
 Ενίσχυση αρνητικού ισοζυγίου ενέργειας=>χάσιμο 

βάρους 

 Μείωση των επιπέδων ζαχάρου και πίεσης στο αίμα 

 Κινητοποίηση λίπους και καύση του, ιδιαίτερα του 

λίπους γύρω από την κοιλιά (ενδοκοιλιακού λίπους) 

 Βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας του 

ατόμου=>περισσότερο οξυγόνο =>πολλές καύσεις 

 Διατήρηση και αύξηση της μυικής + οστικής μάζας 

 Συνεισφορά στην διατήρηση του χαμένου βάρους 

 Έκκριση των ορμονών της “χαράς” 



Ταυτόχρονα 
 Με την άσκηση: αυξάνονται οι καύσεις του οργανισμού 

(ΒΜ) και μειώνεται το βάρος αρκετά γρηγορότερα 

 Γίνεται καύση του λίπους (ιδιαίτερα του ενδοκοιλιακού) 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από πριν (20% μετά απο 12 
εβδομάδες άσκησης)  και η καύση αυτή διατηρείται για 
ώρες μετά την άσκηση , ακόμα και την νύχτα! 

 Παρατηρείται μια τάση για πιο υγιεινές επιλογές 

τροφίμων 

 Έλεγχος της όρεξης και λιγότερα βουλιμικά επεισόδια 

 Ευεξία και καλύτερη ψυχολογία που βοηθά στην δίαιτα 

 

 



 ΧΡΟΝΟΣ : με βοηθά η άσκηση παρατεταμένης 

διάρκειας : σίγουρα πάνω από 20 λεπτά - 1ώρα 

 ΕΝΤΑΣΗ : μέτριας έντασης : περπάτημα, κολύμπι, 

ποδήλατο, αεροβική, διάδρομος, στατικό ποδήλατο, 

αεροπερηπατητής, ελλειπτικό μηχάνημα. 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: καθημερινά άσκηση , αν αυτό δεν 

είναι εφικτό 3-4 φορές/εβδομάδα το ελάχιστο 

 ΕΙΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ασκήσεις όπου γυμνάζονται 

μεγάλες μυικές μονάδες, όχι βάρη. 



 Να αυξάνω τον χρόνο και την συχνότητα της 

άθλησης σταδιακά, όχι απότομα 

 Να μην διακόπτω την οποιαδήποτε άσκηση κάνω 

πριν τα πρώτα 20 λεπτά 

 Να ενυδατώνομαι σωστά (με νερό ή ισοτονικά ποτά) 

 Να μην υπάρχουν κραδασμοί , καταπόνηση οστών 

και υπερέκταση μυών 

 Να φορώ κατάλληλο ρουχισμό (αθλητικά παπούτσια , 

βαμβακερά ρούχα, όχι στενά και ζεστά) 

 Να μην συναγωνίζομαι άτομα πιο γυμνασμένα από 

εμένα 

 



 Καρδιαγγειακά :καταλληλότερο το περπάτημα- 
κολύμπι, μικρής έντασης και μικρής διάρκειας 

 Διαβήτης : πρέπει να προηγείται μικρή κατανάλωση 

τροφής  (φρούτο-χυμός) και να υπάρχει μπουκάλι 

με ζαχαρόνερο 

 Μυοσκελετικά προβλήματα : καταλληλότερο το 

κολύμπι που δεν έχει κραδασμούς 

 Υπέρταση : αποφυγή άσκησης με  αυξήμενη  την 

πιέση, καταλληλότερο το κολύμπι, βάδισμα 

 Νευρολογικά-ρευματολογικά νοσήματα φθοράς: 
καταλληλότερο το περπάτημα και κολύμπι , μικρής 

έντασης και μικρής διάρκειας 

 

 



 Δίαιτες με ροφήματα : 70 % πρωτείνες, δεν προάγουν 

την σωστή διατροφή , αμφιβόλου προελεύσεως-
ποιότητας 

 Υπερπρωτεινικές δίαιτες : μεγάλη ποσότητα 

πρωτεινών κίνδυνος για  τα νεφρά 

 Χημικές δίαιτες-συνδυασμοί τροφίμων-μονοφαγίες : δεν 

παρέχουν το σύνολο των απαραίτητων θρεπτικών 

συστατικών, στηρίζονται στο κρέας 

 Φάρμακα αδυνατίσματος : επηρεάζουν ορμόνες 

 Μηχανήματα για παθητική γυμναστική: προκαλούν 

εφίδρωση, απώλεια ιδρώτα- όχι λίπους, δεν 

καταναλώνονται θερμίδες 

 



 Διουρητικά : απώλεια νερού-ηλεκτρολυτών 

 Σάουνα-ατμόλουτρα : προκαλούν εφίδρωση, 

απωλεια ιδρώτα όχι λίπος,υπεραιμία-χαλάρωση 

 Πλαστικές φόρμες : προκαλούν εφίδρωση, απώλεια 

ιδρώτα όχι λίπους, κίνδυνος θερμοπληξίας 

 Κρέμες , λάδια, καταπλάσματα : δεν εισχωρούν στο 

δέρμα αλλά ενδέχεται να βελτιώνουν την όψη του 

εξωτερικά 

 Μασάζ : χαλάρωση μυών και καλύτερη αιμάτωση 

τους - ψυχολογική ευχαρίστηση 

 



 Μείωση της 
σωματικής αδράνειας 

 τηλεθέαση 

 υπολογιστής 

 τηλεφωνική 
συνομιλία 

 διάβασμα 
περιοδικών, 
εφημερίδας 

 χρόνου καπνίσματος 

 Αύξηση της κίνησης 
μου 

 περπάτημα 

 οικιακή εργασία-
κηπουρική 

 εργασιακή κίνηση 

 χορός 

 ποδήλατο 

 βάδισμα (όχι 
μετακίνηση με 
αυτοκίνητο) 



 Είναι είτε φάρμακα-χημικά είτε φυσικά προιόντα 

 Βρίσκονται σε διάφορες μορφές : Φαγητά, ποτά, 

χάπια, ζελέ, σκόνες, καφέδες , σταγόνες ή 

αναβράζοντα δισκία 

 Σκοπεύουν στην αλλαγή στης σύνθεσης σώματος 

μέσω αύξησης της μυικής μάζας ή μέσω μη 

απορρόφησης λίπους τροφής στην πρόκληση 

ανορεξίας-κορεσμού 

 Συχνά είναι αμφιβόλου ποιότητας-προελεύσεως 

 Πρέπει να συνοδεύονται από σωστή διατροφή 



 ΝΟΜΙΜΑ: δεν περιέχουν απαγορευμένες 

ουσίες (βιταμίνες, αμινοξέα, λιπαρά οξέα) 
 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΝΟΜΙΜΑ : περιέχουν 

απαγορευμένες ουσίες χωρίς να το 

γράφουν στην συσκευασία ή το γράφουν 

με μικρά γράμματα και με κωδικούς 
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ : περιέχουν σαφώς 

απαγορευμένες ουσίες 



 Aλόη : πλούσια σε βιταμίνη C, K, Ca, Mn, Fe 

 Βασιλικός πολτός : έχει πολλές βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικές ουσίες 
 Μελάσα : πηγή βιταμινών και Fe 

 Τζίνσενγκ: αμινοξέα, πεπτίδια, στεροειδή 

 Μέλι: βιταμίνες , ιχνοστοιχεία, παρέχει ενέργεια 
 Λεκιθίνη : στην αγορα προέρχεται απο την 

σόγια, μειώνει την χοληστερίνη και τα 

τριγλυκερίδια 



 Μαγιά μπύρας :φυλικό οξύ,βιταμίνες,χρώμιο, σελήνιο 

 Σκόρδο : αντιοξειδωτικές ουσίες, αντικαρκινικές 

ιδιότητες, υπογλυκαιμική δράση 

 Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα : καρδιοπροστατευτική 

δράση, αντιοξειδωτικές ιδιότητες (στα ψάρια) 

 Καφείνη -τείνη τσαγιού : διεγερτικά,αυξάνουν αντοχή, 

δρουν αντιοξειδωτικά, 

 Καρνιτίνη : αυξάνει τον ρυθμό καύσης λιπών, (φυσικά 

υπάρχει στο κρέας-γαλακτοκομικά) 

 Βιτ.Ε, A, C , Q10, Se, Mn, Cu : εξουδετερώνουν τις 

ελεύθερες ρίζες=αντιγηραντικές, αντιοξειδωτικές 

δράσεις (φρούτα-λαχανικά-γαλακτοκομικά-κρέας) 



Η άσκηση είναι ακόμα πιο 

αποτελεσματική όταν 

συνδιάζεται με σωστό και 

ισορροπημένο πρόγραμμα 

διατροφής 

www.diaitologia.gr 


