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Πότε κινδυνεύουμε 
να χάσουμε τον ύπνο μαε;

Ο Kanos ύπνοε pas ταλαιπωρεί, pas... φιλοδωρεί ρε κόπωση και κακή διάθεση, 
ενώ ρακροπρόθεσρα ρπορεί να βλάψει την υγεία pas. Πέρα από τα όποια 
προβλήρατα αντιρετωπίζουρε, είναι και οι kok0s pas συνήθειε5 που ρπορεί να 
τορπιλίσουν us npspss vlixtss pas στην αγκαλιά του Μορφέα.

Αν κάθε
βράδυ κοιμάστε διαφορετική ώρα, απορρυθ- 
μίζετε το βιολογικό oas ρολόι και δυσκολεύ
ετε τον οργανισμό oas να μπει σε διαδικασία 
ύπνου.

Δεν πρέπει να κοιμά
στε λιγότερο από επτά ώρεε τπ νύχτα ώστε να 
δώσετε στον οργανισμό oas το περιθώριο να 
ξεκουραστεί και ν' ανασυνταχθεί.

Δώστε στον οργανισμό 
oas το περιθώριο να χαλαρώσει. Αυτό δεν θα 
συμβεί ποτέ αν είστε διαρκώε σε εγρήγορση. 
Κλείστε εγκαίρωε tis εκκρεμότητεε Tns ημέραε. 
Απαιτείται τουλάχιστον μία ώρα npepias, την 
οποία καλό είναι να ενισχύσετε με συνήθειεε 
που θα oas χαλαρώσουν. Κάντε ένα μπάνιο 
και διαβάστε ένα βιβλίο.
Κατάλληλο περιβάλλον Το υπνοδωμάτιο να 
είναι καθαρό, η ποιότητα στρώματοε η ανάλο
γη και η θερμοκρασία να διευκολύνει τον ύπνο: 
Ούτε πολλή ζέστη ούτε πολύ κρύο. Σβήστε το 
tpcos και ξαπλώστε. Η μελατονίνη παρόγεται 
ευκολότερα σε σκοτεινό δωμάτιο, οπότε θα 
κοιμηθείτε πιο εύκολα.

Μπορεί να καταστρέψει τον 
ύπνο αλλά και να προκαλέσει προβλήματα 
στον αυχένα. Την ώρα του ύπνου, κεφάλι και 
αυχέναε πρέπει να υποστηρίζονται. Διαφορετι
κά απειλούμαστε από αυχενικό σύνδρομο και 
οσφυαλγίεε. Αν κοιμάστε στο πλάι ή μπρού
μυτα χρειάζεστε ψηλά και σκληρά μαξιλάρια, 
αν κοιμάστε ανάσκελα, χαμηλά και μαλακά. 
Επιλέξτε μαξιλάρι με κάλυμμα που αφαιρείται 
και πλένεται. Αν έχετε πρόβλημα στον αυχένα, 
συμβουλευτείτε προηγουμένωε τον ορθοπεδι
κό oas.

> Καλό είναι να μην 
υπάρχει τηλεόραση στον χώρο που κοιμάστε. 
Ακόμη χειρότερα αν την αφήνετε ανοιχτή όλη

τη νύχτα, γιατί το φωε ms οθόνηε και ο 0xos 
διεγείρουν τον εγκέφαλο.

.Κινητό ή λάπτοπ 
πριν κοιμηθείτε πυρπολούν τον καλό ύπνο: Το 
μπλε ipcos ms οθόνηε δίνει λάθοε σήμα στον 
εγκέφαλο, ο onoios σταματά την παραγωγή 
μελατονίνηε, η οποία ρυθμίζει τον ύπνο και την 
αφύπνιση. Μη χρησιμοποιείτε καμία ηλεκτρονι
κή συσκευή τουλάχιστον μία ώρα πριν πέσετε 
για ύπνο και απενεργοποιήστε το κινητό, τον 
υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που 
η οθόνη ms εκπέμπει μπλε cptos.

Είναι διάχυτη η
πεποίθηση ότι το αλκοόλ μαε χαλαρώνει και να 
κάνει ευκολότερο τον ύπνο. Η αλήθεια είναι ότι 
μειώνει το βαθύ στάδιο του ύπνου (REM) -που 
θρέφει το σώμα και τον εγκέφαλο- και αυξάνει 
το στάδιο (NREM) στο οποίο και ο παραμικρόε 
θόρυβοε μπορεί να pas ξυπνήσει. Και oncos 
είναι γνωστό, το αλκοόλ p0s αφυδατώνει, 
οπότε είναι πολύ πιθανό να ξυπνήσετε αρκετέε 
φορέε μέσα στη νύχτα για να επισκεφθείτε την 
τουαλέτα.

Οτιδήποτε περιέχει 
καφεΐνη, τορπιλίζει τον καλό ύπνο: Η καφεΐνη 
παραμένει στον οργανισμό έωε και 12 ώρεε 
μετά την κατανάλωσή ms και όπωε είναι γνω
στό δεν βοηθά να κοιμηθούμε και να ξεκουρα
στούμε.
Μην πιέζετε τον εαυτό oas να κοιμηθεί. Αν
ξαπλώσατε και δεν αποκοιμηθήκατε μέσα σ' 
ένα μισάωρο, σηκωθείτε και κάντε κάτι χαλα
ρωτικό. Διαφορετικά θα εκνευριστείτε και ο 
ύπνοε θα πάει... περίπατο!

Για παράδειγμα, η υπνι- 
κή άπνοια διακόπτει τη ροή του αέρα npos τα 
πνευμόνια, οπότε κόβεται η αναπνοή. Αν ροχα
λίζετε και έχετε άπνοιεε, ο ύπνοε διακόπτεται. 
Μην αναπληρώνετε τον νυχτερινό ύπνο

Τροφέε-φίλοι του ύπνου
Γάλα. Mas χαλαρώνει και pas ηρεμεί. Περι
έχει τρυπτοφάνη -αμυνοξύ που συνδέεται με 
την παραγωγή ms σεροτονίνηε, δηλαδή Tns 
«oppovns Tns ευτυχίαε»- αλλά και μαγνήσιο 
και ψευδάργυρο που συμβάλλουν στην απορ
ρόφηση ms τρυπτοφάνηε.
Μέλι. Πλούσιο σε τρυπτοφάνη: Η γλυκόζη του 
μειώνει τα επίπεδα ms ορεξίνη5, η οποία θέτει 
τον εγκέφαλο σε εγρήγορση.
Χαμομήλι. Η αντιοξειδωτική απιγενίνη του 
μειώνει το άγχοε και αυξάνει την επιθυμία για 
ύπνο.
Μπανάνα. Πλούσια σε κάλιο και μαγνήσιο, 
χαλαρώνει και «κόβει» την πείνα. Οι βιταμίνεε 
και τα μέταλλά ms ενισχύουν την παραγωγή 
σεροτονίνη5 και μελατονίνηε.
Βασιλικόβ. Τα χημικά συστατικά του μειώ
νουν την ένταση.
Δημητριακά ολικήβ άλεσηε. Οι υδατάνθρα- 
κέ5 tous βοηθούν στον ύπνο γιατί προκαλούν 
την έκκριση ινσουλίνηε, που βοηθάει τον 
εγκέφαλο να παράγει σεροτονίνη, το «φυσικό 
υπνωτικό» του.
Αυγά. Περιέχουν φωσφατιδυλοσερίνη που 
ενισχύει τον εγκέφαλο και κατευνάζει τα αρ
νητικά συναισθήματα.
Αμύγδαλα. Αυξάνουν την σεροτονίνη, ενώ 
περιέχουν τρυπτοφάνη και μαγνήσιο, που η 
έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει αϋπνία.
Γιαούρτι. Ενισχύει τα επίπεδα τρυπτοφάνηε 
και μελατονίνη5.
Γαλοπούλα. Με γένναίεε ποσότητεε τρυπτο- 
φάνηε.
Φασολάκια και κόκκινα φασόλια. Πλούσια σε 
μαγνήσιο που χαλαρώνει το νευρικό σύστημα. 
Φυλλώδη λαχανικά. Με μεγάλεε ποσότητεε 
μαγνησίου.
Βρόμη. Οι υδατάνθρακέε ms προκαλούν 
υπνηλία.
Μαύρη σοκολάτα. Με φυσικέε ηρεμιστικέε 
ιδιότητεε, αυξάνει το αίσθημα ευεξίαε.

Ετσι θα κοιμηθείτε ευκολότε
ρα το βράδυ.

Να έχουν περάσει τουλάχιστον 
δύο ώρεε από την ώρα που γυμναστήκατε, για
τί διαφορετικά θα έχετε υπερένταση.
Βαριά γεύματα λίγο πριν τον ύπνο. Οχι μόνο 
προσθέτουν βάροε αλλά δυσκολεύουν τον 
οργανισμό να χαλαρώσει. Δειπνήστε τουλάχι
στον δύο με τρειε ώρεε πριν κοιμηθείτε.
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