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Η φύση έχει ιη 
λύση για xous 

I novous που pas 
ταλαιπωρούν 
!και pas την 
προσφέρει μέσα 

ί από τροφέεI 
' που δρουν cos 
παυσίπονα για 

! npiKpaviss, 
κρυολογήματα, 
novous των 
μυών, αυχενικο 
και όχι μόνο 
Αν λοιπόν 
υποφέρετε 
συχνά από 
τέτοιουε novous, 
βάλτε στο 
μικροσκόπιο τη 
διατροφή oas και 
πράξτε ανάλογα! ι 

_______

Τα... παυσίπονα τηε φύσηε
Κανέλα. Εχει σπασμολυτικέε ιδιότητεε και θεω
ρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική για ν’ αντιμετω
πίσετε tis κράμπεε και tous novous ins εμμήνου 
puons.
Τζίντζερ. Καταπολεμά τΐ5 φλεγμονέε κει μειώνει 
raus μυϊκούε novous αλλά και τον πόνο που προ- 
καλεί η οστεοαρθρίτιδα. Και όπακ είναι γνωστό, 
λειτουργεί ανακουφιστικά eras στομάχι^ διατα- 
paxos και στο κοινό κρυολόγημα.
Μέντα. Ενα φλιτζάνι τπν ημέρα μειώνει τα συ
μπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου 
χάρη στη μενθόλη ms που κατευνάφι tous μυϊ- 
ko0s σπασμούε, ενώ το λάδι ms ενδείκνυται και 
για πονοκεφάλουε. Ακόμη κι αν τρίψετε μερικά 
φυλλαράκια μέντα5 στον καρπό oas και ανα- 
πνεύστετο άρωμά raus, θα νιώσετε καλύτερα. 
Κα Καταπραύνει πονοκεφάλου και ημικρα- 
νίε5, γι' αυτό και η έλλειψη καφεΐνηε στον οργανι
σμό προκαλεί αντίστοιχα συμπτώματα. Αρκεί να 
μην πίνετε πάνω από δύο φλιτζάνια την ημέρα. 
Ελαιόλαδο. Οι πολύτιμεε πολυφαινόλεε του 
έχουν μεταξύ άλλων και αναλγητική δράση. Αντί
θετα, τα epavs λιπαρά (βούτυρο, φυτική μαργαρί
νη κ.ά.) συμβάλλουν στην αύξηση του πόνου. 
Λιπαρά ψάρια. Λειτουργούν ευεργετικά errous 
novous ms ρευματοειδούε αρθρίτιδαε. Σολομ05, 
ρέγγα και σαρδέλα είναι πλούσια σε Ω3 λιπαρά, 
που μειώνουν tis φλεγμονέε και καταπραύνουν 
raus novous, ιδιαίτερα σε αυχένα και ωμοπλάτη. 
Εντάξτε τα στο διαιτολόγιό oas τουλάχιστον δύο 
φορέε την εβδομάδα.
Σκόρδο. Οι καταπραϋντικέ5 ιδιότητέ5 του κατα
πολεμούν raus novous των αρθρώσεων, αλλά 
και των δοντιών.
Κουρκουμάε. Η κουρκουμίνητου έχει αντιφλεγ-

I
μονώδειε ιδιότητεε. Ωφελεί tis αρθρώσει, ενώ 
ενδείκνυται και για φλεγμονέε στο παχύ έντερο 
(κολίτιδε5 κ.ά.). Επιπρόσθετα συμβάλλει στην 
καλή λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Συν
δυαστικά με το μαύρο πιπέρι, η κουρκουμίνη του 
είναι ακόμη περισσότερο αποτελεσματική. 
Καυτερή πιπεριά. Η καψάϊκίνητουε ανακουφίζει 
από raus novous ms αρθρίτιδαε. Οσο πιο καυτε- 
p0s είναι οι πιπεριέε τόσο περισσότερη καψαϊκί- 
νη περιέχουν.
Πράσινο τσάι Ισχυρό αντιφλεγμονώδεε.
Χυμόε κράνμπερ Εμποδίζει το βακτήριο του 
πυλωρού να προσκολληθεί στο εσωτερικό του 
στομάχου και να προκαλέσει έλκοε. Προσοχή! 
Αν ο χυμόε περιέχει ζάχαρη γίνεται φλεγμονώ
δη, οπότε διαβάστε καλά τα συστατικά. Εάν είναι 
nmpos, προσθέστε νερό ή στέβια.
Μΰρτιλα. Αυξάνουν tis πρωτεΐνεε οι οποίεε με 
τον χρόνο μειώνονται στον οργανισμό, με απο
τέλεσμα να προκαλούνται φλεγμονέε, πόνοι και 
βλάβεε στον ιστό. Εξίσου ωφέλιμα είναι και τα 
βατόμουρα.
Κεράσια. Οι ανθοκυανίνεε raus είναι ισχυρά 
αντιοξειδωτικά τα οποία αφενόε αναστέλλουν τη 
φλεγμονή και αφετέρου μπλοκάρουν τα ένζυμα 
του πόνου, όπω5 η ασπιρίνη. Τα κεράσια μειώ
νουν το ουρικό οξύ. οπότε ωφελούν oaous πά
σχουν από ουρική αρθρίτιδα.
Φράουλεε. Με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και 
αναλγητική δράση.
Avavess Η βρομελίνη του είναι σημαντικό αντι- 
φλεγμονώδεε ένζυμο.
Γιαούρι: Τα προβιοτικά του μειώνουν τον πόνο, 
τη φλεγμονή και τη φούσκωμα και ευεργετούν 
oaous πάσχουν από το σύνδρομο ευερέθιστου

rioies τροφέε βοηθούν 
στην απώλεια βάρουε;
Αν και η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή 
με όλε5 tis κατηγορίεε τροφών -xcopis στερή
σει αλλά και xcopis υπερβολέΞ- αποτελεί το 
θεμέλιο για τη διατήρηση του ιδανικού βάρουε, 
ωστόσο υπάρχουν τροφέ5 που λειτουργούν 
ευεργετικά στην απώλεια κιλών γιατί ενεργο
ποιούν τον μεταβολισμό.
Πάπρικα. Πλούσια σε βιταμίνη C, με την πολύτι
μη ιδιότητα να μετατρέπει το λίποε σε ενέργεια. 
Καιπερέε πιπεριέε. Η καψαϊκίνη raus αυξάνει 
τον μεταβολισμό έωε και 25%.
Ιίδε Αυξάνει τον μεταβολισμό χάρη στο οξικό 
οξύ που περιέχει. Προσθέστε ξίδι crais σαλάτεε 
αλλά και στο φαγητό.
Σπανάκι. Κορυφαία επιλογή, καθώ5 τα φύλλα 
του περιέχουν σχεδόν διπλάσια ποσότητα φυ
τικών ινών σε σχέση με τα υπόλοιπα λαχανικά. 
Αυτό σημαίνει ότι βοηθά να χορταίνει ευκο
λότερα αλλά και για περισσότερη ώρα. Ταυτό
χρονα συμβάλλει στην επεξεργασία του λίπουε 
από τον οργανισμό.
Γαλοπούλα. Περιέχει λεύκινη, αμινοξύ που 
διατηρεί τη μυϊκή μάζα και αυξάνει τον μεταβο
λισμό. Οι πρωτεΐνεε ms διατηρούν το αίσθημα 
κορεσμού για περισσότερη ώρα και καταπολε
μούν την πείνα.
Γαλακτοκομικά. Περιέχουν και αυτά λεύκινη. 
Προτιμήστε γιαούρτι χαμηλών λιπαρών. 
Σολομόε. Η διάσπαση και απορρόφηση των 
καθαρών πρωτεϊνών του ενεργοποιεί τον με
ταβολισμό.

εντερου.
Σπανάκι. Με μεγάλεε ποσότητεε αλκαλικών 
oncos το ασβέστιο και το μαγνήσιο, που συμβάλ
λουν στη χημική ισορροπία του σώματοε και ανα
κουφίζουν από tis φλεγμονέε.
Aivapoanopos και λινέλαιο. Φυτικά έλαια με 
αντιφλεγμονώδη δράση και cpuriK0s ivos που 
καταπολεμούντο αίσθημα ms nsivas, συμβάλλο- 
vras στην απώλεια βάρου5.
Ξηροί καρποί Τα αντιοξειδωτικά raus όχι μόνο 
καταπολεμούν tis φλεγμονέε αλλά και επιδιορ
θώνουν tis βλάβε5 που αυτέ5 προκαλούν. 
Καρύδια. Αρκεί να είναι ωμά και ανάλατα. Με 
μεγάλε5 ποσότητεε Ω3 λιπαρών και αντιφλεγ- 
μονώδη δράση. Ωφελούν και τη λειτουργία ms 
καρδιάε.
Αμύγδαλα. Πλούσια σε ίνεε, ασβέστιο και βιτα
μίνη Ε Περιέχουν oncos και τα καρύδια άλφα-λι- 
νολεϊκό οξύ.
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