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Σας ευχαριστούμε 
για το ενδιαφέρον σας

stratos.martinis@prevent.ch
6934 207549

info@prevent.gr
2310 323232
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Θέλω το σώμα μου πίσω

Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο
οι χρόνιες ασθένειες αυξάνονταιΟι 2 λόγοι που οδηγούν σε δίαιτα

Beauty & Health Care Management

70%

30%
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❖ Εντατική παρουσία & διαφήμιση σε διάφορα «social media»
▪ Facebook – Google ads – Influencers

▪ Instagram με καθημερινά Post   >>   prevent_hellas

• Πληροφορίες και Σπέσιαλ συνταγές – που 
ενδιαφέρουν…

• Διαγωνισμούς μέσω φαρμακείων και Influencers

❖ Νέα προϊόντα για την αναβάθμιση της δίαιτας

❖ Επιστροφή των επιτυχημένων Cosmeceuticals

❖ Nέο Πρόγραμμα ΜCT-KETO Light δίαιτα 

❖ Ένταξη διαβητικών τύπου ΙΙ στο νέο πρόγραμμα

❖ Νέα προϊόντα 

❖ 24 h Hotline

Η PreVent Hellas εργάζεται...

Προσφέρουμε (ακόλουθες) πληροφορίες - εκτυπωμένες & στο Internet- για τους συμμετέχοντες.
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Υπάρχουν:

▪ 7 Ερωτήσεις για την 1η επίσκεψη
▪ 11 θέματα συζήτησης
▪ Πληροφορίες για συμμετέχοντες
▪ Πληροφορίες για την Δίαιτα KETO light
▪ Πληροφορίες για τις 4 πρώτες μέρες
▪ Προφίλ του λίπους
▪ Γλυκαιμικός Δείκτης
▪ Δείκτης κορεσμού 
▪ Αντιστοιχίες φρούτων και λαχανικών
▪ Τι αντιστοιχεί 100 θερμίδες
▪ Θερμιδομετρητής

▪ Πρωτεϊνικά Μενού
▪ Μενού πλούσια σε υδατάνθρακες
▪ Νηστίσιμες συνταγές
▪ Συνταγές για δίαιτα KETO light
▪ Special σαλάτες
▪ Διεθνείς συνταγές
▪ Πρωϊνά μενού 300 και 400 Kcal
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7 Ερωτήσεις  
για την πρώτη επίσκεψη 

 

 
                                                   
Απαντήστε σε κάθε ερώτηση και παράλληλα σημειώστε τυχόν απορίες που έχετε σχετικά με το 
πρόγραμμα διατροφής και δίαιτας της PreVent, για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε στην 
επόμενη συνεδρίες.     
 
Σας ευχόμαστε καλό ξεκίνημα! 
 
1.  Ποιος είναι ο σημαντικότερος στόχος;   γρήγορη απώλεια βάρους 

 
  όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

απώλεια βάρους 

   απώλεια περιττού λίπους 
    

2.  Τι πρέπει να προσέξω στο φαγητό;  
 όσο το δυνατόν λιγότερες 

θερμίδες 

   όσο το δυνατόν λιγότερο λίπος 

 
  όσο το δυνατόν λιγότερους 

υδατάνθρακες 
    

3.  Πόσο λίπος θα χάσω με το πρόγραμμα;   1/2 – 1 κιλό την εβδομάδα 

   1 – 2 κιλά την εβδομάδα 

   2 – 3 κιλά την εβδομάδα 
    

4.  Από τι θα χορτάσω;   ψωμί, πατάτες, ρύζι, μακαρόνια 

   βούτυρο, τυριά, αλλαντικά 

   λαχανικά, φρούτα 
    

5.  Τι ποσότητα υγρών χωρίς θερμίδες πρέπει 
να πίνω;  

 1/2 λίτρο την ημέρα 

  1 ½ - 2 λίτρα ην ημέρα 

   3 λίτρα την ημέρα 
    

6.  Τι μπορώ να πίνω;   νερό, τσάι σκέτο, καφέ σκέτο 

 
  χυμό, υγρά τύπου κόλα, 

αναψυκτικά 

   μπύρα, κρασί 
    

7.  Μπορώ ενδιάμεσα των 3 γευμάτων να τρώω; 
 Όχι, τα ενδιάμεσα γεύματα έχουν 

πολλές θερμίδες 

 
  Ναι, τα ενδιάμεσα γεύματα 

βοηθούν την πέψη 

 
  Όχι, τα ενδιάμεσα γεύματα 

σταματούν την καύση του λίπους 
 
 

 
Τι θα ήθελα ακόμα να ρωτήσω: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Τρόφιμα:

Υδατάνθρακες: τι προτιμούμε – τι αποφεύγουμε

Πρωτεΐνες: τι προτιμούμε – τι αποφεύγουμε

Λίπη: τι προτιμούμε – τι αποφεύγουμε

Χοληστερόλη: τι προτιμούμε – τι αποφεύγουμε

Ουρικό οξύ: τι προτιμούμε – τι αποφεύγουμε

Food cards
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ    
 
 
                                                                                  Υδατ/ες     Πρωτεΐνες      Λίπη     Θερμίδες                                                                               
 

240gr (1,0 κούπα) Αγγούρι 4,3 1,4 0,2 24 

100gr (0,5 κούπα) Αντίδια χόρτα 4,1 1,7 0,1 20 

  85gr (1,0 μέτριο) Καρότο ωμό 4,6 0,6 0,0 20 

100gr (0,4 κούπα) Κολοκυθάκια βρασμένα* 5,0 0,5 0,0 22 

250gr (1,3 κούπα) Κουνουπίδι βρασμένο* 2,0 4,0 0,0 23 

125gr (0,5 κούπα) Λαχανάκια Βρυξελλών*  2,2 3,5 0,0 23 

100gr (0,5 κούπα) Λάχανο άσπρο, ωμό 2,8 2,8 0,0 22 

200gr (2,0 κούπες) Μαρούλι ωμό 2,4 2,0 0,8 24 

100 gr Μελιτζάνα ψητή 4,1 1,0 0,2 19 

120gr (0,6 κούπα) Μπρόκολο βρασμένο* 1,9 3,7 0,0 22 

150gr (1,5 μέτρια) Ντομάτα   4,2 1,4 0,0 21 

  50gr (0,3 κούπα) Παντζάρια βρασμένα* 4,9 0,9 0,0 22 

150gr Πιπεριές ψητές 2,7 1,4 0,6 21 

100gr (0,5 κούπα) Πράσα βρασμένα* 4,6 1,8 0,0 24 

  70gr (0,3 κούπα) Ραδίκια βρασμένα* 2,5 1,4 0,4 23 

  40gr (4,0 μικρά) Ραπανάκια ωμά 4,4 1,6 0,0 24 
 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ    
 
 

                                                                                        Υδατ/ες     Πρωτεΐνες           Λίπη    Θερμίδες 
 

180gr (3,0 μικρά) Ακτινίδια 19,8 1,8 0,0 111 

240gr (1,2 κούπα) Ανανάς 27,8 1,2 0,0 110 

280gr (3,5 μικρά) Αχλάδια 29,8 0,7 0,0 116 

180gr Βατόμουρα φρέσκα 23,2 2,2 1,6 104 

400gr (10,0 μέτρια) Βερίκοκα ωμά 27,0 2,0 0,0 110 

270gr (10,0 μέτρια) Δαμάσκηνα φρέσκα 26,0 1,0 0,0 100 

525gr (3,0 κούπες) Καρπούζι 27,9 2,1 0,0 111 

30gr (3,0 τεμάχια) Κάστανα  ψημένα 23,7 2,1 1,2 114 

240gr (1,0 κούπα) Κεράσια 28,6 1,4 0,0 113 

200gr Κυδώνι 30,6 0,8 0,2 114 

210gr (3,5 μέτρια) Μανταρίνια 25,9 1,8 0,0 105 

320gr (2,0 μέτρια) Μήλα 29,4 0,6 0,0 112 

210gr Μούσμουλα 25,8 1,0 0,4 101 

120gr (1,0 μέτρια) Μπανάνα 23,0 1,3 0,4 95 

500gr (2,5 κούπες) Πεπόνι 25,0 3,0 0,0 105 

300gr (2,0 μέτρια) Πορτοκάλια 25,6 2,4 0,0 106 

225gr (1,0 κούπα) Χυμός Πορτοκάλι έτοιμος 23,2 0,2 0,0 95 

250gr (1,0 κούπα) Πορτοκάλι χυμός φρεσκος  23,5 1,5 0,0 95 

300gr (3,0 μέτρια) Ροδάκινα 27,3 1,8 0,0 111 

160gr Ρόδι 26,2 0,8 0,5 101 

250gr (5,0 μεγάλα) Σύκα 24,0 3,0 0,0 105 

180gr (μικρό τσαμπί) Σταφύλια άσπρα 29,0 1,1 0,0 113 

180gr (μικρό τσαμπί) Σταφύλια μαύρα 27,9 1,1 0,0 110 

400gr (2,0 κούπες) Φράουλες 24,8 2,4 0,0 104 
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Γλυκαιμικός δείκτης/ ΓΔ 
 

Μια σημαντική πρόκληση είναι η κατηγοριοποίηση της διατροφής  
με ένα μεγάλο αριθμό βιολογικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των 
τροφίμων και η ανεύρεση των χαρακτηριστικών εκείνων που συμβάλλουν 
στην προαγωγή της υγείας. 
Ο ΓΔ είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που με εύκολο τρόπο μπορούμε 
να διαλέξουμε τρόφιμα που μας χορταίνουν χωρίς να μας παχαίνουν. 
Επιλέξτε τρόφιμα με χαμηλό ΓΔ. 

 

 

             100 
 

 

 

 

 

              80 
 

 

 

 

                        60 
 

Τρόφιμα Γ.Δ

Βρώμη 55

Καφέ ρύζι 79

Σπαγγέτι ολικής άλεσης 38

Ψωμί ολικής αλέσεως (σιτάρι, σίκαλη) 40

Bulgur (αλωνισμένο) 50

Ραβιόλι με ρικότα (2 τεμάχια) 55

Ραβιόλι με πατάτες (2 τεμάχια) 60

Σιμιγδάλι 65

Μαύρο ψωμί 65

Αλεύρι, σιτάρι 69

Τορτελίνι, ραβιόλια 70

Πίτα (μέσος όρος) 82

Σπαγγέτι, μακαρόνια 90

Ρύζι βρασμένο 90

Λευκό ψωμί 85

Πίτσα με τυρί 86

Μπισκότα και κέικ (μέσος όρος) 75

Crackers 80

Μούσλι, κορνφλέικς 80

Τοστ με λευκό ψωμί 100

Πρέτσελ από σιτάρι 103

Αποβουτυρωμένο γάλα 27

Γάλα σόγιας 30

Κρέμα γάλακτος 30

Φρέσκο γάλα 32

Ζεστή σοκολάτα 34

Γιαούρτι 1,5% 35

Γιαούρτι με φρούτα 52

Τηγανίτες με ρικότα 70

Παγωτό 79

Συμπυκνωμένο γάλα 80 και πολλά άλλα τρόφιμα...
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Παράδειγμα: Kαταναλώνοντας πατάτες με θερμιδική αξία 240 kcal (ca. 343 g), παραμένεται 3,23 
φορές περισσότερο χορτάτοι από ότι αν καταναλώστε Ψωμί άσπρο κοινό (περίπου 100 g)  που έχει 
την ίδιες θερμίδες

116Spezial K

118Cornflakes

132Smacks

151All-Bran

Από την Kelloggs 
(Αντιπροσωπευτικά )

47Croissants

100Ψωμί άσπρο 

100Müsli

146Τυρί 

150Αυγά 

154Ψωμί πολύσπορο 

157Ψωμί ολ.άλεσης 

209Χυλός βρώμης 

Πρωινό /Βραδυνό

70
Γλυκίσματα
σοκολάτας

84Φυστίκι

88Παγωτό

91Chips 

96Παγωτό

118Καραμέλες 

154Ποπ- Κορν

Σνακ και γλυκά

65Γλυκά 

68Berliner/Krapfen 

120Κέικ

127Kρακερακια

Γλυκά /τσουρέκια

116
Πατάτες 
τηγανιτές

119Μακαρόνια

132
Ρύζι ολικής 
άλεσης

133Φακές 

138Ρύζι

168Φασόλια

176
Βοδινή 

μπριζόλα

188
Μακαρόνια 
ολικής άλεσης

225Απαχό ψάρι

323Πατάτες

Φρούτα

Πορτοκάλι 202

Μήλο 197

Σταφύλια 162

Μπανάνες 118

Δείκτης Κορεσμού

Πηγή: Holt & Miller / Sidney

Μεσημεριανό
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ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100 ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

1/4 φλιτζάνι τζιν τόνικ 10 πράσινες ελιές

1/2 πακέτο μπάρες σοκολάτας 10 φιστίκια αράπικα

1/2 μελιτζάνα 20 κλαδία σέλινο

1/2 αβοκάντο 12 μύδια

1/2 μπουκάλι μπύρας 20 σπαράγγια

 1/2 κομμάτι πίτσας λαχανικών 33 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 μεγάλο μήλο 30 gr. τηγανητά ψάρια

1 μέτρια μπανάνα 30 gr. ζάχαρη φρούτων

1 φέτα ψωμί 30 gr. ζυμαρικά

1 μεγάλο λεμόνι 30 gr. λιπαρά τυριά

1 μικρη πίττα γύρου 30 gr. κασέρι χωρίς λιπαρά

1 μπολ σούπα μανιταριών 30 gr. κορν φλέϊκς

1 βραστό καλαμπόκι 30 gr. Σαν-φιστίκ

1 μεγάλο πορτοκάλι 30 gr. ταραμοσαλάτα.

1 μεγάλη φέτα καρπούζι 30 gr. κέικ φρούτων

1 λουκάνικο με πολύ χαμηλά λιπαρά 30 gr. ζάχαρη φρούτων

1 μικρό μπαρ καραμέλας 30 gr. τυρί τσένταρ

1 μικρό πακέτο ποπ κορν 50 gr. αποξηραμένα δαμάσκηνα

1 μικρό πακέτο γκοφρέτες σοκολάτας 55 gr. πουτίγκα σοκολάτας

1 μπάλλα παγωτό 59 ραπανάκια

1 μικρή κονσέρβα τόνου σε νερό 60 gr. ψητό στήθος κοτόπουλου

1 μπισκότο σοκολάτας 60 gr. πατάτες φούρνου

1 φέτα ψωμί ελαφρά λαδωμένη 60 gr. ροζμπίφ

1 μεγάλο γκρέιπφρουτ 60 gr. χάμπουργκερ

1 μεγάλο αυγό 70 gr. καπνιστού σολομού

 2 κουταλιές σούπας κρέμα γάλακτος 75 gr. φασόλια σόγιας

2 αγγούρια 75 gr. Ντεζερτ κρέμας

2 κομμάτια καραμέλα μέντας 85 gr. κρέμ- καραμέλ

2 μικρές βραστές πατάτες 100 gr. κόκκινα φασόλια

2 κουταλάκια φυστικοβούτυρο 115 gr. βρασμένα φασόλια

2 μικρά αχλάδια 120 gr. τυρί cottage

2 μεγάλες κόκκινες πιπεριές 120 gr. καλαμάρια

2 σκέτες μεξικάνικες τακο -τορτίλες 120 gr. βρασμένα πατάτες

2  μπισκότα σοκολάτας χαμ. θερμίδων 150 gr. γιαούρτι

2 φρέσκα σύκα 150 gr. βρασμένα κινέζικα ζυμαρικά 

2 κουταλιές σούπας μαγιονέζα δίαιτας 150 ml κόκκινο κρασί

2 κουταλιές σούπας σταφίδες 150 gr. αρακά

2,5 κουταλάκια  λάδι 175 gr. σταφύλια

3 φέτες σαλάμι 200 gr. βρασμένα μανιτάρια

3 ακτινίδια 250 gr. κεράσια

3 άπαχα παϊδάκια 200 ml  γάλα 1.5% λιπαρά

3 κράκερ βουτύρου 300 gr. φρέσκα καρότα

3 κουταλάκια  μαργαρίνη 300 gr. γαρίδες

5 φέτες ανανά 300 gr. βρασμένα  φασολάκια

5 κουταλάκια ζάχαρη 350 gr. φράουλες

5 κουταλάκια μέλι 400 gr. σπανάκι

6 μέτριες ντομάτες 400 gr. βατόμουρα

10 δαμάσκηνα 400 gr. μπρόκολο

10 αμύγδαλα 900 gr. βρασμένο λάχανο

10 φρέσκα βερίκοκα 900 gr. βρασμένο κουνουπίδι

                                                                                                                                       

Το προφίλ του λίπους 

 
▪ Τα λίπη είναι σημαντικά και απαραίτητα 

συστατικά της διατροφή μας.       
                                                                       

▪ Τα λίπη αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από            
τριγλυκερίδια, ουσίες που σχηματίζονται από 
γλυκερίνη και λιπαρά οξέα. 
 

▪ Όλα τα κύτταρα του σώματος περιέχουν λίπος, 
ειδικά άφθονα είναι το νευρικό ιστό. 
 

▪ Τα λίπη είναι πηγή ενέργειας και καθοριστική  
▪ για την εξέλιξη της ανάπτυξης και τη λειτουργία 

του σώματος 
 

▪ Τα λίπη είναι φορείς και διαλύτες ζωτικών 
λιποδιαλυτών βιταμινών (Α - D - E - K) 
 

▪ Τα λίπη είναι οι προμηθευτές των απαραίτητων 
λιπαρών οξέων εκ των οποίων δημιουργούνται 
δραστικές και λειτουργικές ενώσεις σημαντικών 
δομικών και διαρθρωτικών λιπιδίων. 

 

▪ Το λίπος προστατεύει την απώλεια της 
θερμότητας του σώματος. Ευαίσθητα όργανα 
όπως ο εγκέφαλος, τα νεφρά, και ο βολβός του 
ματιού είναι τυλιγμένα  με λιπώδη ιστό σε λίπος 
για την απόκρουση μηχανικής βλάβης 

 

▪ Η πρόσληψη λίπους 
 

▪ Τα λίπη είναι καθοριστικά για τη γεύση των 
τροφίμων 
 

▪ Δυστυχώς η πλειοψηφία καταναλώνει καθημε-
ρινά περίπου 134 γρ. λίπους.  

▪ Συνιστώμενη ποσότητα είναι τα 70 γρ. 
▪ Η υπερβολική πρόσληψη λίπους και αντίστοιχη 

αύξηση του σωματικού βάρους και λίπους είναι 
στενά συνδεδεμένη με την κατανάλωση των 
κρυφών λιπών στα τρόφιμα, την αγοραστική 
συμπεριφορά μας και την σύνθεση των λιπών. 
 
Τα διατροφικά λίπη χωρίζονται σε τέσσερις 
ομάδες: 
1. Κορεσμένα λιπαρά οξέα 
2. Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 
3. Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
4. Άλλα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
 

▪ Τα ζωικά λίπη περιέχουν κυρίως κορεσμένα 
λιπαρά οξέα. 

▪ Λίπη τροφίμων με υψηλό ποσοστό σε Μόνο-
ακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι   
το ελαιόλαδο, έλαιο καρθάμου (γαϊδουράγκαθο), 
Ηλιέλαιο, Καλαμποκέλαιο, (με Ω-6 λιπαρά οξέα) 
 

▪ Κραμβέλαιο, Σογιέλαιο και ψάρια είναι πλούσια 
 σε λιπαρά πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα) 

 

 
Συμβουλές 
 
▪ Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα 

επίπεδα χοληστερόλης    
▪ Συνδέονται επίσης με  την κληρονομικότη-

τα, την ηλικία, το κάπνισμα, την σωματική 
δραστηριότητα, το σωματικό βάρος, καθώς 
και με την ποσότητα των κορεσμένων 
λιπαρών οξέων στην διατροφή μας. 
 

▪ Η ημερήσια πρόσληψη λίπους θα πρέπει να 
περιορίζεται στο 20-25% των θερμίδων που 
καταναλώνουμαι 

           Από αυτό επιτρέπεται το 30% να είναι       
                       κορεσμένα λιπαρά οξέα  

 
Θερμίδες            Σύνολο              Κορεσμένα  
                λίπους                 λιπαρά 
1000     25 gr.    9 gr. 
1300     33 gr.  11 gr 
1500     37 gr  13 gr 
1800     45 gr.  15 gr. 
2200     55 gr.  18 gr. 
2500     62 gr.  21 gr. 
3000     70 gr.  24 gr. 

 
▪ Να είστε ευέλικτοι, γιατί τίποτα δεν 

▪ απαγορεύεται  
Η ποσότητα και η ποιότητα κάνουν τη 
διαφορά. 

 

 Όλα ξεκινούν από τα ψώνια: 
▪ Δώστε προσοχή στην ετικέτα της 

συσκευασίας 
 

▪ Μαγειρεύεται μόνο με φυτικά έλαια 
λάδι & ξύδι αντί για μαγιονέζα 
 

▪ Λιγότερο βούτυρο στο ψωμί 
 

▪ Χαμηλών λιπαρών αλλαντικά αντί για 
σαλάμι 
 

▪ Μετρημένο λάδι στο φαγητό 
 

▪ Αν τρώτε λιπαρό κρέας, τα συμπληρώματα 
πρέπει να είναι "χωρίς λιπαρά". 
 

▪ Μην ανησυχείτε, αν είχατε ένα λιπαρό 
γεύμα ή μια κακή μέρα.... 

        Συνεχίστε σωστά από το επόμενο γεύμα 
 

▪ Δοκιμάστε να αλλάξετε την αγοραστική σας 
συμπεριφορά σε μικρά βήματα! 
 

▪ Δεν εξαλείφονται πλήρως και αμέσως οι 
τρέχουσες διατροφικές σας συνήθειες  
- δεν λειτούργησε ποτέ! – απλώς 
δημιουργείσται νέες αγοραστικές συνήθειες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΑΣ      
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
 

Θέλετε να χάσετε βάρος εύκολα & οικονομικά; 
Ξεχάστε τις δίαιτες καί αρχίστε PreVent! 

▪ Χωρίς αίσθημα πείνας 
▪ Μάλλον το ποιό οικονομικό στην αγορά 
▪ Πρακτικό και εύκολο στη χρήση 
▪ 100% φυσικά συστατικά  
▪ Χωρίς συντηρητικά 
▪ Γαλλικά προϊόντα  

 ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΔΑΤ ΠΡΩΤ ΛΙΠΗ ΘΕΡΜΙΔΕΣ 

Ψωμί & Δημητριακά       
 Φρυγανιές άσπρες  73 11 2 358 

 Φρυγανιές ολικής  66,3  12,5  6,3  375 

 Ψωμί άσπρο  49,7  7,8  1,7  233 

 Ψωμί μαύρο         

 Κορν φλέικς  85,1  8,6  1,6  368 

 Ρύζι βρασμένο  29,6  2,2  0,3  123 

 Κριθαράκι 71,7 12 2 359 

 Ζυμαρικα 72.1 12 1,5 354 

       
Αλλαντικά       
 Ζαμπόν   5,5  12,6  26,9  313 

 Λουκάνικα Φρανκφ.  3 9,5  25 274 

 Λουκάνικα χωριάτικα  0 10,8  44,8  450 

 Γαλοπούλα φιλέτο 0-3% λ  0 18,3  0,8  95 

 Προσούτο  0 21 7 149 

 Σαλάμι αέρος  2 23 34 410 

       
Γάλα &        
Γαλακτοκομικά προϊόντα Γάλα 3,5% λιπ. 4,7  3,3  3,5  63,5 

 Γάλα  (1,5%) λιπ. 4,7  3,3  1,5  45,5 

 Γάλα 0% λιπ 5 3,4  0,1  33 

 Γάλα εβαπορέ πλήρες  11,3  8,6  9 158 

 Γάλα εβαπορέ ελαφρύ  11,2  7,4  4,2  112 

 Γιαούρτι πλήρες  4 3 4 66 

 Γιαούρτι (2%)  5,3  3,9  2 54 

 Γιαούρτι ( 0%)  5,4  4 0 37 

 Γιαούρτι στραγγ. (2%)  4 8 2 66 

 Γιαούρτι στραγγ. (0%)  4 10 0 56 

 Κρέμα γάλακτος (36%) 3,1  2,2,  36 345 

 Κρέμα γάλακτος (15%)  4 3 15 163 

 Ρόφημα σόγιας  2,3  3,8  2,3  45 

       
Γλυκά-Παγωτά Γλυκά κουταλιού 73,7  3,6  0,2  299 

 Ζάχαρη  98,5  0 0 394 

 Λουκούμια σκέτα 77,9  0,6  1 300 

 Μέλι   76,4  0,4  0 288 

 Μαρμελάδα   69 0,6  0 261 

 Μελομακάρονα  50 4 17,1  361 

 Παγωτό βανίλια  24,1  4,9  7,6  179 

 Παγωτό σοκολάτα  30,5  4,9  11 234 

 Σοκολάτα γάλακ. 59,4  8,4  30,3  529 

 Σοκολάτα υγείας  63,1  4,2  30,0  479 

 Χαλβάς   45,5  13,5  32,8  507 

       
Κρέατα & Πουλερικά       
 Αυγό φρεσκο 60 γρ. 0.9 9.9 5.5 83 

 

Αρνί μπούτι ψητό χωρίς 
λίπος,  

0 29,4  8,1  191 

 Αρνί, Παϊδάκια ψητά  0 23,5  29 355 

 

Γαλοπούλα ψητή (χωρίς 
πέτσα)  

0 28,8  2,7  140 

 Κατσίκι   0 20,5  9,4  166 

 

Κοτόπουλο βρασμένο 
(χωρίς πέστα)  

0 29,2  7,3  183 

 

Κοτόπουλο ψητό (χωρίς 
πέτσα)  

0 24,8  5,4  148 

 Κουνέλι ψητό   0 31,6  3,4  166 

 
Μοσχάρι ψαχνό, βρασμένο  0 32,3  4,9  173 

 

και πολλά άλλα τρόφιμα...
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2 χωρίς γεύμα
125ml γάλα + 125ml νερό
ή 4 ημέρες με γεύμα

▪ Πρωτεϊνικό γεύμα
▪ Xαμηλά λιπαρά
▪ Low carb
▪ Άμεση μείωση πείνας
▪ Γρηγορότερη μείωση βάρους
▪ Μεγαλύτερος κορεσμός
➢ Λόγω υψηλής θερμογένεσης

▪ Γεύμα υδατανθράκων
▪ Συνέχιση της δίαιτας 
▪ Συντήρηση
▪ Αλλαγή γεύσεων
➢ Χαμηλή θερμογένεση

▪ Ισορρόπηση της  γλυκόζης στο αίμα
▪ Chromax – επίδραση στο Μεταβολισμό
▪ 15% φυτικές ίνες
▪ 500 mg L-Καρνιτίνη
▪ 65% πρωτεΐνες / Κορεσμός

▪ Πρωτεϊνικό γεύμα
▪ Trisynex – επίδραση στο Μεταβολισμό
▪ Υψηλότερη καύση λίπους - study
▪ 75% πρωτεΐνες  / 500 mg L-Καρνιτίνη 
▪ Πολύ υψηλός Κορεσμός
▪ Τρώγετε και σαν κρέμα

Eιδικό προϊόν, ιδανικό για ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
73% πρωτεΐνες, 25g πρωτεΐνες (4 είδη)
2.9% λιπαρά
500 mg L-Καρνιτίνη + Έξτρα ασβέστιο 
Φυτοστερόλες & Πολυφαινόλες
Με κομμάτια Σοκολάτα υγείας

P
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m
iu
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Τι είναι τα MCT λιπαρά οξέα;

▪ Middle Chain Triglycerides «Λιπαρά Οξέα «Μέσης Αλυσίδας»

▪ Προάγουν σημαντικά την παροχή ενέργειας από το αποθηκευμένο λίπος

▪ Aπορροφώνται άμεσα και μεταβολίζονται γρήγορα

▪ Mειώνουν την όρεξη και επιταχύνουν τον μεταβολισμό

▪ Προάγουν τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, λόγω της παραγωγής ενέργειας από το αποθηκευμένο 
λίπος

Τι είναι η κέτωση;

▪ Η μεταβολική κατάσταση παραγωγής ενέργειας από αποθηκευμένο λίπος, λόγω της μειωμένης 
ποσότητας γλυκογόνων και αυξημένων κετονικών σωμάτων στον οργανισμό

▪ Μέσω της παροχής MCT από εξωτερική πηγή, ο οργανισμός αποκτά ένα υψηλό επίπεδο κέτωσης

▪ Το υψηλό επίπεδο κέτωσης προάγει άμεσα την παραγωγή ενέργειας από λίπος παράλληλα με αυτή 
της γλυκόζης και την μείωση των αποθηκευμένου λίπους.

▪ Η πρωτεΐνική διατροφή υποστηρίζει και στην αύξηση της μυϊκής μάζας 
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▪ Τα MCT αυξάνουν το επίπεδο κέτωσης του οργανισμού και τη παραγωγή ενέργειας 
από αποθηκευμένο λίπος

▪ Έρευνα πιστοποιεί ότι η χρήση MCT επί 2 εβδομάδες, μειώνει σταθερά 
την πρόσληψη θερμίδων έως και 250 θερμίδες ημερησίως.

▪ Τα MCT  κατά την διάρκεια δίαιτας, αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και μειώνουν 
την όρεξη, σε 1 μόλις εβδομάδα

▪ Η πρωτεϊνική διατροφή προκαλεί υψηλή θερμογένεση που επιφέρει συντομότερη 
μείωση λίπους και βάρους!

MCT οξέα: Πως λειτουργούν στον οργανισμό;
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Βασικά, χρησιμοποιείται στην ιατρική για θεραπευτικούς σκοπούς. 

▪ Η κετογονική δίαιτα είναι μια θεραπευτική δίαιτα με υψηλά ποσοστά λίπους, 
περιορισμένους υδατάνθρακες, ισορροπημένη σε πρωτεΐνες και ενέργεια, η 
οποία «μιμείται» το μεταβολισμό της πείνας σε ορισμένες πτυχές της. 

▪ Μειώνεται αισθητά η πρόσληψη υδατανθράκων ώστε ο οργανισμός να 
αρχίσει να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες όχι από τη γλυκόζη, αλλά 
κυρίως από λίπος και από κετονικά σώματα που δημιουργούνται και 
χρησιμεύουν ως υποκατάστατα της γλυκόζης.

Κετογονική δίαιτα 
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➢ Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, 
➢ Χαμηλούς υδατάνθρακες (5%) 
➢ Ισορροπημένες πρωτεΐνες

▪ Μία εβδομάδα διατροφή χωρίς υδατάνθρακες
▪ 1η φάση με 60% λιπαρά 
▪ 2η φάση με 80% λιπαρά 
▪ Κατανάλωση υδατανθράκων: λιγότερο απο 20g ημερησίως

Με ανάλογες αρνητικές επιδράσεις στον εκάστοτε οργανισμό

Κλασική Κετογονική Δίαιτα 
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χρησιμοποιείται 
▪ κυρίως σε παιδιά με φαρμακοανθεκτική επιληψία, 
▪ διαταραχή του μεταφορέα γλυκόζης (σύνδρομο έλλειψης GLUT1) 
▪ ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης του πυροσταφυλικού. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπολογίζεται ατομικά και να παρακολουθείται από γιατρό.

▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς τύπους επιληπτικών κρίσεων, 
▪ αιτίες επιληψίας σε ηλικίες μέχρι την εφηβεία
▪ φαίνεται λιγότερο αποτελεσματική και πιο δύσκολη στην εφαρμογή της 

μετά την ηλικία των 8 έως 12 ετών. 

▪ Ισχύει για βρέφη κάτω του ενός έτους 
▪ για παιδιά άνω του ενός έτους. 
▪ Υπάρχουν καλές εμπειρίες από μεμονωμένες περιπτώσεις στη θεραπεία των 

συνδρόμων Rett, Landau-Kleffner και Ohtahara. (Σύνδρομα Σχετικά με την ανάπτυξη του εγκεφάλου)

▪ Εφαρμόζονται και από υγιείς ανθρώπους με σκοπό την απώλεια βάρους - σε μη ιατρική μορφή.
▪ Κίνδυνος για την γενική υγεία εάν η κετογονική δίαιτα εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η κετογονική δίαιτα ως μέθοδος θεραπείας 
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▪ Το σύνδρομο Rett είναι μια σπάνια νευροαναπτυξιακή και γενετική διαταραχή που προσβάλλει 
σχεδόν μόνο κορίτσια.

▪ Το σύνδρομο Rett προκαλείται από μετάλλαξη ενός ή περισσότερων γονιδίων που είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

▪ Το σύνδρομο Landau-Kleffner (LKS) είναι μια ηλικιακή επιληπτική εγκεφαλοπάθεια στην οποία 
παρατηρούνται αναπτυξιακές διαταραχές κυρίως στον γλωσσικό τομέα και ηλεκτροεγκεφαλογραφικές 
αλλαγές (κυρίως στις κροταφικές και βρεγματικές περιοχές).

▪ Το σύνδρομο Ohtahara είναι ένα σπάνιο σύνδρομο επιληψίας που εκδηλώνεται στην πρώιμη παιδική 
ηλικία και είναι σοβαρό. 

▪ Το σύνδρομο Ohtahara μπορεί να οφείλεται σε μεταλλάξεις του STXBP1 (σπανιότερα του ARX), σε 
μεταβολικές διαταραχές ή συχνά σε δομικές δυσπλασίες του εγκεφάλου.

Σύνδρομα, σχετικά με την ανάπτυξη του εγκεφάλου
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▪ Η Ένωση Καρδιολόγων του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας επικρίνει την κετογονική, επειδή 
σε πολλές μελέτες οδήγησε σε αύξηση της LDL χοληστερόλης. 

▪ Eκφράζει επίσης την ανησυχία του για τον περιορισμό της κατανάλωσης δημητριακών ολικής 
αλέσεως, φασολιών, φρούτων και αμυλούχων λαχανικών, τρόφιμα που έχουν θετική επίδραση στην 
υγεία της καρδιάς και μειώνουν τη θνησιμότητα. 

▪ Οι κετογονικές δίαιτες, ειδικά στην αρχική φάση, μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετά σημαντική απώλεια 
νερού, η οποία με τη σειρά της συνοδεύεται από σημαντική απώλεια ηλεκτρολυτών, που μπορεί να 
είναι απειλητική για τη ζωή:

▪ Επομένως, κατά την αλλαγή της διατροφής, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επαρκή και 
ισορροπημένη πρόσληψη νατρίου, καλίου και μαγνησίου. 

▪ Βραχυπρόθεσμα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, αλλά επίσης και κίνδυνοι εάν αυτή η δίαιτα 
ακολουθηθεί ως μόνιμη διατροφή.

Κετογονική δίαιτα made in USA

Κίνδυνοι για την υγεία 
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Στη δεκαετία του 1960, ανακαλύφθηκε ότι 

▪ τα τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας  (MCT) είναι τα πιο σημαντικά, διότι

▪ παράγουν περισσότερα κετονικά σώματα και συνεπώς, περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα μάζας 
στο σώμα από ό,τι τα κυρίως μακράς αλυσίδας τριγλυκερίδια των κανονικών λιπών 

▪ Τα MCT απορροφώνται πιο αποτελεσματικά και μεταφέρονται πιο γρήγορα στο ήπαρ 
μέσω της (ηπατικής) πυλαίας φλέβας αντί διαμέσου του λεμφικού συστήματος. 

▪ Το πλεονέκτημα για τους ασθενείς που ακολουθούν κετογονική δίαιτα είναι η δυνατότητα να 
αυξήσουν ελαφρώς το ποσοστό των υδατανθράκων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν πιο 
γευστικά και αποδεκτά πιάτα, να καταναλώνουν λαχανικά και προϊόντα ολικής αλέσεως, με καλό 
ποσοστό ηλεκτρολυτών.

▪ Αναφέρονται στομαχικά και εντερικά προβλήματα. 
▪ Σε αμερικανικές κλινικές, η δίαιτα MCT-ΚΕΤΟ αντικαθιστά την κλασική κετογονική δίαιτα, 

Κετογονική δίαιτα με βάση τα MCT
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PREVENT MCT ΚΕΤΟ LIGHT DIET

▪ Ολοκληρωμένη Κετογονική δίαιτα χωρίς επιπλέον λιπαρά

▪ Βασίζεται στην MCT Κετογονική δίαιτα

▪ Παραμένει στο 30% κατανάλωσης λιπαρών – (χωρίς έξτρα επιβάρυνση των σε LDL, και άλλα)

▪ Η Ευρωπαϊκή ομάδα έρευνας της PreVent Global, πιστή στις αρχές των 3ων γευμάτων και στη 

χαμηλή κατανάλωση θερμίδων από λιπαρά, ανέπτυξε το Light KETO πρόγραμμα με την χρήση 

των καινοτόμων προϊόντων MCT και ειδικές συνταγές για την επιτυχία μίας ολοκληρωμένης 

LIGHT ΚΕΤΟΓΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ χωρίς τη συνήθη ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ 

(αμερικανικές εταιρείες συστήνουν έως και 65% κατανάλωση θερμίδων από λίπος!)



What else?

Copyright PreVent Hellas 2020

▪ Βοηθά σημαντικά στον έλεγχο και την πρόληψη του διαβήτη

▪ Βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη 

▪ Μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

▪ Bοηθά στην απώλεια ανεπιθύμητου λίπους 

▪ Δίνει ενέργεια 

▪ Μειώνει τις φλεγμονές 

H MCT Κετογονική δίαιτα είναι ωφέλιμη !
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Ιδανικές και επικίνδυνες τιμές Κέτωσης
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Πως παρασκευάζω το γεύμα μου?
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PreVent MCT KETO diet Light 

Τι προτιμούμε

Στέβια-Γλυκαντικά

Καφές-Τσάϊ

Γιαούρτι-Γαλακτοκομικά

MCT Coffee 9g MCT MCT Biscottate - Grissini

Παχιά ψάρια
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PreVent MCT KETO diet Light 

Τι αποφεύγουμε

Δημητριακά/Corn flakes

Χυμοί/Ζαχαρούχα αναψυκτικά

Αρτοσκευάσματα

Γλυκίσματα
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  MCT  KETO-DIET LIGHT          

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Αβοκάντο
Αγκινάρες
Αγγούρι
Αντίδια
Βλαστάρια
Κουνουπίδι
Λάχανο
Μανιτάρια
Μάραθο
Μελιτζάνες
Πιπεριές
Ντομάτες 
Πράσινες σαλάτες
Πράσο
Σέλινο
Σκόρδο
Σπανάκι
Σπαράγγια
Φασολάκια

ΦΡΟΥΤΑ

Βακκίνια
Βατόμουρα
Ινδοκάρυδο
Κεράσια
Κράνμπερυ
Λάϊμς
Λεμόνι
Μύρτιλα 
Πεπόνι
Φράουλες

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Άσπρο γιαούρτι
Αγελαδινό γάλα
Φέτα
Cottage
Sour cream

ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ

MCT σκόνη & έλαιο
Ελαιόλαδο
Ανθέλαιο καρύδας
‘Ελαιο Αβοκάντο 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ                                                 
ΚΡΕΑΣ – ΨΑΡΙΑ-
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Μοσχάρι
Βοδινό
Χοιρινό
Ημίπαχα αλλαντικά
Κοτόπουλο
Γαλοπούλα
Πάπια
Ορτύκι
Σολομός
Σαρδέλες
Τόνος κονσέρβα
Γαρίδες 
Αστακός – Καραβίδες
Mύδια
Λαβράκι
Μπακαλιάρος

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ

Στέβια
Ερυθριτόλη
Ξυλιτόλη
Σουκραλόζη

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Σε μικρές ποσότητες 
Ηλιόσπορος 
Κολοκυθόσπορος
Σόγια 
Αμύγδαλα
Μακαντάμια
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KETO DIET LIGHT
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

www.prevent.gr > MΕΝΟΥ

Αβοκάντο γεμιστά με Τόνο ή σολομό  
 

Χωρίς μαγείρευμα 
Παρασκευή: 15΄         
Μερίδες: 2 – 4    
Χωρίς γλουτένη 
 
ΥΛΙΚΑ: 
▪ ½ φλιτζάνι άσπρο ελληνικό γιαούρτι 
▪ ½ φλιτζάνι σέλινο σε κύβους 
▪ 2 κουταλιές ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό 
▪ 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι 
▪ 2 κουταλάκια του γλυκού light μαγιονέζα 
▪ 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα καυτερή 
▪ Αλάτι και πιπέρι 
▪ 150 g  στραγγισμένο τόνο σε νερό 
▪ 2 αβοκάντο 
▪ Ψιλοκομμένο πράσινο κρεμμυδάκι για γαρνιτούρα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
▪ Αναμείξτε,  γιαούρτι, σέλινο, μαϊντανό, χυμό λεμόνι, μαγιονέζα, 

μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι σε ένα μεσαίο μπολ. Προσθέστε τον 
τόνο ή σολομό και ανακατέψτε καλά.  

▪ Κόψτε το αβοκάντο στη μέση και αφαιρέστε το κουκούτσι.  
▪ Βγάλτε 1 κουταλιά της σούπας από κάθε μισό αβοκάντο σε ένα 

μικρό μπολ.  
▪ Πολτοποιήστε τη σάρκα του αβοκάντο με ένα πιρούνι και 

ανακατέψτε στο μείγμα του ψαριού. Γεμίστε κάθε μισό αβοκάντο 
με περίπου ¼ φλιτζανιού του μίγματος. 

▪ Γαρνίρετε με κρεμμυδάκι, άνηθο ή μαϊντανό, αν θέλετε. 

Μέγεθος μερίδας: ½ Αβοκάντο και ¼ γέμισμα με ψάρι =315 Kcal 
 

Θερμίδες                   315 
Πρωτεΐνες           23.0 g 
Υδατάνθρακες  11.0 g 
Λίπη                  9.6 g 
Φυτικές ίνες   7.0 g 
 

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ: 
Σαλάτα:      50 θερμίδες 
150 g Ντομάτες      
150 g Αγγούρι     
  35 g Πιπεριά           
50 g Μαϊντανός   

Μέγεθος μερίδας: 1 Αβοκάντο και ½  γέμισμα με ψάρι =630 Kcal 
 

Θερμίδες                 630 
Πρωτεΐνες          46.0 g 
Υδατάνθρακες 22.0 g 
Λίπη                19.2 g 
Φυτικές ίνες           14.0 g 
 

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ: 
Σαλάτα:      50 θερμίδες 
150 g Ντομάτες      
150 g Αγγούρι     
  35 g Πιπεριά           
50 g Μαϊντανός   

http://www.prevent.gr/
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▪ To MCT Shake Choco-Coco προσφέρει τα απαραίτητα για την «ΚΕΤΩΣΗ» ΜC - λιπαρά οξέα

▪ Προσφέρει 60% έως 120% όλων των βιταμινών και ιχνοστοιχείων – με 2 ροφήματα ημερησίως

(ένα μέρος λαμβάνεται και από το γεύμα)

▪ 52% πολυσύνθετες πρωτεΐνες που απορροφώνται αργά από τον οργανισμό.

▪ Προσφέρει καθημερινά τους απαραίτητους ηλεκτρολύτες για να αποφευχθεί η αφυδάτωση 

▪ Μόνο 6.7% υδατάνθρακες / 11g ανά μερίδα μαζί με τους υδατάνθρακες του γάλακτος

▪ 5.7% σύνθετα σάκχαρα που απορροφώνται αργά και δεν ανεβάζουν γλυκόζη και Ινσουλίνη

▪ 1% απλά σάκχαρα, εκτός αυτά του γάλακτος

▪ 10% φυτικές ίνες στο σκεύασμα – συμπληρώνονται και από το γεύμα

▪ Με μόνο 186 θερμίδες ανά ρόφημα

▪ 13.2 % φυσικό αποβουτυρωμένο κακάο με φλαβονοειδή

▪ L-Καρνιτίνη / 500mg ανά μερίδα = 1000mg ημερησίως

6.7 fat
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✓ 9g MCT ανά ρόφημα

✓ 500mg L- Καρνιτινη

✓ 13% πρωτεΐνη

✓ 80 mg καφεΐνη

✓ Πίνετε ζεστό και κρύο

✓ 123 θερμίδες

✓ Coffee-Coco taste

MCT COFFEE
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✓ 9g MCT ανά ρόφημα

✓ 500mg L- Καρνιτινη

✓ 13% πρωτεΐνη

✓ 80 mg καφεΐνη

✓ Πίνετε ζεστό και κρύο

✓ 123 θερμίδες

✓ Coffee-Coco taste

MCT COFFEE
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✓ 5.25% MCT

✓ 40% πρωτεΐνη

✓ 120 kcal – 40g

✓ 25-30% Φυτικές ίνες

✓ Για MCT πρωϊνό

MCT Grissini

MCT Biscottate
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▪ Μια πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες δίαιτα  
για τον διαβήτη είναι απολύτως λογική. 

▪ Είναι γνωστό ότι η δίαιτα KETO μειώνει το σάκχαρο στο αίμα 
και κάνει τα κύτταρά σας πιο ευαίσθητα στην ινσουλίνη.

▪ Ώστε να μην υπάρχουν διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα, 
όπως συμβαίνει με την κατανάλωση υδατανθράκων.

▪ Δίαιτα με διαβητικούς τύπου ΙΙ, χρειάζεται διαρκή ιατρική 
παρακολούθηση και μια σχετική εμπειρία

▪ Η χρήση της κετογονικής δίαιτας για άλλους τύπους διαβήτη - όπως 
ο διαβήτης τύπου Ι ή ο διαβήτης κύησης - είναι λίγο πιο περίπλοκη. 

Δίαιτα για Προ-Διαβήτη
Διαβήτη τύπου ΙΙ 
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H L-Kαρνιτίνη εκπληρώνει άλλες σημαντικές λειτουργίες στο σώμα:

▪ Υποστηρίζει τα νεφρά και το συκώτι στην αποτοξίνωση και την απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών

▪ Λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό

▪ Μεταφέρει λιπαρά οξέα στα μιτοχόνδρια, 

▪ Ρυθμίζει την παραγωγή ενέργειας

▪ Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

▪ Προστατεύει τις μεμβράνες και τα νευρικά κύτταρα, 

▪ Συμβάλλει στην προφύλαξη των εκφυλιστικών νευρολογικών ασθενειών

▪ Αυξάνει την πνευματική και σωματική απόδοση, ειδικά στον αθλητισμό

▪ Ενισχύει το μεταβολισμό και την καύση του λίπους

▪ Συντομεύει το χρόνο αναγέννησης μετά από έντονη σωματική άσκηση και κούραση

L-Καρνιτίνη
Συστατικό με πολλά οφέλη 
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Σακχαρώδης διαβήτης
▪ Η L-καρνιτίνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης 
▪ τις συγκεντρώσεις τριγλυκεριδίων στο αίμα, 
▪ μειώνει το οξειδωτικό στρες 
▪ ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Καύση λίπους
▪ Η L-καρνιτίνη καίει τα λιπίδια και τα παρέχει στους μυς για την παραγωγή ενέργειας. 
▪ Προωθεί τη δημιουργία μυϊκής μάζας, με ευνοϊκή επίδραση στην καύση λίπους και μείωση βάρους.
▪ Η L-καρνιτίνη εξουδετερώνει τις χρόνιες καταστάσεις εξάντλησης 
▪ Χρησιμοποιείται συχνά σε καταστάσεις όγκων που συνοδεύονται από εξάντληση.

Καρδιαγγειακές παθήσεις
▪ Η L-καρνιτίνη έχει θετική επίδραση στους μύες και στον ενεργειακό μεταβολισμό. 
▪ Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της λειτουργίας του καρδιακού μυός σε περιπτώσεις 

στηθάγχης, καρδιακής ανεπάρκειας και μετά από καρδιακές προσβολές.

Κυκλοφορία αίματος
▪ Υπάρχουν ενδείξεις ότι η L-καρνιτίνη προάγει την κυκλοφορία του αίματος. 
▪ Ως συμπληρωματική θεραπεία για ασθένειες με αγγειοσύσπαση και αρτηριοσκλήρυνση.

L-Carnitine VS Chronic Fatique Syndrome και άλλα
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▪ Οι περισσότερες κετόνες στο αίμα σας είναι θετικό
▪ Το σώμα και ο εγκέφαλός σας χρησιμοποιούν τις κετόνες για 

γρήγορη, καθαρή ενέργεια.

▪ Όταν τα επίπεδα κετονών στο αίμα είναι περίπου 0,1 mmol/λίτρο έως 1,5 
mmol/λίτρο, βρίσκεστε σε διατροφική κέτωση.

▪ Η διαβητική κετοξέωση, είναι συνήθως επιπλοκή του διαβήτη τύπου Ι. 

▪ Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει επικίνδυνα υψηλός αριθμός κετονών στο 
αίμα - συνήθως πάνω από 3,0 mmol/λίτρο.

Μπορεί η κετογονική δίαιτα να προκαλέσει διαβήτη?
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▪ Ο οργανισμός καταναλώνει ενέργεια για την επεξεργασία των τροφών 

▪ Η θερμογένεση που προκαλείται από την τροφή, προκύπτει από την πέψη, την αποθήκευση και τη μεταφορά 

των απορροφούμενων τροφίμων. 

▪ Η θερμογένεση εξαρτάται από τη σύνθεση και τον τύπο της τροφής.

Οι πρωτεΐνες έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση του κύκλου της ενέργειας. 

Σύμφωνα με αυτό μετατρέπονται σε θερμότητα  

▪ 30 - 40% των πρωτεϊνών 
▪ 5 - 8% των απλών υδατανθράκων 
▪ 10 - 12% των σύνθετων υδατανθράκων 
▪ 2 - 3% των λιπαρών 

Η κατανάλωση των PREVENT προϊόντων με υψηλή πρωτεΐνη, σε συνδυασμό με διατροφή πλούσια σε 
πρωτεΐνες, προκαλεί υψηλά ποσοστά θερμογένεσης που επειφέρουν συντομότερη μείωση βάρους και αύξηση 
της μυϊκής μάζας!

Η Θερμογένεση και ο ρόλος της στις δίαιτες
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▪ Αναβαθμισμένο PREMIUM με φρούτο

▪ 60.5% Πολυσύνθετες πρωτεΐνες

▪ 500mg L-Καρνιτίνη ανά μερίδα

▪ Χαμηλά λιπαρά (6%)

▪ Χαμηλό ποσοστό υδατανθράκων

▪ Χορταστικό, με 11.6% φυτικές ίνες

▪ Όλες τις βιταμίνες και όλα τα ιχνοστοιχεία

▪ 516mg Λινολεϊκά οξέα ανά μερίδα

▪ Χωρίς Φρουκτόζη και Γλουτένη

▪ Tέλειος συνδυασμός Φράουλας με Σοκολάτα
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BMI Control BISCUIT 
αμυγδάλου με CHROMAX™

✓ 65% Πρωτεΐνες

✓ 125 μg Chromax ανα μερίδα

✓ 190 θερμίδες ανά ρόφημα

✓ 4.6% λίπη – 4.75g λίπη ανά μερίδα 

✓ 8.3% υδατάνθρακες

✓ Μόνο 1.5% σάκχαρα

✓ 750 mg Λινολεϊκά οξέα

✓ 0.2 g κορεσμένα λιπαρά

✓ 15% Φυτικές ίνες

✓ 50% Βιταμίνες , ιχνοστοιχεία ανά μερίδα

600g – 30 μερίδες Long Box
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✓ Ειδικά επεξεργασμένο & πατενταρισμένο Πικολινικό Χρώμιο
✓ Υποστηρίζεται σε περισσότερες από 35 κλινικές μελέτες σε ανθρώπους.  
✓ Το FDA επιβεβαίωσε την ασφαλή χρήση του σε κλινικά τεκμηριωμένες δόσεις                                                      

GRAS (= Ασφαλές προϊόν για ανθρώπινη χρήση)
✓ Το Chromax™ υποστηρίζει:

▪ Μεταβολισμό γλυκόζης και στην χαμηλή ινσουλινική απάντηση
▪ Έλεγχο όρεξης και διαχείρισης βάρους
▪ Mεγαλύτερη μείωση βάρους 
▪ Μείωση των λιπιδίων
▪ Υγεία της καρδιάς
▪ Ενίσχυση της ενέργειας
▪ Υγεία του εγκεφάλου και καλλιτέρευση της διάθεσης.

✓ Παίζει ρόλο στον τρόπο της διάσπασης λιπών και υδατανθράκων στον οργανισμό μας. 
✓ Βοηθά στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, μείωση της χοληστερόλης και του βάρους.

Μελέτες έδειξαν σημαντικά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους και λιπώδους μάζας, διατηρώντας παράλληλα 
την άλιπη μάζα, τη θετική επίδραση του Chromax στον κορεσμό όπως και στην επιθυμία για τρόφιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, 

Αποτέλεσμα: Μείωση της πρόσληψης τροφής

Chromax™
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BMI Controll Swiss Chocolate
με Trisynex

✓ 178 θερμίδες ανά ρόφημα

✓ 75% Πρωτεΐνες

✓ 1200 mg Trisynex ανα μερίδα

✓ 500mg L-Καρνιτίνη

✓ 50% Βιταμίνες , ιχνοστοιχεία ανά μερίδα

✓ 1300 mg Λινολεϊκά οξέα ανά μερίδα

✓ 1.6% λίπη – 3.96g λίπη ανά μερίδα με γάλα

✓ 4.6% υδατάνθρακες

✓ 3.6% σύνθετα σάκχαρα

✓ 0.3% κορεσμένα λιπαρά

✓ 7% Φυτικές ίνες

440g – 21 μερίδες
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▪ Το νεο Αμερικανικό «πατενταρισμένο» συστατικό TRISYNEX™ Patent number: # 6.899.892   
"METHODS TO REDUCE BODY FAT" (Μέθοδοι για την μείωση του σωματικού λίπους)

▪ Φυσικό προϊόν με δράση πιστοποιημένη απο κλινικές μελέτες.

▪ Κλινικά ελεγμένο - συμβάλλει στη μείωση του βάρους, της χοληστερόλης και του σωματικού λίπους 
(Vita-Aid ™)

▪ Απορροφά γλυκόζη και λιπαρά οξέα και είναι άγευστο, άοσμο και υδατοδιαλυτό.

▪ Βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών «Λεπτίνη και Αδιπονεκτίνη», οι οποίες ελέγχουν το κορεσμό και την 
αποθήκευση του λίπους. 

▪ Κλινική μελέτη από το πανεπιστήμιο του Κοννέτικατ των ΗΠΑ όπως και η αξιολόγηση από είδικούς στο 
περιοδικό Endymology of Europe αποδεικνύει την απώλεια βάρους κατά μέσο όρο 1,14kg την εβδομάδα,

▪ Μείωση κατά 43% στον ορό Λεπτίνης και 116% αύξηση του ορού Αδιπονεκτίνης.

Trisynex™

Ingredients:

Acacia gum, polysaccharides, Plant fibers, dietary fibers, Ribose, Cetylated Fatty Acids, (cetyl myristoleate, 
cetyl myristate, cetyl palmitoleate, cetyl laureate, cetyl palmitate, and cetyl oleate), Filling components
(ModiWed cellulose).
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Μείωση κατά 43% στον ορό Λεπτίνης

✓ Η Λεπτίνη ρυθμίζει το βάρος του σώματος και διαχειρίζεται τη καύση του λίπους. 
Δηλαδή: αν η ποσότητα λίπους που καταναλώσαμε αποθηκευθούν ή χρησιμοποιηθούν άμεσα 
για την παραγωγή ενέργειας. 

✓ Ρυθμίζει το αίσθημα της πείνας και τη σεξουαλική μας συμπεριφορά.

✓ Σε αντίθεση με αυτά που πιστεύαμε, δεν είναι ο εγκέφαλος που ρυθμίζει τις δύο αυτές 
λειτουργίες αλλά η συγκεκριμένη ορμόνη.

Trisynex™

Αύξηση του ορού αδιπονεκτίνης κατά 116%

✓ Η Αδιπονεκτίνη εμπλέκεται στη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης και στον καταβολισμό των 
λιπαρών οξέων.

✓ Τα επίπεδα της ορμόνης στο αίμα ενηλίκων, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το ποσοστό 
σωματικού λίπους.

✓ Η Αδιπονεκτίνη παίζει ρόλο στην καταστολή των μεταβολικών διαταραχών που προέρχονται 
από Διαβήτη ΙΙ, παχυσαρκία, αθηροσκλήρωση και άλλων μεταβολικών συνδρόμων. 
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PREMIUM DONNA ?
όχι μόνο για δίαιτα

▪ Δίαιτα – Ευεξία – Κούραση – Ανάρωση

▪ Eιδικό προϊόν, ιδανικό για ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
▪ Μόνο 185 θερμίδες
▪ 73% πρωτεΐνες, Βιταμίνες, ιχνοστοιχεία + Ωμέγα 3  
▪ 25 γρ. Πολυσύνθετες πρωτεΐνες (4 είδη) ανά μερίδα
▪ μόνο 2.9% λιπαρά + 1.4g λινολεΐκά οξέα
▪ Αντι-Στρες  (με όλες τις Βιταμίνες Β/ 1-2-6-12, Νιασίνη, 

Παντοθενικό οξύ)
▪ Low Carb - 4.9% υδατάνθρακες
▪ 500 mg L-Καρνιτίνη + Έξτρα ασβέστιο 
▪ Πλούσιο σε φυτοστερόλες
▪ Πλούσιο σε κακάο και Πολυφαινόλες
▪ Με κομμάτια Σοκολάτα υγείας
▪ Απολαυστικό και Χορταστικό (λόγο του υψηλού % 

πρωτεΐνών)
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ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

OPTIdren για Detox

Βοηθά στην αποβολή περιττών υγρών & κατακρατήσεων

Με πιστοποιημένα βιολογικά, φυσικά φυτικά &

αντιοξειδωτικά εκχυλίσματα που βοηθούν στην αποβολή 

περιττών εξωκυτταρικών υγρών

Καθαρό βάρος 500 ml - Περιέχει υγρό για 25 ροφήματα

Καταναλώστε ένα ρόφημα – 1 μεζούρα - 20ml OPTIdren

σε 300-500 ml νερό  κατά τη διάρκεια της ημέρας
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Συμπλήρωμα διατροφής από 4 πηγές βιταμίνης C για καλύτερη απορρόφηση

Πηγές βιταμινών C:
▪ ασκορβικό οξύ, 
▪ L-ασκορβικό ασβέστιο, 
▪ L-ασκορβικό νάτριο , 
▪ Παλμιτικό 6-ασκορβύλιο

Συμβάλλει στίς 
• Στην λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, 
• Στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, 
• Στην μείωση της κόπωσης, 
• Στον σχηματισμό κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των 

χόνδρων.
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VITA D 2000 UI            Βιταμίνη D3 

▪ H βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική απορρόφηση και χρήση 
του ασβεστίου, του φωσφόρου και στη διατήρηση της υγείας των 
οστών. 
Με γλυκαντικό.
Συσκευασία: 120 δισκία

Διαλύονται απευθείας στο στόμα
για καλύτερη απορρόφηση 
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1200 mg Ωμέγα 3 KinOmega – EPA & DHA

KinOmega: Ιχθυέλαιο υψηλού καθαρισμού χωρίς βαρέα μέταλλα, PCB 
φυτοφάρμακα, & διοξίνες με ουδέτερη οσμή και γεύση

Tι είναι το KinOmega
▪ Ειδικές τεχνολογίες καθαρισμού για την απομάκρυνση των βαρέων 

μετάλλων, των φυτοφαρμάκων, των PCB και των διοξινών
▪ Ήπια και πρόσθετη διαδικασία για την προστασία του λαδιού από 

την οξείδωση
▪ Η διαδικασία απόσμησης εγγυάται ουδέτερη οσμή και γεύση
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▪ Αποτελεσματική δράση αποτοξίνωσης
▪ Καθυστερεί τη διαδικασία γήρανσης,
▪ Προωθεί την παραγωγή ενέργειας
▪ Iσχυρή αντιοξειδωτική δράση

Alpha- Λιποϊκό οξύ

▪ Φυσική ουσία με πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες,
▪ Ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα επιβράδυνσης της γήρανσης
▪ Βελτιώνει την αφομοίωση θρεπτικών ουσιών
▪ Ενεργεί ως ρυθμιστής του μεταβολισμού των σακχάρων
▪ Βοηθά στη μείωση των αποθεμάτων λίπους στους ιστούς 

αποτέλεσμα μια καλλίτερη μυϊκή κατάσταση

NAC / Ν-Ακετυλοκυστεΐνη
▪ Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση .
▪ αντιφλεγνονώδεις ιδιότητες
▪ Δρα ως συλλέκτης των ελεύθερων ριζών

Ριφοβλαβίνη (Βιταμίνη B2)
▪ Κατέχει βασικό ρόλο στη σύνθεση όλων των ενεργειακών διεργασιών.
▪ Απελευθερώνει την ενέργεια για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Σελήνιο: 
▪ Προστατεύει όλα τα κύτταρα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τις κυτταρικές

μεμβράνες από τις ελεύθερες ρίζες.
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Καταπολεμά το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης και το 
Ψυχοφυσικό Στρες.

Άμεση ενέργεια ενάντια στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, 
σωματικής κόπωσης, εξασθένισης, ψυχοφυσικού στρες, 
δυσκολίας συγκέντρωσης και γνωστικής εξασθένισης.

Τι είναι το NADH;
NADH (δινουκλεοτίδιο νικοτιναμιδικής αδενίνης)
Ουσία που συμμετέχει σε βασικές λειτουργίες των 
κυττάρων. Βοηθά σημαντικά στην καταπολέμηση του 
συνδρόμου χρόνιας κόπωσης, αυξάνoντας την σωματική 
και πνευματική απόδοση.

NADH + L-Kαρνιτίνη + «Q10» έχουν αποτελεσματική 
δράση κατά του άγχους και αυξάνουν τα επίπεδα 
ενέργειας – ΑΤΡ -.

L-Καρνιτίνη
Προάγει τη μεταφορά μακράς αλυσίδας λιπών στο 
εσωτερικό του Μιτοχόνδριου, για την παραγωγή 
ενέργειας. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε αθλητική κόπωση στις 
καρδιολογικές και νευρολογικές παθήσεις

Συνένζυμο Q10
Απαραίτητο για την παραγωγή ενέργειας (κύκλος του Krebs) 
σημαντικό στην πρόληψη της αύξησης του οξειδωτικού στρες 
και πνευματικού στρες.
Καθυστερεί τα φαινόμενα γήρανσης και φθοράς κυττάρων.

Βιταμμίνες Β2, Β5, Β12 Φολικό οξύ
Συμμετέχουν σε πολλές ενζυματικές αντιδράσεις απαραίτητες 
στη παραγωγή ενέργειας και στις διεργασίες βιοσύνθεσης

Διφωσφορική φρουκτόζη 1-6
Εξασφαλίζει αποτελεσματικά την παραγωγή ενέργειας και 
προτρέπει στον οργανισμό σε υψηλότερες αποδόσεις.
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Tέλεια σύνθεση φυσικού FAT Burner

▪ Ιδανικός συνδυασμός φυσικών ουσιών για τηνεπιτάχυνση του μεταβολισμού και τη καύση λιπιδίων
▪ Περιέχει εκχυλίσματα Εσπεριδοειδών, Γκουαρανά, Μάτε, εκχύλισμα Πράσινου τσαγιού και πιπεριού

▪ Lipo 5 Stack υποστηρίζει αποτελεσματικά την ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού των λιπών 

▪ Αυξάνει την θερμογένεση. 
▪ Οι πολυφαινόλες (αντιοξειδωτικά), προστατεύουν το σώμα σας,
▪ Τα φυτικά εκχυλίσματα περιέχουν καφεΐνη και Συνεφρίνη έναν από τους 

πιο αποτελεσματικούς μεταβολικούς ενεργοποιητές, που επιταχύνουν το 
μεταβολισμό του λίπους και την καταστολή της όρεξης.

▪ Καφεΐνη και Συνεφρίνη αυξάνουν την θερμογένεση.
▪ Η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται ελαφρώς και καταναλώνεται 

αυτόματα περισσότερη ενέργεια.
▪ Το Lipo Stack 5 χρησιμοποιείται ιδιαίτερα κατά την διάρκεια μιας δίαιτας -

υποθερμιδικής διατροφής
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Ειδικό Πρε-, Προβιοτικό που βοηθά στην απώλεια λίπους. Ιδανικός συνδιασμός συστατικών 
με βάση το ειδικό προβιοτικό HOWARU®, FOS (πρεβιοτικό φυτικές ίνες), Χρώμιο και Κανέλλα.

HOWARU® Bifidobacterium animalis ssp. lactis B420

▪ Πατενταρισμένο προβιοτικό, που μειώνει την ινσουλινική αντίσταση 
▪ Προάγει την αύξηση εντερικών βακτηρίων που συνδέονται με την 

διαχείρηση του σωματικού βάρους
▪ Προάγει την ισσοροπία του εντερικού μικρο-ισοζυγίου την

ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και δρα υπογλυκαιμικά
▪ Μειώνει τη μάζα λίπους ειδικά στην κοιλιακή περιοχή
▪ Συμβάλλει στη μείωση των αφομοιωμένων θερμίδων
▪ Aυξάνει το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων
▪ H ανθεκτικότητα του στα άλατα και τα χολικά οξέα, εγγυάται την 

αποτελεσματικότητά του στο έντερο
▪ To FOS έχει την ιδιότητα να θρέφει τα καλά εντερικά βακτήρια»
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Πρεβιοτικό και Προβιοτικό με FOS & Boulardii
▪ Με μεγάλη ποσότητα ζωντανών γαλακτικών ενζύμων, 

μαγιά των Saccharomyces Boulardii, (ανθεκτικός και 
ιδανικός κατά την διάρκεια θεραπείας με 
αντιβιοτικά)υ,Ινουλίνη, πρεβιοτικές ίνες 
FOS.,συνδυασμένα με 6 Βιταμίνες Β & Βιοτίνη.

Τι είναι ο Saccharomyces Boulardii;
▪ Είναι μια προβιοτική φαρμακευτική μαγιά που έχει 

πολυάριθμες ανοσολογικές, αντι-τοξινικές επιδράσεις, 
δεσμεύει παθογόνους μικροοργανισμούς και έχει 
ευεργετική επίδραση στην εντερική χλωρίδα.

▪ Επανεξισορρoπεί και αναζωογονεί τον εντερικό 
μικροβιόκοσμο

▪ Βελτίωνει την γαστρεντερική ευεξία και 
δυσλειτουργία του πεπτικού συστήματος και 
της ανωμαλίας των εντέρων,

▪ Καταπολεμά τους παθογόνους Escherichia Coli 
και Listeria monocyctogenes

▪ Βελτίωνει την δυσκοιλιότητα, την διάρροια, το 
κοιλιακό άλγος και το πρήξιμο.

▪ Το γουργούρισμα του στομάχου και τη 
δυσοσμία του στόματος

▪ To FOS έχει την ιδιότητα να θρέφει τα καλά 
εντερικά βακτήρια»

▪ Είναι βιολογικός ανταγωνιστής παθογόνων 
μικροοργανισμών

▪ Ιδανικό μετά τη χρήση αντιβιοτικών
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ECOflor fiale Adulti ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ
▪ Πρεβιοτικό και Προβιοτικό σε φιαλίδια για ενήλικες
▪ Με μεγάλη ποσότητα ζωντανών γαλακτικών ενζύμων, μαγιά 

των Saccharomyces Boulardii, (ανθεκτικός και ιδανικός κατά 
την διάρκεια θεραπείας με αντιβιοτικά)υ,Ινουλίνη, 
πρεβιοτικές ίνες FOS.,συνδυασμένα με 6 Βιταμίνες Β & 
Βιοτίνη.

▪ Τι είναι ο Saccharomyces Boulardii;
▪ Είναι μια προβιοτική φαρμακευτική μαγιά που έχει 

πολυάριθμες ανοσολογικές, αντι-τοξινικές επιδράσεις, 
δεσμεύει παθογόνους μικροοργανισμούς και έχει 
ευεργετική επίδραση στην εντερική χλωρίδα.

ECOflor plus
▪ Επανεξισορρoπεί και αναζωογονεί τον 

εντερικό μικροβιόκοσμο
▪ Βελτίωνει την γαστρεντερική ευεξία και 

δυσλειτουργία του πεπτικού συστήματος 
και της ανωμαλίας των εντέρων,

▪ Καταπολεμά τους παθογόνους Escherichia 
Coli και Listeria monocyctogenes

▪ Βελτίωνει την δυσκοιλιότητα, την διάρροια, 
το κοιλιακό άλγος και το πρήξιμο.

▪ Το γουργούρισμα του στομάχου και τη 
δυσοσμία του στόματος

▪ To FOS έχει την ιδιότητα να θρέφει τα καλά 
εντερικά βακτήρια»

▪ Είναι βιολογικός ανταγωνιστής παθογόνων 
μικροοργανισμών

▪ Ιδανικό μετά τη χρήση αντιβιοτικών
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▪ Προάγει την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας

▪ Αναζωογονεί τον εντερικό μικροβιόκοσμο

▪ Βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα

▪ Μειώνει την εμφάνιση δυσκοιλιότητας ή και διάρροιας

▪ Iδανικό και για περιόδους που το παιδί λαμβάνει αντιβίωση

▪ Βιολογικός ανταγωνιστής παθογόνων μικροοργανισμών

▪ To FOS έχει την ιδιότητα να θρέφει τα καλά εντερικά βακτήρια»
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▪ Ειδικό Προβιοτικό για αθλούμενους και αθλητές
▪ Συμπλήρωμα διατροφής που βασίζεται σε γαλακτικά 

ένζυμα για την εξειδικευμένη ενίσχυση της εντερικής 
μικροβιότητας βελτίωση της μέγιστης αεροβικής ισχύος 
(VO2MAX)

▪ Μείωση της κόπωσης
▪ Προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
▪ Ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού
Περιέχει:
▪ Lactobacillus rhamnosus SGL06 (5 billion)
▪ Bifidobacterium lactis BL-04 (5 billion)
▪ Χυμό παντζαριών
▪ Eπικαλυμμένη Vitamin C, που βοηθά στη καλλίτερη 

απορρόφηση των νιτρικών αλάτων που λαμβάνονται

▪ Συμβάλλει στην ενίσχυση της άμυνας και 
γαστρεντερικής υγείας του οργανισμού

▪ Προωθεί τη βελτίωση της μέγιστης αεροβικής 
απόδοσης.

▪ Ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού κατά τη 
διάρκεια αδυνατίσματος.

▪ Ιδιαίτερα πολύτιμο κατά τη διάρκεια έντονης 
προπόνησης και υψηλού ψυχοφυσικού στρες.

▪ Επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης 
οξυγόνου και παρατείνει την αντοχή κατά τη διάρκεια 
της σωματικής δραστηριότητας
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Anti-MYC Protector-Pen, με φυσικά συστατικά

▪ Απλή εφαρμογή με υψηλή αποτελεσματικότητα
▪ Κατάλληλο για την ανανέωση αποχρωματισμένων, κατεστραμένων 

και από μυκητιάσεις προσβεβλημένων νυχιών

▪ Τα δραστικά συστατικά, εισέρχονται στο υπόστρωμα του νυχιού 
συμβάλλουν στη θρέψη την αποκατάσταση και την υγεία των νυχιών

▪ Επαναλάβετε τις επαλήψεις έως το νύχι απαλλαγεί από τους 
μύκητες, αναγεννηθεί και μεγαλώσει πλήρως.

▪ Το Protector-Pen είναι αρκετό για 200-300 επαλείψεις .

Όλα τα προϊόντα μας έχουν
Ευρωπαϊκή έγκριση
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▪ Παρασκευάζεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (INCI) και (CTFA)
▪ Άμεση δράση
▪ Το διάλυμα απορροφάται άμεσα από την μυρμηγκιά και δεν αφήνει ίχνη στο δέρμα
▪ Η εφαρμογή δεν είναι επώδυνη και το διάλυμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε λεπτό δέρμα
▪ Κατάλληλο για διαβητικούς
▪ Φυσικό προϊόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά
▪ Για χρήση σε παιδιά κάτω των 4 ετών, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας
▪ Απαγορεύεται η χρήση στο πρόσωπο και στα γεννητικά όργανα
▪ Το Anti Wart-Pen είναι αρκετό για 100 επαλείψεις

ANTI-WART pen. Με φυσικά συστατικά.

▪ Με γαλακτικά οξέα και έλαιο φύλλων Thuja occidentalis oil
▪ Απλή εφαρμογή και υψηλή αποτελεσματικότητα
▪ Καινοτόμο τοπικό διάλυμα για την απομάκρυνση των 

μυρμηγκιών από τα χέρια, τα πέλματα και το σώμα
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▪ Nail Strenghthener Pen, με φυσικά συστατικά, Βιοτίνη και Αμινοξέα
▪ Κατάλληλο για αναγέννηση αποχρωματισμένων, κατεστραμμένων 

νυχιών.
▪ Τα ενεργά συστατικά και τα δομικά στοιχεία διαχέονται στη μήτρα 

των νυχιών και διασφαλίζουν την αναγέννηση την ενίσχυση και 
ανοικοδόμηση του νυχιού από τη ρίζα.

▪ Απλή εφαρμογή & υψηλή δράση. 
▪ Κατάλληλο για αναγέννηση αποχρωματισμένων, και κατεστραμμένων 

νυχιών
▪ Τροφοδοτεί με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα νύχια και τήν 

επιδερμίδα γύρω από τα νύχι
▪ Καλλιτερεύει και προωθεί τη δομή της ουσίας των νυχιών με φυσικά 

αμινοξέα και βιοτίνη
▪ Χάρη στο ειδικό σύστημα μεταφοράς, τα δομικά στοιχεία διαχέονται 

στη μήτρα των νυχιών και διασφαλίζουν την αναγέννηση την ενίσχυση 
και ανοικοδόμηση του νυχιού από τη ρίζα

▪ Το Nail Strengthener-Pen είναι αρκετό για 200-300 επαλείψεις
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▪ H μοναδική στο είδος της HP-Body Cream, περιέχει ένα μίγμα φυσικών 
δραστικών συστατικών, με βάση μία ειδικά επεξεργασμένη Whey 
πρωτεΐνη και Υαλουρονικό οξύ.

▪ Το Υαλουρονικό οξύ και με τη προσθήκη του πατενταρισμένου 
συστήματος μεταφοράς διασφαλίζει την μεταφορά των απαραιτήτων 
συστατικών στο δέρμα.

▪ Η προσθήκη του πατενταρισμένου „Bio-Carrier-Complex» διασφαλίζει 
την μεταφορά των απαραιτήτων συστατικών στο δέρμα διασφαλίζοντας 
την ικανότητα να θρέψει, να ενυδατώσει και να αναζωογονήσει το ξηρό 
και ταλαιπωρημένο δέρμα.

▪ Τα συστατικά της κρέμας μπορούν να προκαλέσουν την παραγωγή νέων 
ινοκυττάρων και να βοηθήσουν σημαντικά στη διαδικασία αντιγήρανσης 
του δέρματος.

High Performance Body Cream
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▪ Μία επιστημονική συνταγή από το πανεπιστήμιο του Basel-Ελβετίας 
με συνδιασμό με ειδικές φυτικές στερόλες, επιλεγμένα έλαια και το 
„Bio-Carrier-Complex“ προάγουν τον φυσικό μεταβολισμό του 
δέρματος και μειώνουν το μέγεθος των λιποδών κυττάρων, τα οποία 
είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση του «φαινόμενου πορτοκαλιού» 
στο δέρμα.

▪ Σε συνδιασμό με την επεξεργασμένη σε ελβετικά εργαστήρια   
Whey-πρωτεΐνη ως (φυσικό Growth Factor), θρέφει το δέρμα και 
βελτιώνει ορατά την εξωτερική εμφάνιση της κυτταρίτιδας. 

▪ Eξασφαλίζει μια ομαλότερη, ελαστικότερη και πολύ καλλίτερη στην 
υφή, αφή, όψη και δομή του δέρματος

✓ Αναστέλλει την απορρόφηση λίπους από τα τοπικά υποδόρια 
λιποκύτταρα

✓ Επιφέρει σταδιακή μείωση του λίπους στα λιπώδη κύτταρα
✓ Επιφέρει τοπική μηχανική ανακούφιση λόγω ελλάτωσης της πίεσης
✓ Ενισχύει την δομή του συνδετικού ιστού
✓ Έχει τοπική δράση, φυσική σμίκρυνση των λιποκυττάρων και 

αλλαγή της όψης, υφής και αφής του δέρματος
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Σχηματισμός οιστρογόνου

στα υποδόρια λιπώδη κύτταρα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΛΙΠΟΥΣ

Υπερρεγγικός αδένας

Προκαταρκτικά 

στάδια ανδρογόνου

Ανδροστενεδιόνη

Τεστοστερόνη

Υδροτεστοστερόνη

ΑΡΩΜΑΤΑΣΗ
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Οιστρογόνο

Οιστρόνη

Οιστραδιόλη

Υπερτροφία
του 

Λιποκυττάρου

Υπερπλασία και

μή φυσιολογικός

πολλαπλασιαμός

λιποκυττάρων

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΟ

Ανδροστενεδιόνη

Tεστοστερόνη

Υδροτεστοστερόνη

Προκαταρκτικό στάδιο 

ανδρογόνων

του επινεφριδιακού φλοιού
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Οιστρογόνο

Οιστρόνη

Οιστραδιόλη

Κυτταρίτιδα

Το Λιποκύτταρο - Bio-Carrier-complex

Προκαταρκτικό στάδιο ανδρογόνων

του επινεφριδιακού φλοιού

Αρωματάση
Bio-carrier
complex

Συσσώρευση λίπους

Τοπική ανακούφηση

λόγω αποπίεσης          

και σμύκρινσης 

των λιποκυττάρων

Ανδροστενεδιόνη

Tεστοστερόνη

Υδροτεστοστερόνη

Ενίσχυση του

συνδετικού ιστού

Δημιουργία λίπους
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Επίδραση του Bio-Carrier-Complex

Ταχεία διείσδυση των φυτικών στερολών στα λιπώδη 

κύτταρα του υπογόνιου ιστού (περιοχή επίδρασης)

Αναστέλλει τη διείσδυση της αρωματάσης στα υποδώρια 
λιποκύτταρα αποτέλεσμα της οιστρογονικής 

επίδρασης στα λιποκύτταρα

Καμμία απορρόφηση του BC-complex και των στερολών 

από τα τριχωειδή αγγεία

λόγω της υψηλής λιποφιλικότητας

Μόνο τοπική δράση
Φυσική σμίκρυνση των λιποκυττάρων και αλλαγή της όψης 
υφής και αφής του δέρματος
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Pre 4 Skin;  the  medical focus

Αναστέλλει την απορρόφηση λίπους από τα τοπικά 

υποδόρια λιποκύτταρα 

Σταδιακή μείωση/εξάλειψη του λίπους στα λιπώδη 

κύτταρα

Βελτιώνει την υφή, αφή καί όψη στην επιφάνεια του 

δέρματος

Επιφέρει τοπική μηχανική ανακούφιση λόγω αποπίεσης

Ενισχύει την δομή του συνδετικού ιστού



What else?
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Χρήση
▪ Η χρήση της κρέμας βελτιώνει ορατά την εξωτερική εμφάνιση του δέρματος.
▪ Για καλλίτερο αποτέλεσμα χρησιμοπιείστε την κρέμα δύο φορές την ημέρα– και πάντα σε καθαρό δέρμα
▪ Η χρήση συνεχίζεται για μερικές εβδομάδες μια φορά ημερησίως – σε καθαρό δέρμα.
▪ Για διατήρηση του αποτελέσματος συνιστούμε την χρήση της κρέμας 2-3 φορές την εβδομάδα (συντήρηση)
▪ Μία χρήση 12 εβδομάδων κάθε χρόνο επιφέρει πολύ καλά έως αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

ανάλογα φυσικά με το στάδιο της κυτταρίτιδας

Δράση της κρέμας Pre4Skin:
▪ Η εμφάνιση της κυτταρίτιδας οφείλεται στη αύξηση της Αρωματάσης στα λιποκύτταρα, η οποία λόγο της 

αρωματοποίησης των ανδρογόνων στεροειδών ορμονών (Τεστοστερόνη, Ανδροστενεδιόνη) ευνούν 
την ανάπτυξη της κυτταρίτιδας στις γυναίκες.

▪ Τα συστατικά της κρέμας Pre4Skin αναστέλλουν τοπικά την αύξηση της αρωματάσης στα λιποκύτταρα.

Παρενέργειες
▪ Η «δράση» της κρέμας είναι τοπική και δεν έχει παρατηρηθεί καμία παρενέργεια κατά την διάρκεια της 

παρατεταμένης χρήσης της κρέμας

Pre4Skin  Cellulite Cream Χρήση - Δράση 



What else?

Copyright PreVent Hellas 2020Copyright PreVent Hellas 2020

▪ Ειδικό μίγμα φυτικών στερολών*

▪ Bio-Carrier-complex* 

▪ GFC πρωτεΐνη* 

▪ Υαλουρονικό οξύ

▪ Καφεΐνη

▪ Φυτικά Έλαια

▪ Ουρέα

▪ Sensivia Pa-40

και άλλα....
*πατενταρισμένα

Ενεργά συστατικά
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• Εγκύους και θηλάζουσες
• Διαβήτη τύπου Ι
• Ενεργό καρκίνο
• Πρόβλημα στα νεφρά
• Αλλεργία σε πρωτεΐνες
• Πρόσφατα ενχειρισμένα άτομα
• Με ενεργές λοιμώξεις
• Βαριά κατάθλιψη
• Άτομα σε χημοθεραπεία
• Παιδιά κάτω των 16 ετών.

Το πρόγραμμα δίαιτας δεν συνιστάται για:
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Επιπτώσεις από φάρμακα

π.χ     

▪ Αντισταμινικά, νευροληπτικά, 

▪ τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, 

▪ ανταγωνιστές ασβεστίου, 

▪ θεοφυλίνη, διγοξίνη

επιβραδύνουν την εκκένωση του στομάχου                    

και έτσι την απορρόφηση .
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Παραμένουν στο πρόγραμμα 8 εβδομάδες έως 20 χρόνια

Μείωση λιπώδους μάζας                   2 Kg - 60 Kg

Μέσος όρος μείωσης βάρους                     11 - 12 Kg

Μείωση μυικής μάζας < 1 Kg 

5 χρόνια αργότερα 56% παραμένουν αδυνατότεροι

Παρενέργειες                                          Καμία

Στατιστική του προγράμματος What else?
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What else?

Η PreVent εργάζεται     
σκληρά 

για να χάνετε το βάροςσας  
εύκολα


