
Κάποιοι από τους 
βασικούς κανόνες 
διατήρησης μιας 
καλής υγείας εί-

ναι το υγιεινό φαγητό, η 
άσκηση, ο αρκετός ύπνος, 
η κατανάλωση αλκοόλ με 
μέτρο και οι προληπτικές 
εξετάσεις. Δείτε πώς μπο-
ρούμε να τους εντάξουμε 
αποτελεσματικά στη ζωή 
μας ώστε να γίνει καλύτε-
ρη και να την απολαμβά-
νουμε πιο πολύ!

    Καλός ύπνος
Ο ύπνος είναι το ισχυρό-
τερο θεμέλιο. Εάν δεν κοι-
μάστε καλά, διατρέχε-
τε τον κίνδυνο να πάρετε 
βάρος. Η κακή ποιότητα 
του ύπνου δεν σας επιτρέ-
πει να αποβάλετε το στρες 
και, ακόμη κι αν ασκή-
στε, τα αποτελέσματα της 
άσκησης μπορεί να μην εί-
ναι τα αναμενόμενα. Συνή-
θως, για έναν ενήλικο αρ-

κούν 6 έως 9 ώρες ύπνου 
κάθε βράδυ, ενώ οι περισ-
σότεροι κοιμούνται από 7 
έως 8 ώρες. Εάν για ένα μι-
κρό χρονικό διάστημα ή 
κάποια μεμονωμένα βρά-
δια δεν κοιμηθείτε αρκετά, 
το κακό είναι μικρό, μιας 
και οι ελλείψεις θα καλυ-
φθούν όταν ξανακοιμη-
θείτε. 

Προσοχή όμως: αυτό δεν 
σημαίνει ότι θα πρέπει να 
προσπαθήσετε να κοιμη-
θείτε περισσότερο για να 
αναπληρώσετε τον χα-
μένο ύπνο. Το σώμα σας 
αναλαμβάνει από μόνο 
του τη δουλειά της ανα-
πλήρωσης, και το πετυχαί-
νει με το να βυθίζεστε πιο 
γρήγορα στον βαθύ ύπνο 
που τόσο έχετε ανάγκη.

    Κρατήστε 
ημερολόγιο με 
τα γεύματα και 

τα σνακ που 
καταναλώνετε
Η επόμενη σημαντική προ-
ϋπόθεση για έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής είναι το φαγη-
τό. Συχνά η διατροφή μας 
είναι χειρότερη από ό,τι 
νομίζουμε. Ένα καλό “κόλ-

πο” είναι να καταγράφου-
με για μερικές ημέρες πόσο 
συχνά και τι ακριβώς τρώ-
με. Εάν γνωρίζουμε τις 
«παρασπονδίες» μας εί-
ναι πιο εύκολο να τις αντι-
μετωπίσουμε. Ένα φρού-
το πριν πάτε στη δουλειά 
είναι πολύ πιο καλό από 
τη σοκολάτα που μπαίνε-
τε στον πειρασμό να αγο-
ράσετε από το περίπτε-
ρο όταν επιστρέφετε στο 
σπίτι. Ένας πολύ καλός κα-
νόνας που θα πρέπει να 
τηρείτε είναι το να τρώ-
τε τακτικά, όπως και το 
να τρώτε ένα καλό πρωι-
νό. Είναι καλύτερα τα γεύ-
ματά σας να είναι συχνό-
τερα και μικρότερα παρά 
λιγότερα και μεγαλύτε-
ρα. Τρώγοντας ένα μικρό 
σνακ ανάμεσα στα γεύμα-
τα σάς βοηθά να διατηρεί-
τε το ζάχαρο του αίματος 
σε καλά επίπεδα. Βρείτε τι 
είναι καλό για ΕΣΑΣ και κά-
ντε το συνήθεια.

    Προσθέτετε νέες 
δραστηριότητες 
άσκησης στο 
πρόγραμμά σας με 
ήπιο ρυθμό
Εάν ασκείστε 2 με 3 φο-
ρές την εβδομάδα, το 
σώμα σας θα διατηρεί-
ται σε φόρμα. Φροντίστε 
οι ασκήσεις να καλύπτουν 
όλες τις μυϊκές ομάδες και 
μην ξεχνάτε τις καρδιαγ-
γειακές (αερόβιες) ασκή-
σεις. 

Το πιο σημαντικό είναι να 
μην είστε υπερβολικά φι-
λόδοξες όταν ξεκινάτε ένα 
πρόγραμμα άσκησης. Όσο 
πιο μεγάλες είναι οι προσ-
δοκίες σας και οι απαιτή-
σεις που θέτετε στον εαυ-
τό σας, τόσο αυξάνει και ο 
κίνδυνος να μην καταφέ-
ρετε να ανταποκριθείτε σε 

αυτές. Εάν έχετε καιρό να 
ασκηθείτε, αρκεί μία φορά 
την εβδομάδα. Αργότερα, 
όταν αυτό το πρόγραμμα 
θα σας έχει γίνει συνήθεια, 
θα μπορέσετε να προσθέ-
σετε και άλλες ασκήσεις. 
Μην ξεχνάτε ότι χρειάζε-
ται χρόνος για να αποκτή-
σει κανείς νέες συνήθειες.

    Αλκοόλ και 
άσκηση: ένας 
κακός συνδυασμός
Όλοι ξέρουμε ότι το τσιγά-
ρο και το αλκοόλ δεν συμ-
βαδίζουν με έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής. Μήπως είναι 
καιρός να περιορίσετε την 
κατανάλωσή τους; Εάν ξε-
περάσετε την εξάρτησή 
σας από την νικοτίνη, θα 
κάνετε καλό και στο σώμα 
και στο πορτοφόλι σας. Τα 
πλεονεκτήματα είναι πολ-
λά, όπως π.χ. ότι η διάθεσή 
σας θα βελτιωθεί και η επι-

δερ-
μίδα σας 

θα γίνει πιο 
όμορφη. Η βελτί-

ωση θα είναι θεαματι-
κή και θα το διαπιστώσε-
τε πολύ γρήγορα.
Ξεκινήστε σταδιακά να υι-
οθετείτε πιο υγιεινές συνή-
θειες, χωρίς να θέτετε ανέ-
φικτους στόχους. Είναι σί-
γουρο ότι οι μικρές καθη-
μερινές αλλαγές είναι αυ-
τές που, τελικά, θα κάνουν 
τη μεγάλη διαφορά στον 
τρόπο ζωής σας.

    Στο γιατρό 
για πρόληψη!
Η πρόληψη είναι η καλύ-
τερη θεραπεία για κάθε 
ασθένεια, λέει ένα ρητό 
που καθημερινά αποδει-
κνύεται πόσο σωστό είναι. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι 
γυναίκες ζουν περίπου 6 
χρόνια περισσότερο από 
τους άνδρες επειδή δίνουν 
μεγαλύτερη σημασία στην 
πρόληψη.

Η υγεία μας είναι το 
σημαντικότερο αγαθό 

στη ζωή μας και ως 
τέτοιο πρέπει να την 

αντιμετωπίζουμε, 
δίνοντας της 

προτεραιότητα και 
κάνοντας τις σωστές 

επιλογές.

Πηγή: www.epithimies.gr
www.yourhealthyjourney.org

Ποιοι είναι οι βασικοί 
κανόνες για μια υγιεινή ζωή;

Αντιμετωπίζοντας 
την κυτταρίτιδα

Η κυτταρίτιδα είναι ένα πρόβλημα 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. 
Πρόκειται για «πάθηση» η οποία 

περιλαμβάνει διήθηση του συνδετικού 
ιστού από λίπος, που συνοδεύεται από 
μείωση της ελαστικότητας του δέρμα-
τος, οίδημα, εμφάνιση στοιχείων φλεγ-
μονής στην περιοχή και εμφάνιση της χα-
ρακτηριστικής ανομοιομορφίας στο δέρ-
μα. Τα αίτια που την προκαλούν έχουν να 
κάνουν με κακή αιμάτωση, ορμονικές δι-
αταραχές, κάπνισμα, υπερβολική χρή-
ση οινοπνεύματος ή ζάχαρης, καθιστική 
ζωή, κακές διατροφικές συνήθειες, στρες, 
κληρονομικότητα. 
Αντιμετωπίζεται με διατροφή;
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι γυναί-
κες σήμερα προκειμένου να μη γίνονται 
θύματα επιτηδείων είναι ότι στην πραγ-
ματικότητα δεν υπάρχει δίαιτα «αντικυτ-
ταρίτιδας». Ο ρόλος της διατροφή είναι 
κρίσιμος για την πρόληψή της.
Ποιες κλινικά αποδεδειγμένες μέθοδοι 
αντιμετώπισης υπάρχουν; 
Η Endermologie LPG αποτελεί την πιο 
αποτελεσματική μη επεμβατική τεχνική 
που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μέθο-
δος εντελώς ανώδυνη και 100% φυσική. 
Σμιλεύει και συσφίγγει το σώμα σε γυναί-
κες και άνδρες. Πρόκειται για την πρώ-
τη μέθοδο καταπολέμησης τοπικού πά-
χους και κυτταρίτιδας που έλαβε έγκρι-
ση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρ-

μάκων των ΗΠΑ (F.D.A). 
Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σή-
μερα, όπως για παράδειγμα η κρυολιπό-
λυση βοηθούν μόνο σε προβλήματα πολύ 
εντοπισμένα (τοπικό πάχος), ενώ δεν 
έχουν αποτέλεσμα σε εκτεταμένα προ-
βλήματα κυτταρίτιδας και παχυσαρκίας. 
Επίσης για να έχουν ένα καλό αισθητικό 
αποτέλεσμα θα πρέπει να συνδυαστούν 
σχεδόν πάντα και  με Endermologie LPG. 
Κύρια σημεία της διατροφικής αντι-
μετώπισης της κυτταρίτιδας θα πρέ-
πει να είναι:
1. Η αύξηση των φρούτων, λαχανικών 
και δημητριακών ολικής αλέσεως  
2.  Η μείωση της υπερβολικής χρήσης λι-
παρών τροφών
3. Η καλή κατάσταση υδάτωσης του σώ-
ματος
4. Ο περιορισμός της ζάχαρης 
6. Η συστηματική φυσική δραστηριότητα
7.   Η διακοπή του καπνίσματος.

Φαρμάκη Ελεάνα 
Κλινική Διατροφολόγος 

Msc Χαροκοπείου Πανεπιστημίου - 
Αισθητικός Α.ΤΕΙ 
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Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η ανάγκη 
πρόσληψης υγρών αυξάνεται λόγω αυ-
ξημένης εφίδρωσης. Ακόμα και μια ήπια 

αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα 
συγκέντρωσης, κόπωση, ζαλάδα ή κεφαλαλγία. 

 Η δίψα σημαίνει ότι υπάρχει ήδη κάποιου βαθμού αφυδάτωσης! 
Η πρόσληψη υγρών  πρέπει να γίνεται καθ όλη την διάρκεια της ημέρας, και 
όχι μόνο όταν διψάμε! Σύμφωνα με τις συστάσεις, έφηβοι και ενήλικες πρέ-
πει να προσλαμβάνουν τουλάχιστον 1,5 λίτρα υγρά μέσω ροφημάτων (χυ-
μοί, νερό, γάλα, τσάι, καφέ, αναψυκτικά, αθλητικά ποτά) ενώ το ελάχιστο 
ποσό για τα παιδιά κυμαίνεται από 0,8 έως 1,3 λίτρα. Το καλοκαίρι αυτές οι 
ανάγκες μπορεί να τετραπλασιαστούν! 
Tip για τους αθλητές: φτιάξτε μόνοι σας αθλητικό ποτό με χυμό και μεταλλι-
κό νερό σε αναλογία 1:1 και μικρή προσθήκη νατρίου (αλάτι) για τέλεια ενυ-
δάτωση και απόδοση!

Παπαδοπούλου Αργυρώ
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής για αθλητισμό, 
αδυνάτισμα, παιδιά, εγκυμοσύνη και παθολογικές καταστάσεις. 

Σωματομετρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Υπεύθυνη Διαιτολόγος – Διατροφολόγος: 
 Παπαδοπούλου Αργυρώ

Σήμα 
κινδύνου: 

ΔΙΨΑ!

Στο κέντρο της πόλης, μια πράσινη ανάσα για επιστροφή 
στις παλιές υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

 Παραδοσιακά, χειροποίητα καθώς και βιολογικά
προϊόντα, συναντιούνται σ’ έναν χώρο
με αρώματα βοτάνων και μπαχαρικών.

Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία χύμα 
βοτάνων, μπαχαρικών, οσπρίων και ρυζιών.

Μέλι και ταχίνι, φυτικά ροφήματα και δημητριακά, 
ελαιόλαδο, αλεύρι, χωριάτικα αυγά, ξηρούς καρπούς, 

τσίπουρο, αιθέρια έλαια.
Σας περιμένουμε να γνωρίσετε το χώρο και τα προϊόντα μας.

Ομορφιά 
& Ευεξία

Μπορεί το κα-
λοκαίρι να εί-
ναι μία δύ-
σκολη πε-

ρίοδος για να διατηρεί-
σαι συνεχώς φρέσκια και 
δροσερή, λόγω της ζέστης και του ιδρώτα, όμως με μερικά μυστικά ομορφιάς 

θα καταφέρεις να δείχνεις 
λαμπερή ακόμα κι όταν ο 
υδράργυρος χτυπάει κόκ-
κινο.

Αντηλιακό
Το αντηλιακό πρέπει να 
γίνει ο καλύτερός σου φί-
λος αυτό το καλοκαίρι. 
Μην φύγεις από το σπίτι 
αν δεν βάλεις αντηλιακό 
προσώπου με υψηλό δεί-
κτη προστασίας. Και μην 
ξεχνάς να το ανανεώνεις 
κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας. Αν θες να συνδυάσεις 
αντηλιακή προστασία με 
μακιγιάζ, προτίμησε ένα 
αντηλιακό με χρώμα που 
θα καλύπτει τις ατέλειες.

Σπρέι νερού
Φρόντισε να έχεις στην 
τσάντα σου ένα σπρέι νε-
ρού για να σε δροσίζει 
όποτε νιώθεις έντονη ζέ-
στη. Ειδικά αν χρησιμο-
ποιείς Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς, περπατάς πολύ 
ή γυμνάζεσαι, το σπρέι 
νερού είναι ένας εύκο-
λος τρόπος να αντιμετω-

πίσεις έστω και στιγμιαία 
τον καύσωνα.

Αποσμητικό
Επειδή κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού ιδρώνεις 
πολύ πιο εύκολα, μην ξε-
χνάς να ανανεώνεις συ-
χνά το αποσμητικό 
σου. Απέφυγε τα έντο-
να αρώματα, αφού σε 
συνδυασμό με την ζε-
στή ατμόσφαιρα μπορεί 
να σου προκαλέσουν από 
ζάλη μέχρι λιποθυμία.

Καθαρισμός
Πολύ σημαντικό στην 
φροντίδα της επιδερμί-
δας σου είναι ο βραδι-
νός καθαρισμός. Τα αδι-
άβροχα αντηλιακά πα-
ραμένουν στο δέρμα και 
αφήνουν υπολείμματα 

που φράζουν 
τους πόρους. 
Γι’ αυτό ο 
καλός κα-
θ α ρ ισ μό ς 
είναι απα-
ραίτητος 

σε καθημερινή βάση.

Μαλλιά
Για να μην δεις τα μαλλιά 
σου να ξεραίνονται από 
τον ήλιο, καλό θα ήταν 
να τα προστατέψεις με 
ένα μαντήλι ή ένα καπέ-
λο. Μην ξεχνάς να κάνεις 
συχνά μάσκα και να χρη-
σιμοποιείς σαμπουάν για 
συχνό λούσιμο, αφού η 
συχνότητα που τα λούζεις 

το καλοκαίρι αυξάνεται. 

Ενυδάτωση
Λόγω ζέστης χάνεις πάρα 
πολλά υγρά το καλοκαί-
ρι, γί αυτό μην ξεχνάς να 
ενυδατώνεις τον οργα-
νισμό σου πίνοντας νερό 
και κάνοντας μάσκες 
ομορφιάς με φυτικά προ-
ϊόντα. 

Πηγή: www.kathimerini.gr
www.lookfantastic.com

Θα συμφωνήσετε ότι η προστα-
σία από τον ήλιο απασχολεί τις 
περισσότερες από εμάς κυρί-
ως το καλοκαίρι. Σε μια χώρα 

όμως με ηλιοφάνεια όλες τις εποχές του 
χρόνου, όπως η Ελλάδα, το αντιηλιακό εί-
ναι ένα προϊόν που πρέπει να χρησιμοποι-
είται καθημερινά σε όσα σημεία έρχονται 
σε επαφή με τις ηλιακές ακτίνες προκειμέ-
νου να προλαμβάνουμε τη γήρανση του 
δέρματος και τις κακοήθεις παθήσεις. 
Το 2011 ερευνητές στο πανεπιστήμιο 
Queensland βρήκαν ότι η χρήση αντιηλι-
ακού φαίνεται να προλαμβάνει το μελά-
νωμα, ωστόσο αυτό ισχύει μόνο στην πε-
ρίπτωση που κάποιος φοράει αντιηλια-
κό συνεχώς, χωρίς να το ξεχνάει σχεδόν 
ποτέ. Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν μια ομά-
δα ανθρώπων που ήδη συμμετείχαν σε μια 
έρευνα για τον καρκίνο του δέρματος και 
πιο συγκεκριμένα 903 ανθρώπους κάτω 
των 55 ετών με ανοικτό χρώμα δέρματος. 
Από τους μισούς ζητήθηκε να χρησιμοποι-
ούν αντιηλιακό κατά το δοκούν και από 
τους άλλους μισούς να βάζουν αντιηλιακό 
με δείκτη προστασίας 15 SPF κάθε πρωί, 
επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία μετά το 
μπάνιο τους, μετά από παρατεταμένη έκ-
θεση στον ήλιο ή αφού είχαν ιδρώσει πολύ. 
Επίσης, ζητήθηκε σε κάποιους από αυτούς 
τυχαία να παίρνουν καθημερινά ένα συ-
μπλήρωμα β-καροτίνης, που είναι γνωστό 
αντιοξειδωτικό, ή ένα εικονικό σκεύασμα. 

Αυτό διήρκεσε για τεσσερισήμισι χρό-
νια, ενώ στην αρχή και στο τέλος του δι-
αστήματος φτιάχτηκαν καλούπια των χε-
ριών των συμμετεχόντων από σιλικόνη. Οι 
ερευνητές εξέτασαν τα καλούπια για ση-
μάδια φωτογήρανσης, δηλαδή αλλαγές 
στις μικροσκοπικές γραμμές και ρυτίδες 
που υποδεικνύουν ζημιά από τον ήλιο.

Τα αποτελέσματα; Παρόλο που οι περισσό-
τεροι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι πήραν 
μέτρα προφύλαξης από τον ήλιο, το δέρ-

μα όσων χρησιμοποιούσαν καθημερινά 
αντιηλιακό υπέστη 24% λιγότερη γήραν-
ση έναντι εκείνων που φορούσαν αντιη-
λιακό περιστασιακά. Το αποτέλεσμα αυτό 
ίσχυσε για όσους είχαν νεότερο δέρμα στο 
ξεκίνημα της έρευνας, δηλαδή εάν το δέρ-
μα τους ήταν ήδη γερασμένο, το αντιηλι-
ακό δεν έκανε και πολλά. Το αντιοξειδω-
τικό συμπλήρωμα δεν είχε καμιά συνολι-
κή επίδραση στην ποιότητα του δέρμα-
τος, παρόλο που οι εμπνευστές της έρευ-
νας ισχυρίζονταν ότι δε μπορεί να αγνο-
ηθεί μια μικρή επιβράδυνση ή επιτάχυνση 
της γήρανσης. 

Αυτή ήταν η πρώτη δοκιμή με τυχαία δείγ-
ματα ανθρώπων που φαίνεται να δείχνει 
ότι το αντιηλιακό είναι όπλο ενάντια στη 
γήρανση του δέρματος. Εάν προσθέσου-
με σε αυτό και τα όσα ήδη γνωρίζουμε για 
την πρόληψη του μελανώματος, λένε οι 
ειδικοί, ίσως η έρευνα αυτή μας κάνει να 
βρούμε χρόνο να βάζουμε αντιηλιακό όσο 
πιο συχνά γίνεται. Ειδικά αν λάβει κανείς 
υπ’ όψιν του πως δεν ήταν κανένας από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα υπόδειγ-
μα στις συστάσεις των ερευνητών. Μέχρι 
να ολοκληρωθεί η μελέτη, το 77% των αν-
θρώπων που έλαβαν μέρος και από τους 
οποίους ζητήθηκε η καθημερινή χρήση 
αντιηλιακού, ανέφεραν ότι το χρησιμοποι-
ούσαν 3 με 4 φορές την εβδομάδα.

Πηγή: http:www.news.gr
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Απαραίτητη η καθημερινή 
χρήση αντιηλιακού!

Για 24% λιγότερες ρυτίδες

Μυστικά ομορφιάς για να 
λάμψεις φέτος το καλοκαίρι



Υπηρεσίες σώματος
•	Lipofreeze-κρυολιπόλυση (τοπικό πάχος)
•	Bodyactive (λιποδιάλυση, σύσφιξη, ανόρθωση, λιπογλυπτική)
•	Ενδοδερμία (για οιδηματώδη και συμπαγή κυτταρίτιδα) 
•	Limfo (για οιδηματώδη και συμπαγής κυτταρίτιδα)
•	L2001 (πολυενεργό μηχάνημα για ολικό αδυνάτισμα)
•	Θαλασσοθεραπεία – Φυκοθεραπεία
•	Θερμοθεραπεία (για ολικό αδυνάτισμα)

Υπηρεσίες προσώπου 
•	Μεσοθεραπεία
•	Fractional πρωτόκολλα
•	Φωτοανάπλαση VPL
•	Καθαρισμός προσώπου
•	Ενυδάτωση προσώπου
•	Υπέρηχος
•	Φωτοδυναμική  

θεραπεία LED
•	Θεραπεία ακμής
•	Winter Peelings
•	Summer Peelings   
•	Θεραπεία Αντιγήρανσης
•	Θεραπεία Αντιοξείδωσης
•	Επιλεκτική Μυοτόνωση
•	Θεραπεία αιθέριων 

ελαίων
•	Περμανάντ-Βαφή 

βλεφαρίδων
•	Καλλυντικά 

Αποτρίχωση  
•	Φωτοαποτρίχωση 

Εnergist VPL
•	Αποτρίχωση με κερί
•	Βιολογική αποτρίχωση

Antigravity Yoga
Ανακαλύψτε το πρωτο-
ποριακό Antigravity Yoga 
και τα εκπληκτικά οφέ-
λη του, για  σώμα και νου. 
Σε συνέντευξή του ο δη-
μιουργός του Antigravity, 
Christofer Harrison εξηγεί 
τα 5 σημαντικά οφέλη του 
καινούριου επαναστατι-
κού τρόπου εκγύμνασης 
στο χώρο του fitness και 
της yoga.
•	 Αντιγήρανση
Είμαστε μια κοινωνία που 
λατρεύει τη νεότητα. Εί-
στε τόσο νέοι, όσο και η 
σπονδυλική στήλη  σας 
ευέλικτη ή  το μυαλό σας 

ανοιχτό. Όταν ΄ανοίγεί    
χώρος στο σώμα, ανοίγει 
χώρος και στο μυαλό. Το 
Antigravity είναι, επομέ-
νως μια γουλιά από την 
πηγή της νεότητας!
•	 Ανακούφιση από πό-

νους πλάτης /μέσης.
Όταν εκτελείτε μια αντι-
στροφή Zero-Compession 
μπορείτε να απαλλαγεί-
τε από τις συστροφές της 
πλάτης σας και να ενυδα-
τώσετε τους μεσοσπον-
δύλιους δίσκους σας, οι 
οποίοι είναι σαν σφουγ-
γάρια και ξηραίνονται κα-
θώς γερνάμε. Έχουμε χι-
λιάδες μελέτες περιπτώ-

σεων ατόμων που απέ-
φυγαν τη χειρουργική 
επέμβαση και διέκοψαν 
τα αναλγητικά φάρμακα 
για τον πόνο, χάρη στην 
προπόνηση Antigravity.
•	 Coctail χαρούμενης 

ορμόνης
Όταν γυρνάτε το σώμα 
σας ανάποδα, ανανεώνε-
τε όλα τα συστήματα του 
σώματος. Αυτό απελευ-
θερώνει τις ΄ορμόνες της 
ευτυχίας΄ (π.χ. σεροτο-
νίνη, ενδορφίνες, οξυ-
τοκίνη), και δίνει φρέ-
σκο αίμα προς τον εγκέ-
φαλο (απελευθερώνο-
ντας έτσι νευροδιαβιβα-

στές), κάτι το οποίο εί-
ναι εθιστικό.
•	 Αποσυμπίεση
Αν η προπόνησή σας βα-
σίζεται μόνο στη συμπί-
εση, η ΄μηχανή΄ σας είναι 
βέβαιο ότι κάποια στιγμή 
θα σπάσει. Ένα ισορρο-
πημένο πρόγραμμα φυ-
σικής κατάστασης πε-
ριλαμβάνει την αποσυ-
μπίεση σε ίση ποσότη-
τα με τη συμπίεση, την 
επιμήκυνση, καθώς και 
ενδυνάμωση των μυών, 
την κινητοποίηση, κα-
θώς και το σφίξιμο των 
αρθρώσεων. Αυτό ισχύ-
ει τόσο για το σώμα όσο 

και για το μυαλό. Με το 
μάθημα AntiGravity του  
Christofer Harrison, επι-
διώκουμε την καλή επίδο-
ση, όχι τη τελειότητα, ενώ 
επιλέγουμε την διασκέδα-
ση και όχι τη σοβαρότητα.
•	 Αυτοπεποίθηση
Όταν μετακινείτε το σώμα 
σας ελεύθερα προς τις κα-
τευθύνσεις του ανοιχτού 
χώρου, δημιουργείτε νέες 
συναπτικές συνδέσεις και 
νευρικές οδούς που αυ-
ξάνουν την νευροπλα-
στικότητα του εγκεφά-
λου σας( την ικανότητά 
σας να μάθετε). Όσοι δο-
κιμάζουν αυτό το μάθη-
μα, φεύγουν νιώθοντας 
ότι αντιμετώπισαν μια 
πρόκληση και ότι κα-
τάφεραν κάτι καινού-
ριο, κερδίζοντας έτσι 
μια νέα αίσθηση αυτο-
πεποίθησης. 
Και αυτό διαχέεται σε όλο 
το φάσμα της ζωής τους. 
Επιπλέον, όταν ενσωμα-
τώνουμε σώμα και νου 
μέσω  μιας τέτοιας πρα-
κτικής, μπορούμε να επα-
νασυνδεθούμε με τον 
αληθινό μας εαυτό, με 
το πνεύμα  μας. Αυτό 
βοηθά τους μηχανισμούς 
προσαρμογής μας, με 
αποτέλεσμα να λειτουρ-
γούμε καλύτερα στις κα-
θημερινές μας δραστηρι-
ότητες.  

Εκπαιδευτές: Νατάσα Καραγιαννακίδου, Κατερίνα Γκίνη    Ευγενίου Ιορδάνου 13    Τηλ. 2510 223 413  Καβάλα

Αυτό που θα νιώσετε 
κάνοντας Pilates είναι:

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Να μην καταπονείτε το σώμα σας
Να μην ιδρώνετε
Να ασκήστε με ήπιο ρυθμό
Να μάθετε πως να αναπνέετε
Να φύγει το άγχος
Να νιώσετε το σώμα σας ανοιχτό και ευκίνητο
Να δυναμώσουν οι κοιλιακοί σας, η πλάτη, η μέση
Μαζεύει την περιφέρεια και χαρίζει δυνατούς και 
επιμηκυμένους μύες
Βελτιώνει την τεχνική στους χορευτές, αθλητές, 
τραγουδιστές, ηθοποιούς
Ασφαλές για τους ηλικιωμένους
Ακίνδυνο για τις εγκύους
Αποτελεσματικό στην οστεοπόρωση

«Το studio SENSES PILATES λειτουργεί στην Καβάλα εδώ και 10 χρόνια με μεγάλη αγάπη 
και φροντίδα προς το μαθητή!!! Διδάσκονται: matwork Pilates (ομαδικά 13ατόμων) - 

small group Pilates (6ατόμων)-TRX (7ατόμων) - Antigravity Yoga (5 ατόμων)» 

Ομορφιά 
& Ευεξία
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O προσωπικός σας 
στόχος είναι η δική μας 

πρόκληση. 
16 χρόνια 

εξατομικευμένες 
θεραπείες ανάλογα με 

τις ανάγκες σας.

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας  8 (έναντι ΙΚΑ)  Καβάλα
Τηλ. για πληροφορίες – ραντεβού  στο 2510 222632
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Lipofreeze-

κρυολιπόλυση 

(τοπικό πάχος)   

Ενδοδερμία

 (για οιδηματώδη 

και συμπαγή 

κυτταρίτιδα) 

Φωτοδυναμική  θεραπεία LED

Μεσοθεραπεία

Θεραπεία 
ακμής
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