πράξεις της ζωής 
μας μπορούν να μεταμορφωθούν σε 
διαλογισμό. Το υποβρύχιο ψάρεμα εί-
ναι μόνο η αφορμή, αποτελεί την σκλη-
ρή επικάλυψη του όστρακου που μέσα 
του κρύβει το μαργαριτάρι. Η σχέση του 
κυνηγού με την φύση, τη θάλασσα, την 
σκόπευση και τα θηράματα αποτελούν 
συμβολικά σημεία αναφοράς για την 
κατανόηση της φύσης του νου. (Έτσι 
λοιπόν, με αφορμή το υποβρύχιο κυνή-
γι) καθώς ο αναγνώστης διαβάζει τις 
βιωματικές ιστορίες του συγγραφέα, 
θα προσαρμόσει τις βασικές αρχές του 
ευ ζην στα δικά του μέτρα και σταθμά, 
για να συντονιστεί με τα αιώνα μυστικά 
που θα τον οδηγήσουν στο μονοπάτι της 
αυθόρμητης τελειότητας της ζωής. Θα 
ανακαλύψει τα πολύτιμα μαργαριτάρια 
του Ζεν, τα οποία ως φάροι ζωής μας συ-
ντονίζουν με την αυθεντική μας ύπαρξη.

Ποια ήταν η βαθύτερη πρόθεση 
πίσω από την συγγραφή αυτού του 
βιβλίου; 
Η λέξη Ζεν χρησιμοποιήθηκε διότι στην 
ουσία της είναι ότι πιο κοντινό σαν έν-
νοια σε αυτό που θέλει να εκφραστεί 
μέσα από εμένα. Η προσπάθειά μου 
μέσα από αυτό το βιβλίο είναι να γί-
νει ο άνθρωπος ανοιχτός σε όλες τις 
δυνατότητες που υπάρχουν, να αμφι-
βάλει αδυσώπητα για όλα τα όρια που 
τον περιβάλλουν ώστε να μπορεί να 
κινηθεί, να μπορεί να αλλάξει. Έτσι, 
μια μέρα καθώς παλεύει με όλο του το 
είναι, αυθόρμητα θα γεννηθεί μια δι-
ορατικότητα που θα είναι αποκλειστι-
κά δική του, πέρα από δόγματα, μόνο 
μέσα από την κατανόηση του εαυτού 
του, μεταμορφώνοντας τη σκλαβιά σε 
ελευθερία. Πράττοντας μ’ αυτόν τον 
τρόπο, δεν πολεμά μόνο στο πλευρό 
της ύπαρξης, μα δημιουργεί ολοένα και 

περισσότερη ύπαρξη. Ολοκληρώνεται 
και εκπληρώνει κάθε του χρέος, όταν 
φτάσει στο σημείο να κατανοήσει ότι 
δεν υπάρχει έτοιμος δρόμος, ούτε δά-
σκαλοι, ούτε διδασκαλία. Ότι ο καθένας, 
για να ξεφύγει από το πεπερασμένο και 
να ακουμπήσει το αιώνιο, οφείλει να το 
κάνει μόνος του καταστρέφοντας τελεί-
ως κάθε μίμηση όσο οδυνηρό και αν εί-
ναι, όσο κι αν σε φοβίζει, τότε, μόνο θα 
αναδυθεί η αυθεντικότητά σου. Στην 
εποχή μας υποφέρουμε από μοντερνι-
σμό, είμαστε ασθενείς από την άρρωστη 
συνθηκολόγηση του μεταμοντέρνου 
δήθεν πνευματικού δρόμου. Πιστεύω, 
πως είναι καλύτερα να ζεις στο περι-
θώριο πάρα ανάμεσα στον πνευματι-
κό υλισμό. Οι δήθεν πνευματικά ηθικοί 
ακολουθούν ένα άκαμπτο κομφορμισμό 
από αδυναμία να γίνουν ανήθικοι. Για 
τον λόγο αυτό δεν εντάχθηκα ποτέ στα 
πλαίσια κάποιου ιδρύματος ή κάποιας 
οργάνωσης αλλά ούτε και ακολούθη-
σα τυφλά κάποιον ειδήμονα αναπαρά-
γοντας αυτοματοποιημένα τα λεγόμε-
να του. Δεν είμαι καν οπαδός του Ζεν 
ή του Τάο. Δεν είμαι οπαδός ούτε του 
ίδιου μου του εαυτού. Το μόνο που με 
διακατέχει είναι μια δίψα για γνώση και 
αισθητική, και αυτή η αισθητική είναι η 
ηθική μου, η οποία με οδήγησε στην 
ανακάλυψη του ωραίου, της αρμονίας 
και του μέτρου σε κάθε διάσταση του 
γίγνεσθαι. 

Πιστεύετε ότι για εμάς τους Ελλη-
νες είναι μια προσέγγιση το Ζεν που 
μπορεί να μας ταιριάζει με βάση την 
ιστορία μας; 
Μέσα στο πολύχρονο και διαπολιτισμι-
κό σεργιάνι μου στο μονοπάτι της πνευ-
ματικότητας, η γεύση της Έλλάδας και 
της θάλασσας ήταν αδύνατον, να μη χα-
ραχθούν στην ψυχή μου. Οι ρίζες μου 

παραμένουν εκεί που ως παιδί μάτωσα 
τα γόνατά μου και λάξευσα τον ανδρι-
σμό μου, εκεί όπου η θάλασσα δένει το 
λευκό με το γαλάζιο και η ουσία μετα-
τρέπεται σε φως. Με τέτοιο τρόπο ζει 
η Έλλάδα - μαζί με τους θρύλους της, 
καθώς η διαχρονική παρουσία της με 
μία κόσμια και ταυτόχρονα απόκοσμη 
ομορφιά θα συνεχίσει να σμιλεύει την 
πνευματική εξέλιξη του ανθρώπινου 
είδους. Το παράδοξο μονοπάτι του Ζεν 
το συναντούσα καθώς γινόμουν φορέ-
ας του χρόνιου ρυθμού, και μέσα από 
την γονιμοποιό βακχεία του Διονύσου, 
ταξίδευα στην ιερή μανία και την έκστα-
ση. Αυτό αποτελούσε την υπέρβαση του 
νου, κι έναν ύμνο πάνω στον διχασμό 
της ανθρώπινης ψυχής, μεταξύ λογικής 
και ένστικτου, και την έκφραση των αλ-
ληλοαναιρετικών και ρευστών ταυτο-
τήτων, Απόλλωνα και Διονύσου. Έίχα 
ενσωματώσει ότι ουσία της ζωής δεν 
μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από την 
χρήση του εγκεφάλου. Η αίσθηση της 
«Μέθεξης» πολλές φορές συνεπάγεται 
αυτό που οι Μαινάδες (Ιέρειες του θεού 
Διονύσου) επιδίωκαν, την Μυσταγωγική 
Μανία-Έκσταση. Η Μυσταγωγική Μα-
νία αποτελεί αυτό που ονομάζει το Ζεν 
φώτιση και βρίσκεται πέρα από τα όρια 
του νου. «Τα μεγαλύτερα αγαθά, λέει ο 
Σωκράτης στον Φαίδρο, μας έρχονται δια 
της Μανίας, και ο Πλατών συμπληρώνει, 
με την προϋπόθεση ότι η Μανία μας δί-
νεται από Θεία Δωρεά». 

Αυτά που περιγράφετε αποτελούν 
εμπειρίες στις οποίες είχατε φλερ-
τάρει με το θάνατο και αφορούν 
δικά σου βιωματικά περιστατικά. 
Τι δηλώνει αυτό για εσάς;
Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή μου που 
αισθανόμουν ο τελευταίος, ο πιο μονα-
χικός από τους ανθρώπους, στερημέ-
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Παρουσίαση βιβλίου

νος από αγάπη και φιλία, η ψυχή μου, 
χόρεψε σαν παλιά μαούνα σκεπασμένη 
στην αλμύρα σε τερατώδη θάλασσα και 
χωρίς προορισμό! Ήμουν στο μεταίχμιο 
μεταξύ θεού και ζώου, τρέλας και λογι-
κής, τάξεως και χάους, είμαι και δεν εί-
μαι, ζωής και θανάτου, οργισμένος και 
πράος. Καθώς αυτό το ερωτικό παιχνίδι 
των αντίθετων δυναμικών συνέβαινε, 
εμπνεόμουν να αφήσω τις αντιστάσεις 
του Έγώ μου και να επιτρέψω στη ζωή 
να διεισδύσει μέσα μου. Δεν μπορούσα 
να είμαι ένα γρανάζι μέσα στον κοινω-
νικό ιστό με τα κομφορμιστικά δεδομέ-
να, δεν έπαιρνα την περσόνα μου στα 
σοβαρά. Έγώ ένας τσαρλατάνος, είχα 
πλήρη επίγνωση, κι είχα εκμεταλλευθεί 
απολύτως την ηλιθιότητα, την κενότητα, 
την απληστία και την ματαιοδοξία των 
κοινωνικών επιταγών, δεν είχα την αυ-
θάδεια να θεωρώ τον εαυτό μου εμπο-
ρεύσιμο, ένα δημόσιο κλόουν. Αποτυχία 
όμως για εμένα ήταν οτιδήποτε με απο-
μάκρυνε από τον Θεό εντός μου, ζούσα 
σαν να μην υπάρχω, είχα αποτύχει κοι-
νωνικά, όμως αισθανόμουν πετυχημέ-
νος υπαρξιακά και συναισθηματικά. Δεν 
είχα παντρευτεί ούτε είχα σκοπό να πα-
ντρευτώ και να κάνω παιδιά και έτσι να 
κερδίσω την κοινωνική αποδοχή για τον 
ιερό ρόλο του γονέα. Δεν φοβόμουν να 
πεθάνω μόνος και ούτε ήθελα να κάνω 
παιδιά για να με γηροκομήσουν, ήμουν 
ένας (αλήτης). Ξέρεις, η λέξη αλήτης έχει 

μεγάλη σχέση με την λέξη πλανήτης, ο 
πλανήτης περιστρέφεται στο περιθώριο 
όπως και ο αλήτης και αυτό του δίνει την 
δυνατότητα για μια πιο σφαιρική αντίλη-
ψη της κοινωνίας και της ζωής, ήμουν 
ένα (spiritual αλάνι). Από τα πολλά που 
ήθελα να μάθω, τα παρά πολλά, επέτρε-
ψε μου να σου πως ένα ποθούσε η ψυχή 
μου προπάντων άκρως αυστηρά και 
απόλυτα, την ελευθερία. Κάθε αλλαγή 
ήταν και ένας μικρός θάνατος, και κάθε 
νέα αρχή μια νέα ζωή, έτσι ξόρκιζα την 
φθορά σε μικρές δόσεις, κι έτσι υπενθύ-
μιζα στον εαυτό μου πως να αισθάνεται 
ζωντανός. Δεν φοβόμουν τον οργισμένο 
Ποσειδώνα, οι ιδέες είναι θάλασσες που 
έπρεπε να τις διασχίσω , και όχι λιμάνια 
για να αράξω. Έτσι προέτρεπα τον εαυ-
τό μου να μπει σε νησιά πρωτοειδωμέ-
να. Δεν ήθελα να γίνω σκλάβος της συ-
νήθειας, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν 
είναι ευτυχισμένος στη δουλειά του και 
την οικογένειά του. Δεν ήθελα να γίνω 
ένας ακόμα άνθρωπος που δεν θα ρι-
σκάρει τη σιγουριά του για την αβεβαι-
ότητα του να τρέξει πίσω από ένα όνει-
ρο, και το εγκαταλείπει προτού το αρ-
χίσει. Έμαθα τελικά ότι μέσα Βαθιά στο 
χειμώνα της ψυχής μου πίσω από την 
υπερβολή και την σκληρότητα ζούσε μια 
ανίκητη άνοιξη και υπήρχε απεριόριστη 
ευαισθησία. Η εμπειρία μου έπεσε σαν 
μετεωρίτης πάνω στην παγωμένη λίμνη 
της καρδιάς μου. 

Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει ως 
νόημα στη ζωή μέσα από την μέχρι 
τώρα διαδρομή σας;
Η ελευθερία, η αλήθεια, η αγάπη, ο 
Θεός, το σωστό, αυτές είναι έννοιες 
που ανήκουν σε αυτούς που είναι τρο-
μοκρατημένοι με το σύμπαν, τη ζωή. 
Οι έννοιες αυτές δεν είναι φίλοι σου 
ούτε, όμως, το λάθος, το μίσος, ο θυ-
μός και ο φόβος είναι εχθροί σου. Αυ-
τός ο μηδενισμός όμως δεν έχει σκοπό 
να σε βγάλει από τον δρόμο της αρετής 
και να σε βάλει στο δρόμο της κακίας. 
Έχει σκοπό να σε διδάξει ότι η φύση 
των φαινομένων είναι η κενότητα. Αν 
απελευθερωθείς από τις έννοιες αυ-
τές, θα είσαι στο τελευταίο σκαλοπάτι 
πριν την αφύπνιση. Όλα τα συμβάντα 
είναι ένα απατηλό και μαγικό παιχνίδι-
σμα της κοσμικής αρχής στον καθρέ-
πτη της υποκειμενικής μας αντίληψης. 
Κάθε πρόθεση σου είναι αυθόρμητη και 
προκύπτει από την αυθεντική σου φύση. 
Δεν υπάρχουν φωτισμένοι, δεν υπάρ-
χει ανώτερος ή κατώτερος εαυτός. Γι’ 
αυτό πρέπει να κάνουμε το ταξίδι μας 
στον κόσμο αυτό χαρούμενο, απολαυ-
στικό, γεμάτο ευδαιμονία και να παρα-
δώσουμε τον κόσμο αυτό ομορφότερο, 
με περισσότερη συνείδηση και αισθητι-
κή από αυτόν που λάβαμε. Αυτή είναι η 
πληρωμή μας, και αυτό το χρέος μας, 
σε αυτούς που θα έρθουν. 

Το ψάρεμα είναι μόνο 
η αφορμή. Αποτελεί τη 
σκληρή επικάλυψη του 
όστρακου,  μέσα στο 
οποίο κρύβεται το μαρ-
γαριτάρι. Η σχέση του 
κυνηγού με τη φύση, τη 
θάλασσα, και τα θηράμα-
τα, αποτελεί συμβολικό 
σημείο αναφοράς για 
την κατανόηση της φύ-
σης του νου.
Με αφορμή το ψάρεμα, 
λοιπόν, και καθώς ο ανα-
γνώστης διαβάζει τις βι-
ωματικές ιστορίες του 
συγγραφέα που συμπε-
ριλαμβάνονται στην πα-

ρούσα μελέτη, θα προσαρμόσει τις βασικές αρχές του ευ 
ζην στα δικά του μέτρα και σταθμά, για να συντονιστεί 
με τα αιώνια μυστικά του Ζεν, τα οποία θα επιφέρουν την 
αυτογνωσία και που θα τον οδηγήσουν στο μονοπάτι της 
αυθόρμητης τελειότητας της ζωής. Θα ανακαλύψει τα πο-
λύτιμα μαργαριτάρια του Ζεν, τα οποία ως φάροι ζωής μάς 
συντονίζουν με την αυθεντική μας ύπαρξη.
Είναι ευκολότερο να πούμε τι ΔΕΝ είναι Ζεν παρά να το 
ορίσουμε με ακρίβεια. Σε αυτό ακριβώς, άλλωστε, έγκει-
ται η γοητεία του. Η βαθύτερη ουσία του Ζεν δεν μπορεί 
να εκφραστεί μέσα από τις λέξεις, ούτε μπορεί να εντα-
χθεί σε κάποιο δόγμα. Απαιτεί πειραματισμό και πρακτι-
κή εφαρμογή, όπως περίπου και το ψάρεμα. Το Ζεν, πάνω 
από όλα, αποτελεί μία εμπειρία, μια διαδικασία για την 
απελευθέρωση του ανθρώπου. Το βιβλίο περιλαμβάνει 
ασκήσεις και διαλογισμούς αυτεπίγνωσης.

Για ρυτίδες, σύσφιξη, ακµή, ουλές, 

ξηροδερµία, κηλίδες του δέρµατος, 

σηµάδια, ραγάδες, ατονία και χαλάρωση. 

∆ερµοαναπλαστική σειρά ΜΕ ΕΚΚΡΙΜΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ 96%
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Η ΜΕΓΆΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ,
ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΆΙ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉΣ ΥΓΕΙΑΣ
• Βιολογικά προϊόντα διατροφής και 

καλλυντικά

• Οικολογικά προϊόντα (είδη υγιεινής, 
ρούχα, απορρυπαντικά, είδη προσω-
πικής περιποίησης, είδη σπιτιού κλπ)

• Φυσικά οικολογικά υλικά

• Υπηρεσίες οικολογίας

• Συμπληρώματα διατροφής

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτο-
βολταικά, βιομάζα, ανεμογεννήτριες)

• Ανακύκλωση - ∆ιαχείριση φυσικών 
πόρων και αποβλήτων

• Αγροτουρισμός- Οικοτουρισμός

• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Μη 
Κυβερνητικοί Οργανισμοί

• Προστασία της φύσης και του περι-
βάλλοντος, των άγριων ζώων και του 
δίκαιου εμπορίου

• Εκδόσεις βιβλίων που συνάδουν με 
το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της 
Έκθεσης

• ∆ημόσιοι Οργανισμοί- Τοπική Αυτοδι-
οίκηση- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Υπηρεσίες πιστοποίησης, εκπαίδευσης 
και συμβουλευτικής

• Υπηρεσίες εναλλακτικής υγείας
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Στόχος της Έκθεσης είναι η προώθηση του οικολογικού τρόπου ζωής, η προβολή των βιολογικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, η πολύπλευρη ενημέρωση επισκεπτών και επαγγελματιών, ώστε το 
ATHENS GREEN FESTIVAL να γίνει το πεδίο γνωριμίας και επικοινωνίας επαγγελματιών του κλάδου 
και καταναλωτών και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα οικολογίας και βιολογικών προϊόντων.

AT
HE

NS

2023

• Για το 2023, το ATHENS GREEN FESTIVAL θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, σε έναν ενιαίο χώρο, 
με άριστες υποδομές, που ξεπερνά τα 4000 τετραγωνικά μέτρα, κατανεμημένα ανά κατηγορίες. Ο εκθεσιακός 
χώρος διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους εκθεσιακούς χώρους, μιας και βρίσκεται 
150 μέτρα από το ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, με καλή σύνδεση με ΜΜΜ, με μεγάλο ελεύθερο πάρκινγκαποκλειστικά 
για τους εκθέτες και επίσης μεγάλο πάρκινγκ για τους επισκέπτες.

• Θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις όπως: συζητήσεις, παρουσιάσεις, μουσικές συναυλίες, δράσεις, χώροι 
μαγειρικής και γευσιγνωσίας, ενώ θα υπάρχουν και καντίνες που θα σερβίρουν προϊόντα vegan διατροφής και 
βιολογικής καλλιέργειας.

• Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν, να γευθούν και να αγοράσουν τα προϊόντα απευθείας 
από τους εκθέτες.

• Επιπλέον στον χώρο της Έκθεσης θα «τρέχουν» δύο αφιερώματα, ένα στον μικρό παραγωγό προϊόντος και ένα 
δεύτερο στον εθελοντισμό και τη σημασία του.

• Η έκθεση διοργανώνεται από την εφημερίδα ΥΓΕΙΑ ΕΥΕΞΙΑ, που για 20 χρόνια έχει τα ηνία στην ενημέρωση 
των αναγνωστών σε θέματα οικολογίας, εναλλακτικής υγείας και βιολογικών προϊόντων και την προώθηση του 
οικολογικού- πράσινου τρόπου ζωής, σε συνεργασία με την Συνεταιριστική-Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
«ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ», με εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων.

• Οι μουσικές εκδηλώσεις και τα μέσα προβολής της έκθεσης θα ανακοινωθούν σύντομα.

• Η έκθεση θα προβληθεί με ραδιοφωνικά σποτ (τουλάχιστον σε 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με χιλιάδες σποτ), 
μέσω δεκάδων ενημερωτικών site και αντίστοιχα blog, με καταχωρήσεις σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, 
με πανό, με διαφήμιση μέσω χορηγιών, με διανομή χιλιάδων προσκλήσεων μέσω των βιολογικών καταστημάτων 
σε όλη την Ελλάδα, ώστε η επισκεψιμότητα να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί:
Παρασκευή 3, Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Κλείστε έγκαιρα περίπτερο. Ενημερωθείτε για τις τιμές:

info@athensgreenfestival.gr 
τηλ.2130434485 κιν.6987420007

ΩΡΆΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ:
Παρασκευή 3/3:  
17.00 - 21.00
Σάββατο 4/3 και  

Κυριακή 5/3:
10.00 - 21.00



ΟΛΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΟ MOLLER’S

Μια υπερτροφή που δεν πρέπει να λείπει από κανένα 
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 νοσήσετε καθόλου ή, αν νοσή-
σετε, θα την «βγάλετε» πολύ πιο ελαφρά και γρήγορα.

Το μουρουνέλαιο MOLLER’S διατίθεται στις γεύσεις λε-
μόνι, tutti frutti (κυρίως για παιδιά) και φυσική (παρα-
δοσιακή) γεύση, η οποία, αν και όχι ιδιαίτερα ευχάριστη, 
έχει τους φανατικούς οπαδούς της. Για όσους επιδιώ-
κουν την ευκολία τους υπάρχουν οι κάψουλες MOLLER’S, 
ενώ για εκείνα τα παιδιά που δυσκολεύονται να πιούν το 
μουρουνέλαιό τους, υπάρχουν τα ζελεδάκια MOLLER’S 
(ιχθυέλαιο, ωμέγα-3, βιταμίνη D3) με υπέροχη γεύση.

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

www.apolloniannutrition.gr

NOURKRIN® MAN ΚΑΙ WOMAN
Ασυναγώνιστα στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής για την αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. 
Επιστημονικά τεκμηριωμένα και κλινικά αποδεδειγμένα, τα συμπληρώματα δια-
τροφής Nourkrin® είναι τα αποτελεσματικότερα προϊόντα για την αντιμετώπιση 
της τριχόπτωσης και της ανάπτυξης νέων μαλλιών. 
Πρόκειται, για τα μοναδικά συμπληρώματα διατροφής παγκοσμίως που περιέχουν 
το πατενταρισμένο ενεργό συστατικό Marilex® και Marilex® - M αντίστοιχα και 
είναι βραβευμένα με το χρυσό μετάλλιο από την Παγκόσμια Εταιρεία Τριχολο-
γίας για την βέλτιστη αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Η εξιδεικευμένη σύνθεση του 
Nourkrin® καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες της γυναικείας και ανδρικής τριχό-

πτωσης, αναγνωρίζεται από δερματολόγους και τριχολόγους παγκοσμίως καθώς ενισχύει, ομαλοποιεί και διατηρεί 
τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται οι θύλακες της. 

HEALTHCODE | ΤΗΛ: 2109408880 || www.nourkrin.gr 

BUCCOTHERM CHEWING GUM
VEGAN/ORGANIC ΤΣΙΧΛΑ  

ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ
• Από θερμό ιαματικό νερό!
• Αντικαθιστά το βούρτσισμα 
μετά το γεύμα!
• Προστατεύει το οδοντικό σμάλ-
το!
• Βοηθά στην καταπολέμηση της 
πλάκας!
• Μειώνει τον κίνδυνο κακής 
αναπνοής!

Το προϊόν αποτελείται μόνο από φυτικά συστατικά & δεν 
ελέγχεται σε ζώα! Το 100% των συστατικών του είναι φυ-
σικής προέλευσης με την πλειοψηφία των συστατικών 
από βιολογική γεωργία. Δεν περιέχει γλουτένη, paraben, 
αλκοόλ, σακχαρίνη, πολυαιθυλενογλυκόζη, σιλικόνες, 
φαινοξυαιθανόλη, συνθετικά αρώματα, ζωϊκά προϊόντα, 
συστατικά που προέρχονται από γενετικά τροποποιημέ-
νους οργανισμούς, κατάλοιπα πετρελαίου και  συντηρη-
τικά μη εγκεκριμένα από την Ecocert.

Υπευθ. κυκλοφορίας:  
NATURAL VITAMINS, ΤΗΛ. 2109650594 

BUCCOTHERM ORAL SPRAY
VEGAN/ORGANIC ΣΠΡΕΙ  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΣΜΙΑΣ 

• Από θερμό ιαματικό νερό της πηγής Castéra-Verduzan!
• Καταπολεμά την κακοσμία της αναπνοής!
• Βοηθά στην καταπολέμηση της πλάκας!
• Βοηθά στην εξουδετέρωση των βακτηριδίων!

Το προϊόν αποτελείται μόνο από φυτικά 
συστατικά & δεν ελέγχεται σε ζώα! Το 
100% των συστατικών του είναι φυσι-
κής προέλευσης με την πλειοψηφία των 
συστατικών από βιολογική γεωργία. 
Δεν περιέχει γλουτένη, paraben, αλκο-
όλ, σακχαρίνη, πολυαιθυλενογλυκόζη, 
σιλικόνες, φαινοξυαιθανόλη, συνθετικά 
αρώματα, ζωϊκά προϊόντα, συστατικά 
που προέρχονται από γενετικά τροπο-
ποιημένους οργανισμούς, κατάλοιπα 
πετρελαίου και  συντηρητικά μη εγκε-
κριμένα από την Ecocert.
Υπευθ. κυκλοφορίας:  

NATURAL VITAMINS, ΤΗΛ. 2109650594 

PASSIFLORA COMPLEX
SPRAY ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  

ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΗΡΕΜΙΑΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Καινοτόμα σύνθεση με φρέσκα βότανα πασιφλόρας & 
μελισσόχορτου και ψευδάργυρο:

To Passiflora Complex 
Spray:
• Μειώνει την υπερένταση 

και το αίσθημα ανησυχίας
• Ενισχύει το αίσθημα χαλά-

ρωσης και ευεξίας
• Ανακουφίζει τα συμπτώ-

ματα λόγω υπερδιέγερσης 
του νευρικού συστήματος

›› Άμεσα αποτελέσματα από 
τους πρώτους ψεκασμούς
›› Δεν προκαλεί εθισμό

Vegan | χωρίς γλουτένη 
-  χωρίς λακτόζη - 

κατάλληλο για διαβητικούς
HEALTHCODE | ΤΗΛ: 2109408880

www.avogel.gr

MINERAL SKIN TINT
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 

 – NATURAL IVORY 02 –
Ανανεωμένη εμφάνιση, σταθερή ποιότη-
τα στην κάλυψη! Η νέα φυσική ενυδατική 
κρέμα με χρώμα της lavera, Mineral Skin 
Tint, θα γίνει η νέα αγαπημένη προσθή-
κη, στο νεσεσέρ σου! Με συστατικά 
από φυσικά ορυκτά, Q10 και βιολογική 
αλόη, καταπραΰνει την επιδερμίδα σου 
ενώ παράλληλα προσδίδει μια ελαφριά 
κάλυψη, για ένα απολύτως φυσικό απο-
τέλεσμα. Η απόχρωση Natural Ivory, θα 
αντικαταστήσει το ‘’βαρύ’’ foundation 
σας και θα γίνει η αγαπημένη σας κρέμα 
στο καθημερινό μακιγιάζ.  
LAVERA ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ  

Αποκλειστική διάθεση: Lavera Greece 
www.lavera.gr • t: 2321056660  

f: www.facebook.com/lavera.greece

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕ Q10 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Η αγαπημένη σειρά αντιγήρανσης της lavera basis sensitiv 
με Q10, θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ελαστικό-
τητα της επιδερμίδας σας και να σταματήσετε τον χρόνο. 
Η μοναδική του vegan φυσική σύνθεση με βιολογική 
jojoba, αλόη και το φυσικό συνένζυμο Q10, διεγείρουν 
τα κύτταρα της επιδερμίδας, γεμίζοντας τα ενέργεια. Έτσι, 
μειώνονται τα πρόωρα σημάδια 
γήρανσης, οι λεπτές γραμμές 
έκφρασης και οι ρυτίδες.

LAVERA ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ  
Αποκλειστική διάθεση: Lavera Greece 

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

ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΟ  
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ  

ΚΑΙ… ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 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 νοικοκυριά, προσφέρουμε τα προϊόντα 

μας σε νέες χαμηλότερες τιμές.
Κάντε ένα δώρο ζωής σε εσάς 
και την οικογένειά σας και 
αποκτήστε από την εταιρεία 
μας ένα σύγχρονο και αξιόπι-
στο βακτηριοστατικό φίλτρο 
νερού, μεγάλης διάρκειας και 
Αμερικανικής τεχνολογίας, χω-
ρίς συμβόλαια και δεσμεύσεις 
και το κυριότερο, χωρίς αλλαγή 
ανταλλακτικού.

www.psbwater.gr
Τηλ. 210 9584412 

210 9571017 

ΚΑΦΕΣ VEGAN
CAPPUCCINO & CAPPUCCINO ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Ολοκαίνουργιο και το πρώτο στο είδος του, Vegan  
καπουτσίνο βρώμης! Ο συνδυασμός του έντονα αρω-
ματικού βιολογικού εσπρέσο Arabica Robusta και του 
εκλεκτού εκχυλίσματος βρώμης. Εξαιρετικά  νόστιμο 
και πολύ εύκολο στην προετοιμασία.

Ε π ι τ ρ έ ψ τ ε  σ τ ο ν 
εαυτό σας μια στιγ-
μή απόλαυσης με 
τον αγαπημένο σας 
vegan καπουτσίνο 
και vegan καπου-
τσίνο με σοκολάτα.. 
Βελούδινη υφή και 
υπέροχο άρωμα, που 

ολοκληρώνεται με μια κρεμώδη στρώση δελεαστικού 
αφρού. Αυτή είναι η γεύση της πραγματικής απόλαυσης!

ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ | Αργυρουπόλεως 5
Άγιος Στέφανος - Αττικής - Τ.Κ.: 145 65 - Tηλ.: 210 6215600

info@biohealth.gr • www.ola-bio.gr

CAMPORFARM
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ VEGAN ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

BURGER, ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ
Προωθώντας την αρμονική διαβίωση και την ισορρο-
πία του πλανήτη, το CAMPORFARM είναι το μοναδικό 
plant based προϊόν στην ελληνική αγορά που διατίθεται 
σε χάρτινο δισκάκι FSC  με 90 % λιγότερο πλαστικό, 
(retail) .  Η σειρά αποτελείται από 3 κωδικούς – burger, 
λουκάνικο και  κεφτεδάκια, όλα πιστοποιημένα από 
τη V-Label GmbH.

Αποτελούνται από 100% φυτική πρωτεΐνη, με εξαι-
ρετικό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο, βότανα της 
Κρήτης και μεσογειακά μπαχαρικά, χωρίς ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΤΙΚΑ, είναι PALM OIL FREE, GMO FREE, GLUTEN FREE, 
LACTOSE FREE, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, παρά-
γονται με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ | Αργυρουπόλεως 5
Άγιος Στέφανος - Αττικής - Τ.Κ.: 145 65 - Tηλ.: 210 6215600

info@biohealth.gr • www.ola-bio.gr
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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 

ΓΕΥΣΕΙΣ




