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Ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και για να ενισχύσει τις άμυνές του χρειάζεται 
ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

•  Immune D3: Μοναδική σύνθεση βιταμίνης D3. Ξεχωρίζει γιατί είναι 100% φυτικής 
προέλευσης, έχει μεγάλη περιεκτικότητα 5000IU και προσλαμβάνεται εξαιρετικά από 
έντερο λόγω του ειδικού συμπλέγματος EFASorb™

•  Immune Zinc Lozenge: Ενισχυτικό της άμυνας του στοματοφάρυγγα. Ξεχωρίζει 
γιατί περιέχει 3 διαφορετικές μορφές ψευδαργύρου πολύ υψηλής απορρόφησης, 
γιατί δρα ταχύτατα και τοπικά στο λαιμό και γιατί έχει υπέροχη γεύση

•  Immune Mushroom Capsules: Εξειδικευμένη φόρμουλα ενίσχυσης του ανοσο-
ποιητικού με μανιτάρια. Ξεχωρίζει γιατί είναι το μοναδικό προϊόν που περιέχει 7 δια-
φορετικά σούπερ μανιτάρια, μαζεμένα στην πλήρη ακμή τους, για τα πιο εκπληκτικά 
αποτελέσματα στον οργανισμό.

•  Immune Boost: Το καλύτερο συμπλήρωμα για την καθημερινή ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού και του αναπνευστικού συστήματος. Ξεχωρίζει γιατί περιέχει μεγάλες ποσό-

τητες βιταμινών και μετάλλων, στην καλύτερη δυνατή μορφή, καθώς και το συστατικό 
NAC, το οποίο αποτελεί τον ισχυρότερο σύμμαχο του αναπνευστικού μας συστήματος.

•  Immune Support Tablets: Αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο προϊόν για ενίσχυση 
του οργανισμού σε περιόδους έξαρσης. Ξεχωρίζει γιατί περιέχει μεγάλες ποσότητες 
βιταμινών και μετάλλων στην καλύτερη δυνατή μορφή και σύμπλεγμα εξειδικευμένων 
βοτάνων με κλινικά αποδεδειγμένη δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Αποτελεί το 
πιο ολοκληρωμένο σκεύασμα για την ολιστική υποστήριξη του ανοσοποιητικού του 
σύγχρονου ανθρώπου.

Επιπλέον, όλα τα προϊόντα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για την πλήρη θωρά-
κιση του εκάστοτε οργανισμού.

Με την ποιότητα της Natures Plus, απαλλαγμένα από περιττά αλλεργιογόνα και παρα-
γόμενα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, τα προϊόντα της σειράς Immune προσφέρουν 
τις πιο ποιοτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για όλους όσους θέλουν να ενισχύσουν 
ολιστικά το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Η νέα σειρά Immune της Natures  Plus είναι η πιο προηγμένη 
σειρά υποστήριξης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Μερικές από τις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ της Natures Plus

NEA ΔΥΝΑΤΗ Σειρά Immune
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Ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και για να ενισχύσει τις άμυνές του χρειάζεται 
ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

•  Immune D3: Μοναδική σύνθεση βιταμίνης D3. Ξεχωρίζει γιατί είναι 100% φυτικής 
προέλευσης, έχει μεγάλη περιεκτικότητα 5000IU και προσλαμβάνεται εξαιρετικά από 
έντερο λόγω του ειδικού συμπλέγματος EFASorb™

•  Immune Zinc Lozenge: Ενισχυτικό της άμυνας του στοματοφάρυγγα. Ξεχωρίζει 
γιατί περιέχει 3 διαφορετικές μορφές ψευδαργύρου πολύ υψηλής απορρόφησης, 
γιατί δρα ταχύτατα και τοπικά στο λαιμό και γιατί έχει υπέροχη γεύση

•  Immune Mushroom Capsules: Εξειδικευμένη φόρμουλα ενίσχυσης του ανοσο-
ποιητικού με μανιτάρια. Ξεχωρίζει γιατί είναι το μοναδικό προϊόν που περιέχει 7 δια-
φορετικά σούπερ μανιτάρια, μαζεμένα στην πλήρη ακμή τους, για τα πιο εκπληκτικά 
αποτελέσματα στον οργανισμό.

•  Immune Boost: Το καλύτερο συμπλήρωμα για την καθημερινή ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού και του αναπνευστικού συστήματος. Ξεχωρίζει γιατί περιέχει μεγάλες ποσό-

τητες βιταμινών και μετάλλων, στην καλύτερη δυνατή μορφή, καθώς και το συστατικό 
NAC, το οποίο αποτελεί τον ισχυρότερο σύμμαχο του αναπνευστικού μας συστήματος.

•  Immune Support Tablets: Αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο προϊόν για ενίσχυση 
του οργανισμού σε περιόδους έξαρσης. Ξεχωρίζει γιατί περιέχει μεγάλες ποσότητες 
βιταμινών και μετάλλων στην καλύτερη δυνατή μορφή και σύμπλεγμα εξειδικευμένων 
βοτάνων με κλινικά αποδεδειγμένη δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Αποτελεί το 
πιο ολοκληρωμένο σκεύασμα για την ολιστική υποστήριξη του ανοσοποιητικού του 
σύγχρονου ανθρώπου.

Επιπλέον, όλα τα προϊόντα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για την πλήρη θωρά-
κιση του εκάστοτε οργανισμού.

Με την ποιότητα της Natures Plus, απαλλαγμένα από περιττά αλλεργιογόνα και παρα-
γόμενα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, τα προϊόντα της σειράς Immune προσφέρουν 
τις πιο ποιοτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για όλους όσους θέλουν να ενισχύσουν 
ολιστικά το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Η νέα σειρά Immune της Natures  Plus είναι η πιο προηγμένη 
σειρά υποστήριξης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Μερικές από τις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ της Natures Plus

NEA ΔΥΝΑΤΗ Σειρά Immune



ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΛΑΚΟΣ
Εκδότης του Υγεια Ευεξία

Μην καταστρέφετε  
την πανοπλία σας

ε νομίζω να υπάρχει καλύτερη μεταφορική λέξη που να εκφράζει το ανοσοποιητικό μας. Η 
πανοπλία χρησίμευε στον Μεσαίωνα για να προστατεύει τον πολεμιστή όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Το ίδιο ακριβώς είναι και το ανοσοποιητικό μας, που μας προστατεύει από τους 
ιούς, τα βακτήρια και τους μικροοργανισμούς, τα οποία μας επιτίθενται σε καθημερινή βάση, 
προκαλώντας μας ασθένειες. Αν το ανοσοποιητικό μας είναι ευάλωτο, καταπονημένο, 
αδύνατο, δεν θα μπορεί να αμυνθεί, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουμε. Αν όμως είναι 
ισχυρό, καταστρέφει τους εισβολείς έγκαιρα και αποτελεσματικά, πρωτού οι εισβολείς 
καταστρέψουν εμάς.

Αν αρρωσταίνετε συχνά και μετά δυσκολεύεστε να επανέλθετε, αν παίρνετε συχνά αντιβιοτικά ή φάρμακα, υποφέρετε από 
αλλεργίες, πίνετε συχνά αλκοόλ και τρώτε έτοιμα ή επεξεργασμένα φαγητά, καταναλώνετε πολύ κρέας και γαλακτοκο-
μικά, κάνετε καθιστική ζωή και δεν αθλείστε, είστε υπέρβαροι και δεν κοιμάστε ικανοποιητικά και αρκετές ώρες, είστε 
αγχώδεις, καπνίζετε, τρώτε σπάνια λαχανικά και φρούτα, δεν βγαίνετε στο φως και τον ήλιο για τουλάχιστον μία ώρα 
καθημερινά, τότε θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε και θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αλλαγές στη ζωή σας, στην 
καθημερινότητά σας, στον τρόπο που τρέφεστε.

Συντηρώντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το βοηθάμε να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να αποφύγουμε την ασθένεια 
ή στην καλύτερη περίπτωση να αναρρώσουμε γρήγορα και χωρίς να μας καταβάλει. Και όσο λειτουργεί σωστά, δεν απει-
λούμαστε από αυτοάνοσες ασθένειες (όταν το ανοσοποιητικό έχει πρόβλημα, οι «στρατιώτες» του- υπεύθυνοι για την 
άμυνα του οργανισμού μας, αρχίζουν να επιτίθενται στα κύτταρα του ίδιου του οργανισμού, όπως ακριβώς επιτίθενται 
στους εισβολείς).

Έίναι τέτοια η δύναμή του, που είναι ικανό ακόμη και να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα εν τη γένεσει τους. Και φυσικά 
είναι αυτό που καθορίζει το πόσο γρήγορα γερνάμε.

Δεν αρκούν αυτοί οι λόγοι για να φροντίζουμε να έχουμε δυνατό ανοσοποιητικό;

Δεν ακούγεται δελεαστικό να είμαστε σχεδόν άτρωτοι από ασθένειες και να ζήσουμε με υγεία και μακροζωία;

Αν ναι, τότε πρέπει να φροντίζουμε με κάθε τρόπο την πολύτιμη αυτή πανοπλία του οργανισμού μας.

www.ygeiaevexia.gr





ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ Κ2
Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες 
έδειξαν τη χρησιμότητα της βιταμίνης 
D στη μείωση των κινδύνων πολλών 
χρόνιων ασθενειών. Η αναγκαιότητά 
της τονίστηκε και στην πρόσφατη παν-
δημία του covid19, στη διάρκεια της 
οποίας δεκάδες μελέτες έφεραν στην 
επιφάνεια τον ρόλο της βιταμίνης D, 
στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 
Παλαιότερα ο έλεγχος των επιπέδων 
της βιταμίνης D αφορούσε συνήθως 
μόνο τις γυναίκες και αυτό γιατί οι για-
τροί ήξεραν ότι η βιταμίνη αυτή ήταν 
αναγκαία για τη διατήρηση της υγείας 
των οστών και ιδιαίτερα σε γυναίκες 
που βρίσκονταν στην εμμηνόπαυση ή 
σε μεγαλύτερες ηλικίες.  Η βιταμίνη D 
βρίσκεται σε επαρκή ποσότητα σε πολύ 
λίγα τρόφιμα. Και είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο να την απορροφήσουμε. Φυσι-
κά θα μπορούσαμε να εκτιθέμεθα στον 
ήλιο όσο γίνεται περισσότερο. Για την 
περίοδο του καλοκαιριού, στην Έλλάδα, 
δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Όμως 
την περίοδο του χειμώνα όταν εκτιθέ-
μεθα στον ήλιο, δεν αρκεί το να έχου-
με ακάλυπτα μόνο το πρόσωπο και τα 
χέρια μας. Χρειάζεται ένα σταθερό κα-
θημερινό πρόγραμμα, με συγκεκριμένο 
χρόνο και με άλλα μέρη του σώματος 
εκτεθειμένα, εκτός από το πρόσωπο, τα 
χέρια και το κεφάλι. Και φυσικά ιδιαίτε-
ρα το καλοκαίρι, πρέπει να προσέξου-
με τον ήλιο, για την επιβλαβή υπεριώ-
δη ακτινοβολία του για αυτό καλό θα 
ήταν να αποφεύγουμε τη μακρόχρονη 
έκθεση στον ήλιο τις ώρες μεταξύ 11 
με 5 μμ. Αρκούν μόνο 30 λεπτά την 
ημέρα, ενώ η καλύτερη περίοδος της 
ημέρας είναι από τις 10 το πρωί έως 
τις 2 το μεσημέρι. 
Από μελέτες που έχουν γίνει, πάνω από 
το 60% του πληθυσμού  παγκοσμίως 
παρουσιάζει έλλειψη ή χαμηλά επίπε-
δα σε βιταμίνη D. Ο καλύτερος τρόπος 
για να διαπιστώσετε αν κι εσείς έχετε 
έλλειψη, είναι να ζητήσετε από τον για-
τρό σας να το συμπεριλάβει στις εξετά-
σεις αίματός σας. Και αν έχετε έλλειψη, 
συζητήστε μαζί του αν θα καταφύγετε 
σε συμπλήρωμα ή θα προσπαθήσετε 
μέσω της διατροφής να την ανεβάσε-
τε. Πάντως καλό είναι να ξέρετε ότι η 
βιταμίνη D για να μπορέσει να δουλέ-
ψει σωστά θα πρέπει να συνεργαστεί 
και με άλλες βιταμίνες και μέταλλα. 
Π.χ. αν είναι να φάτε ένα λιπαρό ψάρι, 
καλό είναι να το συνδυάσετε με φυλ-

λώδη πράσινα λαχανικά. 
Παρακάτω καταγράφονται 5 παθήσεις 
που ενδεχομένως να παρουσιάζονται 
και από έλλειψη της βιταμίνης D.
1. Λοιμώξεις του αναπνευστικού (γρί-

πη κ.α). Έπιστήμονες ανακάλυψαν 
ότι τα παιδιά με προδιάθεση για 
ασθένειες του αναπνευστικού εί-
χαν έλλειψη της συγκεκριμένης βι-
ταμίνης. 

2. Ψωρίαση. Και εδώ μελέτες κατα-
δεικνύουν ότι η βιταμίνη D βοηθά 
πολύ στη θεραπεία της ψωρίασης. 

3. Διαβήτης. 
4. Άσθμα. Έιδικότερα σε παιδιά προ-

σχολικής ηλικίας που έλαβαν συ-
μπλήρωμα βιταμίνης, μειώθηκε η 
σοβαρότητα των κρίσεων άσθμα-
τος. 

5. Καρδιά. Σε έρευνα στο Πανεπιστή-
μιο του Χάρβαρντ διαπιστώθηκε 
ότι όσοι είχαν  χαμηλό επίπεδο βι-
ταμίνης D, παρουσίαζαν τουλάχι-
στον κατά 70% μεγαλύτερο κίνδυ-
νο υπέρτασης. 

Η βιταμίνη D προλαμβάνει την οστε-
οπόρωση, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
την άνοια και το Alzheimer και πολ-
λούς τύπους καρκίνου, όπως του προ-
στάτη, του μαστού, των ωοθηκών, του 
παγκρέατος, του εντέρου. 

Η βιταμίνη D στα τρόφιμα
Η αναγκαία ημερήσια πρόσληψη για 
τους ενήλικες είναι 600 IU (ανάλογα με 
την ηλικία). Παρακάτω καταγράφονται 
οι τροφές με περισσότερη βιταμίνη D.
1. Ρέγγα: Περιέχει 1628 IU ανά μερίδα 

100 γραμμαρίων. 
2. Σαρδέλα: Τρώγοντας 15 μέτριες 

σαρδέλες καλύπτεται η συνιστώ-
μενη ημερήσια δόση. Η εποχή για 
φρέσκια σαρδέλα στην Έλλάδα εί-
ναι από τα μέσα Μαΐου μέχρι αρχές 
Οκτωβρίου το πολύ. 

3. Σολομός: Σε άγρια μορφή, 100-120 
γραμμάρια καλύπτουν την ημερήσια 
δόση. Έάν είναι όμως εκτροφείου 
τότε η απόδοση μειώνεται στο μισό 
με 1/3. Να σημειωθεί πως ο σολο-
μός σε άγρια μορφή, όχι ιχθυοκαλ-
λιέργειας δηλαδή, είναι δύσκολο να 
βρεθεί στην Έλλάδα και θέλει και 
ιδιαίτερη προσοχή στις συσκευασί-
ες που, ενώ αναγράφουν με μεγάλα 
γράμματα «Σολωμός Ατλαντικού», 
κάπου στη συσκευασία με μικρά 
υπάρχει η ένδειξη «προϊόν ιχθυο-
καλλιέργειας».

4. Στρείδια, μύδια και άλλα οστρακο-

ειδή: Ένα πιάτο μπορεί να παρέχει 
250 με 300IU. 

5. Γαρίδες: Μια μερίδα μπορεί να κα-
λύψει το ¼ της ημερήσιας πρόσλη-
ψης.

6. Βιταμίνη D περιέχουν και τα αυγά, 
τα μανιτάρια το βοδινό και τα γα-
λακτοκομικά προϊόντα αλλά σε μι-
κρή ποσότητα.

Σε περίπτωση που πάρετε συμπληρώ-
ματα βιταμίνης D3, καλό είναι να συν-
δυαστούν με τη βιταμίνη Κ2. Οι δύο 
αυτές βιταμίνες συνεργάζονται, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει καλύτερη απορρό-
φηση και αποτελεσματικότητα για τον 
οργανισμό μας, αλλά και η αποφυγή 
ασβεστοποιήσεων. 
Τέλος, να σημειωθεί ότι όλα τα ένζυμα 
που μεταβολίζει η βιταμίνη D απαιτούν 
την ύπαρξη μαγνησίου για να επιτευ-
χθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Πρέπει 
λοιπόν να υπάρχει επαρκής ποσότητα 
μαγνησίου στον οργανισμό μας, γιατί 
η βιταμίνη D, η βιταμίνη Κ2 και το μα-
γνήσιο εξαρτώνται άμεσα η μία από 
την άλλη. 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 
Για την καλύτερη προστασία από τις 
ασθένειες, οπωσδήποτε δεν πρέπει να 
λείπει το μαγνήσιο από τον οργανισμό 
μας. Δεν είναι τυχαίο που επιστήμονες 
θεωρούν ότι πίσω από κάθε ασθένεια 
κρύβεται η έλλειψη μαγνησίου από τον 
οργανισμό. Το σημαντικό είναι ότι για 
να απορροφηθεί σωστά η βιταμίνη D 
στον οργανισμό μας, αλλά και για να 
παρουσιάσει τα ευεργετικά αποτελέ-
σματά της, πρέπει το μαγνήσιο στον 
οργανισμό να είναι σε ικανοποιητικά 
επίπεδα.
Η απουσία του μαγνησίου στον ανθρώ-
πινο οργανισμό μπορεί να δημιουργή-
σει προβλήματα σε κάθε όργανο του 
σώματος! Οστεοπόρωση, σακχαρώδη 
διαβήτη, καρδιαγγειακές παθήσεις, με-
ταβολικό σύνδρομο, προβλήματα στα 
επινεφρίδια και πολλά άλλα. Πρόσφα-
τες έρευνες συσχέτισαν την έλλειψη 
μαγνησίου με συμπτώματα άνοιας και 
Alzheimer, αλλά και διαταραχή ελλειμ-
ματικής προσοχής και υπερκινητικότητα 
στα παιδιά. Έπίσης η έλλειψη μαγνη-
σίου έχει συσχετιστεί, μετά από κλινι-
κές μελέτες, με τις ημικρανίες. Ένώ τα 
προηγούμενα χρόνια οι γιατροί έδιναν 
έμφαση στην πρόσληψη αρκετού ασβε-
στίου από τον οργανισμό, παραμελώ-
ντας τη σημασία του μαγνησίου, νέες 
έρευνες υποστηρίζουν ότι το βέλτιστο 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ | ΒΙΤΑΜΙΝΗ C | ΒΙΤΑΜΙΝΗ D | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ  

ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
Σ Υ Ν ΔΥΑ Σ Μ Ο Ι
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έπιμέλεια: Έπιστημονική ομάδα του Υγεία Έυεξία
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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



για τον οργανισμό είναι να υπάρχει 
ιδανική αναλογία ασβεστίου/μαγνησί-
ου και ότι η πολλή πρόσληψη ασβεστί-
ου δεν προφυλάσσει από την οστεο-
πόρωση, απεναντίας μελέτες σε δυτι-
κές χώρες τείνουν να καταλήξουν ότι 
η υπερβολική κατανάλωση ασβεστίου 
σε καθημερινή βάση δημιουργεί οστε-
οπόρωση, ενώ το μαγνήσιο αντίθετα 
αυξάνει την πυκνότητα των οστών και 
συμβάλλει στη θεραπεία τους.
Το μαγνήσιο θα το βρείτε στα πράσινα 
λαχανικά, στους ξηρούς καρπούς (κα-
ρύδια, αμύγδαλα, κολοκυθόσπορος), 
στον λιναρόσπορο, στο σουσάμι, στα 
όσπρια, στις μπανάνες (προτιμήστε βι-
ολογικά). Υπάρχει στην αγορά και το 
λάδι μαγνησίου αλλά και συμπληρώμα-
τα διατροφής. Μεγαλύτεροι εχθροί για 
το μαγνήσιο είναι το στρες, η ζάχαρη, 
το αλκοόλ και τα φάρμακα.  

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
Ο ψευδάργυρος είναι ένα επίσης δυνα-
τό όπλο, που μας παρέχει η φύση, ιδι-
αίτερα χρήσιμο τον χειμώνα που οι ιο-
γενείς λοιμώξεις είναι σε έξαρση. Όταν 
οι λοιμώξεις συναντήσουν έναν οργανι-
σμό αποδυναμωμένο από την κακή δια-
τροφή και το στρες και με κακό ανοσο-
ποιητικό σύστημα, προκαλούν ασθένει-
ες αλλά και αύξηση του κινδύνου θνη-
σιμότητας. Έξαιτίας της απουσίας απο-
θήκευσης ψευδαργύρου στο το σώμα, 
η ημερήσια πρόσληψη Zn (20-40% της 
ημερήσιας πρόσληψης ανάλογα με τη 
διατροφή) είναι απαραίτητη έτσι ώστε ο 
οργανισμός να καλύψει τις ανάγκες του 
σε Zn. O Ζn εμπλέκεται σε πολλές πτυ-
χές του κυτταρικού μεταβολισμού και 
αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό πρω-
τεϊνών που εμπλέκονται στις κυτταρικές 
δομές και στη σταθεροποίηση των κυτ-
ταρικών μεμβρανών. Ακόμα ο Zn παίζει 
ρόλο στην κυτταρική αναπνοή, σε ανο-
σολογικές λειτουργίες, στην πρωτεϊνική 
σύνθεση, στην επούλωση των πληγών, 
στη σύνθεση του DNA και στην κυττα-
ρική διαίρεση. Γι’ αυτούς τους λόγους η 
έλλειψη Zn συνδέεται με μεγάλο αριθ-
μό ασθενειών και ιδιαίτερα σε ασθέ-
νειες που αφορούν το ανοσοποιητικό 
(Bonaventura et al., 2014).

Ο ψευδάργυρος είναι λοιπόν απαραί-
τητος για την ακεραιότητα του ανοσο-
ποιητικού συστήματος. Παίζει επίσης 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση, την 
ανάπτυξη και την ενεργοποίηση των 
κυττάρων. Έίναι σημαντικός για την 
καλή λειτουργία των πνευμόνων αλλά 
και για την προστασία τους. Έχει πα-
ρατηρηθεί από πολλές μελέτες ότι ο 
ψευδάργυρος συνεργάζεται με τη βι-
ταμίνη C για μέγιστη λειτουργικότητα, 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού έναντι 
των ασθενειών, δυνάμωμα της μνήμης, 
επούλωση των ασθενών που πάσχουν 
από εγκεφαλικό και από εγκεφαλική 
βλάβη. Θα τον βρείτε στους σπόρους 
κολοκύθας, τα πράσινα λαχανικά, στα 
αυγά, στα θαλασσινά, στο κρέας, αλλά 
και σε συμπληρώματα διατροφής. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
Ο άνθρωπος εξαρτάται από τη βιταμί-
νη C στη διατροφή του και θα πέθαινε 
από σκορβούτο χωρίς αυτή. πολλά ζώα 
παράγουν βιταμίνη C από γλυκόζη στον 
ίδιο τους τον οργανισμό. Δυστυχώς, ο 
άνθρωπος, αν και μπορεί να συνθέσει 
μικρές ποσότητες βιταμίνης C από φυλ-
λικό οξύ, δεν αρκεί αυτό. Τη σημερινή 
εποχή, που η συντήρηση και η επεξερ-
γασία στερούν από τις τροφές τη βιτα-
μίνη C, ο άνθρωπος έχει ανάγκη όσο 
ποτέ, τον πολύτιμο αυτό σύμμαχο που 
του παρέχει η φύση. Δείτε μερικά από 
τα σημαντικά χαρακτηριστικά της στην 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού. 
• Έίναι αποτελεσματική εναντίον κάθε 

ιού. Από το απλό κρυολόγημα μέχρι 
και το AIDS. 

• Βοηθά στην παραγωγή των κυττά-
ρων, καθώς και τα μολυσμένα κύττα-
ρα να παράγουν περισσότερη ιντερ-
φερόνη (αντιβακτηριακή ουσία που 
εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των 
ιών).

• Έίναι βακτηριοκτόνος (σκοτώνει τα 
βακτήρια).

• Βοηθά τα φαγοκύτταρα να ολοκλη-
ρώσουν την εκκαθαριστική τους λει-
τουργία στον οργανισμό. Δραστηρι-
οποιούνται μόνο αν περιέχουν του-
λάχιστον 20 mg βιταμίνη C ανά 100 
εκατομμύρια κύτταρα.

• Τα μονοπύρηνα φαγοκύτταρα (τύ-
πος λευκών κυττάρων του αίματος) 
χρησιμοποιούν βιταμίνη C και ενώ-
σεις ψευδαργύρου για να θανατώ-
σουν τους «εισβολείς» που έχουν 
συλλάβει. 

• Έίναι φυσικό αντιισταμινικό.
Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν ότι εί-
ναι από τις πιο σημαντικές βιταμίνες για 
τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητι-
κού. Όσοι καπνίζουν και πίνουν αλκο-
όλ χρειάζονται περισσότερη βιταμίνη 
C. Οι καπνιστές κατά μέσο όρο έχουν 
25% λιγότερη βιταμίνη C στο αίμα τους 
από τους αντίστοιχους μη καπνιστές. 
Όσοι καταναλώνουν αλκοόλ χρειάζο-
νται επιπλέον βιταμίνη C, καθώς και 
ψευδάργυρο, γιατί τα δύο αυτά στοι-
χεία συνεργάζονται για την παραγωγή 
ενός ενζύμου του συκωτιού που μετα-
βολίζει το οινόπνευμα. Η ηλικία παίζει 
ρόλο επίσης στην απορρόφηση της βι-
ταμίνης C, μιας και μειώνεται η δυνα-
τότητα απορρόφησης με το πέρασμα 
του χρόνου. Η ασπιρίνη επίσης «κατα-
ναλώνει» τα αποθέματα βιταμίνης C 
του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα οι ανάγκες μας για βιταμίνη C 
είναι μεγαλύτερες γι’ αυτό συνιστάται 
να λαμβάνουμε τότε συμπληρώματα.
Δείτε μερικές τροφές που την περιέ-
χουν: ακτινίδια, πορτοκάλια, λεμόνια, 
μανταρίνια, λάχανο, μπρόκολο, κου-
νουπίδι, μάνγκο, πιπεριές, φράουλες, 
παπάγια, γκρέιπφρουτ κλπ. 
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Η ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  ΤΗΣ LAVERA ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ - ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ! 

100%
naturel  
skin care

ΣΚΑΝΑΡΕ  ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΩ:

lavera. Nature you can feel.www.lavera.gr
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ΑΙΤΙΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΈΤΡΑ ΠΡΌΛΗΨΗΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ: 

Τα οιστρογόνα είναι επίσης παρόντα 
στους άνδρες αλλά σε πολύ μικρότερες 
ποσότητες. 
Έίναι φυσιολογικό τα επίπεδα οιστρο-
γόνων να αυξάνονται και να πέφτουν 
σε κάποιο βαθμό, αλλά μπορεί να 
προκύψουν πιο σοβαρά προβλήματα 
εάν τα επίπεδα παραμείνουν σταθερά 
αυξημένα. Όταν τα οιστρογόνα είναι 
υψηλά σε σχέση με την προγεστερόνη 
στις γυναίκες, αυτή η κατάσταση είναι 
γνωστή ως κυριαρχία των οιστρογόνων.
Ακόμα και όταν υπάρχουν χαμηλά 
επίπεδα οιστρογόνων στον γυναικείο 
οργανισμό, μπορεί να εμφανιστούν 
τα συμπτώματα της κυριαρχία των οι-
στρογόνων, με παράλληλη έλλειψη της 
προγεστερόνης. 

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΥΨΗΛΏΝ 
ΕΠΙΠΕΔΏΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΏΝ

Τα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων επη-
ρεάζουν διαφορετικά τους άνδρες και 
τις γυναίκες. Στις γυναίκες, η υπερβο-
λική ποσότητα οιστρογόνων μπορεί να 
προκαλέσει:
• αύξηση βάρους, ειδικά γύρω από 

τους γοφούς και την κοιλιακή χώρα
• πολύ βαριές ή πολύ ελαφριές πε-

ριόδους
• βαρύ προεμμηνορυσιακό σύνδρομο
• κόπωση
• ινομυώματα στη μήτρα
• ινοκυστικά εξογκώματα στους μα-

στούς
• πρήξιμο στο στήθος
• χαμηλή σεξουαλική διάθεση
• κακή διάθεση, κατάθλιψη και άγχος
• φούσκωμα

• πονοκέφαλοι και ημικρανίες
• διαταραγμένος ύπνος
• απώλεια μαλλιών
• συμπτώματα υποθυρεοειδισμού 
Στους άνδρες, η υπερβολική ποσότητα 
οιστρογόνων μπορεί να προκαλέσει:
• διευρυμένοι μαστοί, γνωστός ως γυ-

ναικομαστία
• δυσκολία απόκτησης ή διατήρησης 

στύσης
• μείωση γονιμότητας
Σύμφωνα με μια μελέτη του 2018, τα 
υψηλά επίπεδα οιστρογόνων σχετί-
ζονται επίσης με αυξημένα ποσοστά 
κατάθλιψης στους άνδρες.

ΤΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΚΑΙ  
ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Τα οιστρογόνα είναι μια σημαντική ορ-
μόνη για την υγεία και τη σεξουαλική 
ανάπτυξη ανδρών και γυναικών.
Τα οιστρογόνα ρυθμίζουν τα επίπεδα 
χοληστερόλης, διατηρούν την υγεία 
των οστών και επηρεάζουν τη διάθεση. 
Στις γυναίκες, αυτή η ορμόνη επηρεάζει 
επίσης την εφηβεία, τον εμμηνορροϊκό 
κύκλο, την εγκυμοσύνη και την εμμη-
νόπαυση.
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι οι-
στρογόνων:
Οιστραδιόλη: Αυτή είναι η πιο ισχυρή 
μορφή οιστρογόνου και η συγκέντρω-
σή της είναι υψηλότερη στις γυναίκες 
σε αναπαραγωγική ηλικία. Οι γιατροί 
χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή οιστρο-
γόνου ως δείκτη για την υγεία των 
ωοθηκών.
Οιστρόνη: Αυτός είναι ο κύριος τύπος 

οιστρογόνου στους άνδρες. Έίναι επί-
σης η κύρια μορφή οιστρογόνου στις 
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Οι 
ωοθήκες, ο πλακούντας, οι όρχεις και ο 
λιπώδης ιστός παράγουν οιστρόνη από 
ανδροστενεδιόνη ή ανδρογόνα.
Οιστριόλη: Ο πλακούντας παράγει 
αυτό το είδος οιστρογόνου, το οποίο 
φτάνει τα μέγιστα επίπεδα κατά τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης. Η ποσότητα 
της οιστριόλης αυξάνεται καθώς με-
γαλώνει το έμβρυο.
Όταν τα επίπεδα οιστρογόνων αυξά-
νονται ή πέφτουν, αυτό μπορεί να επη-
ρεάσει πολλές περιοχές του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένου του αναπαρα-
γωγικού συστήματος, του δέρματος, 
των μαλλιών, των οστών, των μυών, του 
εγκεφάλου και του ιστού του μαστού. 
Οι διακυμάνσεις μπορεί επίσης να έχουν 
αυτές τις επιπτώσεις στους άνδρες, 
καθώς όλοι έχουν κάποιο ιστό μαστού.

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  
ΤΏΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΏΝ;

Πολλοί παράγοντες μπορεί να συμβάλ-
λουν στην κυριαρχία των οιστρογόνων, 
όπως:
Στρες: Το στρες αυξάνει τα επίπεδα 
κορτιζόλης. Όταν τα επίπεδα κορτιζό-
λης παραμένουν σταθερά υψηλά, αυτή 
η ορμόνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα 
προγεστερόνης, η οποία μπορεί να έχει 
αρνητική επίδραση στα οιστρογόνα. 
Πολλές γυναίκες με το σύνδρομο κό-
πωσης επινεφριδίων έχουν αυξημένες 
πιθανότητες να παρουσιάσουν και το 
σύνδρομο κυριαρχίας οιστρογόνων. 
Φροντίζοντας λοιπόν για την αποκα-

Από την Έπιστημονική Ομάδα του Υγεία Έυεξία

Τα οιστρογόνα είναι ένας τύπος 
σεξουαλικής ορμόνης που παίζει 
ουσιαστικό ρόλο στο σώμα. Τα μη 
φυσιολογικά επίπεδα μπορούν να 
επηρεάσουν πολλές πτυχές της υγείας. 
Για παράδειγμα, τα υψηλά επίπεδα 
οιστρογόνων μπορεί να προκαλέσουν 
αύξηση βάρους, χαμηλή διάθεση και 
σοβαρό προεμμηνορροϊκό σύνδρομο 
(PMS) στις γυναίκες.
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τάσταση της υγείας των επινεφριδίων, 
βελτιώνουμε και την ισορροπία μεταξύ 
οιστρογόνων και προγεστερόνης.
Παχυσαρκία: Το υπερβολικό σω-
ματικό βάρος μπορεί να οδηγήσει σε 
υψηλότερες ποσότητες οιστρογόνων 
λόγω του γεγονότος ότι ο λιπώδης 
ιστός παράγει οιστρόνη.
Κατανάλωση αλκοόλ: Η κατανάλωση 
αλκοόλ αυξάνει υπερβολικά τα επί-
πεδα οιστραδιόλης και καθιστά πιο 
δύσκολο για το σώμα να μεταβολίσει 
τα οιστρογόνα επίσης.
Δυσβίωση: Η εντερική δυσβίωση εμ-
φανίζεται όταν κάποιος έχει πάρα πολ-
λά επιβλαβή είδη βακτηρίων ή όχι αρ-
κετά ευεργετικά είδη στο παχύ έντερο 
του. Ορισμένοι τύποι βακτηρίων του 
εντέρου μπορούν να μειώσουν πόσο 
καλά το σώμα απαλλάσσεται από την 
περίσσεια οιστρογόνων, οδηγώντας σε 
υψηλότερα επίπεδα στο σώμα.
Έκθεση σε ξενοοιστρογόνα: Αυτές 
οι χημικές ουσίες μιμούνται τα οιστρο-
γόνα εάν εισχωρήσουν στο σώμα. 
Αυτά περιλαμβάνουν τη δισφαινόλη 
Α (BPA) και τις φθαλικές ενώσεις, που 
υπάρχουν σε ορισμένα πλαστικά. Οι 
φθαλικές ενώσεις υπάρχουν επίσης 
σε ορισμένα προϊόντα προσωπικής 
περιποίησης, όπως κολώνες, αρώμα-
τα, σαπούνια και σαμπουάν. Έπίσης σε 
αποσμητικά χώρου και σώματος, σε 
διάφορες κρέμες. Οιστρογόνα κατανα-
λώνουμε σε καθημερινή βάση τρώγο-
ντας κρέας, μιας και στην κτηνοτροφία 
τα οιστρογόνα χρησιμοποιούνται για 
γρήγορη πάχυνση των ζώων. 
Φάρμακα: Ορισμένα φάρμακα μπο-
ρεί να αυξάνουν τα οιστρογόνα ή να 
καταστέλλουν την προγεστερόνη. Η 
χρήση αντισυλληπτικών χαπιών είναι 
ένας ισχυρός παράγοντας κινδύνου 
για εμφάνιση καρκίνου του μαστού. 

Η αυξημένη κατανάλωση προϊό-
ντων σόγιας, αγελαδινών γαλακτο-
κομικών προϊόντων, η υπερβολική 
κατανάλωση ζάχαρης και καφέ.

Παθήσεις: Ορισμένες παθήσεις υγεί-
ας συσχετίζονται ή οδηγούν σε κυρι-
αρχία των οιστρογόνων. Αυτά περι-
λαμβάνουν το σύνδρομο πολυκυστι-
κών ωοθηκών (PCOS), τα ινομυώματα 
της μήτρας, την ενδομητρίωση και 
ορισμένους καρκίνους. Η αντίσταση 
στην ινσουλίνη αυξάνει επίσης τα επί-
πεδα οιστρογόνων.
Στους άνδρες, τα οιστρογόνα μπορεί 
επίσης να αυξηθούν σε σχέση με την 
ποσότητα τεστοστερόνης στο σώμα, 
εάν τα επίπεδα τεστοστερόνης χα-
μηλώσουν.
Επιβαρυμένη λειτουργία του ήπα-
τος: Το ήπαρ, όπως ξέρουμε, είναι το 
κύριο όργανο της αποτοξίνωσης του 
οργανισμού και είναι αυτό που φιλτρά-
ρει και απομακρύνει τα ξενοοιστρογόνα 
αλλά και τα οιστρογόνα που δεν χρειά-

ζεται ο οργανισμός. Καλό είναι λοιπόν 
να φροντίζουμε για την υγεία του. 

Στην πραγματικότητα κολυμπάμε σε 
μία θάλασσα γεμάτη ξενοοιστρογόνα 
και ξενοορμόνες. Αξίζει να κάνουμε 
μια ιδιαίτερη αναφορά στο βενζόλιο, 
γιατί η χημική σύνθεσή του είναι όμοια 
με αυτή των οιστρογόνων, με αποτέ-
λεσμα να μπερδεύει τον οργανισμό.
Το Βενζόλιο είναι ένα οργανικό χημικό, 
ένα από τους αρωματικούς υδρογο-
νάνθρακες. Έίναι πρακτικά άχρωμο κι 
έχει μία ελαφρώς γλυκιά μυρωδιά. Τα 
απορρυπαντικά, η βενζίνη, οι κόλλες, 
ο καπνός των τσιγάρων, δυνατές μυ-
ρωδιές ή και ευχάριστές για κάποιους, 
όταν τις εισπνέουμε, πρέπει να ξέρου-
με ότι εισπνέουμε βενζόλιο.
Το βενζόλιο είναι από τη φύση μέρος 
του αργού πετρελαίου, της βενζίνης 
και του τσιγάρου. Όταν καίμε PVC 
επίσης παράγεται βενζόλιο. Μερικές 
βιομηχανίες χρησιμοποιούν το βενζό-
λιο για να δημιουργήσουν άλλα χημικά 
που χρησιμοποιούνται στη δημιουρ-
γία πλαστικού, ρητίνης, νάυλον και 
συνθετικών ινών. Το βενζόλιο επίσης 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
συγκεκριμένων τύπων εντομοκτόνων 
αλλά και λιπαντικών.
Το βενζόλιο μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία στα κύτταρα, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία. Μπο-
ρεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλή-
ματα στο ανοσοποιητικό σύστημα, αλ-
λάζοντας το επίπεδο αντισωμάτων και 
προκαλώντας τη μείωση των λευκών 
κυττάρων. Έίναι καρκινογόνο για τον 
άνθρωπο. Έπίσης η μακροχρόνια έκθε-
ση σε αυτό το χημικό μπορεί να προ-
καλέσει λευχαιμία. Προφανώς άμεσο 
κίνδυνο διατρέχουν και οι άνθρωποι 
που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι 
με αυτό το χημικό. 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΥΨΗΛΏΝ 
ΕΠΙΠΕΔΏΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΏΝ
Έάν ένα άτομο έχει σταθερά 
υψηλά οιστρογόνα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, αυτό αυξάνει 
τον κίνδυνο για: 
• υψηλή πίεση του αίματος
• θρόμβους αίματος
• υποασβεστιαιμία, η οποία είναι 

χαμηλή σε ασβέστιο
• καρκίνο του μαστού
• Καρκίνο του τραχήλου της 

μήτρας
Τα υψηλά οιστρογόνα μπορεί 
επίσης να επιδεινώσουν προϋ-
πάρχουσες καταστάσεις, όπως 
το άσθμα ή η επιληψία.
Μια μελέτη του 2017 στη Νότια 
Κορέα βρήκε μια συσχέτιση μετα-
ξύ υψηλών επιπέδων ελεύθερης 
οιστριόλης και αυξημένου κιν-
δύνου διαβήτη κύησης κατά την 
εγκυμοσύνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ  
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

 ΤΏΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΏΝ: 
• Ακολουθώντας μια αντιφλεγμονώ-

δη ή χορτοφαγική δίαιτα
• Τρώγοντας, ραπανάκια, ρόκα, 

καρότο, παντζάρια, λιναρόσπορο 
και σταυρανθή λαχανικά, όπως το 
μπρόκολο και το λάχανο. Έπίσης 
καταναλώνοντας πράσινο τσάι 
και μηλόξυδο, αβοκάντο, σκόρδο, 
κρεμμύδι, κουρκουμίνη και γαιδου-
ράγκαθο. 

• Λήψη περισσότερων ωμέγα-3 λιπα-
ρών οξέων στη διατροφή ή λήψη 
συμπληρώματος

• Διατήρηση κανονικού βάρους
• Μείωση του στρες
• Περιορισμός ή διακοπή της κατανά-

λωσης αλκοόλ
• Αποφεύγοντας τα ξενοοιστρογόνα, 

όπως το BPA στα πλαστικά
Έάν μπορεί να προκύψουν υψηλά οι-
στρογόνα από ένα φάρμακο ή ένα 
συμπλήρωμα, ένα άτομο μπορεί να 
μιλήσει με το γιατρό του για εναλλα-
κτικές λύσεις. Έίναι σημαντικό να μην 
αλλάζετε ποτέ τη δόση ενός φαρμά-
κου ή να σταματήσετε να το παίρνε-
τε χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα 
γιατρό.
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Όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά
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Όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά

AΠΟ ΤΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΖΩΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΝΟΣΤΙΜΑ & ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΑ

Σ’ ένα ουράνιο τόξο από απίστευτα δελεαστικές γεύσεις και υφές σε ποικίλα σκευάσματα, τα προϊόντα της σειράς 
Αnimal Parade καθιστούν τα διατροφικά συμπληρώματα διασκέδαση. Είναι η διατροφή μεταμφιεσμένη! 

Οι πολυβιταμίνες Αnimal Parade από τη Natures Plus έρχονται σε μασώμενες ταμπλέτες και ζελεδάκια 
σε σχήματα ζώου, όπως επίσης και σε υγρή μορφή σε όλες τις υπέροχες γεύσεις που αγαπούν τα παιδιά: 

κεράσι και σταφύλι, πορτοκάλι κ.α. 

Διπλή εγγύηση ταυτότητας προϊόντος με ποιοτική/ποσοτική ανάλυση των American Analytical 
Chemistry Laboratories..

Προτιμάμε τις πολυβιταμίνες  γιατί:
• Περιέχουν αποκλειστικά φυσικά θρεπτικά συστατικά, χωρίς τεχνητά χρώματα και 

συντηρητικά.

• Έχουν εξαιρετική γεύση, χωρίς την παρουσία επεξεργασμένης ζάχαρης

• Είναι μασώμενες ταμπλέτες, ζελεδάκια για εύκολη λήψη 

• Ευρεία γκάμα προϊόντων, βιταμίνες, μέταλλα, πολυβιταμίνες, πεπτικά 
βοηθήματα και προβιοτικά, υποστηρικτικά του ανοσοποιητικού 

συστήματος, ω-λιπαρά οξέα και εξειδικευμένες φόρμουλες για την ενίσχυση 
της συγκέντρωσης για κάθε ανάγκη του παιδιού 

• Υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικές ανεπεξέργαστες τροφές, που 
συχνά λείπουν από τη διατροφή των σύγχρονων παιδιών, για την παροχή 

θρεπτικών συστατικών αλλά και για την αύξηση της απορρόφησης των 
υπόλοιπων συστατικών.

            

Γιατί τα παιδιά αγαπούν
 τις γεύσεις και οι γονείς 

εμπιστεύονται την ποιότητα

Οι παιδικές πολυβιταμίνες Αnimal Parade αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για τη σωματική και νοητική ανάπτυξη, ενδυνά-
μωση και προστασία της υγείας των παιδιών. Οι πολυβιταμίνες Αnimal Parade περιέχουν 15 βιταμίνες μαζί με ιχνοστοι-

χεία, μέταλλα και υγιεινές τροφές, όπως μπρόκολο, σπανάκι, καρότο, μήλο, σπιρουλίνα, ανανά, παπάγια κ.α.



Τα συμπτώματα του άσθματος εμφανί-
ζονται όταν η επένδυση των αεραγωγών 
σας διογκώνεται και οι μύες γύρω τους 
σφίγγονται. Στη συνέχεια, η βλέννα γεμίζει 
τους αεραγωγούς, μειώνοντας περαιτέρω 
την ποσότητα αέρα που μπορεί να περάσει.
Συμπτώματα στο άσθμα είναι ο βήχας, η 
δυσκολία στην αναπνοή, το σφίξιμο στο 
στήθος και η δυσφορία μετά από σωματι-
κή δραστηριότητα. Το πιο κοινό σύμπτωμα 
του άσθματος είναι ο συριγμός.
Το άσθμα και οι διαφόρων ειδών αλλεργί-
ες σχετίζονται άμεσα με τις φλεγμονές που 
υπάρχουν στον οργανισμό. Αυτές οι φλεγ-
μονές εξαρτώνται από την υγεία του εντέ-
ρου. Μία άλλη σημαντική αιτία εμφάνισης 
του άσθματος είναι η υψηλή κατανάλω-
ση αντιβιοτικών φαρμάκων και εμβολίων. 
Έρευνες από πολλά πανεπιστήμια έχουν 
καταλήξει στο ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 
χρήση αντιβιοτικών στην παιδική-εφηβι-
κή ηλικία, τόσο περισσότερες πιθανότητες 
υπάρχουν να παρουσιαστεί άσθμα στην 
μετέπειτα ζωή. 

ΤΥΠΟΙ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Αλλεργικό άσθμα
Τα αλλεργιογόνα πυροδοτούν αυτόν τον 
κοινό τύπο άσθματος. Αυτά μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν:
• τρίχωμα κατοικίδιων ζώων από ζώα 

όπως γάτες και σκύλους
• φαγητό
• μούχλα
• γύρη και σκόνη
Το αλλεργικό άσθμα είναι συχνά επο-
χιακό γιατί συμβαδίζει με τις εποχιακές 
αλλεργίες.

Μη αλλεργικό άσθμα
Έρεθίσματα στον αέρα που δεν σχετίζο-
νται με αλλεργίες προκαλούν αυτό το εί-
δος άσθματος. Μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Καύση ξύλων
• καπνός τσιγάρου
• κρύος αέρας
• μόλυνση του αέρα
• ιογενείς ασθένειες

• αποσμητικά χώρου και αρώματα
• προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης 

Επαγγελματικό άσθμα
Το επαγγελματικό άσθμα είναι ένας τύπος 
άσθματος που προκαλείται στο χώρο ερ-
γασίας. Αυτά περιλαμβάνουν:
• σκόνη
• βαφές
• αέρια και αναθυμιάσεις
• βιομηχανικά χημικά
• λατέξ από καουτσούκ
Αυτά τα ερεθιστικά μπορούν να υπάρχουν 
σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως:
• καλλιέργεια
• κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
• ξυλουργική
• βιομηχανοποίηση

Βρογχοσυστολή που  
προκαλείται από την άσκηση 
(ασκησιογενές άσθμα) 
Η βρογχοσυστολή που προκαλείται από 
την άσκηση συνήθως επηρεάζει τους αν-
θρώπους μέσα σε λίγα λεπτά από την 
έναρξη της άσκησης και έως και 10 έως 
15 λεπτά μετά τη σωματική δραστηρι-
ότητα.

Άσθμα που προκαλείται  
από ασπιρίνη
Το άσθμα που προκαλείται από την ασπι-
ρίνη που ονομάζεται επίσης αναπνευστι-
κή νόσος επιδεινούμενη από την ασπιρίνη 
είναι συνήθως σοβαρό. Ένεργοποιείται με 
τη λήψη ασπιρίνης ή άλλου ΜΣΑΦ, όπως 
η ναπροξένη (Aleve) ή η ιβουπροφαίνη 
(Advil). Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινή-
σουν μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες. Τα άτομα 
με αυτού του είδους άσθμα έχουν επίσης 
τυπικά ρινικούς πολύποδες.

Νυχτερινό άσθμα
Σε αυτό το είδος άσθματος, τα συμπτώμα-
τα επιδεινώνονται τη νύχτα. Τα ερεθίσμα-
τα που πιστεύεται ότι προκαλούν συμπτώ-
ματα τη νύχτα περιλαμβάνουν:
• καούρα
• τρίχωμα κατοικίδιων ζώων
• ακάρεα σκόνης

ΠΏΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΕΤΕ 
ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΑΣΘΜΑ

1Διατροφικές αλλαγές: Έίναι σημα-
ντικό να ακολουθείτε μια υγιεινή και 
ισορροπημένη διατροφή, η οποία πε-

ριλαμβάνει πολλά φρούτα και λαχανικά. 
Καταναλώστε τρόφιμα που είναι πλού-
σια σε βιταμίνη Α, όπως τα καρότα και 
οι γλυκοπατάτες και τα σκούρα φυλλώδη 
λαχανικά. Έρευνες έδειξαν ότι μειώνουν 
τα συμπτώματα και την συχνότητα των 
κρίσεων άσθματος. Καταναλώστε επίσης 
τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, τρόφιμα 
πλούσια σε προβιοτικά (κεφίρ, τουρσί, 
γιαούρτι), σε Ω3 λιπαρά. 
Γενικότερα, πρέπει να αποφεύγετε τις 
τροφές που προκαλούν αλλεργίες, το 
στρες, να δυναμώσετε το ανοσοποιητικό 
σας, βελτιώνοντας την υγεία του εντέρου 
και των επινεφριδίων και να ενυδατώνε-
στε αρκετά. Καλό είναι να βγάλετε από 
τη διατροφή σας τροφές που δημιουρ-
γούν φλεγμονές στον οργανισμό, όπως 
η ζάχαρη, τα γαλακτοκομικά, προϊόντα 
σόγιας, τα τρανς λιπαρά κλπ.
TIP: Εάν εμφανίσετε έξαρση των συμπτω-
μάτων άσθματος μετά την κατανάλωση 
συγκεκριμένων τροφών, προσπαθήστε 
να αποφύγετε την κατανάλωση τους. Εί-
ναι πιθανό να έχετε μια τροφική αλλεργία 
που προκαλεί επιδείνωση των συμπτω-
μάτων σας. 

2Άσκηση: Αποφύγετε τον καθιστικό 
τρόπο ζωής και το να είστε περιορι-
σμένοι καθημερινά σε εσωτερικούς 

χώρους. Αλλάξτε χώρους, γιατί το άσθμα 
επηρεάζεται από το κλιματικό περιβάλ-
λον. Έρευνες στην Αμερική καταλήγουν 
ότι το περιβάλλον στους εσωτερικούς 
χώρους είναι 3-5 φορές πιο τοξικό από 
το εξωτερικό περιβάλλον.
Έπίσης, επειδή το υπερβολικό βάρος 
μπορεί συχνά να επιδεινώσει το σοβαρό 
άσθμα, είναι σημαντικό να διατηρείστε 
στα κιλά σας. 

ΑΣΘΜΑ: 
ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 
13 ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ

Από την Έπιστημονική Ομάδα του Υγεία Έυεξία

Το άσθμα είναι μια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών προς τους πνεύμο-
νες. Κάνει την αναπνοή δύσκολη και μπορεί να κάνει κάποιες σωματικές δρα-
στηριότητες δύσκολες ή ακόμα και αδύνατες. Είναι ένας τύπος χρόνια απο-
φρακτικής πνευμονοπάθειας.Για να κατανοήσετε το άσθμα, είναι απαραίτητο 
να κατανοήσετε λίγο τι συμβαίνει όταν αναπνέετε. Κανονικά, με κάθε αναπνοή 
που παίρνετε, ο αέρας περνάει από τη μύτη ή το στόμα σας, προς τα κάτω στον 
λαιμό σας και στους αεραγωγούς σας, φτάνοντας τελικά στους πνεύμονές σας. 
Υπάρχουν πολλές μικρές δίοδοι αέρα στους πνεύμονές σας που βοηθούν στην 
παροχή οξυγόνου από τον αέρα στην κυκλοφορία του αίματός σας.

14 www.ygeiaevexia.gr
Η κατανόηση της ασθένειας



Στο κατάστημά μας,  
στην Εμμ. Μπενάκη 8, δώσαμε νέα 
διάσταση σε ό,τι μέχρι τότε γνωρίζατε 
σαν «κατάστημα βιολογικών»

Σε εμάς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών τροφών σε ασυναγώνιστες τιμές. Θα βρείτε επίσης προιόντα μικρών Έλλήνων παραγωγών, καλλυντικά, απορρυπαντικά και ό,τι 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

Τα προβλήματα με την όραση είναι όλο και συχνότερα. Η καθημερινή χρήση υπολογιστών και κινητών επιταχύνουν δραματικά την καταπόνηση 
των ματιών και τον εκφυλισμό των οπτικών κυττάρων. 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΓΕΡΝΑΝΕ ΓΡΗΓΟΡΑ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ: ΤΟ VISION SUPPORT

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 

VISION SUPPORT - 120 CAPS ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΩΝΙΑΣ / ΑΡ. ΓΝΩΣΤ ΕΟΦ: 85459/25-08-2020

Το VISION SUPPORT εγγυάται την προστασία της όρασης, την βελτίωση αλλά και την διατήρηση της οπτικής ικανότητας ΑΛΛΑ ΚΑΙ την 
αντιμετώπιση των συχνών προβλημάτων, όπως η ξηροφθαλμία, τα κουρασμένα μάτια, οι αλλεργίες, το τσούξιμο, το δάκρυσμα... 

ΣΤΟ VISION SUPPORT ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ που συμβάλλουν στην καθυστέρηση ή την αποτροπή της εκδήλωσης καταρράκτη 
και άλλων ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση των οφθαλμών. Συγκεκριμένα, το VISION SUPPORT δίνει επάρκεια σε:
▶ ΛΟΥΤΕΙΝΗ Καταστολή της φλεγμονής * Προστασία από το οξειδωτικό στρες * Βελτίωση της ευκρίνειας * Προστασία από το ηλια-
κό φως * Μετατροπή των φωτεινών σημάτων σε ηλεκτρικά στον αμφιβληστροειδή και διευκόλυνση της μετάδοσης αυτών στον οπτι-

κό φλοιό του εγκεφάλου * Προστασία από την ανάπτυξη μυωπίας* Προστασία από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας * Προστασία και ανακούφιση από την ξηροφθαλμία.
▶ ΖΕΑΞΑΝΘΙΝΗ Έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και εμποδίζει τις ελεύθερες ρίζες να βλάψουν τον αμφιβλη-

στροειδή χιτώνα και τον φακό του ματιού.
 ▶ ΒΗΤΑ ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ-ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α Η βιταμίνη Α ευνοεί την όρασή μας κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι απαραίτητη για την πρόληψη της ξηροφθαλμίας
 ▶ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ Η ασταξανθίνη, καθυστερεί και ματαιώνει τις εκφυλιστικές ασθένειες του ματιού, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος στα τριχοειδή και μειώνοντας τις 
ελεύθερεςρίζες στο περιβάλλον του ματιού. Κλινικές έρευνες έδειξαν ότι βοηθάει στην διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, τον εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας, την κατα-
πόνηση των ματιών και την κόπωση.

ΜΥΡΤΙΛΟ Συμβάλλει στη μείωση του οξειδωτικού στρες και των βλαβών στο κολλαγόνο των ματιών. Οι ανθοκυανοσίδες στο μύρτιλο έχουν συγγένεια με την οπτική πορφύ-
ρα (ροδοψίνη) του αμφιβληστροειδούς που είναι υπεύθυνη για την όραση και τον έλεγχο της προσαρμογής του ματιού από το σκοτάδι στο φως και αντιστρόφως.
ΓΚΙΝΓΚΟ. Διατηρώντας τη ροή του αίματος σταθερή και την ενδοφθάλμια πίεση των ματιών χαμηλή, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας 
και της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, καθώς και στην ενίσχυση της οπτικής σας οξύτητας. 
ΕΥΦΡΑΣΙΑ, ΤΟ «ΜΑΤΟΒΟΤΑΝΟ» Η ευφρασία παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί για τα ευαίσθητα, ερεθισμένα, κόκκινα, κουρασμένα μάτια που εμφανίζουν φλεγμονή . 
Βοηθά σε οξείες ή χρόνιες φλεγμονές, στο τσούξιμο και το δάκρυσμα των ματιών, καθώς και στην υπερευαισθησία στο φως.Έχει καταπραϋντικές ιδιότητές στην επιπεφυκίτι-
δα,τη βλεφαρίτιδα, και γενικά τις μολύνσεις στα μάτια. Δρα αποτελεσματικά έναντι των ερεθισμών, της κούρασης και της ξηρότητας των ματιών που μπορεί να προκληθούν 
από την έκθεση σε αλλεργιογόνα, από την ακτινοβολία του υπολογιστή (Computer vision syndrome) αλλά και από τη συχνή χρήση φακών επαφής.
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΠΟΡΏΝ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ Οι ολιγομερείς προανθοκυανιδίνες στους σπόρους σταφυλιού προστατεύουν τα κύτταρα στον αμφιβληστροειδή, τα οποία είναι υπεύθυνα 
για την ικανότητά σας να διακρίνετε τα χρώματα και να βλέπετε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αντιστρέφουν την οξείδωση, και επιβραδύνουν τον εκφυλισμό των κυττάρων
ΑΛΦΑ ΛΙΠΟΙΚΟ ΟΞΥ Ο μηχανισμός με τον οποίο το α-λιποϊκό οξύ αναστέλλει την αμφιβληστροειδοπάθεια περιλαμβάνει την αναστολή τόσο της οξειδωτικής βλάβης στο 
DNA όσο και του νιτρικού στρες στον αμφιβληστροειδή. Το άλφα-λιποϊκό οξύ θα αποτρέψει τις οφθαλμικές παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία και μπορεί ακόμη και να 
αναστρέψει τις βλάβες που προκαλούνται από ασθένειες όπως ο διαβήτηςT1.
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ Τα μάτια σας χρειάζονται υγρά για να παράγουν δάκρυα, να απορροφούν κραδασμούς, να μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά και να προστατεύουν τους 
ευαίσθητους ιστούς. Όταν στερούνται υγρών μπορεί να γίνουν ξηρά, ευαίσθητα και εύκολα ευερέθιστα και μερικές φορές η όρασή σας μπορεί να επηρεαστεί. Το υαλουρονι-
κό οξύ συγκρατεί την υγρασία και η δομή στο κεντρικό τμήμα του ματιού σας, γνωστή ως υαλοειδές υγρό, αποτελείται κυρίως από αυτήν την ουσία. Βοηθά να διατηρείτε τα 
μάτια σας λιπασμένα και αναπληρώνει την υγρασία
ΤΑΥΡΙΝΗ Η ταυρίνη είναι ένα αντιοξειδωτικό, το οποίο είναι σημαντικό για την πρόληψη της απώλειας όρασης που σχετίζεται με την ηλικία, όπως η εκφύλιση της ωχράς κη-
λίδας και άλλες ασθένειες του αμφιβληστροειδούς. Η ταυρίνη βοηθά επίσης τον αμφιβληστροειδή να αποβάλει τα απόβλητα. Όμως, τα επίπεδα ταυρίνης στον αμφιβληστρο-
ειδή μειώνονται πολύ καθώς γερνάμε. 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 Η έλλειψη ριβοφλαβίνης (Β2) μπορεί να οδηγήσει σε αίσθηση καψίματος ή κνησμό στα μάτια.
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ Απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδή χιτώνα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Έπιπλέον, μει-
ώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη και της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, ενώ παράλληλα βοηθά σημαντικά στην νυχτερινή όραση.

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 

ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 10:00

Διατροφικές πληροφορίες 1 cap

Έκχύλισμα μούρων άγριου μύρτιλλου 
(bilberry-vaccinium uliginosum)

150 mg

Έκχύλισμα καλέντουλας 
(tagetes erecta) 
25% σε λουτείνη
4% σε ζεαχανθίνη 

100 mg 

25 mg
4mg

Έκχύλισμα ευφράσιας 
(Euphrasia officinallis)

100 mg

Έκχύλισμα άπό φύκη 
haematococcus pluvialis 
3% σε ασταξανθίνη

67 mg
 

2 mg

L-Ταυρίνη(L-Taurine) 50 mg

Έκχύλισμα σπόρων σταφυλιού 
(grapeseed -vitis vinifera ) 

50 mg

Αλφα λιποικό οξύ (R-Alpha lipoic acid) 30 mg

Υαλουρονικό οξύ 30 mg

Βήτα καροτένιο 10%  
(5000 IU βιταμίνη Α)

18 mg

Έκχύλισμα γκίνγκο μπιλόμπα 
(gingko biloba) 

15 mg

Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2) 10 mg

Σεληνομεθειονίνη SELENIUM 
SELECTR (SABINSA)  
Σταθεροποιημένης απόδοσης 
0,5% σε σελήνιο

10 mg

0,05 mg

Οξείδιο του ψευδαργύρου
Που αποδίδει ψευδάργυρο 

7 mg
5 mg

Χηλικός χαλκός (δυσγλυκινικός)
Που αποδίδει χαλκό >25%

4 mg  
1 mg

Συμπλήρωμα διατροφής με φυσικά εκχυλίσματα και θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην προστασία της λειτουργίας της όρασης. 
ΣΤΗΝ FULL HEALTH ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ... ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ! 



3 Τεχνική αναπνοής Buteyko:
Η Buteyko Breathing Technique 
(BBT) είναι ένα σύστημα αναπνευ-

στικών ασκήσεων. Μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση των συμπτωμάτων του άσθμα-
τος μέσω αργής, απαλής αναπνοής. Το 
BBT εστιάζει στην αναπνοή από τη μύτη 
αντί από το στόμα. Η αναπνοή από το 
στόμα σας μπορεί να στεγνώσει τους αε-
ραγωγούς σας και να τους κάνει πιο ευ-
αίσθητους.
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν 
λιγότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού 
από τη χρήση αυτής της τεχνικής. Άλ-
λοι που ασκούν BBT πιστεύουν ότι βοη-
θά στην αύξηση των επιπέδων διοξειδίου 
του άνθρακα. 

4 Μέθοδος Papworth: Η μέθοδος 
Papworth είναι μια τεχνική αναπνο-
ής και χαλάρωσης που χρησιμοποι-

είται από τη δεκαετία του 1960 για να 
βοηθήσει άτομα με άσθμα. Περιλαμβάνει 
τη χρήση της μύτης και του διαφράγμα-
τος για την ανάπτυξη μοτίβων αναπνο-
ής, ώστε να χαλαρώσουμε τους μυς του 
θώρακα και των ώμων. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να εφαρμόσετε αυτά τα μοτί-
βα αναπνοής σε διάφορες δραστηριότη-
τες που μπορεί να προκαλέσουν έξαρση 
του άσθματός σας. Όμως καλό θα ήταν 
το άτομο να εντάξει αυτές τις ασκήσεις 
αναπνοής στην καθημερινότητά του. 

5 Σκόρδο: Το σκόρδο έχει πολλά 
οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμ-
βανομένων των αντιφλεγμονωδών 

ιδιοτήτων, σύμφωνα με μια μελέτη του 
2013. Έπειδή το άσθμα είναι μια φλεγ-
μονώδης ασθένεια, το σκόρδο μπορεί 
να βοηθήσει στην ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων σας.

6Τζίντζερ: Το τζίντζερ είναι ένα άλλο 
βότανο που περιέχει αντιφλεγμονώ-
δεις ιδιότητες και μπορεί να βοηθή-

σει με σοβαρό άσθμα. Μια μελέτη του 
2013 έδειξε ότι τα από του στόματος 
συμπληρώματα τζίντζερ συνδέθηκαν με 
βελτίωση των συμπτωμάτων άσθματος.

7 Μέλι: Το μέλι χρησιμοποιείται συ-
χνά σε θεραπείες για το κρυολόγη-
μα για να βοηθήσει στην ανακούφι-

ση του λαιμού και στη μείωση του βήχα. 
Μπορείτε να αναμίξετε το μέλι με ένα 
ζεστό ρόφημα όπως το τσάι από βότα-
να για να ανακουφίσετε τα συμπτώμα-
τά σας.

8 Ώμέγα-3, βιταμίνη D και μαγνή-
σιο: Τα ωμέγα-3 λιπαρά έχει απο-
δειχθεί ότι έχουν πολλά οφέλη για 

την υγεία. Μπορούν επίσης να λειτουρ-
γήσουν για να μειώσουν τη φλεγμονή 
των αεραγωγών και να βελτιώσουν τη 
λειτουργία των πνευμόνων σε άτομα με 
σοβαρό άσθμα. Έπίσης αυξήστε τη λήψη 
βιταμίνης D με την έκθεση στον ήλιο, τη 
διατροφή ή και συμπληρώματα. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι η έλλειψη της βιταμίνης 
D σε έγκυες γυναίκες, αποτελεί ισχυρό 
παράγοντα για ύπαρξη άσθματος στα 
παιδιά μετά τη γέννησή τους. Ως εκ τού-
του προτάθηκε η πρόσληψη βιταμίνης D 
από τις γυναίκες στη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Και το μαγνήσιο έχει αποδει-
χθεί, μετά από έρευνες, ότι συμβάλλει 
στη βελτίωση των συμπτωμάτων άσθμα-
τος, ενώ τα άτομα με χαμηλό μαγνήσιο 
παρουσίασαν μεγαλύτερες δυσλειτουρ-
γίες των πνευμόνων αλλά και μεγαλύ-
τερα επίπεδα ισταμίνης, που ενεργοποιεί 
τις αλλεργίες. 

9Αλάτι: Το αλάτι είναι φυσικό αντι-
ισταμινικό. Έίναι αναγκαίο για να 
διαλύει τη βλέννα στους πνεύμονες 

και για την αποφυγή παραγωγής περίσ-
σειας ισταμίνης. Καλό θα είναι να είναι 
ανεπεξέργαστο. 

10 Γιόγκα: Η γιόγκα ενσωμα-
τώνει ασκήσεις διατάσεων και 
αναπνοής για να ενισχύσει την 

ευελιξία και να αυξήσει τη συνολική σας 
φυσική κατάσταση. Για πολλούς ανθρώ-
πους, η πρακτική της γιόγκα μπορεί να 
μειώσει το στρες, το οποίο μπορεί να 
προκαλέσει το άσθμα σας. Οι τεχνικές 
αναπνοής που χρησιμοποιούνται στη 
γιόγκα μπορεί επίσης να βοηθήσουν στη 
μείωση της συχνότητας των κρίσεων 
άσθματος. 

11 Υπνοθεραπεία: Στην υπνοθε-
ραπεία, η ύπνωση χρησιμοποι-
είται για να κάνει ένα άτομο πιο 

χαλαρό και ανοιχτό σε νέους τρόπους 
σκέψης, αίσθησης και συμπεριφοράς. Η 
υπνοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη 
διευκόλυνση της μυϊκής χαλάρωσης, η 
οποία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με 
άσθμα να αντιμετωπίσουν συμπτώματα 
του άσθματος. 

12Ε ν σ υ ν ε ι δ η τ ό τ η τ α :  Το 
Mindfulness είναι ένα είδος 
διαλογισμού που εστιάζει στο 

πώς νιώθουν το μυαλό και το σώμα την 
παρούσα στιγμή. Μπορεί να εξασκηθεί 
σχεδόν οπουδήποτε. Το μόνο που χρειάζε-
στε είναι ένα ήσυχο μέρος για να καθίσετε, 
να κλείσετε τα μάτια σας και να εστιάσετε 
την προσοχή σας στις σκέψεις, τα συναι-
σθήματα και τις αισθήσεις στο σώμα σας.

Λόγω των πλεονεκτημάτων ανακούφισης 
από το στρες, η ενσυνειδητότητα μπορεί 
να βοηθήσει στην ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων άσθματος που σχετίζονται 
με το άγχος.

13 Βελονισμός: Ο βελονισμός 
είναι μια μορφή αρχαίας κινε-
ζικής ιατρικής που περιλαμβά-

νει την τοποθέτηση μικρών βελόνων σε 
συγκεκριμένα σημεία του σώματος.  Με-
ρικοί άνθρωποι με άσθμα βρίσκουν ότι 
ο βελονισμός βοηθά στη βελτίωση της 
ροής του αέρα και στη διαχείριση συ-
μπτωμάτων όπως ο πόνος στο στήθος.

Στην εποχή μας υπάρχει έντονη μία εμμο-
νή για καθαριότητα με εκτεταμένη χρή-
ση χημικών καθαριστικών, απολυμαντι-
κών και αντιβακτηριδιακών σαπουνιών. 
Όμως τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι η 
έκθεση κατά την παιδική ηλικία σε κοινές 
βακτηριακές λοιμώξεις και σε μικρόβια 
συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποι-
ητικού, ώστε να αντιμετωπίσει αργότερα 
το άσθμα (epidemiology of Columbia 
University).
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Η εφηβεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι η φάση της ζωής μεταξύ της παιδικής 
ηλικίας και της ενηλικίωσης, από την ηλικία των 10 έως των 19 ετών. Έίναι ένα μοναδικό στάδιο της 
ανθρώπινης ανάπτυξης και μια σημαντική περίοδος για να τεθούν τα θεμέλια της καλής υγείας και της 
σωστής διατροφής. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ενεργειακές πρωτεΐνες και μικροθρεπτικά συστατικά 
είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της ταχείας εφηβικής ανάπτυξης, της αλλαγής στη σύνθεση του 
σώματος και της αυξημένης φυσικής δραστηριότητας. Οι διατροφικές ελλείψεις και οι κακές διατροφικές 
συνήθειες που καθιερώθηκαν κατά την περίοδο της εφηβείας μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, 
όπως καθυστερημένη σεξουαλική ωρίμανση, απώλεια τελικού ύψους, οστεοπόρωση, υπερλιπιδαιμία και 
παχυσαρκία. Ποιες βιταμίνες και ποια μέταλλα και ιχνοστοιχεία είναι όμως απαραίτητα κατά την κρίσιμη 
περίοδο της εφηβείας; 

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώ-
τημα πρέπει να δούμε αναλυτικά τις 
διατροφικές ανάγκες ενός εφήβου. 
Οι έφηβες γυναίκες χρειάζονται περί-
που 2200 θερμίδες την ημέρα, ενώ οι 
έφηβοι άντρες περίπου 2500-3000 
θερμίδες την ημέρα. Αν συμπεριλά-
βουμε στους υπολογισμούς και την 
ύπαρξη της δραστηριότητας, όπως 
π.χ. του αθλητισμού, καθώς και τις 
πολλές ώρες διαβάσματος, οι θερμί-
δες αυξάνονται ακόμα περισσότερο. 
Έκτός από τις θερμίδες, καίρια σημα-
σία έχουν οι βιταμίνες, τα μέταλλα και 
τα ιχνοστοιχεία. Και σε αυτά, όπως 
και στις θερμίδες, οι απαιτήσεις είναι 
αυξημένες. 

Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που 
πρέπει να καλύπτει ένας έφηβος πε-
ριλαμβάνουν βιταμίνη Α, βιταμίνη C ή 
αλλιώς ασκορβικό οξύ, βιταμίνη του 
ήλιου ή αλλιώς D3, βιταμίνη Έ, θεια-
μίνη (Β1), ριβοφλαβίνη (Β2), νιασίνη 
(Β3), πυριδοξίνη (Β6), φολικό οξύ 
(Β9), κυανοκοβαλαμίνη (Β12), βιοτίνη 
(Β7), παντοθενικό οξύ (Β5), βιταμίνη 
Κ, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, 
σελήνιο, χαλκό, μαγγάνιο, χρώμιο, ιώ-
διο, κάλιο, χολίνη και ινοσιτόλη (Β8). 
Έξίσου σημαντικά συστατικά για την 
ευζωία και την καλή λειτουργία του 
σώματος, αποτελούν η βιταμίνη Β10 
(PABA), τα αντιοξειδωτικά CoQ10, 
λουτεϊνη και ζεαξανθίνη, καθώς και 
ένα μείγμα υπερτροφών, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν βιοφλαβονοειδή εσπε-
ριδοειδή, κόκκινο παντζάρι, psyllium, 
alfalfa άγριο τριφύλλι, μπρόκολο, 
σπιρουλίνα, αλόη βέρα, πράσινο τσάι, 
πράσινοι κόκκοι καφέ, σπόροι σταφυ-
λιού, λυκοπένιο και λεκιθίνη. Οι πα-
ραπάνω υπερτροφές προσδίδουν ένα 
μείγμα αντιοξειδωτικών, βιταμινών 

και ιχνοστοιχείων, τα οποία συμβά-
λουν στην ομαλή λειτουργία και προ-
στασία του οργανισμού, παρέχοντας 
παράλληλα την απαραίτητη ενέργεια 
που χρειάζεται ο έφηβος.

Αν σκεφτούμε την καθημερινότητα 
ενός έφηβου ατόμου, είναι εύλογο 
να συμπεράνουμε πόσο επιτακτική 
ανάγκη υπάρχει για τα παραπάνω 
θρεπτικά στοιχεία. Η καθημερινότη-
τά του περιλαμβάνει πολλές ώρες 
διαβάσματος και εξωσχολικές δρα-
στηριότητες, όπως τον αθλητισμό. 
Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, οι 
ανάγκες αλλάζουν δραματικά, καθώς 
η απαραίτητη ποσότητα πρωτεΐνης 
ανέρχεται στο 12-15%, οι υδατάν-
θρακες στο 55-60% και το λίπος 
στο 25-30%, της συνολικής ημερή-
σιας πρόσληψης. Αυτό που πρέπει να 
προσέξουμε όμως είναι την ποιότητα 
αυτών των μακροθρεπτικών συστατι-
κών. Έιδικότερα στην περίπτωση του 
αθλητισμού, έχει σημασία να λαμβά-
νουν ένα μείγμα απαραίτητων αμι-
νοξέων τα οποία συμπεριλαμβάνουν 
την L-γλυκίνη, την L-προλίνη, την 
L-αλανίνη, και άλλα εξίσου σημαντι-
κά αμινοξέα. Τα αμινοξέα αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής 
ενός εφήβου, καθώς διασπούν το 
φαγητό, αναπτύσσουν και επισκευ-
άζουν τον ιστό του σώματος, παρέ-
χουν ενέργεια, παράγουν ορμόνες 
και χημικές ουσίες απαραίτητες για 
την εύρυθμη λειτουργία του εγκε-
φάλου, ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα, διατηρούν υγιές το πεπτικό 
σύστημα και τέλος χτίζουν μυικό ιστό, 
ο οποίος είναι απαραίτητος, κυρίως 
για τους μικρούς μας αθλητές.

Όμως, τρέφονται πάντα οι έφηβοι 
σωστά, ώστε να καλύψουν τις ανά-

γκες τους; Η απάντηση είναι ότι δεν 
μπορούμε να είμαστε πάντα σίγουροι 
ότι καθημερινά έχουν λάβει τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ένας 
από τους λόγους είναι ότι περνάνε 
πολύ χρόνο εκτός σπιτιού, με αποτέ-
λεμα είτε να μένουν πολλές ώρες νη-
στικοί, είτε να καταναλώνουν «γρή-
γορo φαγητό». Το «γρήγορο φαγητό» 
μπορεί να είναι στην καλύτερη περί-
πτωση, κάποιο σάντουιτς ή στη χει-
ρότερη περίπτωση, φαγητό που έχει 
παραχθεί με ανθυγιεινό τρόπο και με 
αμφιβόλου ποιότητας υλικά. Οι πα-
ραπάνω επιλογές μπορεί να χορτά-
σουν στιγμιαία τον έφηβο, ωστόσο οι 
ανάγκες τους, όπως έχει αναφερθεί, 
είναι μεγάλες και σίγουρα σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα θα πεινάσει πάλι 
και η επόμενη επιλογή θα είναι εξίσου 
ανθυγιεινή ή και χειρότερη. Στο τέλος 
της ημέρας θα έχει χορτάσει, ωστόσο 
θα απουσιάζουν τα απαραίτητα θρε-
πτικά συστατικά. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η διατρο-
φή πολλές φορές από μόνη της δε 
φτάνει και έτσι, η χρήση συμπληρω-
μάτων διατροφής είναι όχι μόνο συ-
χνή, αλλά και σε μερικές περιπτώσεις 
και απαραίτητη, μεταξύ των παιδιών 
και των εφήβων. Τα συμπληρώματα 
διατροφής μπορούν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στη συνολική πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών, έχοντας τη 
δυνατότητα τόσο να μετριάσουν τις 
ελλείψεις αυτών, όσο και να οδηγή-
σουν σε πρόσληψη θρεπτικών ουσι-
ών στα συνιστώμενα ανώτατα όρια. 
Με λίγα λόγια, μπορούν να δίνουν 
στον έφηβο όλες τις απαραίτητες ου-
σίες, ώστε να είναι συγκεντρωμένος 
και ενεργός και στα μαθήματα, αλλά 
και στις δραστηριότητές του. 

ΕΦΗΒΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Έπιμέλεια: Νάσια Σταράμου, Κλινική Διαιτολόγος MSc

H Νάσια Σταράμου είναι απόφοιτη 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και μέ-
λος του Συνδέσμου Διαιτολόγων και 
Διατροφολόγων Κύπρου. Ειδικέυεται 
στη διαχείριση βάρους, σε ασθένειες 
όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, σε 
γαστρεντερολογικές καταστάσεις, 
σε διατροφικές διαταραχές και σε 
ασθενείς που χρειάζονται υποστήριξη 
διατροφής μέσω εντερικής και παρε-
ντερικής σίτισης

Ν
άσ

ια 
Σταράμου 
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Ιδανική για παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες

Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού

Πόσιμο για εύκολη κατάποση με φανταστική γεύση πορτοκάλι

Μνήμη και συγκέντρωση

Σύμπλεγμα αμινοξέων για ενέργεια και μυική υποστήριξη

Super Foods, φρούτα και λαχανικά για παιδιά που τα έχουν ανάγκη

Ιδανική για εφήβους που διαβάζουν
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Έπιμέλεια: Έπιστημονική ομάδα του Υγεία Έυεξία
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Το ξέρετε οτι;

ΦΛΕΓΜΟΝΗ
Το ξέρετε ότι η φλεγμονή που εί-
ναι υπεύθυνη για πολλές παθήσεις 
όπως ο διαβήτης, το άσθμα, η ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα, τα αυτοάνο-
σα νοσήματα, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις είναι ένα από τα όπλα 
το ανοσοποιητικού συστήματος, 
που διαθέτει ο οργανισμός μας σε 
περίπτωση εισβολής;

Όταν εντοπιστεί ο «εχθρός» να έχει 
εισέλθει στο σώμα μας, είτε αυτός 

είναι μικρόβιο είτε μόλυνση ή 
οποιαδήποτε μη ανεκτή ουσία 

που θα τον βλάψει, ενεργο-
ποιεί τη φλεγμονή, η οποία 

επιτίθεται στον εισβολέα, 
τον κατατροπώνει και 

μετά εφόσον δεν τη 
χρειάζεται πλέον ο 

οργανισμός, την 
αποσύρει. 

Αυτό όμως συμβαίνει σε 
έναν υγιή οργανισμό, όπου το 

ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να 
λειτουργεί σωστά με αποτέλεσμα να 
ενεργοποιηθεί γρήγορα και αποτελε-
σματικά. 

Όταν όμως το ανοσοποιητικό είναι κα-
ταπονημένο εξαιτίας διαφόρων αιτιών, 
τότε ο οργανισμός δεν μπορεί να ελέγ-
ξει το «σούπερ» αυτό αμυντικό όπλο, με 
αποτέλεσμα η φλεγμονή να δημιουργεί 
προβλήματα σε διάφορα όργανα του 
σώματός μας. Και αν ο οργανισμός 
μας δεν ανακτήσει την ισορροπία του, 
τότε η φλεγμονή σταδιακά μετατρέ-
πεται σε χρόνια. Το δυστύχημα είναι 
ότι δεν γίνεται αντιληπτή αμέσως, με 
αποτέλεσμα, όταν εκδηλωθεί, να έχου-
με τις σοβαρές μορφές παθήσεις που 
αναφέραμε παραπάνω. 

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
Ξέρετε ότι ο υπεύθυνος για την 
κινητοποίηση του ανοσοποιητικού 
ώστε να αντιμετωπίσει τον ανεπι-
θύμητο εισβολέα στον οργανισμό 
είναι η κορτιζόλη; 

Έίναι λοιπόν η θαυμαστή αυτή ορμόνη 
που ενεργοποιεί τον αμυντικό στρατό 
του οργανισμού, τα λευκά κύτταρα, 
που αναλαμβάνουν δράση για να τον 
προστατεύσουν.

Και είναι τα λευκά κύτταρα που στρέ-
φονται κατά του οργανισμού, όταν η 
κορτιζόλη εκκρίνεται ελάχιστα και τα 
επινεφρίδια υπολειτουργούν λόγω 
άσχημης κατάστασης του οργανισμού 
(κακή διατροφή, στρες κλπ). Τότε γί-
νονται ανεξέλεγκτα και επιτίθενται στα 
κύτταρα και τους ιστούς του ίδιους του 
σώματος, συνεργώντας τη δημιουργία 
των κακών φλεγμονών. 

Ποικίλα είναι τα συμπτώματα της αυ-
ξημένης κορτιζόλης στο αίμα όπως: 
παχυσαρκία στον κορμό, αύξηση βά-
ρους στην κοιλιακή χώρα, απώλεια 
μυϊκής μάζας και αδυναμία, στρογγυλό 
πρόσωπο, λεπτό και ευαίσθητο δέρμα, 
ραγάδες, συνήθως στην κοιλιά, οστε-
οπόρωση, διαβήτης, υπέρταση, κατά-
θλιψη, αυξημένη τριχοφυΐα προσώπου 
στις γυναίκες, διαταραχές στην περί-
οδο και υπογονιμότητα. Η κορτιζόλη 
επίσης προκαλεί πρόωρη γήρανση. Τα 
χαμηλά επίπεδα της κορτιζόλης στους 
ηλικιωμένους συμβάλλουν σημαντικά 
στη διαδικασία της γήρανσης. Σε μελέ-
τη που δημοσιεύθηκε στο Aging Cell, 
οι επιστήμονες Alexandra K. Kiemer 
και Jessica Hoppstädter από το Πα-
νεπιστήμιο Saarland αποκαλύπτουν 
διαδικασίες του ανοσοποιητικού συ-
στήματος του ανθρώπου που συμ-
βάλλουν στη γήρανση. Συγκεκριμένα, 
απέδειξαν ότι τα χαμηλά επίπεδα της 
ορμόνης κορτιζόλης και μιας πρωτε-
ΐνης γνωστής ως GILZ μπορούν να 
πυροδοτήσουν χρόνιες φλεγμονώδεις 
αποκρίσεις στο σώμα που συντελούν 
στη γήρανση.

Η κορτιζόλη σε συνεργασία με άλλες 
ορμόνες ρυθμίζουν την ποσότητα του 
καλίου και του νατρίου στο αίμα και 
ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς 
που λαμβάνουν θεραπεία με γλυκο-
κορτικοειδή έχουν σημαντικά αυξημέ-
νο κίνδυνο καρδιαγγειακής και εγκε-
φαλοαγγειακής νόσου. Οι αυξήσεις 

στην ορμόνη του στρες κορτιζόλη 
μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακές 
προσβολές και εγκεφαλικά ακόμη 
και όταν οι άνθρωποι δεν έχουν άλ-
λους παράγοντες κινδύνου για αυτά 
τα καρδιαγγειακά συμβάντα, όπως 
υψηλή αρτηριακή πίεση, κάπνισμα ή 
καθιστική ζωή. Μάλιστα έχουν παρα-
σκευαστεί πολλά συνθετικά ανάλογα 
της κορτιζόλης, που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στη θεραπευτική, εκμεταλ-
λευόμενα την ανοσοκατασταλτική και 
αντιφλεγμονώδη της δράση. Λόγω της 
ισχυρής δράσης της στο ανοσοποιη-
τικό σύστημα, η κορτιζόνη (που είναι 
η φαρμακευτική μορφή της κορτιζό-
λης) χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
διαφόρων παθήσεων (αυτοάνοσων 
νοσημάτων, αλλεργικών παθήσεων, 
χρονίων φλεγμονωδών παθήσεων, 
αναπνευστικών νοσημάτων κλπ).

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΏΔΗ 
Δύο θαυμαστά μπαχαρικά που μας 
χαρίζει η φύση με ισχυρή αντι-
φλεγμονώδη δράση είναι η κουρ-
κουμίνη με το τζίντζερ. 

ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗ 
Η κουρκουμίνη είναι ένα από τα πιο 
ισχυρά αντιοξειδωτικά της φύσης, με 
αντιφλεγμονώδη προστασία. Περιέχει 
επίσης βιταμίνη C, μαγνήσιο, μαγγά-
νιο, σίδηρο, βιταμίνη Β6. Λόγω της 
μεγάλης αντιφλεγμονώδους ικανό-
τητας της βελτιώνει τα συμπτώματα 
της αρθρίτιδας, ανακουφίζοντας από 
πόνους στις αρθρώσεις. Ωφελεί τη 
λειτουργία του συκωτιού και βοηθά 
στην αποτοξίνωση του οργανισμού. 
Έχει αποδειχθεί ότι η κουρκουμίνη 
ανασυνθέτει τη γλουταθειόνη των 
αστεροειδών ηπατικών κυττάρων. 
Ακόμη, από πειράματα έχουν κατα-
λήξει ότι η κουρκουμίνη μειώνει την 
ηπατοτοξικότητα που προκαλούν τα 
βαρέα μέταλλα, όπως ο υδράργυρος, 
ο χαλκός, το κάδμιο, το αρσενικό και 
ο μόλυβδος. Βοηθά το μιτοχονδριακό 
σύστημα άμυνας κατά του οξειδωτι-
κού στρες. Έπιδρά θετικά στη χολη-
δόχο κύστη, προκαλώντας αυξημένη 
παραγωγή χολής με αποτέλεσμα να 
βοηθά την πέψη. Προλαμβάνει την 
αθηροσκλήρωση, που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε καρδιαγγειακά επεισόδια. 
Ωφελεί επίσης το πεπτικό σύστημα 
ενώ από μελέτες σε Πανεπιστήμια 

Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ – Η ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
& ΤΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΏΔΗ



Στο κατάστημά μας,  
στην Εμμ. Μπενάκη 8, δώσαμε νέα 
διάσταση σε ό,τι μέχρι τότε γνωρίζατε 
σαν «κατάστημα βιολογικών»

Σε εμάς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών τροφών σε ασυναγώνιστες τιμές. Θα βρείτε επίσης προιόντα μικρών Έλλήνων παραγωγών, καλλυντικά, απορρυπαντικά και ό,τι 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 ή 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; ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ!!! ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FULL HEALTH  ΔΥΝΑΜΏΣΤΕ ΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ  

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 

BONE SUPPORT - 120 CAPS ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΩΝΙΑΣ / ΑΡ. ΓΝΩΣΤ ΕΟΦ: 85459/25-08-2020
ΔΏΣΤΕ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ! 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 .Συνολικά, φαίνεται ότι ο συνδυασμός των βιταμι-
νών D3 και K2 είναι ιδανικός για την πρόληψη της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα σε άτομα μέσης ηλικίας.

 ▶ Στο BONE SUPPORT χρησιμοποιήσαμε την ALL TRANS micro encapsulated μορφή για την βιταμίνη Κ2, γιατί είναι η μόνη που εκτός από βιοδιαθέσιμη, εγγυάται και την πλήρη απόδοση της βι-
ταμίνης 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 Βρετανική Κολούμπια, η ένωση αυτή μπορεί να μπλοκάρει επιλεκτικά το ένζυμο Cathepsin K (CatK), το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανομή 
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 κόκκινο φασκόμηλο, φάνηκε να είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ενώσεις που αναστέλλουν τη δραστηριότητα της κολλαγενάσης του CatK." 
ΜΙΑ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΏΣΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ Η FULL HEALTH ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΜΕΣΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΏΝ. 
ΑΝΑ 4 κάψουλες: ΑΣΒΈΣΤΙΟ 600mg [120mg carbonate, 300mg pidolate, 180mg diphosphate], ΜΑΓΝΗΣΙΟ 200mg, ΦΩΣΦΟΡΟΣ 132mg, ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 50mg, ΨΈΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 5mg, ΧΑΛΚΟΣ 0,5mg, ΜΑΓΓΑΝΙΟ 1,5mg, ΠΥΡΙΤΙΟ  65mg,  
ΒΟΡΙΟ  0,4mg,  ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ2 150mcg, ΈΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ 40mg.

Curarti Complex® - 280 gr ΠΡΟΪΟΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ / ΑΡ. ΓΝΩΣΤ ΕΟΦ: 95086/26-07-2019
CURARTI COMPLEX ΑΠΟ ΤΗΝ FULL-HEALTH ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΏΝ ΑΡΘΡΏΣΕΏΝ!  
ΓΙΑΤΙ ΕΔΏ ΜΕΤΡΑ ΚΥΡΙΏΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΏΝ ΠΡΏΤΏΝ ΥΛΏΝ, Ο ΣΏΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Για γρήγορη ανακούφιση και αποκατάσταση των προβλημάτων στις αρθρώσεις. Το Curarti® Complex είναι το πλέον ολοκληρωμένο προϊόν για τα πιο έντονα και χρόνια προβλήματα των αρθρώσε-
ων. Σε μορφή σκόνης, με φυσική γεύση λεμονιού. Η πιο θρεπτική συνταγή για τους χόνδρους, περιέχει: υδρολυμένο κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη, βιταμίνη C και μα-
γνήσιο και διπλάσια δόση Curarti® Complexed κουρκουμίνης για μεγαλύτερη αντιφλεγμονώδη δράση. Το CURARTI COMPLEX® EINAI Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ:

Το Colpropur D είναι μια φυσική πρωτεΐνη κολλαγόνου, που λαμβάνεται με μια καινοτόμο διαδικασία προπέψης ή υδρόλυσης και έχει απολιπανθεί πλήρως για να γίνει πιο εύπεπτη και βιοαποδομήσιμη. Πλήρως διαλυτό προϊόν με πολύ ου-
δέτερη γεύση, χρώμα και οσμή. Δεν περιέχει ούτε χρωστικές,ούτε συντηρητικά ούτε άλλα πρόσθετα. Έίναι απαλλαγμένο από Γενετικά Τροποποιημένα και αλλεργιογόνα. ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΟΕΙ-
ΔΏΝ. Το Curarti® Complexed Curcumin είναι αυτό που κάνει τον πόνο παρελθόν!! Υδατοδιαλυτό και εξαιρετικά βιοδιαθέσιμο σύμπλοκο από βήτα- κυκλοδεξτρίνη και κουρκουμίνη. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία του, η Curarti® Complexed 
Curcumin είναι 62 φορές πιο βιοδιαθέσιμη από τα συμβατικά εκχυλίσματα κουρκουμίνης. ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CURARTI® COMPLEXED CURCUMIN, ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΏΔΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΟ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΝΟ!

 ▶  Αν πονάτε πολύ, υποφέρετε από Οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, δυσκαμψία
 ▶ Αν έχετε χρόνια προβλήματα φλεγμονών στις αρθρώσεις σας
 ▶  Αν επιδιώκετε γρήγορη και ασφαλή μετατραυματική ή μετεγχειρητική αποκατάσταση
 ▶ Αν ασκείτε έντονη σωματική δραστηριότητα και καταπονείτε τις αρθρώσεις σας
 ▶ Αν θέλετε να αναστρέψετε και να επιβραδύνετε την υποβάθμιση του χόνδρου σε χρόνιες παθήσεις
 ▶ Ιδανικό για αρθρώσεις, οστά, μύες των αρθρώσεων 
 ▶ Απαραίτητο αν είστε πάνω από 50 ετών.

ΑΝΑ 14 ΓΡ: ΥΔΡΟΛΥΜΈΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 10 γρ, ΘΈΙΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ 1500mg, ΘΈΙΙΚΗ ΧΟΝ-
ΔΡΟΙΤΙΝΗ 800mg, ΜΑΓΝΗΣΙΟ 187mg, ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 40mg, CURARTI® COMPLEXED CURCUMIN 
39mg, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 40mg.

ΠΡΏΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
-ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ- ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ COLPROPUR-D ΥΔΡΟΛΥΜΈΝΟ - ΣΈ ΜΟΡΦΗ ΒΙΟΈΝΈΡΓΩΝ ΠΈΤΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ, ΤΟ 
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΈΙΝΈΙ ΤΟ ΔΙΈΘΝΈΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΣΤΈΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ (OAFI)

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 

ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 10:00
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Το ξέρετε οτι;

έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνει ή 
ακόμα και εμποδίζει την εξάπλωση 
διαφόρων μορφών καρκίνου όπως 
του προστάτη, του μαστού και του 
εντέρου. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί 
εναλλακτικοί ιατροί προτείνουν την 
κουρκουμίνη σαν ένα θεραπευτικό 
φάρμακο. Βοηθά τη λειτουργία του 
εγκεφάλου, τη βελτίωση της μνήμης 
ενώ έχει και αντικαταθλιπτικές ιδιό-
τητες. Ακόμα, από τελευταίες έρευνες 
προκύπτει ότι μια ουσία του κουρ-
κουμά, η τουρμερόνη (η μια από τις 
δύο κύριες ουσίες του κουρκουμά) 
θα μπορούσε να είναι μια νέα θερα-
πευτική πρόταση σε ασθενείς με νόσο 
Αλσχάιμερ, και σε ασθενείς που έχουν 
υποστεί εγκεφαλικές βλάβες εξαιτίας 
εγκεφαλικού επεισοδίου. Καλό θα 
ήταν ο κουρκουμάς να συνδυάζεται 
με μαύρο πιπέρι, γιατί έτσι ενισχύεται 
η απορρόφηση της κουρκουμίνης. 
Θα τη βρείτε σε σκόνη αλλά και σε 
κάψουλες.

ΤΖΙΝΤΖΕΡ 
Το Τζίντζερ είναι πλούσιο σε ψευδάρ-
γυρο, κάλιο και πολυφαινόλες. Μειώ-
νει τη χοληστερόλη και επιβραδύνει 

την εμφάνιση αθηροσκλήρωσης. Βο-
ηθά το πάγκρεας στην παραγωγή εν-
ζύμων και στη διαδικασία της πέψης. 
Παρουσιάζει ισχυρή αντιβακτηριδιακή 
δράση, χρησιμοποιείται ευρέως κατά 
της ναυτίας και εξισορροπεί τα επί-
πεδα του σακχάρου στο αίμα. Έχει 
ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 
και ανακουφίζει από τους πόνους σε 
μυς και αρθρώσεις. Μειώνει επίσης 
τα συμπτώματα του πονοκεφάλου. 
Έκτός από την αποξηραμένη ρίζα του, 
μπορείτε να το βρείτε σε σκόνη, σε αι-
θέριο έλαιο ή ακόμα και σε κάψουλες.
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Απαραίτητη προϋπόθεση της αξιοποίησης των ευεργετικών ιδιοτήτων των βοτάνων είναι να 
γνωρίζουμε τη μορφολογία τους και αφού είμαστε σίγουροι ότι βρήκαμε το σωστό φυτό, να 
γνωρίζουμε ποια μέρη του πρέπει να συλλέξουμε και πότε είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή 
για τη συγκομιδή. Η αποτελεσματικότητα των βοτάνων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, 
μεταξύ των οποίων οι κλιματικές, ατμοσφαιρικές, εδαφικές και ηλικιακές συνθήκες και βέβαια η 
ποιότητά τους. Κι επειδή η ένταση της δραστικότητάς τους ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο 
και οι ιδιότητες πολλών βοτάνων συγκλίνουν, καλό είναι να πειραματιζόμαστε μέχρι να ανα-
καλύψουμε αυτό που, κατά περίπτωση, έχει καλύτερη ανταπόκριση στο δικό μας οργανισμό.

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ 

ΒΟΤΑΝΩΝΤΩ
Ν

Του Αλέξανδρου Λαλάκου

ΣΚΡΟΦΟΥΛΑΡΙΑ  Scrofularia nodosa

Φύλλα:  
Μακρουλά, 
ωοειδή, 
αντίθετα

Βλαστός:  
Άκαμπτος, 
λυγερός

Φύλλα:  
Μικρά, ωοειδή, 
οδοντωτά 
και αντίθετα, 
ελαφρώς τριχωτά

Άλλες ονομασίες: Βρωμόχορτο, Βρωμοσάκι, Χοι-
ράδιο
Περιγραφή: Πολυετές βότανο, με ύψος έως 1m.
Πού βρίσκεται: Στην Έλλάδα συναντούμε πολλά 
είδη του ως αυτοφυή σε υγρές περιοχές, όχθες πο-
ταμών και δίπλα σε χαντάκια.
Τι και πότε συλλέγεται: Τα φύλλα και οι μίσχοι, 
το καλοκαίρι.
Γεύση: Πικρή και στυφή.
Ιδιαιτερότητα: Κατά το 16ο και 17ο αιώνα αποτε-
λούσε το φάρμακο πάσης φύσεως όγκων. Το όνομά 
της, εξάλλου, τη συνδέει με την ασθένεια της χοιρά-
δωσης, που αφορά στη διόγκωση των λεμφαδένων 
του λαιμού από φυματίωση. Θεωρείται ότι ονομά-
στηκε έτσι, επειδή το σχήμα της ρίζας μοιάζει με αυτό 
των διογκωμένων, από την ασθένεια, αδένων, αλλά 
και επειδή τους θεραπεύει. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ:
» Ώς έγχυμα, με χρήση των επίγειων τμημάτων του, 
είναι καθαρτικό, διεγερτικό, διουρητικό και τονωτικό, 
ιδανικό για αποτοξίνωση, λεμφικές παθήσεις, ρευ-
ματισμούς, ουρική αρθρίτιδα και διάφορες δερμα-
τοπάθειες, όπως έκζεμα και ψωρίαση. Πλύσεις με 
το έγχυμα συστήνονται για μυκητιάσεις και έκζεμα.
» Κομπρέσες με το έγχυμα, προσφέρουν ανακού-
φιση και επουλώνουν πληγές, οιδήματα, εγκαύματα, 
αιμορροΐδες και δερματικά έλκη.
» Νωπά φύλλα μπορούν να αποτελέσουν κατά-
πλασμα κατά των εξογκωμάτων των αδένων του 
λαιμού.

Άνθη:  
Κόκκινου-καφέ χρώματος, 
σχηματίζουν δεσμίδες

Άνθη:  
Μικροσκοπικά, λιλά 
χρώματος, πάνω σε 
επιμήκη στάχυα

Βλαστός:  
Ευθυτενής, όρθιος,  
τετραγωνισμένος

ΣΤΑΥΡΟΒΟΤΑΝΟ  Verbena officinalis

Άλλες ονομασίες: Βερμπένα, Γοργογιάννι, Ιερο-
βότανο, Σπληνόχορτο, Σπυρόχορτο, Σταυρόχορτο, 
Άγρια Χαμάνδρια
Περιγραφή: Πολυετές φυτό, με ύψος έως 1m.
Πού βρίσκεται: Σε καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη 
και περιοχές με ηλιοφάνεια. Στην Έλλάδα συναντά-
ται σε πολλές περιοχές.
Τι και πότε συλλέγεται: Τα υπέργεια μέρη του 
το καλοκαίρι
Γεύση: Πικρή και δριμεία
Ιδιαιτερότητα: Οι αρχαίοι Έλληνες του απέδιδαν 
την ιδιότητα του ιεροβότανου, όνομα που του έδω-
σε ο Διοσκουρίδης, καθότι αποτελούσε πανάκεια. 
Ομοίως, οι Δρυίδες το περιέβαλαν με φήμες ιερό-
τητας και μαγική χροιά, ενώ οι Ρωμαίοι το χρησιμο-
ποιούσαν σε τελετές εξαγνισμού ναών και σπιτιών.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ:
» Ώς έγχυμα, μεχρήση των υπέργειων μερών του, 
είναι εφιδρωτικό και διεγερτικό της ηπατικής λει-
τουργίας, της πέψης και του ανοσοποιητικού συ-
στήματος στην αντιμετώπιση του πυρετού και κατά 
την ανάρρωση από βαριά ασθένεια. Έπιπλέον, είναι 
ενισχυτικό της απορρόφησης των τροφών από τον 
οργανισμό και χρήσιμο κατά της ανορεξίας, των πο-
νοκεφάλων, των νευραλγιών της νευρικής έντασης, 
της εξάντλησης, του άγχους και της αϋπνίας. Κατά 
τη διάρκεια του θηλασμού, λειτουργεί ως γαλακτα-
γωγό. Πλύσεις με το έγχυμα συστήνονται για στο-
ματικά έλκη και αδύναμα ούλα.

» Ώς κατάπλασμα, με χρήση των υπέργειων μερών 
του, είναι κατάλληλο για μώλωπες, εξαρθρώσεις και 
τσιμπήματα εντόμων.

Επισήμανση: Να μη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Να μην ξεπερνιέται η συνιστώμενη δο-
σολογία, γιατί έχει συνδεθεί με πρόκληση εμετού.

Επισήμανση: Να μη χρησιμοποιείται 
από καρδιοπαθείς
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ΤΑΝΑΤΣΕΤΟ  Tanacetum parthenium

Άλλες ονομασίες: Tανάκητο, Βασκαντήρα, Παρ-
θενούλι.
Περιγραφή: Πολυετές ποώδες φυτό, ύψους έως 
60 cm.
Πού βρίσκεται: Συναντάται σε όλη την Έυρώπη σε 
μέρη ηλιόλουστα και εδάφη καλά αποστραγγιζόμενα. 
Στην Έλλάδα συναντούμε ως αυτοφυές το Τανάκητο 
το κοινό (Tanacetum vulgare), γνωστό και ως «αθα-
νασία» ή «καριοφύλλι», το οποίο όμως χρησιμοποι-
είται ελάχιστα λόγω της τοξικότητάς του.
Τι και πότε συλλέγεται: Τα υπέργεια μέρη του, 
το καλοκαίρι.
Γεύση: Πικρή και στυφή.
Ιδιαιτερότητα: Ανήκει στα λεγόμενα «γυναικεία βό-
τανα», καθώς από τους ρωμαϊκούς χρόνους χρησι-
μοποιούταν για να αποβάλει τον πλακούντα και να 
καθαρίζει τη μήτρα. Αδιαμφισβήτητα, η κατανάλωσή 

του συνδέεται με τη θεραπεία των ημικρανιών, αλλά 
δεν έχει διαπιστωθεί η ακριβής δράση του. Υπό έρευ-
να βρίσκεται η θεραπευτική του δύναμη και κατά της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
» Ώς έγχυμα, με χρήση της ρίζας, είναι εμμηναγωγό, 
που ανακουφίζει από πόνους περιόδου και καθαρί-
ζει τη μήτρα, ενώ παράλληλα τονώνει τη λειτουργία 
της. Χρησιμοποιείται και ως αντιπυρετικό φάρμακο.
» Νωπά τα φύλλα του, όταν τρώγονται, λειτουρ-
γούν δραστικά κατά της ημικρανίας (ένα φύλλο 
ημερησίως) και των πονοκεφάλων, ακόμη και όταν 
αυτοί αποτελούν σύμπτωμα του προεμμηνορροϊ-
κού συνδρόμου.
» Τηγανητά φύλλα ως κατάπλασμα πάνω στην 
κοιλιά ανακουφίζουν από κολικούς.

Άνθη:  
Μοιάζουν με μαργαρίτες 
και φύονται πολλά μαζί

Βλαστός:  
Όρθιος, διακλαδιζόμενος

ΣΠΑΡΑΓΓΙ  Asparagus officinalis

Άλλες ονομασίες: Ασπαραγγιά, Ασπάραγος, Σπα-
ραγγιά, Σφαραγγιά
Περιγραφή: Πολυετές θαμνώδες φυτό, με ύψος 
έως 2 m.
Πού βρίσκεται: Έίναι ιθαγενές φυτό των εύκρατων 
περιοχών, που η καλλιέργειά του έχει επεκταθεί σε 
όλο τον κόσμο. Στην Έλλάδα το βρίσκουμε σε διά-
φορες περιοχές σπανιότερα ως αυτοφυές (Κρήτη, 
Θεσσαλία, Κεφαλληνία) και με μεγαλύτερη συχνό-
τητα ως καλλιεργούμενο.
Τι και πότε συλλέγεται: Τα βλαστάρια του την 
άνοιξη και οι ρίζες μετά τη συγκομιδή των βλαστα-
ριών, δηλαδή στις αρχές του καλοκαιριού, όταν το 
χρώμα τους είναι υπόλευκο.
Γεύση: Πικρη.
Ιδιαιτερότητα: Η εμφάνισή του θα μπορούσε να 

χρονολογηθεί γύρω στο 2.500 π.Χ., καθώς υπάρ-
χουν απεικονίσεις του στις αιγυπτιακές πυραμίδες, 
χωρίς να είναι γνωστό εάν επρόκειτο για αυτοφυές 
ή καλλιεργούμενο φυτό. Ο Διοσκουρίδης το σύστηνε 
για προβλήματα του ουροποιητικού, ίκτερο, ισχιαλγία 
και πονόδοντο, ενώ και ο Θεόφραστος φαίνεται να 
εκτιμούσε ιδιαιτέρως τις ιδιότητες του αφιερωμένου 
στην Αφροδίτη, Ασπάραγου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
» Ώς αφέψημα, με χρήση της ρίζας του, είναι διου-
ρητικό, ήπιο υπακτικό, εμετικό, καταπραϋντικό του 
βήχα και της βρογχίτιδας, κατάλληλο για πάσχοντες 
από ρευματισμούς και ταχυκαρδίες. Με χρήση των 
ανθών και των βλασταριών του, το αφέψημα είναι 
τονωτικό, δυναμωτικό και ορεκτικό, χρήσιμο για την 
αντιμετώπιση των πονοκεφάλων.

Άνθη:  
Κιτρινοπράσινα, 
μοιάζουν με 
καμπανάκια και 
παράγουν μικρά 
κόκκινα μούρα

Φύλλα:  
Λεπτεπίλεπτα, 
παρόμοια με βελόνες

Βλαστός: 
Μακρύς, λυγερός

Ρίζα: 
Λεπτή, τριχοειδής

Επισήμανση: Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις φλόγωσης του ουροποιητικού, όπως κυστίτιδα, νεφρίτι-
δα, νεφρολιθιάσεις κ.α. διότι προκαλεί ερεθισμό.

ΣΥΜΦΥΤΟ  Symphytum officinalis

Άλλες ονομασίες: Στεκούλι, Χονδρούτσικο.
Περιγραφή: Πολυετές φυτό, με ύψος έως 1m.
Πού βρίσκεται: Σε μέρη με υγρασία, βαλτώδες έδα-
φος και εύκρατο κλίμα. Έίναι ιθαγενές φυτό της Έυ-
ρώπης, αλλά καλλιεργείται και σε άλλες ηπείρους.
Τι και πότε συλλέγεται: Η ρίζα το φθινόπωρο και 
τα φύλλα και οι ανθοφόρες κορυφές το καλοκαίρι.
Γεύση: Γλυκιά και δροσερή.
Ιδιαιτερότητα: Το όνομά του προέρχεται από τη 
λέξη «σύμφυσις» και προδίδει την ιδιότητά του να 
βοηθά στη συγκόλληση σπασμένων οστών. Ο Έλλη-
νας γιατρός Διοσκουρίδης δεν έχει παραλείψει να 
αναφερθεί στις επουλωτικές και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες του. Παλιά, το μπάνιο με σύμφυτο αποτε-
λούσε τον τρόπο συνένωσης του παρθενικού υμένα 
πριν από το γάμο. Έρευνες έχουν δείξει ότι το φυτό 

περιέχει ουσία που δρα ως πολλαπλασιαστής κυττά-
ρων και μέσο αποκατάστασης προβληματικών οστών. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
» Ώς αφέψημα, μεχρήση της ρίζας, συστήνεται για 
πεπτικά έλκη, φλεγμονές και βήχα. 
» Ώς κατάπλασμα, με χρήση των φύλλων του βο-
ηθά στην αντιμετώπιση ραγισμένων και σπασμένων 
οστών, καταγμάτων, διαστρεμμάτων, θλάσεων, μω-
λώπων, εκδορών και δοθιηνών. Με χρήση της ρί-
ζας το κατάπλασμα είναι ιδανικό για κιρσώδη έλκη, 
εγκαύματα πρώτου βαθμού, αιμορραγούσες αιμορ-
ροΐδες και επίμονες πληγές.
» Το λάδι των φύλλων του, με επάλειψη σε δια-
στρέμματα και δέρματα που παρουσιάζουν ακμή ή 
ψωρίαση ανακουφίζει και θεραπεύει

Ρίζα:  
Σαρκώδης, μακριά  
και γλοιώδης

Άνθη:  
Ασπροκόκκινα, 
ασπροκίτρινα ή 
μοβ, μοιάζουν με 
καμπανάκια

Φύλλα:  
Μεγάλα, 
μακρουλά, παχιά, 
τραχιά, αντίθετα 
και κάπως τριχωτά

Βλαστός: 
Ίσιος, δυνατός, 
τετραγωνισμένος, 
πολύκλαδος, με 
μεμβρανώδεις γωνίες

Επισήμανση: Να μη χρησιμοποιείται εσωτερικά, χωρίς την επίβλεψη ειδικού. Γενικά, να αποφεύγεται η υπερ-
βολική εσωτερική κατανάλωσή του. Επίσης, να μη χρησιμοποιείται σε πληγές που δεν έχουν απολυμανθεί, διότι 
είναι πιθανό να συντελέσει στον εγκλωβισμό πύου ή ρύπων.

Επισήμανση: Η κατανάλωση νωπών φύλλων του φυτού προκαλεί συνήθως στοματικά έλκη. Δεν πρέπει να γί-
νεται χρήση του από εγκύους και από άτομα που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με βαρφαρίνη ή άλλες ου-
σίες που προκαλούν αραίωση του αίματος
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ΓΙΑ ΝΑ  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ  
ΤΟN ΒΗΧΑ...

Ο βήχας μπορεί να είναι ξηρός 
και νευρικός ή παραγωγικός. 
Στην πρώτη περίπτωση, οφείλε-
ται σε μία φλεγμονή των ανα-
πνευστικών οδών (λάρυγγας, 
φάρυγγας και τραχεία), γι’ αυτό 
και όταν βήχουμε, αισθανόμα-
στε έναν πόνο στο στήθος. Στη 
δεύτερη περίπτωση, αντιθέτως, 
υπάρχει η βλέννα, η οποία θα 
πρέπει να ρευστοποιηθεί.

…με αρωματισμένο μήλο

Μια άλλη αποτελεσματική θερα-
πεία για τον βήχα είναι το ψήσι-
μο ενός μήλου (ενός αχλαδιού ή 
ενός δαμάσκηνου) με 1 κουταλιά 
μέλι ευκαλύπτου, 1 σταγόνα από 
αιθέριο έλαιο λεμονιού και 1 από 
θυμάρι. Αν υπάρχει καταρροή, 
θα πρέπει να αντικαταστήσου-
με το θυμάρι με αιθέριο έλαιο 
υσσώπου. Μπορούμε ακόμα να 
θρυμματίσουμε ξερά φύλλα φα-
σκόμηλου σε ένα τασάκι και να τα 
κάψουμε. Η εισπνοή του καπνού, 
με ανοιχτό στόμα, προσφέρει 
ανακούφιση. Μπορούμε ακόμα 
να το καπνίσουμε σε πίπα.

…με σκωτσέζικο ντους

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το 
νερό σε συγκεκριμένη θερμο-
κρασία μπορεί να θεραπεύσει το 
συνάχι. Με την υδροθεραπεία, 
προκαλείται αύξηση της σωματι-
κής θερμοκρασίας και τόνωση της 
κυκλοφορίας του αίματος. Έτσι, 
διεγείρεται και η δραστηριότητα 
του ανοσοποιητικού συστήματος 
του οργανισμού. Τι πρέπει λοι-
πόν να κάνουμε; Μόλις βρεθούμε 
κάτω από το ντους, θα πρέπει να 
εναλλάξουμε 5 λεπτά ζεστού νε-
ρού με 30 δευτερόλεπτα κρύου. 
Στην αρχή, το απότομο πέρασμα 
από το ζεστό στο κρύο μπορεί 
να προκαλέσει ανατριχίλα, όμως 
σταδιακά θα μας κάνει να νιώσου-
με καλύτερα. Το ζεστό νερό θα 

προκαλέσει αγγειοδιαστολή, ενώ 
θα ακολουθήσει αγγειοσυστολή 
λόγω του κρύου νερού. Αυτό θα 
δραστηριοποιήσει την κυκλοφο-
ρία του αίματος, ευνοώντας μια 
φυσική διαδικασία αποτοξίνωσης. 
Στα παιδιά, είναι καλύτερα να κά-
νουμε εναλλαγή κρύου-ζεστού 
νερού πάνω στο σώμα τους με 
τη βοήθεια ενός σφουγγαριού. 
Στο τέλος της υδροθεραπείας, 
θα πρέπει να σπεύσουμε να τα 
τυλίξουμε με μία ζεστή κουβέρτα 
για να ιδρώσουν.

…με βότανα

Ένα κοκτέιλ με βάση το τίλιο, το 
σαμπούκο, την ιτιά, το θυμάρι και 
την κανέλα, μπορεί να είναι ευερ-
γετικό. Για να προετοιμάσουμε το 
εν λόγω αφέψημα, ακολουθούμε 
την εξής διαδικασία: προσθέτουμε 
σε ένα φλιτζάνι με καυτό νερό 1 
κουταλιά από το μίγμα των παρα-
πάνω βοτάνων (δεν πρέπει ποτέ 
να βράζουμε βότανα με το νερό) 
και το αφήνουμε 5 λεπτά. Στην 
συνέχεια, σουρώνουμε το εκχύ-
λισμα και το πίνουμε. Μπορούμε 
να πίνουμε έως και τρία ποτήρια 
τη μέρα – τα οποία όμως θα πρέ-
πει να τα προετοιμάζουμε πριν 
την κατανάλωσή τους. Προσοχή 
όμως: θα πρέπει να αποφεύγουμε 
το εν λόγω εκχύλισμα αν είμαστε 
αλλεργικοί στην ασπιρίνη γιατί 
μπορεί να επιφέρει παρενέργειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΠΡΕΙ

Ο πειρασμός των αποσυμφορη-
τικών σπρέι είναι μεγάλος την 
περίοδο του συναχιού, αφού 
περιορίζουν τη ρινική καταρροή 
και συμβάλλουν στην καλύτερη 
αναπνοή. Χρειάζεται όμως προ-
σοχή: τα συγκεκριμένα φάρμακα 
περιέχουν ουσίες που συστέλ-
λουν τα αιμοφόρα αγγεία και αν 
χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, μπορεί να έχουν 
ως παρενέργεια τον εθισμό. Γι’ 
αυτό, λοιπόν, μια φυσική θερα-
πεία για καλύτερη αναπνοή είναι 
οι εισπνοές πάνω από μια λεκάνη 
με ζεστό αρωματισμένο με μερι-
κές σταγόνες από αιθέριο έλαιο 
λεβάντας, ευκαλύπτου ή κανέλας.

ΓΙΑ ΝΑ  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ  
ΤΟΝ ΠΟΝΟΛΑΙΜΟ...

Συνήθως εμφανίζεται μαζί με τα 
πρώτα συμπτώματα της γρίπης 
και μπορεί να διαρκέσει έως και 
4-5 μέρες. Ο φάρυγγας, όπου 
βρίσκονται οι αμυγδαλές, κοκκι-
νίζει και πονάει, κυρίως τη στιγ-
μή που φτερνιζόμαστε ή κατα-
πίνουμε. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, μπορεί να σχηματιστούν 
ακόμα και μικρές πληγές, που 
να παράγουν πύον. Ουσιαστικά, 
οι αμυγδαλές απορροφούν και 
παγιδεύουν τις μολύνσεις που 
εισέρχονται από το στόμα. Αν 
παρουσιαστεί φλεγμονή στις 
αμυγδαλές, τότε σημαίνει ότι 
οι άμυνες του οργανισμού λει-
τουργούν. Τον παλιό καιρό, οι 
γιαγιάδες, για να ανακουφίσουν 
τον πόνο, έκαναν γαργάρες με 
νερό και ξύδι ή λεμόνι, όμως 
υπάρχουν και άλλες φυσικές 
μέθοδοι καταπολέμησης του 
πονόλαιμου.

…με νερό και αλάτι

Λιώνουμε μια κουταλιά αλάτι σε 
μισό λίτρο φυσικού μεταλλικού 
νερού και χρησιμοποιούμε το 
μίγμα για να κάνουμε γαργάρες. 
Πρόκειται για μια άκρως αποτε-
λεσματική θεραπεία του πονό-
λαιμου, καθότι η περιεκτικότητα 
του μίγματος πλησιάζει το pH των 
οργανικών ιστών και έτσι αποδει-
κνύεται ιδιαίτερα ανακουφιστικό 
υγρό. Προσοχή: δεν θα πρέπει να 
καταπιούμε το υγρό, γιατί περιέχει 
πολύ νάτριο, που είναι βλαβερό 
ειδικά αν υποφέρουμε από υψηλή 
πίεση ή κατακράτηση υγρών.

…με βότανα

Ένα μίγμα με 10 γραμμάρια φτε-
λιάς, 10 γραμμάρια από άνθη φα-
σκόμηλου και 10 γραμμάρια από 
φύλλα βάτου μπορεί να χρησι-
μεύσει ως ένα φυσικό στοματικό 
διάλυμα. Αφήνουμε τα βότανα 
για 20 λεπτά μέσα σε 1 λίτρο 
βραστού νερού. Στη συνέχεια, το 

ΦΥΣΙΚΕΣ  
ΛΥΣΕΙΣ

θα πρέπει
να αποφεύγουμε 

 τα γλυκά,  
τα τυριά και  

τα αλλαντικά,  
καθώς και  

τα πολύ
επεξεργασμένα 

πιάτα και τα 
τηγανητά,  

γιατί καταπονούν 
το συκώτι
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σουρώνουμε. Όταν ο λαιμός είναι 
ερεθισμένος, χρησιμοποιούμε το 
εκχύλισμα για στοματικές πλύ-
σεις κάθε μία ώρα Τα συγκεκρι-
μένα βότανα έχουν ισχυρή απο-
λυμαντική και στυπτική δράση, 
καταπολεμούν τα μικρόβια και 
προσφέρουν ανακούφιση στον 
ερεθισμένο λαιμό.

Κατά της αμυγδαλίτιδας, αποδει-
κνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κό ένα κοκτέιλ από τα ακόλουθα 
βάμματα: 30ml echinacea, 30ml 
αγριμονίας και 30ml πρόπολης. 
Αρκούν 40 σταγόνες για τις γαρ-
γάρες, οι οποίες θα πρέπει να 
επαναλαμβάνονται αρκετές φο-
ρές μέσα στη μέρα.

ΚΑΛΥΤΈΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  
ΑΜΥΝΕΣ

Η αποτελεσματικότητα του ανο-
σοποιητικού συστήματος του 
οργανισμού μπορεί να ενισχυ-
θεί με την κατανάλωση συγκε-
κριμένων τροφίμων. Ο γενικός 
κανόνας σε περίπτωση γρίπης 
είναι η κατανάλωση ελαφριών 
και εύπεπτων τροφίμων: σούπες 
λαχανικών, βραστό ψάρι, κρέ-
ας στη σχάρα. Ακόμα, φρούτα 
και λαχανικά, ωμά ή βρασμένα. 
Ανακαλύψτε τι δεν θα πρέπει να 
λείπει από το τραπέζι σας.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ

Πρασινόφυλλα λαχανικά, λαχανάκια 
Βρυξελλών, μπρόκολο, ρόκα, κουνουπίδι 
και κραμπολάχανο: είναι πλούσια σε 
βιταμίνη C, μια από τις πιο σημαντικές 
θρεπτικές ουσίες για το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Μεταξύ άλλων, συμβάλλουν 
στην έξοδο της βλέννας, απελευθερώ-
νοντας έτσι τις αναπνευστικές οδούς.

Μέλι: πρόκειται για ένα θεραπευτικό 
τρόφιμο. Αν χρησιμοποιηθεί στη θέση της 
ζάχαρης για να χαρίσει μια γλυκιά γεύση 
στα ροφήματα, ασκεί ευεργετική δράση 
στους βρόγχους. Το μέλι του θυμαριού 
είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση των 
φλεγμονών, ενώ το μέλι του ευκαλύπτου 
δρα ως αποχρεμπτικό για την καταρροή. 
Ακόμα, το μέλι αποτελεί έξοχο τονωτικό, 
καθότι πλούσιο σε βιταμίνες.

Τρόφιμα που αποδυναμώνουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα: θα πρέπει 
να αποφεύγουμε τα γλυκά, τα τυριά 
και τα αλλαντικά, καθώς και τα πολύ 
επεξεργασμένα πιάτα και τα τηγανητά, 
γιατί καταπονούν το συκώτι, κάνουν πιο 
δύσκολη την πέψη και περιορίζουν τις 
ικανότητες του οργανισμού να καταπο-
λεμάει τις μολύνσεις.
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Τα φύλλα του πράσινου 
τσαγιού ψήνονται στον 
ατμό και αποξηραίνονται 
πριν πωληθούν στα φα-
κελάκια ή και χωρίς αυτά, 
ενώ το μάτσα κονιορτο-
ποιείται και πωλείται ως 
σκόνη. Και τα δύο όμως 
προέρχονται από το φυτό 
Camellis sinensis. Έχουν 
ωστόσο διαφορετικές ιδι-
ότητες, χάρη στον τρόπο 
που παράγονται.

Τα φύλλα τσαγιού γενικά 
αφήνονται ώστε να οξει-
δωθούν, κάτι που τους 
επιτρέπει να σκουραίνουν 
και να αλλάζουν τον τύπο 
αντιοξειδωτικών που βρί-
σκουμε γενικά στο τσάι. 
Όμως, το πράσινο τσάι, 
αφού μαζευτεί, δεν του 
δίνεται χρόνος να οξει-
δωθεί, παρά κατευθείαν 
μπαίνει στον ατμό και 
αποξηραίνεται πριν συμ-
βεί η οξείδωση.

Το μάτσα προέρχεται 
από το ίδιο φύλλο αλλά 
καλλιεργείται σε σκιά, 
αυξάνοντας έτσι την πε-
ριεκτικότητα σε χλωρο-
φύλλη. Στη συνέχεια τα 
φύλλα πολτοποιούνται 
σε σκόνη και στη συνέ-
χεια εμείς μπορούμε να 
φτιάξουμε το γνωστό ρό-
φημα. Συνεπώς, μια άλλη 
βασική διαφορά ανάμεσα 
στο πράσινο τσάι και το 
μάτσα είναι ότι κατανα-
λώνουμε όλο το φύλλο 
όταν πίνουμε μάτσα, κάτι 
που μας δίνει σημαντικές 
διατροφικές ιδιότητες. 

Τόσο το μάτσα όσο και 
το πράσινο τσάι μας προ-
σφέρουν οφέλη

1 φλιτζάνι πράσινο τσάι 
περιέχει περίπου 2 θερμί-
δες. Οι θερμίδες στο μά-
τσα αλλάζουν ελαφρώς 
ανάλογα τη μάρκα. Το 
μάτσα πάντως γενικά πε-
ριέχει περίπου 5 θερμίδες 
ανά μερίδα. Και τα δύο, 
λοιπόν, είναι ροφήματα 
με λίγες θερμίδες – μόνο 
όταν προσθέτουμε γάλα, 
κρέμα, ζάχαρη, τεχνητά 
γλυκαντικά αυξάνονται.

Το πράσινο τσάι συγκε-
κριμένα είναι γνωστό 
ως εξαιρετικά υγιεινό 
ρόφημα, καθώς περιέχει 
κατεχίνες, που προσφέ-
ρουν αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες. 

Το μάτσα περιέχει τουλά-
χιστον 3 φορές περισσό-
τερο από αυτή την κατε-
χίνη. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι ουσιαστικά 
η σκόνη μάτσα διαλύεται 
στο νερό, οπότε κατανα-
λώνουμε όλο το φύλλο 
και έτσι τα θρεπτικά του 
συστατικά. Άρα το μάτσα 
είναι η ισχυρότερη εκδο-
χή του πράσινου τσαγιού.

Τα κοινά τους όμως στοι-
χεία παραμένουν: Φαίνε-
ται ότι και τα δύο βοηθούν 
στη μείωση των φλεγμο-
νών, αλλά επίσης βοη-
θούν στις προσπάθειες 
απώλειας βάρους και στη 
διατήρησή του. Ωστόσο, 
χρειάζεται σε αυτό το ση-
μείο να αναφέρουμε έναν 
περιορισμό. Το μάτσα μας 
έχει γίνει γνωστότερο τα 
τελευταία χρόνια, γι’ αυτό 
και οι έρευνες (πόσο μάλ-
λον οι συγκριτικές) δεν 
είναι αρκετές ακόμα για 
να στηρίξουν όλες τις συ-
σχετίσεις ανάμεσα στην 
κατανάλωσή του και στην 
απώλεια βάρους.

Τέλος, μια σημαντική δι-
αφορά που χρειάζεται να 
έχουμε υπόψη μας είναι 
η διαφορά στην καφεΐνη: 
ένα απλό φλιτζάνι πράσι-
νου τσαγιού περιέχει 28 
mg καφεΐνης, ενώ το ίδιο 
φλιτζάνι μάτσα περιέχει 
70. Γι’ άλλη μια φορά, 
έχει να κάνει με το γεγο-
νός ότι στο μάτσα κατα-
ναλώνουμε όλο το φύλλο 
σε μορφή πούδρας.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ vs ΜΑΤΣΑ
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▶ Εύκολη τοποθέτηση
▶ Χωρίς αλλαγή ανταλλακτικού.
▶ Έχει προφίλτρο.
▶ Περιέχει ειδικές  

MICRON μεμβράνες.
▶ Με 5 στάδια φιλτραρίσματος που 

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

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

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

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

▶ Εγγύηση εργοστασίου - H2O.

ΔΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ● ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

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

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ!

WATER HELLAS
Water Purification Filters

Ozone generators

240€μό
νο

 

Διάρκεια ζωής:  

4 χρόνια
20.000 λίτρα

2400 CT

300€μό
νο

 

Διάρκεια ζωής:  

6 χρόνια
40.000 λίτρα

H2O CT

UNDERCOUNTER
Διάρκεια ζωής

6 χρόνια
Εγκατάσταση κάτω 

από τον νεροχύτη. 

Λειτουργικό βρυσάκι 

& μειωτής πίεσης

Μεγάλη
προσφορά!
από 480€

μόνο 380€

Με τα μεγαλύτερα ποσοστά βιταμίνης C από οποιοδήποτε άλλο φρούτο και τις 25 περίπου ποικιλίες, το ακτινίδιο 
εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του αμυντικού συστήματος αυξάνοντας τις αντοχές του οργανισμού. Θεωρείται 
εξαιρετικό διατροφικό προϊόν που συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας, καθώς:

• Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C ακόμη κι από το πορτοκάλι
• Έίναι πλούσιο σε κάλιο, χαλκό και σίδηρο
• Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, καθώς προστατεύει από τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού
• Συμβάλλει στην καλή υγεία των μαλλιών
• Έχει τονωτικές, καθαρτικές και μαλακτικές ιδιότητες
• Προλαμβάνει ορισμένες μορφές καρδιοπάθειας
• Συμβάλλει θετικά στη σύνθεση του κολλαγόνου
• Συστήνεται σε σκορβούτο και αβιταμινώσεις

ΑΝΑΝΑΣ
ΤΟ ΤΡΟΠΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
ΤΟ ΦΡΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

*Αποφεύγετε τα αποξηραμένα του εμπορίου, διότι έχουν υποστεί επεξεργασία με θείο. Προτιμήστε αυτά που έχουν υποστεί φυσική επεξεργασία. Σ’ αυτήν όμως την περίπτωση, πριν 
τα καταναλώσετε, μουλιάστε τα σε νερό, έτσι ώστε να εξοντωθούν τα αυγά των εντόμων που ενδεχομένως υπάρχουν επάνω. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα φρούτα που διατίθενται 
σε αποξηραμένη μορφή (π.χ. σύκα, δαμάσκηνα, χουρμάδες κ.ά.)

Ο ανανάς προέρχεται από τη νότια Βραζιλία και την Παραγουάη, αλλά έχει μεταφερθεί και καλλιεργείται σε όλον 
σχεδόν τον κόσμο. Καλό είναι να αποφεύγεται η κατανάλωσή του νωρίς το πρωί, διότι μπορεί να δημιουργήσει 
οξύτητα στο στομάχι. Σε γενικές γραμμές η δράση του στον οργανισμό είναι πολύ ωφέλιμη, αφού:

• Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, ψευδάργυρο, χαλκό, ασβέστιο, σίδηρο και μαγγάνιο
• Έχει ιδιότητες που επιδρούν θετικά στην ερωτική διάθεση
• Έχει λιποδιαλυτικές ιδιότητες, αυξάνοντας τις καύσεις και καταπολεμά την κυτταρίτιδα
• Διατηρεί την υγεία και τη δύναμη των οστών και προφυλάσσει από την οστεοπόρωση
• Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας
• Βοηθά στη διαδικασία της πέψης και ανακουφίζει από το φούσκωμα της κοιλιάς και τα αέρια του εντέρου.
• Ένισχύει τον μεταβολισμό
• Δρα χαλαρωτικά και βοηθά σε προβλήματα ισχιαλγίας

29
www.ygeiaevexia.gr

Μακροζωία



ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,  
ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΑ

Μια καταπληκτική μάσκα προσώπου που 
αφαιρεί τα σημάδια του χρόνου από πάνω 
σας και σας αφήνει πάντα ενυδατωμένες. 
Το καλύτερο με αυτή την μάσκα είναι το 
πολύ μικρό της κόστος.

Υλικά
• 1 κουτ. του γλυκού ελαιόλαδο
• 1/2 κουτ. του γλυκού κανέλα σε σκόνη
• 1 κουτ. του γλυκού μέλι

Εκτέλεση
Αφού ανακατέψουμε τα υλικά, απλώνου-
με τη μάσκα στο πρόσωπο αποφεύγοντας 
την περιοχή των ματιών. Την αφήνουμε 
να δράσει 15 λεπτά και ξεπλένουμε με 
χλιαρό νερό.

Οι ευεργετικές αυτές ιδιότητες των 3 
αυτών συστατικών έχουν θετικό αντίκτυ-
πο και στην εικόνα μας, διατηρώντας τη 
φυσική λάμψη και προλαμβάνοντας τη 
δημιουργία ρυτίδων!
ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ:

Ελαιόλαδο
Το ελαιόλαδο έχει πολλές αντιοξειδω-
τικές ουσίες, όπως η βιταμίνη E και οι 
πολυφαινόλες, αλλά και σε χλωροφύλλη, 
αποτελεί θεμέλιο λίθο μόνο για την υγεία 
αλλά και για την εξωτερική μας ομορφιά! 

Κανέλα
Έχει ένα συστατικό που καταπολεμά τις 
ελεύθερες ρίζες που είναι καταστροφικές 
για την επιδερμίδα. Η μυρωδιά της και 
μόνο, μας χαρίζει ευεξία και βοηθάει στην 
καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου μας, 
ενώ τονώνει και την ερωτική μας διάθεση.

Μέλι
Χρησιμοποιείται συχνά στην βιομηχανία 
των καλλυντικών και των φαρμάκων δι-
ότι διαθέτει  αντισηπτική και επουλωτική 
δράση για το δέρμα.

Σε περίπτωση που είστε αλλεργική σε 
κάποια από αυτά τα υλικά τότε σαφώς 
δεν το επιχειρείτε. Ακόμα εάν για οποιον-
δήποτε λόγο νιώσετε έντονο τσούξιμο ή 
κάψιμο σημαίνει ότι κάποιο από τα συ-
στατικά σας προκαλεί ευαισθησία και θα 
πρέπει να ξεβγάλετε το πρόσωπό σας.

ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΜΑΛΛΙΑ 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
Αν και δε το πιστεύετε η τσουκνίδα μπορεί να αποτελέσει ελιξίριο 
για τα μαλλιά σας. Μειώνει την τριχόπτωση, αναζωογονεί την τρίχα, 
βελτιώνει την υφή της, βοηθά τα μαλλιά σας στο να μακρύνουν γρη-
γορότερα και τους δίνει όγκο και δύναμη.  Αφαιρεί τα φυσικά έλαια 
από το τριχωτό της κεφαλής και τα υπολείμματα του σαπουνιού από 
τα μαλλιά  βοηθώντας έτσι στην καταπολέμηση της ξηρότητας και 
της πιτυρίδας. Η τσουκνίδα μπορεί να αποκαταστήσει σταδιακά το 
φυσικό χρώμα των μαλλιών και αποτελεί την τέλεια φυσική επιλογή 
για την καθυστέρηση του γκριζαρίσματος.

Θα χρειαστείτε: 1 λίτρο νερό και 3-4 τσουκνίδες αποξηραμένες

Σε μια κατσαρόλα βράζουμε το νερό μαζί με την τσουκνίδα για 15 
λεπτά περίπου. Αφού το σουρώσουμε και το αφήσουμε να κρυώσει 
το μείγμα είναι έτοιμο. Το τοποθετούμε σε βρεγμένα μαλλιά μετά το 
λούσιμο. Το απλώνουμε στο τριχωτό της κεφαλής και κατά μήκος 
των μαλλιών. Δεν το ξεβγάζουμε!
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Μουλιάστε τα μαλλιά σας σε τσάι και αποκτήστε λάμψη και 
πλούσιο χρώμα! 

Υλικά
• 2 σακουλάκια τσαγιού (χαμομήλι για τις ξανθιές, πορτοκάλι 

για τις κοκκινομάλλες και μαύρο τσάι για τις καστανές και τις 
μελαχρινές)

• 2 κούπες νερό

Εκτέλεση
1. Μια φορά την εβδομάδα ή όποτε εσείς πιστεύετε ότι χρειά-

ζεστε μια «έκρηξη» λάμψης, μουσκέψτε τα σακουλάκια του 
τσαγιού σε νερό που βράζει για 10 περίπου λεπτά. Αφήστε 
το μείγμα να κρυώσει και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. 
Αν βιάζεστε βάλτε το στο ψυγείο.

2. Χύστε το μείγμα σε υγρά φρεσκολουσμένα μαλλιά, τρίβοντας 
συγχρόνως, όπως κάνετε με το σαμπουάν.

3.  Αφήστε το μείγμα για περίπου 10 λεπτά να δράσει. Ξεπλύντε 
και φυλακίστε το μεταξένιο και λαμπερό αποτέλεσμα.    

Οφέλη
Το τσάι ρίχνει το pH των μαλλιών, κλείνει τους πόρους για έξτρα 
λάμψη και  απαλότητα
Δυναμώνει τα μαλλιά από τη ρίζα. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνει την 
κυκλοφορία του αίματος  στο δέρμα του κεφαλιού. Με αυτόν τον 
τρόπο, τα μαλλιά δυναμώνουν από πάνω μέχρι κάτω.
Θεραπεύει  την πιτυρίδα. Περιέχει λιπαρά οξέα, που σταματάνε 
τα μαλλιά από το να αποδυναμώνονται.  Έπίσης, διαθέτει ένα 
φυσικό αντισηπτικό που προστατεύει το δέρμα της κεφαλής 
από ασθένειες.
Δίνει φυσική λάμψη. Έίναι ένα φυσικό φάρμακο, που βοηθάει 
τα μαλλιά να επανακτήσουν τη λάμψη τους. Παράλληλα, κατα-
πολεμά τα ξηρά μαλλιά.

ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΕ ΤΣΑΪ



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 
ΤΏΝ ΟΝΕΙΡΏΝ ΣΑΣ ΜΕ ΧΑΜΟΜΗΛΙ!
 Έχετε συνηθίσει να πίνετε χαμομήλι για να κοιμηθείτε πιο εύκο-
λα. Όμως, το χαμομήλι μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε 
το όμορφο, λαμπερό δέρμα και τα μαλλιά που τόσο θέλετε!

Για το δέρμα:
Έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Αυτό καθιστά το χαμομήλι ευ-
εργετικό για τη θεραπεία της ακμής, καθώς και για το έκζεμα.

Διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο και χωρίς ψεγάδια. Το χαμομήλι 
εξαφανίζει τα σημάδια και τους μαύρους κύκλους. Με μερικές 
σταγόνες από αιθέριο έλαιο χαμομήλι εξαφανίζονται όλα τα 
σημάδια που σας γερνάνε!

Για τα μαλλιά:
Προσφέρει υπέροχο, λαμπερό χρώμα στα μαλλιά. Αν αναμείξετε αιθέριο έλαιο χαμομήλι με χέννα και σκουπίσετε τα 
μαλλιά σας με το μίγμα αυτό, τότε θα αποκτήσουν μια υπέροχη λάμψη!

Φυσική αντιπιτυριδική δράση. Το χαμομήλι είναι μια φυσική λύση για την πιτυρίδα. Έπίσης, θεραπεύει το ταλαιπωρη-
μένο δέρμα της κεφαλής.

Κάνει τα μαλλιά πιο μαλακά. Το χαμομήλι έχει θεραπευτικές  ιδιότητες για τα  ξηρά και ευαίσθητα μαλλιά σας. Τα 
ενυδατώνει και δυναμώνει τη ρίζα τους
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GREEN
FESTIVAL

ATHENS

2023

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



GREEN
FESTIVAL

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

www.athensgreenfestival.gr

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

Κυριακή 5/3:
10.00 - 21.00
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Στο πλαίσιο της συνάντησης έγιναν πολλά εργαστήρια για 
θέματα που απασχολούν τα φιλοζωικά κόμματα, όπως η 
οργανωσιακή και επικοινωνιακή τους αναβάθμιση και οι 
πολιτικές τους θέσεις. 
 
Την Παρασκευή τα στελέχη ένδεκα ευρωπαϊκών κομμάτων 
–μεταξύ των οποίων και του ελληνικού ΚΓΤΖ– εργάστη-
καν στο Έυρωκοινοβούλιο, φιλοξενούμενοι της Ομάδας 
της Αριστεράς (στην οποία παραδοσιακά συμμετέχουν οι 
φιλόζωοι ευρωβουλευτές) και της Έυρωβουλεύτριας του 
ολλανδικού PvdD Άνια Χάζεκαμπ (Anja Hazekamp). Έκεί 
ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του ευρωκοινοβουλίου 
και για τις πολιτικές της ΈΈ στα περιβαλλοντικά, κλιματικά 
και φιλοζωικά ζητήματα που τους απασχολούν. 
 
Το Σάββατο το βράδυ, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Βρυξελ-
λών, το συνέδριο φιλοξένησε μία μεγάλη δημόσια συγκέ-
ντρωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από «τρεις γενιές 

Έπιμέλεια: Έλισάβετ Σταματίου, συγγραφέας

ΠΛΏΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΏΕΚΛΟΓΕΣ 

Ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο του Animal Politics Foundation, του ιδρύματος στο 
οποίο συστεγάζονται πολιτικά όλα τα κόμματα της Πολιτικής Φιλοζωίας στον κόσμο. 
Φέτος το συνέδριο έγινε το τριήμερο Παρασκευή 9-Κυριακή 11/12/2022 στις Βρυξέλ-
λες. Στη συνάντηση συμμετείχε για δεύτερη φορά αντιπροσωπεία από το ελληνικό 
Κόμμα για τα Ζώα (ΚΓΤΖ), αποτελούμενη από τους  Επικεφαλής του Νίκο Ράπτη και 
Λυδία Ψιλοβίκου και τα μέλη της ηγεσίας του Νταϊάνα Βουγέση και Νταϊάνα Φακιολά.   

Ρεπορτάζ

ΒΆΖΟΥΝ ΈΝΤΈΚΑ 
ΦΙΛΟΖΏΙΚΑ ΚΟΜΜΆΤΆ 

Εργαστήριο στο συνέδριο

Eκπρόσωποι έντεκα φιλοζωικών κομμάτων της ΕΕ
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αγωνιστών για το Κλίμα». Μίλησαν και συζήτησαν με 
το ακροατήριο ο Ντόναλντ Πολς (Donald Pols) Διευ-
θυντής των Φίλων της Γης στην Ολλανδία, της οργάνω-
σης που «γονάτισε» δικαστικά τον πετρελαϊκό κολοσσό 
Shell, η Ολλανδέζα βουλευτής του PvdD Κριστίν Τέι-
νισεν (Christine Teunissen και Ολλανδοσομαλή Αριάν 
Γκιρανέζα (Ariane Giraneza), που προέρχεται από το 
νεανικό κίνημα για την Κλιματική Δικαιοσύνη και σήμε-
ρα εργάζεται ως τεχνοκράτης στις κλιματικές πολιτικές. 

Τα φιλοζωικά και οικοκεντρικά κόμματα από το Βέλ-
γιο (DierAnimal), τη Γαλλία (Φιλοζωικό Κόμμα, Parti 
Animaliste), τη Γερμανία (Κόμμα Άνθρωποι, Φύση, Δι-
καιώματα των Ζώων, Partei Mensch Umwelt Tierschutz) 
την Δανία («Έναλλακτική», Alternativet), την Ελλάδα 
(Κόμμα για τα Ζώα), την Ιρλανδία (Κόμμα για την Έυ-
ημερία των Ζώων, PAW), την Ισπανία (Κόμμα Ένάντια 
στην Κακομεταχείριση των Ζώων, PACMA), την Ιτα-
λία (Partito Animalista, PAI), την Κύπρο (Κόμμα για 
τα Ζώα Κύπρου), την Ολλανδία (Κόμμα για τα Ζώα, 
PvdD), τη Φιλανδία (Κόμμα Δικαιοσύνης για τα Ζώα, 
EOP) αποτελούν τον πρώτο πυρήνα των κινημάτων που 
θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές του 2024. Στις ευ-
ρωεκλογές του 2019, τα φιλοζωικά κόμματα εξέλεξαν 
τρεις Έυρωβουλευτές, στη Γερμανία, την Ολλανδία και 
την Πορτογαλία. Το 2024, η Πολιτική Φιλοζωία στοχεύει 
σε αρκετά πολυπληθέστερη εκπροσώπηση. 
 

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι φιλοζωικών 
κινημάτων και κομμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
το Μαρόκο, την Τυνησία, την Τουρκία, τον Λίβανο, το 
Κουρδιστάν, την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Σερβία, 
την Αλβανία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία, τη Βοσνία κ.ά. 

 

Με πρωτοβουλία του Έπικεφαλής του ελληνικού ΚΓΤΖ 
Νίκου Ράπτη, τέθηκε από πολλούς συνέδρους το ζή-
τημα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμ-
ματος της Πολιτικής Φιλοζωίας, που θα προσφέρει κα-
λύτερο συντονισμό και δικαιότερη εκπροσώπηση στα 
διάφορα εθνικά κινήματα. 

Ρεπορτάζ

Τρεις γενιές αγωνιστών για το κλίμα 2Eργασίες στο ΕΚ

Η γνωστή συγγραφέας Εύα Ρόβερς με την οικοδέσποια Έλζε 
Μπόσαρτ

Παρέμβαση της Λυδίας Ψιλοβίκου

Η αντιπροσωπεία του ελληνικού ΚΓΤΖ στις Βρυξέλλες

Ο επικεφαλής του ΚΓΤΖ Νίκος Ράπτης σε παρέμβαση O επικεφαλής του ελληνικού Κόμ-
ματος για τα Ζώα με την Πορτογα-
λίδα φιλόζωη βουλεύτρια Ίνες Σόιζα



MOLLERS TOTAL
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΜΕΓΑ-3 
ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

To Moller’s Total παρέχοντας 
ένα συνεργικό συνδυασμό 
ωμέγα-3 λιπαρών οξέων με 
πλήρη σειρά Βιταμινών και 
μεταλλικών στοιχείων καλύ-
πτει διατροφικές ελλείψεις 
και ανεπάρκειες, προστα-
τεύοντας μακροπρόθεσμα 
από πλήθος παθήσεων , ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρει αμέ-
σως ενέργεια, ζωτικότητα και 
ευεξία, συμβάλλοντας καθο-

ριστικά σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερα χρή-
σιμο είναι αυτή την εποχή που χρειαζόμαστε ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

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

www.apolloniannutrition.gr

ANTHOGENOL
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

To Anthogenol είναι μια πανίσχυρη αντιοξειδωτική/ανα-
νεωτική ουσία που προέρχεται από κουκούτσι σταφυ-
λιού και φλoιό του πεύκου Pinus maritima. Οι περιοχές 
του σώματος όπου ασκεί κυρίως την ευεργετική του 
δράση είναι: εγκέφαλος, μάτια, ούλα, πνεύμονες, καρ-
διά, αιμοφόρα αγγεία, δέρμα, αρθρώσεις. Οι ιδιότητες 
του Anthogenol ανακαλύφθηκαν από τον καθηγητή 
Masquellier, δεν έχει καμμία παρενέργεια, και είναι κα-
τάλληλο για όλες τις ηλικίες. Διατίθεται σε κάψουλες και 
σε σταγόνες. Προϊόν INC.

Εισαγωγή: Apollonian Nutrition
16χλμ. Λεωφ. Σπάτων, Παλλήνη | τηλ. 210 6134604

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 

COLLAGEN PURE PEPTIDE
10000mg
Το Collagen Pure Peptide είναι ένα 
φυσικό συμπλήρωμα, πλούσιο σε 
πρωτεΐνη που αποτελείται από 
αμινοξέα ή πεπτίδια. Ξεχωρίζει 
γιατί περιέχει 10.000mg βόειο 
κολλαγόνο και κολλαγόνο τύπου 
1 και 3, όπου είναι υψίστης σημα-
σίας για την διατήρηση σφριγηλής 
και νεανικής επιδερμίδας, στην 

ελαστικότητα των αρθρώσεων, στην ενδυνάμωση των 
μυών, συνδέσμων και μαλλιών, αλλά και στον μεταβολι-
σμό του λίπους. Περιέχει κολλαγόνο τύπου 1 και 3, ενώ εί-
ναι υδρολυμένο σε πεπτίδια για καλύτερη απορρόφηση.

Υπευθ. κυκλοφορίας:  
NATURAL VITAMINS, ΤΗΛ. 2109650594 

NATURAL VITAMINS KIDS 
MULTIVITAMIN 3+ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΗ ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
H Kids Multivitamin από 3-12 ετών 
περιλαμβάνει 28 ενεργά συστατικά 
σε κάθε δόση και αποτελείται από 
βιταμίνες, μέταλλα, “super greens” 
για “σούπερ” παιδιά. Ως γονείς 
θέλoυμε το καλύτερο για το παιδί 
μας, θέλουμε να είναι υγιές και ευ-
τυχισμένο. Η καλή, ισορροπημένη 
και υγιεινή διατροφή είναι τόσο 
σημαντική για την ανάπτυξη, ωστό-
σο, δεν τρώνε όλα τα παιδιά τροφές 
πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Η 

πολυβιταμίνη είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να καλύ-
ψουμε τα κενά της διατροφής των παιδιών μας. Ιδανική 
για παιδιά που δεν τρώνε πολλά φρούτα και λαχανικά!

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

BASIS SENSITIV
ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ
Ανανεωμένη εμφάνιση, σταθερή ποιότητα 
στην κάλυψη! Η νέα φυσική ενυδατική 
κρέμα με χρώμα της lavera, Mineral Skin 
Tint, θα γίνει η νέα αγαπημένη προσθήκη, 
στο νεσεσέρ σου! Με συστατικά από φυσικά 
ορυκτά, Q10 και βιολογική αλόη, καταπραΰ-
νει την επιδερμίδα σου ενώ παράλληλα 
προσδίδει μια ελαφριά κάλυψη, για ένα απο-
λύτως φυσικό αποτέλεσμα. Η απόχρωση 
Natural Ivory, θα αντικαταστήσει το ‘’βαρύ’’ 
foundation σας και θα γίνει η αγαπημένη 
σας κρέμα στο καθημερινό μακιγιάζ.  

LAVERA ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΚΆΛΛΥΝΤΙΚΆ  
Άποκλειστική διάθεση: Lavera Greece 

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

ΣΙΡΟΠΙ VEGAN - AGAVA
ΜΗΛΟΥ & ΧΟΥΡΜΑ

Το σιρόπι μήλου έχει μία ήπια φρουτώδη, γλυκιά και 
παχύρρευστη γεύση, από χυμό μήλων που έχουν ωριμά-
σει, εξευγενισμένο με χυμό αγαύης. Είναι κατάλληλο για 
vegan διατροφή. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για 
τη δημιουργία ποτών, αναψυκτικών, επιδόρπιων, καθώς 

επίσης να το προσθέσετε 
σε σαλάτες ως dressing.
Το σιρόπι χουρμά είναι 
ένα φυσικό γλυκαντικό 
από χουρμάδες, με απί-
θανη γεύση και εξαιρετικό 
άρωμα. Χαρακτηρίζεται 
για την έντονη και γλυκιά 
του γεύση, οπότε η χρήση 
μικρής ποσότητας είναι 

αρκετή. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και 
χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Μπορείτε να το προσθέσετε 
για να βελτιώσετε τη γεύση των πιάτων σας δημιουργώ-
ντας μοναδικά vegan επιδόρπια!

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

info@biohealth.gr • www.ola-bio.gr

ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

Οι συγκεκριμένες νιφάδες βρώμης 
παράγονται και επεξεργάζονται κάτω 
από ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται 100% η απουσία 
γλουτένης.
Οι νιφάδες βρώμης είναι ιδανικές για ένα 
πλούσιο, σε θρεπτικά συστατικά, γεύμα 
καθώς θεωρούνται μια ιδιαίτερα υγιεινή 
τροφή, αφού περιέχουν σε μεγάλες 
ποσότητες βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β αλλά και ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο 
και ψευδάργυρο. Μπορείτε να τις συνδυ-

άσετε με κάποιο φυτικό ρόφημα, με το γιαούρτι σας ή με 
οποιαδήποτε επιλογή της αρεσκείας σας.

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

info@biohealth.gr • www.ola-bio.gr

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

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

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

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

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 49,22%
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ FERRARA
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: bioLEON 

ΤΗΛ: 210 2321395 • www.bioleon.gr
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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 φυτι-
κά συστατικά & δεν ελέγχεται σε ζώα! 
Το 100% των συστατικών του είναι φυ-
σικής προέλευσης με την πλειοψηφία 
των συστατικών από βιολογική γεωρ-
γία. Δεν περιέχει γλουτένη, paraben, 
αλκοόλ, σακχαρίνη, πολυαιθυλενο-
γλυκόζη, σιλικόνες, φαινοξυαιθανόλη, 
συνθετικά αρώματα, ζωϊκά προϊόντα, 
συστατικά που προέρχονται από γενε-
τικά τροποποιημένους οργανισμούς, 
κατάλοιπα πετρελαίου και  συντηρη-
τικά μη εγκεκριμένα από την Ecocert.

Υπευθ. κυκλοφορίας:  
NATURAL VITAMINS 

ΤΗΛ. 2109650594 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΚΕΤΟ COLA 330ml

Η Laperva Keto Cola είναι ένα υπέροχο και 
δροσιστικό αναψυκτικό εμπλουτισμένο 
με ένα σημαντικό σετ συστατικών που το 
καθιστά την Νο1 επιλογή στην κατηγορία 
του. Το πρώτο αναψυκτικό Laperva στον 
κόσμο που περιέχει 5 mg MCT και BCAA. 
Τα BCAA είναι σημαντικά στη διαδικασία 
οικοδόμησης μυών και η γλουταμίνη είναι 
σημαντική στη διαδικασία αποκατάστασης 
των μυών και ανακούφισης από τον πόνο. 
Περιέχει επίσης σημαντικά μέταλλα όπως 
νάτριο, μαγνήσιο και κάλιο.
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GLOW BY NATURE
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C  

& ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10
Τώρα το χειμώνα που επιδερμίδα σου ‘’διψάει’’ για βαθιά 
ενυδάτωση και προστασία, η lavera έρχεται να σου δώ-
σει την λύση με την ενυδατική κρέμα της σειράς Glow 
By Nature, χαρίζοντας λάμψη και ενυδάτωση μέσα 
από την φυσική της σύνθεση με βιταμίνη C & φυσικό 
συνένζυμο Q10. Ο μοναδικός συνδυασμός αυτών των 
δύο συστατικών, καλύπτουν τις ανάγκες του δέρματος 
για ενυδάτωση ενώ παράλληλα, προσφέρουν λείανση 
των λεπτών γραμμών 
έκφρασης, αντιγήρανση 
και λάμψη! 

Η σειρά Glow By Nature περιλαμβάνει και ορό, για μια 
ολοκληρωμένη φροντίδα. Με την ενυδατική κρέμα θα 
νιώσετε αμέσως φυσικά όμορφα καθώς είναι Vegan και 
η συσκευασία της 100% ανακυκλώσιμη.

LAVERA ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΚΆΛΛΥΝΤΙΚΆ  
Άποκλειστική διάθεση: Lavera Greece 

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

CAMPORFARM
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ VEGAN ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

BURGER, ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ
Προωθώντας την αρμονική διαβίωση &  την ισορροπία 
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 & 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.
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BEMA 
Κρέμα με  

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

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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΑΣ 
ULTRA-C

Περιγραφή: Kάθε ταμπλέτα 
περιέχει 2.000 mg βιταμί-
νη C και 200 mg καρπούς 
τριαντάφυλλου (rose hips), 
μία ιδιαίτερα πλούσια πηγή 
βιταμίνης C. Bαθμιαία αποδέ-
σμευση συστατικών για 40% 
μεγαλύτερη απορρόφηση. 
Προειδοποίηση: Λόγω της πολύ μεγά-
λης της περιεκτικότητας σε βιταμίνη C 
η ταμπλέτα αυτή είναι πολύ μεγάλη και 
δεν συνιστάται σε όσους έχουν δυσκο-
λία να καταπίνουν μεγάλες ταμπλέτες.

ΕSTERIFIED  
VITAMIN C

Περιγραφή: Πραγματική 
εστεροποιημένη, 100% 
μη όξινη βιταμίνη C 
(esterified/polyascorbate 
complex 1.000 mg), σε 
συνδυασμό με Τζίντζερ. 
Δεν ερεθίζει το στομάχι 
και, είναι ιδιαιτέρως κα-
τάλληλη για ευαίσθητα 
άτομα και για θεραπείες 
μεγαδόσεων.

Υπεύθ. Κυκλοφορίας: Health Bioland E.E. 
Γρ. Λαμπράκη 13, Λυκόβρυση - Αθήνα | www.bioland.gr • info@bioland.gr

WHEY BERRY
ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

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

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

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

www.bio-logos.com

BER DETOX 250 ml
ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ - 

ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ 
ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΡΗΣ 

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FULL HEALTH
Το Ber-Detox σχεδιάστηκε για 
την αποτοξίνωση του ήπατος 
και ολόκληρου του σώματος. 
Επιπλέον, έχει αντιφλεγμονώδεις 
και αντιοξειδωτικές ιδιότητες 
που το κάνουν απόλυτο σύμμαχό 
σας σε κάθε σας προσπάθεια για 
προάσπιση της υγείας σας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΧΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΠΑ-
ΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΕΙΟΝΙ-
ΝΗ, ΙΝΟΣΙΤΟΛΗ,ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗ 
ΒΕΡΒΕΡΙΝΗ,ΑΓΚΙΝΑΡΑ,ΓΑΙΔΟΥ-
ΡΑΓΚΑΘΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙ-

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

ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΟ  
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ  

ΚΑΙ… ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ
Η αγορά ενός φίλτρου νε-
ρού δεν αποτελεί στις μέ-
ρες μας πολυτέλεια, αλλά 
επιτακτική ανάγκη. Και 
επειδή η τρέχουσα οικο-
νομική 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 αξιόπιστο βακτηριο-
στατικό φίλτρο νερού, με-
γάλης διάρκειας και Αμερι-

κανικής τεχνολογίας, χωρίς συμβόλαια και δεσμεύσεις 
και το κυριότερο, χωρίς αλλαγή ανταλλακτικού.

www.psbwater.gr
Τηλ. 210 9584412 & 210 9571017 



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
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ΛΊΓΑ ΛΌΓΊΑ ΓΊΑ  
ΤΗ ΝΗΣΤΕΊΑ ΤΌΥ ΠΑΣΧΑ
H Μεγάλη Σαρακοστή διαρκεί 48 ημέρες, 
ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα και τελειώ-
νει το Μ. Σάββατο. Κατά την περίοδο της 
νηστείας του Πάσχα δεν καταναλώνο-
νται τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως 
το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και 
τα αυγά. Το ψάρι επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση 
την ημέρα του Έυαγγελισμού και την Κυ-
ριακή των Βαΐων.

ΠΌΊΕΣ ΤΡΌΦΕΣ 
ΠΕΡΊΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΊ;
Το νηστίσιμο διαιτολόγιο περιλαμβάνει 
τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως:
• δημητριακά
• ρύζι και ζυμαρικά
• φρούτα, λαχανικά και αβοκάντο
• όσπρια, ξηρούς καρπούς
• φυτικά υποκατάστατα γάλακτος
• ελαιόλαδο (με εξαίρεση κάποιες ημέρες)
• θαλασσινά 

ΠΌΊΑ ΕΊΝΑΊ ΤΑ ΌΦΕΛΗ 
ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΊΑΣ ΓΊΑ ΤΌΝ 
ΌΡΓΑΝΊΣΜΌ;
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η 
συστηματική τήρηση των νηστειών έχει 
σχετιστεί με πολλά οφέλη για την υγεία, 
όπως η μείωση του σωματικού βάρους 
και λίπους, η μείωση των επιπέδων χο-
ληστερόλης στο αίμα, λόγω στροφής 
προς καλύτερη ποιότητα λιπαρών και η 
μείωση της αρτηριακής πίεσης, λόγω της 
μεγαλύτερης κατανάλωσης φρούτων, 
λαχανικών και οσπρίων, τα οποία έχουν 
αυξημένη περιεκτικότητα σε κάλιο.
Τα παραπάνω οφέλη φαίνεται να οφεί-
λονται στην ποιότητα της δίαιτας, καθώς 
η αυξημένη κατανάλωση τροφίμων φυ-
τικής προέλευσης, πλούσια σε αντιοξει-
δωτικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά, 
συμβάλλει στην προστασία της υγείας 
μας από χρόνια νοσήματα.

ΤΊ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΝΑ ΠΡΌΣΕΞΕΊΣ;
Δώσε έμφαση στην πρωτεΐνη: Αν 
ακούγοντας τη λέξη πρωτεΐνες το μυαλό 
μας πάει πιο συχνά σε τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης, τα περισσότερα τρόφιμα 
φυτικής προέλευσης όπως τα όσπρια, 
ο αρακάς, οι ξηροί καρποί και τα δη-
μητριακά είναι πηγές πρωτεϊνών. Για να 
αυξήσεις τη βιολογική αξία των φυτι-
κών πρωτεϊνών δοκιμάστε συνδυασμούς 
οσπρίων με δημητριακά στο ίδιο γεύμα 
(π.χ. φακόρυζο) και ενσωμάτωσε ποικιλία 
φυτικών πηγών πρωτεΐνης σε όλα τα 
γεύματα της ημέρας. Έπιπλέον, η σόγια 
και τα προϊόντα της περιέχουν πρωτεΐνη 
εφάμιλλης βιολογικής αξίας με τις τρο-
φές ζωικής προέλευσης.

Επίλεξε τροφές πλούσιες σε σίδηρο: 
Ένταξε στη διατροφή σου πηγές σιδήρου, 
όπως τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και τα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Ωστόσο, χρει-
άζεται να θυμάσαι ότι ο σίδηρος που περιέ-
χεται στα φυτικά τρόφιμα απορροφάται σε 
μικρότερο βαθμό, σε σχέση με τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης. Για να ενισχύσεις την 
απορρόφησή του, συνδύασε τις πηγές 
σιδήρου με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη 
C, όπως τα εσπεριδοειδή, η πιπεριά, το 
μπρόκολο, το κουνουπίδι, κ.ά, καθώς και 
με πηγές β-καροτένιου, όπως τα καρότα. 
Το μούλιασμα των οσπρίων, επίσης, φαί-
νεται πως αυξάνει την απορρόφηση του 
σιδήρου, καθώς με τον τρόπο αυτό κατα-
στρέφονται τα φυτικά οξέα που περιέχουν. 
Τέλος, απόφυγε να συνδυάζεις τις φυτικές 
πηγές σιδήρου με τρόφιμα πλούσια σε 
τανίνες, όπως καφέ, τσάι, κακάο.
Κατανάλωσε τροφές πλούσιες σε 
ασβέστιο: Τα τρόφιμα φυτικής προέ-
λευσης που είναι καλές πηγές ασβεστίου 
αποτελούν τα όσπρια, το σουσάμι, τα 
αμύγδαλα, η λαχανίδα και τα προϊόντα 
σόγιας. Παράλληλα, η ολιγόωρη καθη-
μερινή έκθεση στον ήλιο βοηθάει τον 
οργανισμό σου να συνθέσει βιταμίνη D, 
η οποία ενισχύει την απορρόφηση του 
ασβεστίου από τον οργανισμό. Για τη 
μέγιστη δυνατή απορρόφηση ασβεστίου, 
βράσε τα λαχανικά που είναι πλούσια σε 
οξαλικά οξέα (τα οξέα αυτά μειώνουν την 
απορρόφηση του σιδήρου), όπως το σπα-
νάκι ή το παντζάρι, καθώς ένα μέρος τους 
απομακρύνεται με το μαγείρεμα. Έπίσης, 
απόφυγε την ταυτόχρονη κατανάλωση 
τροφίμων πλούσιων σε ασβέστιο με αλ-
κοολούχα ροφήματα και πηγές καφεΐνης.

ΓΕΝΊΚΕΣ ΣΥΜΒΌΥΛΕΣ 
ΊΣΌΡΡΌΠΗΜΕΝΗΣ ΔΊΑΤΡΌΦΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΌΔΌ ΤΗΣ 
ΝΗΣΤΕΊΑΣ
• Κατανάλωσε ποικιλία φρούτων και 

λαχανικών ημερησίως διαφορετικών 
χρωμάτων, ώστε να προσλάβεις πολ-
λές διαφορετικές βιταμίνες, ιχνοστοι-
χεία και αντιοξειδωτικά συστατικά. 

• Δώσε έμφαση στην κατανάλωση 3 
κυρίων γευμάτων (πρωινό, μεσημε-
ριανό, βραδινό) και 1-2 ενδιάμεσων 
σνακ ημερησίως. 

• Πρόσεξε το μέγεθος των μερίδων που 
καταναλώνεις.

• Κατανάλωσε πηγές καλών λιπαρών. 
Έκτός από το ελαιόλαδο, κατανάλωσε 
καθημερινά και άλλες πηγές φυτικών 
ελαίων, όπως ταχίνι, βούτυρα 100% 
ξηρών καρπών, αβοκάντο, ξηρούς καρ-
πούς και σπόρους. 

• Προτίμησε τρόφιμα ολικής άλεσης, κα-
θώς έχουν υψηλότερη θρεπτική αξία 

και αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού.
• Τα γλυκά όπως π.χ. γλυκά του κουτα-

λιού ή χαλβά, έχουν θέση στη νηστεία. 
Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην πο-
σότητα, για να μην επιβαρυνθείς με 
έξτρα θερμίδες

ΕΝΔΕΊΚΤΊΚΕΣ ΕΠΊΛΌΓΕΣ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΊΑΡΚΕΊΑ 
ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΊΑΣ
Πρωινό
• Δημητριακά ολικής άλεσης με γάλα 

σόγιας ή αμυγδάλου
• Ψωμί ολικής άλεσης, μέλι και ταχίνι
• Φρυγανιές ολικής άλεσης με φυστικο-

βούτυρο και μπανάνα
• Σπιτική σπανακόπιτα
• Σταφιδόψωμο
• Έλιόψωμο
• Φρέσκος χυμός πορτοκάλι με κουλού-

ρι Θεσσαλονίκης
• Porridge βρώμης με κομμάτια μήλου, 

λιναρόσπορο, κανέλα & φυστικοβού-
τυρο

• Τοστ με ψωμί ολικής άλεσης με αβο-
κάντο, τοματίνια & τόφου

Κύριο γεύμα
• Σούπα με λαχανικά, κριθαράκι ολικής 

άλεσης και ταχίνι
• Σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια 
• Ντολμαδάκια ή λαχανοντολμάδες
• Σουπιές με σπανάκι 
• Ριζότο με λαχανικά ή θαλασσινά
• Αρακάς με πατάτες 
• Γεμιστά με ρύζι
• Ταμπουλέ
• Γεμιστά, φασολάκια, Μπριάμ
• Πατατοσαλάτα με λαχανικά, γαρίδες 

και ελαιόλαδο ή vegan μαγιονέζα.
• Σπανακόρυζο/λαχανόρυζο/πρασόρυζο
• Φακόρυζο
• Μπιφτέκια λαχανικών ή Οσπρίων με 

καστανό ρύζι
Ενδιάμεσα Σνακ
• Φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα με 

ξηρούς καρπούς.
• Φρυγανιές ολικής άλεσης με βούτυρο 

ξηρών καρπών και φρούτο.
• Ψητό μήλο με λίγο μέλι, κανέλα και 

ξηρούς καρπούς.
• Smoothie με αβοκάντο, μπανάνα και 

φυτικό υποκατάστατο γάλακτος
• Sticks λαχανικών με χούμους και κρά-

κερ ολικής άλεσης.
• Ρυζογκοφρέτες με ταχίνι, μέλι και ξη-

ρούς καρπούς.

ΤΊ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΊΣ
Η ισορροπημένη διατροφή την περίοδο 
της νηστείας μας δίνει την ευκαιρία να 
απολαμβάνουμε όλα τα οφέλη της αποχής 
από τα ζωικά προϊόντα για την υγεία μας!

Καλή Σαρακοστή!

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΙΣΌΡΡΌΠΗΜΈΝΗ 
ΔΙΑΤΡΌΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΗΣΤΈΙΑ

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

Η νηστεία πριν από τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές είναι συνυφασμένη με την ελληνική παραδοσιακή διατροφή και 
αποτελεί μια καλή ευκαιρία για μία χορτοφαγική διατροφή για ορισμένο χρονικό διάστημα, αρκεί να χαρακτηρίζεται 
από ισορροπία, μέτρο και ποικιλία, έτσι ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό

38 www.ygeiaevexia.gr
Διατροφή και Υγεία
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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
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