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Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

Γιατί είναι σημαντικό να φοράμε αντηλιακό όλο 
τον χρόνο

Τι είναι η ρευματοπάθεια

Τα παπούτσια με ψηλά τακούνια και τα πόδια σας. 
Τι πρέπει να ξέρετε;

Ακράτεια ούρων στις γυναίκες
Ελάχιστη επεμβατική μέθοδος τοποθέτησης ταινίας 
ελεύθερης τάσης TOT

Αυξητική στήθους

Αφυδάτωση & ύπουλοι κίνδυνοι

Έλαιο MCT – αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα
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SECOND SKIN
TECHNOLOGY

Βελούδινη αίσθηση

Ματ όψη για 6 ώρες

Μη λιπαρή υφή

Απάλυνση της όψης των ρυτίδων

Ανθεκτικότητα στο νερό

Επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει

Sun Screen
Velvet

F r e z y d e r m  C y p r u s
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ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

14η Έκδοση Το Φαρμακείο σας

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Μάρτιος ο μήνας με άρωμα γυναικείο ο μήνας της άνοιξης. Ο 
μήνας  όπου η φύση ολάνθιστη και καταπράσινη γιορτάζει τον 
ερχομό των χελιδονιών και ο παγωμένος αέρας του χειμώνα, 
γίνεται δροσερό αεράκι.

Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας για ενημέρωση έτοιμοι  να σας 
κρατήσουμε συντροφιά με θέματα που σας απασχολούν και σε 
αυτή την έκδοση. 

Η συντακτική μας ομάδα μαζί με τους συνεργάτες της αναλύουν 
θέματα όπως η ρευματοπάθειες και από πού μπορεί να 
προέρχονται, γιατί πρέπει να φοράμε αντηλιακή όλο το χρόνο 
και άλλα πολλά.  

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. 

Η Συντακτική Ομάδα

Μαρία Πελεκάνου
Βασίλης Νικολάου
Βαγγέλης Λυσιώτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ιδιοκτήτης του εντύπου αυτού είναι 
τα Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου
 

Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού 
TK: 8501, Τ.θ: 62410, 
Τ.Τ: 8064 Πάφος, Κύπρος
Τηλ: 00357 26 819 595
Φαχ: 00357 26 819 595
Email:info@kedifap.com 
www.kedifap.com

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή αυτών των κειμένων
με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, χωρίς τη γραπτή άδεια των Ενωμένων Φαρμακείων Κύπρου
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Η χρήση αντηλιακού καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι (και 
σίγουρα όχι μόνο όταν πάμε διακοπές) είναι το μυστικό για όμορφο, νεανικό δέρμα 
σε πιο ώριμη ηλικία.

Παρακάτω ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να φοράμε αντηλιακό όλο 
τον χρόνο ενώ σας παραθέτουμε τις ώρες όπου το δέρμα είναι περισσότερο ευά-
λωτο στις υπεριώδεις ακτίνες, ακόμα και κατά το φθινόπωρο, τον χειμώνα και την 
άνοιξη.

 Υπεριώδεις ακτίνες: ένας συνεχής κίνδυνος

Το δέρμα σας υφίσταται βλάβες και γήρανση λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας του 
ήλιου. Υπάρχουν διαφορετικά είδη τέτοιας ακτινοβολίας που βλάπτουν το δέρμα με 
διάφορους τρόπους.

Η UVA είναι το είδος ακτινοβολίας που προκαλεί γήρανση και η UVB είναι το είδος 
που προκαλεί εγκαύματα και είναι γνωστή για τη συμβολή της στην εμφάνιση καρκί-
νου. Και οι δύο εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με το ηλιακό φως ακόμα και κατά τους 
χειμερινούς μήνες.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα σύννεφα δεν φιλτράρουν όλη την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Ακόμα και ένα συννεφιασμένο απόγευμα στην ατμόσφαιρα 
θα εισέρχονται σημαντικά ποσοστά ακτινοβολίας UVA που μπορεί να προκαλέσουν 
πρόωρη γήρανση.       Γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντική η χρήση αντηλιακού όλο τον 
χρόνο.

 

Ενημερωθείτε για όλους τους παράγοντες κινδύνου

Η εποχή του χρόνου στην οποία βρισκόμαστε δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο 
για το ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 
μπορούν να επηρεάσουν την έκθεση στη βλαβερή ακτινοβολία. Θα πρέπει να τους 
γνωρίζετε προκειμένου να προστατευτείτε. Ορισμένοι μπορεί να συνεπάγονται και 
υψηλά ποσοστά ακτινοβολίας ακόμη και το χειμώνα.

Ξεκινάμε με το υψόμετρο. Όπως ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για κάθε 
100 μέτρα υψόμετρου που ανεβαίνουμε, λαμβάνουμε 10% περισσότερη υπεριώδη 
ακτινοβολία. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και στις ορεινές περιοχές το χειμώνα, θα 
πρέπει να προστατεύουμε το δέρμα μας.

Το χιόνι έχει επίσης μεγάλη επίδραση. Αντανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία όπως 
αντανακλά και το ορατό φως. Οι υπεριώδεις ακτίνες που έχουν απορροφηθεί από το 
έδαφος επιστρέφουν στο δέρμα μας. Όταν αυτό συνδυαστεί με το υψόμετρο, καταλα-
βαίνουμε γιατί οι σκιέρ χρειάζονται περισσότερη φροντίδα ακόμα και κάτω από τον 
χειμωνιάτικο, συννεφιασμένο ουρανό.

Τέλος, το γεωγραφικό πλάτος επηρεάζει επίσης και το ποσοστό της υπεριώδους 
ακτινοβολίας που φτάνει στο δέρμα σας. Η Γη δεν είναι απόλυτα σφαιρική, αλλά 
εμφανίζει ένα μικρό εξόγκωμα στο κέντρο, τον Ισημερινό. Αν σκοπεύετε να επισκε-
φτείτε αυτές τις περιοχές, βεβαιωθείτε πως παίρνετε επιπλέον προφυλάξεις.

Athanasios Heracleous
Sales Manager Pharmacist- Pharmacy Division

M.S.JACOVIDES

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
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Τι είναι η Ρευματοπάθεια
Ο όρος «ρευματοπάθεια» αναφέρεται γενικά σε παθήσεις που προσβάλλουν κατά 
κύριο λόγο το μυοσκελετικό σύστημα. Κατά την κοινή γνώμη, οι ρευματοπάθειες 
συνδέονται με τη μεγάλη ηλικία. Η αντίληψη αυτή δεν είναι σωστή, γιατί αρκετές 
από τις ρευματοπάθειες που προσβάλλουν τους ενήλικες, προσβάλλουν επίσης και 
τα παιδιά.

Πως εκδηλώνονται;

Ο πόνος της ρευματοπάθειας ακολουθείται πάντα από δυσκαμψία και πόνο στις αρ-
θρώσεις (στον ώμο, τον αγκώνα, τα δάκτυλα και τα πόδια) και διαταραχή στη λει-
τουργία τους- για παράδειγμα, αδυναμία να κινήσει κάποιος το πόδι, το χέρι κ.α. 
Υπάρχουν όμως και τ’ αντικειμενικά φαινόμενα, τα λεγόμενα φλεγμονώδη, που είναι: 
πρήξιμο, κόκκινη άρθρωση και θερμότητα στην περιοχή που πονά.

Υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες;

Οι κλιματολογικές συνθήκες, και ιδιαίτερα η υγρασία παίζει ρόλο στην επιδείνωση ή 
στην απάλυνση των συμπτωμάτων της ρευματοπάθειας. Όλα τα ρευματικά προβλή-
ματα, όπως και κάθε νόσος άλλωστε, οφείλονται σε δύο πράγματα: Στους γενετικούς 
παράγοντες (π.χ. γεννιόμαστε με την προδιάθεση να πάθουμε έλκος ή διαβήτη) και 
στο xπεριβαλλοντικό παράγοντα, ο οποίος διαφέρει από νόσημα σε νόσημα.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Παρουσιάζεται συνήθως στην 4η και 5η δεκαετία της ζωής του ανθρώπου και πλήτ-
τει περισσότερο τις γυναίκες. Η πορεία της μπορεί να είναι επεισοδιακή ή συνεχής. 
Στο 1/3 των περιπτώσεων είναι προοδευτική και προκαλεί βαριά ανικανότητα. Προ-
σβάλλει κυρίως τις αρθρώσεις στα δάχτυλα των χεριών, στους καρπούς και στα 
γόνατα. Χωρίς την κατάλληλη φυσικοθεραπεία, οι αρθρώσεις παραμορφώνονται σε 
μεγάλο βαθμό και παθαίνουν αγκύλωση.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Οι αρθρώσεις που πάσχουν παρουσιάζουν δυσκαμψία, ειδικά κατά την πρωινή αφύ-
πνιση. Επιπλέον, πρόκειται για νόσο που δεν προσβάλει μόνο τις αρθρώσεις αλλά 
συνοδεύεται από κόπωση, αναιμία και κάποτε από χαμηλό πυρετό. Επίσης, παρουσι-
άζονται και βλάβες, εκτός των αρθρώσεων, όπως για παράδειγμα στους ορογόνους 
θυλάκους, στους τένοντες κ.α.

 Που οφείλετε;

Η αιτία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι άγνωστη. Οι δύο κυριότερες υποθέσεις 
των επιστημόνων μέχρι στιγμής είναι ότι πρόκειται: είτε για λοίμωξη, που ο 
αιτιολογικός της παράγοντας δεν μπορεί να ανακαλυφθεί με τις διαθέσιμες τεχνικές, 
είτε για νόσο υπερευαισθησίας πιθανώς προς κάποιο λοιμώδη παράγοντα.

 Πως θεραπεύεται;

Παρόλο που η ρευματοειδής αρθρίτιδα δε θεραπεύεται, μπορούν να γίνουν πολλά 
για να αισθάνεται ο ασθενής άνετα. Βασικά στοιχεία της θεραπείας είναι:

• Οι συντηρητικές μέθοδοι (όπως για παράδειγμα, ανάπαυση, αναλγητικά για 
τους πόνους, θεραπευτικές ασκήσεις).

• Τα κορτικοστεροειδή, που συχνά προκαλούν στην αρχή θεαματικές βελτιώσεις, 
χωρίς όμως να θεραπεύουν την πάθηση.

• Διάφορα αντιφλεγμονώδη, που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά είναι όλα λίγο-
πολύ τοξικά.

• Οι ενδομυϊκές ενέσεις ενώσεων του χρυσού, που έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικές σε ένα ποσοστό ασθενών.

• Η χειρουργική διόρθωση μόνιμων παραμορφώσεων, κάτι που συχνά αποδίδει.

Οι ΡΜΠς συνιστούν ένα πελώριο θέμα υγείας καθώς και  ένα μεγάλο 
κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα  σε όλη την Ευρώπη, προσβάλλοντας περισσότερα 
από 120 εκατομμύρια άτομα. Συναποτελούν το υψηλότερο κόστος από οποιαδήποτε 
άλλη ομάδα ασθενειών στα εθνικά συστήματα υγείας και των κοινωνικοοικονομικών 
συστημάτων: Στην Ευρώπη δαπανούνται 240 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσο με το 2% του 
ΑΕΠ της ΕΕ και το 1/4 των συνολικών δαπανών για την υγεία. Είναι υπεύθυνες για  το 
50% της απουσίας από την εργασία και περίπου το 60% της μόνιμης ανικανότητας για 
εργασία. Το ποσοστό ανεργίας είναι 3 φορές υψηλότερο για τα άτομα με ΡΜΠς από 
το γενικό πληθυσμό, γεγονός που αποτελεί την κύρια αιτία φυσικής ανικανότητας 
και τη δεύτερη αιτία επαγγελματικής ανικανότητας  μετά από τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις. Οι απουσίες από την εργασία ως αποτέλεσμα των ΡΜΠς μεταφράζεται σε 
συνολική απώλεια των 650 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.

Περισσότεροι από 100 χιλιάδες Κύπριοι θα νοσήσουν σε κάποια φάση της ζωής 
τους με κάποια μορφή ρευματοπάθειας (25% του συνολικού πληθυσμού). Οι ΡΜΠς 
αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 200  παθήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 
η ρευματοειδή αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, η 
ινομυαλγία, ο λύκος, το σκληρόδερμα, η ουρική αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα  κ.α

Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου.         

Το Neurotend διάλυμα τοπικής χρήσης είναι ένα 
καινοτόμο προϊόν, εξαιρετικά αποτελεσματικό στην 
ανανέωση και ενεργοποίηση των κυττάρων που 
συνθέτουν τον ιστό του δέρματος, του περιφερικού 
νευρικού συστήματος και των τενόντων.

Neurotend
Topical Solution

 Against Peripheral 
Neuropathies and 

Tendinosis

CPL CO PHARM LTD
Διεύθυνση : Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, ΤΚ: 8501, Πάφος - Κύπρος
t: +357 26 822285 | info@copharm.com.cy
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΕΥΛΥΓΙΣΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Επουλωτικοί παράγοντες: 
Αλόη Βέρα, Προβιταµίνη Β5,
Βιταµίνη Ε.

ΥΓΙΗ ΟΥΛΑ, 
ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Για ούλα που αιµορραγούν.

Για ερεθισµένα και
πρησµένα ούλα. 

Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας. 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τα παπούτσια με ψηλά τακούνια και τα 
πόδια σας. Τι πρέπει να ξέρετε; 

Τα ψηλοτάκουνα παπούτσια  είναι τύπος  παπουτσιού  που αυξάνουν το ύψος της 
πτέρνας σε σχέση με το ύψος του μπροστινού μέρους του ποδιού (τα δάχτυλα).    
Όταν η πτέρνα και τα δάκτυλα των ποδιών δεν έχουν διαφορά υψομετρικής θέσης 
αλλά ευρίσκονται σε παπούτσι το οποίο η σόλα του έχει ύψος και είναι πλατφόρμα 
τότε αυτό το παπούτσι δεν υπολογίζετε ως ψηλοτάκουνο παπούτσι. Τα ψηλοτάκου-
να παπούτσια έρχονται σε ευρεία ποικιλία σχημάτων και μορφών. Όλα τα τακούνια 
έχουν πολλές διαφορετικές μορφές και είναι φτιαγμένα από πολλά και διαφορετικά 
υλικά. Ένα είδος ψηλού τακουνιού είναι το στιλέτο.  

Στις μέρες μας τα ψηλοτάκουνα παπούτσια φοριούνται μόνο από τις γυναίκες ενώ 
στους άνδρες λόγο του ότι δεν είναι πια στην μόδα δεν φοριούνται. Η καθημερινή 
χρήση ψηλοτάκουνων παπουτσιών κατά την διάρκεια της ημέρας και κατά τις εξό-
δους τα βράδια, επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των ποδιών και μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρά προβλήματα. 

Πως επηρεάζουν τα ψηλοτάκουνα παπούτσια τα πόδια και  το σώμα 
σας;  

• Το βάρος σας μεταφέρεται στο μπροστινό μέρος του ποδιού όπου μπορεί να 
επηρεάσει την θέση των δακτύλων, να τα παραμορφώσει και να δημιουργήσει 
Μεταταρσαλγεία και περιορισμένη ραχιαία κλήση του πρώτου σας δαχτύλου.  

• Ωθεί το κέντρο της μάζας του σώματος προς τα εμπρός, αναγκάζοντας τη 
σπονδυλική στήλη να κάμψει προς τα πίσω. Αυτή η αντιστάθμιση δημιουρ-
γείται αυτόματα από το σώμα, ώστε να μπορεί το άτομο να ισορροπεί κατά την 
ορθοστασία και βάδιση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σπονδυλική σας στήλη.  

• Η θέση του ποδιού στο παπούτσι και το στενό πλάτος τακουνιών αναγκάζει τον 
αστράγαλο να είναι ασταθής, με συνέπεια να δημιουργούνται διαστρέμματα 
στα πόδια.  

• Ο γαστροκνήμιος μυς κονταίνει και σταδιακά σφίγγει. Η χρήση παπουτσιών με 
ψηλά τακούνια για μεγάλες περιόδους, περισσοτέρων από 6 μήνες,  αναγκάζει 
το γαστροκνήμιο μυ να μειώνεται σε όγκο και να μειώνεται η ελαστικότητα του, 
έτσι ώστε να μη δίνει στις αρθρώσεις την κατάλληλη λειτουργία που χρειάζο-

νται. Το σώμα αντισταθμίζει την έλλειψη ελαστικότητας του γαστροκνήμιο μυ 
με το να δημιουργεί εσωτερική κλήση στο πόδι και να μειώνετε η κάμψη του 
ποδιού. Με αυτή την αντιστάθμιση ή λειτουργία του ποδιού αλλάζει και επηρε-
άζει τα γόνατα, τα ισχία και πίσω χαμηλά στην σπονδυλική στήλη.   

• Τα κακώς εγκατεστημένα υψηλά τακούνια, μπορούν γρήγορα να προκαλέσουν 
φουσκάλες, κάλους κ.λπ... . Αυτά τα προβλήματα στα πόδια μπορούν να γίνουν 
χρόνια και να προκαλούν αρκετό πόνο. Έτσι, πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες 
προφυλάξεις για να αποτρέψουν όλα τα προβλήματα. 

Οδηγίες χρήσης παπουτσιών με ψηλά τακούνια:  

• Χρησιμοποιείται ψηλοτάκουνα παπούτσια μόνο για ειδικές περιπτώσεις.  

• Ψηλοτάκουνα παπούτσια χωρίς το πίσω μέρος τους να είναι κλειστό πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για κάποιες ώρες όπως για εξόδους τα βράδια. Τα ψη-
λοτάκουνα παπούτσια χωρίς το πίσω μέρος της πτέρνας αναγκάζουν τα δάκτυ-
λα σας να λυγίζουν καθώς περπατάτε ώστε να κρατούν σταθερό το πόδι σας.  

• Οι διατάσεις στους γαστροκνήμιους μύες βοηθούν στην καλή ευελιξία των 
μυών και στην καλή λειτουργία των αρθρώσεων.  Για να τεντώσετε το γαστρο-
κνήμιο μυ και τον αχίλλειο τένοντα σας, πρέπει να σταθείτε και να ακουμπήσετε 

στο τοίχο, τα πόδια σας πρέπει να βρίσκονται το ένα πιο μπροστά από το άλλο 
και να έχουν απόσταση μεταξύ τους μισό βήμα. Οι δυο μύτες των πελμάτων 
πρέπει να βλέπουν ευθεία τον τοίχο. Λυγίστε το μπροστινό σας πόδι λυγίζοντας 
ταυτόχρονα τους αγκώνες σας και κλίνεται το σώμα σας προς τα εμπρός, με το 
να κρατάτε το πίσω πόδι τεντωμένο και με τη πτέρνα σας να βρίσκεται και να 
πατά στο έδαφος. Θα νοιώσετε το μυ στο πίσω πόδι να τεντώνεται. Κρατηθείτε 
σε αυτή τη θέση για 20 δευτερόλεπτα με τρεις επαναλήψεις το κάθε πόδι. Εάν 
παρουσιάζονται οποιαδήποτε προβλήματα κάνοντας αυτήν την άσκηση τότε 
επικοινωνήστε με τον ποδίατρο σας.  

• Αλλάζεται καθημερινά τα παπούτσια σας ώστε κάποιες μέρες να φοράτε χαμη-
λά παπούτσια και άλλες μέρες να χρησιμοποιείται ελαφρός πιο ψηλό τακούνι.  

• Για την καθημερινή σας χρήση, χρησιμοποιήστε παπούτσια με τακούνι περίπου 
4cm.  

• Προτιμείστε τα παπούτσια σας να είναι με ιμάντες ή με δέματα. Αυτό θα βοηθή-
σει ώστε να σταματήσει το πόδι σας να είναι ασταθές μέσα στο παπούτσι και να 
μετακινείται προς τα εμπρός κατά την διάρκεια της βάδισης.  

• Επισκεφθείτε και συμβουλευτείτε τον ποδίατρο σας. Επίσης μπορείτε να πάρε-
τε τα παπούτσια σας μαζί σας για συγκεκριμένες συμβουλές και οδηγίες που 
θα σας δώσει. 

Τα πόδια σας, κυριολεκτικά, είναι η βάση στήριξής σας. Από κάποιες επιστημονικές  
εκτιμήσεις και έρευνες, ο άνθρωπος κατά την διάρκεια της ζωής του διανύει αρκετές 
χιλιάδες μίλια περπατώντας. Μην αφήσετε τη μόδα η το στιλ σας να επηρεάσει αρ-
νητικά την λειτουργία των ποδιών σας και να επιφέρει πόνους κατά την διάρκεια της 
ορθοστασίας και βάδισης σας. Λάβετε τα σωστά μέτρα τώρα, ώστε να αποτρέψετε τα 
προβλήματα στα πόδια σας αργότερα. 

                                Μιχάλης Πολυβίου
Ποδίατρος
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Ακράτεια ούρων στις γυναίκες
Ελάχιστη επεμβατική μέθοδος τοποθέτησης ταινίας 
ελεύθερης τάσης ΤΟΤ:

Μορφές ακράτειας ούρων που συνήθως παρουσιάζονται 
στις γυναίκες:

1. Ακράτεια ούρων από προσπάθεια που εμφανίζεται όταν αυξάνεται η πίεση στην 
κοιλιά, όπως με τον βήχα, το γέλιο, το φτέρνισμα, το σήκωμα βάρους, τη σωματική 
άσκηση. 

2. Ακράτεια ούρων επιτακτικού τύπου, που είναι η αιφνίδια και έντονη ανάγκη για 
ούρηση η οποία ακολουθείται από απώλεια ούρων. 

3. Μικτού τύπου, όπου συνυπάρχουν και οι δύο προηγούμενες μορφές ακράτειας. 

4. Ακράτεια ούρων από υπερπλήρωση.

Τα αίτια της ακράτειας:

Ηλικία, παχυσαρκία, πολυτοκία, εμμηνόπαυση (έλλειψη οιστρογόνων), χειρουργικές 
επεμβάσεις στην ελάσσονα πύελο, πρόπτωση των οργάνων της πυέλου (κυστεοκή-
λη, ορθοκήλη), ακτινοθεραπεία, νευρολογικές παθήσεις (σκλήρυνση κατά πλάκας, 
νόσος του Πάρκινσον), κάπνισμα, δυσκοιλιότητα, φάρμακα (ηρεμιστικά, υπνωτικά, 
νευρολογικά, αντιυπερτασικά).

Η διάγνωση του προβλήματος θα ξεκινήσει από τη λήψη ενός πλήρους ιστορικού 
και μιας σωστής κλινικής εξέτασης. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες 
εργαστηριακές εξετάσεις και ένας ουροδυναμικός έλεγχος (μέτρηση δραστηριότητας 
της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας).Τέλος η συμπλήρωση ενός ημερολογίου 
ούρησης από την ασθενή, συχνά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες που βοηθούν 
στη διαγνωστική προσέγγιση του προβλήματος.

Ακράτεια από προσπάθεια - Ελάχιστη επεμβατική μέθοδος τοποθέτησης ταινίας 
ελεύθερης τάσης ΤΟΤ:

Η ταινία είναι φτιαγμένη από υλικό αντίστοιχο των πλεγμάτων που χρησιμοποιού-
νται στις κήλες, και στηρίζει την ουρήθρα χωρίς τάση, αποκαθιστώντας με αυτόν τον 
τρόπο τη λειτουργικότητά της. Τοποθετείται, με περιοχική αναισθησία, στη βάση της 
ουρήθρας μέσω μικρής τομής στον κόλπο. Η επέμβαση διαρκεί 10-15λεπτά και είναι 
αναίμακτη και ανώδυνη. Η ασθενής την ίδια ή την επόμενη μέρα του χειρουργείου 
παίρνει εξιτήριο, και μπορεί να επιστρέψει κανονικά στις καθημερινές της δραστη-
ριότητες.

Η διαθυροειδική ανάρτηση-TOT, δημιουργεί μια αιώρα που υποστηρίζει το κάτω 
τμήμα της ουρήθρας όπως ακριβώς ο ηβοουρηθρικός σύνδεσμος και επιτυγχάνει 
τον έλεγχο της ούρησης. Δημιουργείται μικρότερη γωνίωση από ότι με τη μέθοδο 
TVT (οπισθοηβική) με αποτέλεσμα μικρότερη συχνότητα μετεγχειριτικής επίσχεσης 
ούρων.

Το θυροειδές κανάλι (αγγεία και νεύρα) βρίσκεται πλάγια και άνω, μακριά από τη 
θέση που τοποθετείται η ταινία, με αποτέλεσμα η μέθοδος αυτή να είναι ασφαλής 
(δεν κινδυνεύουν αγγεία, νεύρα, έντερο, κύστη).

Τα αποτελέσματα της μεθόδου που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν 92% θεραπεία, 8% 
βελτίωση.

Δρ Κώστας Φιλίππου
Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Αυξητική Στήθους

Στήθος και γυναίκα πάνε μαζί. Το στήθος σε μία γυναίκα είναι άμεσα συνυφασμένο με την 
γυναικεία της φύση. Με την θηλυκότητα, την μητρότητα αλλά και με την σεξουαλικότητα 
της. Ένα ωραίο στητό στήθος με πλούσιο ντεκολτέ βοηθά την γυναίκα να αποκτήσει την 
ελκυστικότητα και αυτοπεποίθηση της. Αυξητική Στήθους λοιπόν είναι η επέμβαση με την 
οποία αυξάνουμε το μέγεθος ενός στήθους. Και ο μόνος τρόπος να αυξήσουμε το μέγεθος 
ενός στήθους είναι η συγκεκριμένη επέμβαση η οποία γίνεται με την βοήθεια ενθεμάτων 
σιλικόνης. 

Η επέμβαση Αυξητικής Στήθους γίνεται εφόσον ολοκληρωθεί η εφηβεία και ολοκληρωθεί 
έτσι η ανάπτυξη του στήθους αλλά και του σώματος της γυναίκας. Πραγματοποιείται με γε-
νική αναισθησία και η ενδιαφερόμενη χρειάζεται να μείνει ένα βράδυ στο νοσοκομείο. Την 
επόμενη μέρα πηγαίνει στο σπίτι της με ένα ειδικό στηθόδεσμο χωρίς μπανέλα και με απλές 
οδηγίες για τις πρώτες μέρες όπως  να μην σηκώνει απότομα μεγάλα βάρη και να μην ση-
κώνει τα χέρια ψηλά για πολλή ώρα. Το μέγεθος του καινούργιου στήθους καλό είναι να το 
συναποφασίζουν ο Πλαστικός Χειρουργός με την ενδιαφερόμενη. Σίγουρα ο Πλαστικός Χει-
ρουργός θα λάβει υπόψη του την επιθυμία της γυναίκας αλλά πρέπει ο ίδιος να κατευθύνει 
την γυναίκα τι μέγεθος είναι το καλύτερο για αυτήν που να φαίνεται φυσικό, αισθητικά ωραίο 
και με αρμονία με το υπόλοιπο σώμα. Αν η γυναίκα μείνει έγκυος μετά από την συγκεκρι-
μένη επέμβαση, αυτή δεν επηρεάζει καθόλου ούτε την έκβαση της εγκυμοσύνης αλλά ούτε 
και τον θηλασμό. Άλλωστε στην Αυξητική Στήθους δεν ενοχλούμε καθόλου το στήθος, γιατί 
συνήθως η θήκη που δημιουργείται για να τοποθετηθεί το ένθεμα σιλικόνης δημιουργείται 
κάτω από τον μείζονα θωρακικό μύ. Πάνω δηλαδή από το ένθεμα σιλικόνης, βρίσκεται ο 
μύς, και πάνω από το μύ το στήθος. Η προσπέλαση δε για να πραγματοποιηθεί η συγκεκρι-
μένη επέμβαση μπορεί να γίνει είτε από την μασχάλη, είτε από την θηλή είτε κάτω από το 
στήθος; από την υπομάστιο πτυχή. Πάντοτε επιλέγουμε την κατάλληλη προσπέλαση για το 
συγκεκριμένο στήθος γιατί πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, 
με διαφορετικό στήθος, με διαφορετικό σωματότυπο, με διαφορετική ποιότητα δέρματος και 
με διαφορετικές ανάγκες. Θυμάμαι άλλωστε τα λόγια του δασκάλου μου του Ανδρέα Φου-
στάνου που πάντα μου έλεγε; Στο Χειρουργείο ποτέ μην κάνεις το ίδιο πράγμα γιατί κανένα 
στήθος δεν είναι το ίδιο. Πάντα να αυτοσχεδιάζεις και να εξατομικεύεις την επέμβαση και το 
αποτέλεσμα  στην κάθε γυναίκα.

Χάρης Ζαβρίδης MD, PhD
Πλαστικός Χειρουργός

Images are for representational 
purposes only.
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AVAMYS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:   ,όμσακεψ/αιράμμαργορκιμ 5,7 SYMAVA 
ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα. Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Avamys ενδείκνυται σε ενήλικες, εφήβους 
και παιδιά ( 6 ετών και άνω) Το Avamys ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της 
αλλεργικής ρινίτιδας. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικες και έφηβοι 
(12 ετών και άνω) Δύο ψεκασμοί σε κάθε ρουθούνι άπαξ ημερησίως. Μόλις επιτευχθεί επαρκής 
έλεγχος των συμπτωμάτων, η μείωση της δόσης σε ένα ψεκασμό σε κάθε ρουθούνι μπορεί να είναι 
αποτελεσματική ως θεραπεία συντήρησης. Παιδιά (ηλικίας 6 έως 11 ετών) ‘Ενας ψεκασμός σε κάθε 
ρουθούνι άπαξ ημερησίως. Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στον έναν ψεκασμό σε 
κάθε ρουθούνι άπαξ ημερησίως μπορούν να λαμβάνουν δύο ψεκασμούς σε κάθε ρουθούνι άπαξ 
ημερησίως. Μόλις επιτευχθεί επαρκής έλεγχος των συμπτωμάτων, συνιστάται μείωση της δόσης 
σε έναν ψεκασμό σε κάθε ρουθούνι άπαξ ημερησίως. Για πλήρες θεραπευτικό όφελος, συνιστάται 
τακτική, προγραμματισμένη χρήση. Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να περιορίζεται στην περίοδο 
που αντιστοιχεί στην έκθεση σε αλλεργιογόνα. Τρόπος χορήγησης: Το ρινικό εκνέφωμα Avamys 
προορίζεται αποκλειστικά για ενδορινική χορήγηση. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική 
ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: 
Συστηματικές δράσεις των κορτικοστεροειδών: Μπορεί να παρατηρηθούν οι συστηματικές δράσεις 
των ρινικών σκευασμάτων κορτικοστεροειδών, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις που λαμβάνονται για 
παρατεταμένες περιόδους. Αυτές οι δράσεις είναι πολύ λιγότερο πιθανό να εμφανισθούν από ότι 
με τα από του στόματος κορτικοστεροειδή και μπορεί να ποικίλουν μεταξύ ασθενών και  μεταξύ 
διαφορετικών σκευασμάτων κορτικοστεροειδών. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά 
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Αλληλεπίδραση με αναστολείς του CYP3A: 
Η φουροϊκή φλουτικαζόνη αποβάλλεται ταχέως μέσω εκτεταμένου μεταβολισμού πρώτης διόδου 
με τη διαμεσολάβηση του κυτοχρώματος P450 3A4. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση   :
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της φουροϊκής φλουτικαζόνης σε έγκυες γυναίκες. 
Η φουροϊκή φλουτικαζόνη πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη μόνο εάν τα οφέλη 
για τη μητέρα αντισταθμίζουν τους δυνητικούς κινδύνους για το έμβρυο ή το παιδί. Ανεπιθύμητες 
ενέργειες: Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
με φουροϊκή φλουτικαζόνη είναι επίσταξη, έλκος ρινός και κεφαλαλγία. Μη γνωστές: Παροδικές 
οφθαλμικές αλλοιώσεις, επιβράδυνση της ανάπτυξης. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Ιρλανδία 
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/07/434/001, ΕU/1/07/434/002, EU/1/07/434/003 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης 
έγκρισης: 11 Ιανουαρίου 2008 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 17 Δεκεμβρίου 2012 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 06 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
 ενεργειών του προϊόντος.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί 
να παρουσιαστούν με την χρήση οποιουδήποτε προϊόντος της GSK. Κατά την 
αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε 
συγχορήγηση με άλλο φάρμακο/εμβόλιο, καθώς και τις ημερομηνίες εμφάνισης και 
θεραπείας της  ανεπιθύμητης ενέργειας. 
Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται 
στην GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd, τηλ 22397000, ή σύμφωνα με το εθνικό σύστημα 
αυθόρμητων αναφορών στην Επιτροπή  Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες, 1475  Λευκωσία (Fax. 22 608639) συμπληρώνοντας την Κίτρινη  
Κάρτα που είναι διαθέσιμη  στα κρατικά φαρμακεία ή ηλεκτρονικά στην  
ιστοσελίδα www.kitrinikarta.gov.cy.

Τo ρινικό εναιώρημα του Avamys 
προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση 

από τα συμπτώματα της Αλλεργικής 
Ρινίτιδας, σε ενήλικες, εφήβους και 

παιδιά ( 6 ετών και άνω)!3

Μια  
καινοτόμος συσκευή,
 μια εύκολη λύση!1,2
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ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ & ΥΠΟΥΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τι είναι άραγε η αφυδάτωση και ποια είναι τα αίτια της; Πώς μπορούμε 
να την αντιληφθούμε; Ποια η αντιμετώπιση της;

Αρκετά τα ερωτήματα που οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε αναρωτηθεί ποτέ. 
Το βασικό μας μέλημα είναι να πίνουμε πολύ νερό, καθώς η πρόσληψη επαρκούς 
ποσότητας νερού αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο επιβίωσης των κυττάρων και 
κατ΄ επέκταση του οργανισμού. Τόσο η μειωμένη πρόσληψη του όσο και η αυξημένη 
απώλεια του από τον οργανισμό αποτελούν παράγοντα πρόκλησης της αφυδάτωσης. 
Δεν είναι τυχαία άλλωστε η λαϊκή θυμοσοφία «Πιες νερό να έχεις το κεφάλι σου 
γερό».

Τι ακριβώς είναι όμως η αφυδάτωση;

Αφυδάτωση ορίζεται η σημαντική μείωση του νερού που παρέχεται στα κύτταρα 
του σώματος. Το πιο σύνηθες και προφανές σύμπτωμα της είναι η δίψα, ωστόσο 
υπάρχουν κρυφά συμπτώματα όπως η ζαλάδα, ο πονοκέφαλος, η μειωμένη νοητική 
λειτουργία, η ατονία και η ανεξήγητη κόπωση. Οι παράγοντες κινδύνου πρόκλησης 
αφυδάτωσης είναι η διάρροια, οι συνεχείς έμετοι, η υπερβολική χρήση αλκοόλ και 
οι υψηλές θερμοκρασίες.

Η διάρροια, με την οποία και θα ασχοληθούμε παρακάτω, αποτελεί τον συνήθη πα-
ράγοντα πρόκλησης αφυδάτωσης η οποία προσβάλει τόσο τους ενήλικες όσο και τα 
παιδιά και τα βρέφη. Για αυτό άλλωστε προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
την αντιμετώπιση της από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και τη UNICEF. 
Χρήζει επομένως μίας άμεσης και συστηματικής αντιμετώπισης.

Τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα μας όταν παρουσιάζουμε διάρροια;

Η διάρροια είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός μας ενημερώνει ότι έχει αλ-
λάξει η ισορροπία στο γαστρεντερικό σύστημα. Αρχικά διαταράσσεται η ισορροπία 
των ηλεκτρολυτών, (νάτριο, κάλιο, χλώριο) οι οποίοι βοηθούν στη μετάδοση των 
νευρικών σημάτων και της

προώθησης ενυδάτωσης του οργανισμού. Στη συνέχεια, διαταράσσεται η ισορροπία 
της μικροβιακής χλωρίδας στο έντερο με αποτέλεσμα να μην γίνεται επαρκής απορ-
ρόφηση των θρεπτικών συστατικών, να μειώνεται η λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και εν τέλει να προκαλείται αφυδάτωση.

Βασικό πυλώνα της αντιμετώπισης της διάρροιας και κατ’ επέκταση της αφυδάτω-
σης αποτελεί η αποκατάσταση της ισορροπίας τόσο των ηλεκτρολυτών όσο και της 

μικροβιακής χλωρίδας. Επιπλέον, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού και η παροχή 
ενέργειας στον οργανισμό βοηθούν συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση της.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι ηλεκτρολύτες -πιο συγκεκριμέ-
να χαμηλής ωσμωτικότητας ηλεκτρολύτες- και ο ψευδάργυρος όχι μόνο μειώνουν 
τα συμπτώματα και τη διάρκεια της διάρροιας, αλλά συγχρόνως μειώνουν και την 
πιθανότητα επανεκδήλωσης της. Ωστόσο, σημαντική είναι και η συμβολή των προβι-
οτικών στην αποκατάσταση του γαστρεντερικού συστήματος και στην αντιμετώπιση 
των παθογόνων οργανισμών.

Εν ολίγοις, τα συμπτώματα της διάρροιας και των έμετων, όπως η αφυδάτωση, μπο-
ρούν να περιοριστούν αν ενισχύσουμε τον οργανισμό με τα απαραίτητα συστατικά. 
Άλλωστε το “προλαμβάνειν μείζον Εστί του θεραπεύειν”.

Dr. Igglezou Maria,
PhD in Molecular Biology,

Medical Manager

Συμπλήρωμα Διατροφής με ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ,  

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ, ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ & ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ,  
πούδρα & γεύση μπανάνας 

H κλινική διαχείριση της 
Αφυδάτωσης 

4x  Δράση 

1. Αποκατάσταση της ισορροπίας της μικροβιακής   
χλωρίδας του εντέρου και των ηλεκτρολυτών. 

2. Ενυδάτωση του οργανισμού μέσω διανομής του νε-
ρού στο σώμα. 

3. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

4. Παρέχει ενέργεια. 

• Κατάλληλο για βρέφη & παιδιά       

• Χωρίς Συντηρητικά  

• Χωρίς Γλουτένη  

• Χωρίς τεχνητά χρώματα και γεύσεις 
 

ΕΛΑΙΟ MCT – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα των χαμηλών σε υδατάνθρακες κετογόνων 
διατροφών καθώς και της δίαιτας του «αλεξίσφαιρου καφέ», που είναι καφές με 
βούτυρο και έλαιο ΜCT, έχει εδραιώσει πλέον το MCT Oil στην κορυφή των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής για την απώλεια βάρους. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται μια 
αξιολόγηση διαφόρων ερευνών που αφορούν τα οφέλη του και την αποτελεσματι-
κότητα του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟ MCT;

Το έλαιο MCT συνήθως προέρχεται από το έλαιο καρύδας, το οποίο είναι η πλουσι-
ότερη φυσική πηγή σε MCT. Τα Medium Chain Triglycerides (MCT) ή Τριγλυκερίδια 
Μέσης Αλύσου (ΤΜΑ), είναι ένα είδος λιπαρών οξέων, τα οποία διαφέρουν από τα 
κοινά λιπαρά οξέα μακρύτερης αλυσίδας που βρίσκονται σε άλλα φυτικά έλαια. 

Τα τριγλυκερίδια μέσης αλύσου είναι πιο εύκολα και γρήγορα στην πέψη από άλλους 
τύπους λιπών, καθώς απαιτούν χαμηλότερες ποσότητες ενζύμων και χολικών οξέ-
ων για την εντερική απορρόφηση. 

Τα οφέλη των τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου για την εγκεφαλική υγεία και την απώ-
λεια βάρους, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας με 
αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια, να διεξάγονται αρκετές έρευνες και μελέτες για να 
εξεταστούν τα πιθανά τους οφέλη. 

ΕΛΑΙΟ MCT  Ή ΕΛΑΙΟ ΚΑΡΥΔΑΣ

Το έλαιο καρύδας περιέχει MCT σε συνδυασμό με άλλα λιπαρά οξέα μακριάς αλυσί-
δας, γεγονός που το καθιστά ένα εξαιρετικά υγιεινό και σταθερό μαγειρικό λάδι. Στο 
έλαιο MCT έχουν αφαιρεθεί οι μακρύτερες αλυσίδες λίπους, αυξάνοντας την παροχή 
σε τριγλυκερίδια μέσης αλύσου. 

Υπάρχουν 4 διαφορετικά τριγλυκερίδια μέσης αλύσου- Το καπροϊκό, καπρυλικό, κα-
πρικό και λαυρικό οξύ. Το έλαιο MCT είναι ανώτερο από το έλαιο καρύδας ως πηγή 
τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου, καθώς περιέχει υψηλότερες ποσότητες καπρυλικού 
και καπρικού οξέος, τα οποία θεωρούνται εξαιρετικές πηγές ενέργειας. 

ΟΦΕΛΗ

Τα έλαια MCT συμβάλλουν αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους επειδή διασπώ-
νται εύκολα και αποστέλλονται στο ήπαρ, όπου υποστηρίζουν την καύση λίπους για 
παραγωγή ενέργειας, αυξάνοντας το μεταβολισμό που ενισχύει τη θερμογένεση. 

Ο εγκέφαλος που αποτελείται από ένα μεγάλο μέρος λιπαρών οξέων, χρησιμοποιεί 
τα τριγλυκερίδια μέσης αλύσου ως καύσιμο. Για το λόγο αυτό πολλοί ειδικοί ισχυρί-
ζονται πλέον ότι τα έλαια MCT, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και την ενίσχυση 
της μνήμης του εγκεφάλου.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• • ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Οι δημοσιευμένες κλινικές δοκιμές 
έχουν δείξει ότι η συμπλήρωση με έλαια MCT, μπορεί να παρέχει στον εγκέ-
φαλο τα απαραίτητα καύσιμα και θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη προσθήκη 
στις διάφορες αγωγές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
μνήμης καθώς και του Αλτσχάιμερ. 

• • ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: Οι διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τα έλαια 
MCT, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κοιλιακού λίπους, προωθώντας 
την κετογένεση (καύση λίπους). Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα έλαια MCT 
συμβάλλουν στη μείωση της σωματικής μάζας και στην αύξηση του μεταβολι-
σμού καθώς και στην ενδεχόμενη μείωση της όρεξης.

Jenny Logan DN Med

Οι έρευνες τα τελευταία χρόνια 
έχουν δείξει ότι τα Τριγλυκερίδια 
Μέσης Αλύσου (MCTs) από λάδι 
καρύδας είναι ζωτικής σηµασίας 
για την απώλεια βάρους, την 
καρδιακή υγεία και την καλή 
λειτουργία του εγκεφάλου.

Απορροφάται πολύ εύκολα και µεταβολίζεται 
γρήγορα στο ήπαρ
Ενθαρρύνει την αύξηση των δαπανών της ενέργειας, 
µε παράλληλη µείωση της αποθήκευσης λίπους
Μελέτες έχουν δείξει ότι βοηθά στη µείωση της
όρεξης και στην επιτάχυνση του µεταβολισµού
Βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου
Συνδέεται µε τη µείωση των επιπέδων της
χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο αίµα

NEW

Συμβάλλει στην απώλεια βάρους




