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Εκδόσεις «Διόπτρα» 

Από τις εκδόσεις «Διόπτρα» οι 
τίτλοι πολλοί και σημαντικοί. 
Πρόκειται περισσότερο για βιβλία 

που μας καθοδηγούν στο 
πώς να κερδίσουμε την υγεία 
μας. Οι συγγραφείς ειδήμονες 
και οι μεταφράσεις αξιόλογες. 
Σταθήκαμε σε κάποιους από αυτούς 

τους τίτλους και σας τους 
προτείνουμε. 

«Διατροφή και γονιμότητα» 
Συγγραφέας: Sarah Dobbyn 
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Κάθε χρόνο χιλιάδες ζευγάρια 
ξοδεύουν εκατομμύρια ευρω σε 
τεχνικές υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, 

όπως η εξωσωματική, 
αγνοώντας ότι η διατροφή 

που ακολουθούν μπορεί να επηρεάζει 
τη γονιμότητα τους. Οι 

άνδρες και οι γυναίκες που στιγματίζονται 
ως «υπογόνιμοι» ή 

ακούν από κάποιο γιατρό ότι είναι 
πολύ μεγάλοι για να τεκνοποιήσουν, 

αισθάνονται προδομένοι 
από το ίδιο τους το σώμα. 

Κι όμως! Αν το σώμα σας είναι 
υγιές, τότε θα μπορέσετε να συλλάβετε, 

ανεξάρτητα από την ηλικία 
σας και μάλιστα εύκολα. 

To βιβλίο «Διατροφή και Γονιμότητα» 
συστήνει διατροφή 

υψηλής θρεπτικής α^,ίας και παρέχει 
συμβουλές για τις καθημερινές 
μας συνήθειες. Σκοπός 

του είναι τα ζευγάρια όλων των 
ηλικιών να συλλάβουν με φυσικό 

τρόπο και στο συντομότερο 
δυνατόν χρονικό διάστημα. 
Ακόμα δίνει συμβουλές στα ζευγάρια 

που καταφεύγουν σε τεχνικές 
υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, 

για να αυξήσουν τις 
πιθανότητες επιτυχίας. 

«Τρώτε σωστά σύμφωνα 
με τα γονίδια σας» 
Συγγραφέας: Dr Peter D' Adamo 
Μτφρσ.: Γιώργος Μπαρουξής 
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Στη νέα του επαναστατική δίαιτα, 
«Τρώτε Σωστά Σύμφωνα με 

τα Γονίδια σας», ο Dr Peter D' 
Adamo χρησιμοποιεί το οικογενειακό 

ιστορικό και την ομάδα 
αίματος, καθώς και απλά διαγνωστικά 

εργαλεία όπως τα δακτυλικά 
αποτυπώματα, τη μέτρηση 

του μήκους των ποδιών 
και τα χαρακτηριστικά των δοντιών 

για τον προσδιορισμό της 
γενετικής ταυτότητας. Προσδιορίζοντας 

έξι γενετικούς τύπους, 

ο Dr Peter D' Adamo προσφέρει 
εξατομικευμένα προγράμματα 
με στόχο την απόκτηση ιδανικής 
υγείας και βάρους. Σύμφωνα με 
το βιβλίο, εάν ακολουθείται η κατάλληλη 

δίαιτα για κάθε ξεχωριστό 
Γονότυπο μπορούν να ενεργοποιηθούν 

τα καλά γονίδια και 
να κατασταλούν τα επικίνδυνα 
οπότε οι κίνδυνοι για την υγεία, 
το βάρος, και η διάρκεια της 
ζωής μπορούν να βελτιωθούν 
σημαντικά. 

«Πράσινο Τσάι, 
το θαυματουργό» 
Συγγραφέας: Taylor Nadine 
Μτφρσ: Μαντζώρου Ελευθερία 

Δεκάδες μελέτες επιβεβαιώνουν 
ότι η κατανάλωση, ακόμα και μικρών 

ποσοτήτων, αυτού του θαυματουργού 
ροφήματος συμβάλλει 

στην πρόληψη από κάθε νόσο 
και εξασφαλίζει μακροζωία. 

Οι Ιάπωνες πίνουν αυτό το αφέψημα 
εδώ και αιώνες, και τα ποσοστά 
των κρουσμάτων καρκίνων 

στην Ιαπωνία είναι τα χαμηλότερα 
παγκοσμίως. 

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα 
διαπιστώσετε ότι το Πράσινο 
Τσάι: 1. Έχει ισχυρότερη αντίο- 
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ξειδωτική δράση από τις βιταμίνες 
C και Ε. 

2. Προλαμβάνει τη θρόμβωση 
εξίσου αποτελεσματικά με την 
ασπιρίνη. 
3. Συμβάλλει στην πρόληψη του 
καρκίνου και της καρδιοπάθειας. 
4. Επιβραδύνει τη διαδικασία της 
γήρανσης. 
5. Συμβάλλει στη μείωση του βάρους. 

«Ευτυχία... 
με βήματα απλά» 
Συγγραφείς: 
Shimoff Marci και Carol Kline 
Μτφρσ: Γιώργος Μπαρουξής 

Τι θα χρειαζόταν για να είστε ευτυχισμένοι; 

Μια ικανοποιητική καριέρα, ένας 
μεγάλος τραπεζικός λογαριασμός 

ή ο τέλειος σύντροφος; 
Σκεφτείτε, όμως, τι θα γινόταν 
αν δεν χρειαζόσαστε τίποτα για 
να είστε ευτυχισμένοι! 
Τι θα γινόταν αν μπορούσατε να 
βιώσετε την ευτυχία από μέσα 
ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει 
στη ζωή σας; 
To βιβλίο «Ευτυχία... με βήματα 
απλά» μας προσφέρει μια επανα¬ 

στατική προσέγγιση της ευτυχίας, 
η οποία δεν εξαρτάται από 

επιτεύγματα, στόχους, χρήματα, 
σχέσεις ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει 

«εκεί έξω». 
Βασισμένο σε έρευνες και σε 
γνώσεις από τους κορυφαίους ειδικούς 

του κόσμου στους τομείς 
της ψυχολογίας και της νευροφυσιολογίας, 

καθώς και σε συνεντεύξεις 
με 100 αληθινά ευτυχισμένους 
ανθρώπους, αυτό το 

πρωτοποριακό βιβλίο θα σας δώσει 
ένα αποτελεσματικό, εγγυημένο 

πρόγραμμα 7 βημάτων που 
θα σας επιτρέψει να είστε πιο ευτυχισμένοι 

αυτή τη στιγμή - από 
όπου και αν αρχίσετε. 

«Τα ελιξίρια ομορφιάς» 
Συγγραφέας: Γουλά Δήμητρα 
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Έχετε σκεφτεί... Πως μια μικρή 
ποσότητα καφέ εσπρέσο μπορεί 
να μειώσει την κυτταρίτιδα σας 
και το τοπικό πάχος; Πως η σοκολάτα 

μπορεί να βοηθήσει στο 
αδυνάτισμα; Πως το κόκκινο 
κρασί, η μπίρα και η σαμπάνια 
μπορούν να γίνουν απίθανα φίλτρα 

ομορφιάς; 
Αυτά και πολλά άλλα μυστικά 

ομορφιάς μάς αποκαλύπτει η 
γνωστή αισθητικός Δήμητρα 
Γουλά «ακούγοντας» τις ανάγκες 
της σύγχρονης γυναίκας και 
προτείνοντας καλλυντικά χωρίς 
χημικές ουσίες, βασισμένα σε 
φυσικές πρώτες ύλες που υπάρχουν 

σε κάθε σπίτι. Παρασκευάστε 
τα μόνες σας, οικολογικά, οικονομικά 

και αποτελεσματικά. 
Κάντε τη φύση σύμμαχο σας, 
γιατί η φύση μάς έχει αποδείξει... 
ότι προσφέρει απλόχερα! 
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