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ANT1 ΓΗΡΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ • 

Body & soul 
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ANT1 ΓΗΡΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

...r^yovumt^t 
Μια µερίδα σολοµός ή µια πλούσια 
φρουτοσαλάτα µπορούν να 
«κόψουν"χρόνια καινά κάνουν 
την επιδερµίδα πιο λαµπερή! 
Τρώω έξυπνα και... 
κρύβω τηνταυτότητά µου! 

r* 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ακούµε ότι n «οµορφιά ξεκινάει , 
από µέσα µας». Αυτό δεν αφορά ^ 
µόνο στην ψυχολογία µας, αλλά 
και στο ότι n ισορροπηµένη ^ A 

διατροφή αποτελεί σύµµαχο M 
της οµορφιάς. Ας δούµε ποιοι 
είναι οι «θρεπτικοί» σύµµαχοι 
της επιδερµίδας µας. 

> Βιταµίνη A 
Υποβοηθά την ελαστικότητα 

του δέρµατος, ενώ 
n έλλειψη της προκαλεί 
ξηροδερµία και ευερεθιστότητα 

του δέρµατος. 
πηγές: Τροφές ζωικής 
προέλευσης (συκώτι, 
σολοµός, ξιφίας) όσο και 
τροφές φυτικής προέλευσης 

(καρότα, σκούρα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 

κολοκυθάκια και 
βερίκοκα). 

> Βιταµίνη E 
Προλαµβάνει τη γήραν 
ση του δέρµατος, την 
αφυδάτωσα την ξηρότητα 

και τη δηµιουργία 
ραγάδων της 
επιδερµίδας. 
πήγες: Σολοµός, 
όσπρια, ελαιόλαδο, on 
σαµέλαιο, αµύγδαλα. 

> Βιταµίνη C 
Συµβάλλει στη διατήρΊ 
on της σφριγηλότητας 
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• και ιου κολλαγόνου της 
επιδερµίδας. Η ανεπαρκής 

πρόσληψή της οδηγεί 
στην αποδυνάµωση 

των αιµοφόρων αγγείων 
και στη ρήξη των τριχοειδών 

που βρίσκονται 
στις εξωτερικές στοιβάδες 

του δέρµατος. 
πήγες: Πορτοκάλια, µανταρίνια, 

λεµόνια, φράουλες, 
πιπεριές, µπρόκολο, 

σπανάκι. 

>Χαλκός και 
ψευδάργυρος 
Ενισχύουν την υγεία 
της επιδερµίδας, µιας 
και διατηρούν το κολλαγόνο 

και την ελαστίνη 
του δέρµατος, ενώ συγχρόνως 

µειώνουν την 
καταστροφική επίδραση 
της υπεριώδους ακτινοβολίας 

στο δέρµα. Η έλλειψή 
τους εγκυµονεί 

κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου 
του δέρµατος. 

πήγες: Γαρίδες, µύδια, 
χταπόδι, κοτόπουλο, κάσιους, 

ρύζι, καρύδια. 

> Βιταµίνες του 
συµπλέγµατος B 
To σύµπλεγµα βιταµινών 

B βοηθά στην εξισορρόπηση 
του σµήγµατος, 

καθώς και στη λίπανσή 
του. Η έλλειψη 

ιδιαίτερα της Β2 προκαλεί 
άφθες, γωνιακή χειλίτιδα 

και σµηγµατορρο'ίκή 
δερµατίτιδα. 

πήγες: Ξηροί καρποί, 
πουλερικά, ψάρια, αβγά, 
λαχανικά, γιαούρτι. 

> Πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα 
Τα πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα συµβάλλουν 
στην καταπολέµηση χρόνιων 

δερµατοπαθειών 
και βοηθούν στην επούλωση 

των φλεγµονωδών 
παθήσεων του δέρµατος. 
πήγες: Ηλιέλαιο, σαρδέλες, 

λαχανικά. 

Συµβουλές 
για 
φωτεινή 
επιδερµίδα 

> Καταναλώνουµε τρόφιµα 
από όλες τις οµάδες. 

Αποφεύγουµε 
ωστόσο τρόφιµα πλούσια 

σε κορεσµένα λιπαρά: 
πάστες, µαγιονέζα, 

κρέµα γάλακτος, ντρέσινγκ, 
βούτυρο. 

> Καταναλώνουµε καθηµερινά 
τουλάχιστον 8-10 

ποτήρια υγρών. 
> Αυξάνουµε την πρόσληψη 

φρούτων και λαχανικών 
(5 µερίδες/ 

ηµέρα). 

> Αποφεύγουµε τις εξαντλητικές 
χηµικές δίαιτες 

στις οποίες αποκλείονται 
ολόκληρες οµάδες 

τροφίµων, δεν βοηθούν 
στη διατήρηση µιας καλής 

κατάστασης του 
δέρµατος. Η έλλειψη 
θρεπτικών συστατικών 
προκαλεί συµπτώµατα 
παρόµοια µε αυτά των 
δερµατοπαθειών (κοκκίνισµα, 

φαγούρα, ξηρότητα, 
αίσθηµα καύσου). 

> Η έλλειψη βιταµίνης A 

προκαλεί σκληροδερµία, 
χαµηλά επίπεδα βιταµινών 

του συµπλέγµατος 
B προκαλούν ερυθρότητα, 

ευαισθησία, ξηρότητα 
ή υπερβολική λιπαρότητα. 

Πολύ µικροί µώλωπες 
γίνονται ορατοί 

σε περιπτώσεις έλλειψης 
βιταµίνης C, ενώ το 

στεγνό και θαµπό δέρµα 
υποδηλώνει φτωχή 
πρόσληψη φυλλικού 
οξέος και απαραίτητων 
λιπαρών οξέων. 

71 γεύση,έχουν τακοΑΛοντικάσοί; 
Η αισθητικός ∆ήµητρα Γουλά µοιράζεται µαζί µας 3 συνταγές για µάσκες 
προσώπου µε υλικά ano τη φύση. Προσοχή: Πριν µπείτε στον πειρασµό 

καιτα φάτε, απλώστε τα στο πρόσωπο σας και δείτε τη διαφορά! 

Μάσκα προσώπου 
µε αγγούρι, βρόµη 
και γιαούρτι 
Ανακουφίζει από την αίσθηση 

τραβήγµατος. Για κανονικές, 
ξηρές επιδερµίδες. 

υλικα: Χυµό ano 1/2 αγγούρι, 
3 κ.γλ. νιφάδες βρόµης, 1 

κ.σ. φρέσκο γιαούρτι. 
εκτελεση: Αφήνουµε τις 
νιφάδες να µουλιάσουν στο 
χυµό του αγγουριού και προσθέτουµε 

το γιαούρτι. 
εφαρµογη: Απλώνουµε 
τη µάσκα στο πρόσωπο, 
αποφεύγοντας την περιοχή 
των µατιών για περίπου 15'. 

Μάσκα λευκανσης 
µε φράουλα, µέντα 
και λεµόνι 
Ιδανική και για καθηµερινή 
τοπική χρήση σε έντονους 
λεκέδες και πανό δες. 

υλικα: πολτός από2φράουλες, 
5 σταγόνες λάδι µέντας, 

5σταγόνες χυµό 
λεµονιού. 
εκτελεση: Ανακατεύουµε 
όλα τα υλικά µαζί. 
εφαρµογή: Απλώνουµε 
τη µάσκα στο πρόσωπο, 
αποφεύγοντας την περιοχή 
των µατιών, για 15'. Ξεπλένουµε 

µε χλιαρό νερό. 

Μάσκα προσώπου 
µε µπανάνα, πορτοκάλι 
και καρότο 
Τονώνει το κολλαγόνο 
της επιδερµίδας, κάνοντάς 
τηλαµπερή. 

υλικα: 1 κ.γλ. λιωµένη µπανάνα, 
1 κ.γλ. χυµό πορτοκαλιού, 

1 κ.γλ. ξύσµα καρότου. 
εκτελεση: Ανακατεύουµε 
όλα τα υλικά µαζί µέχρι να γίνουν 

οµοιόµορφο µίγµα. 
εφαρµογη: Απλώνουµε 
τη µάσκα σε πρόσωπο και 
λαιµό, αποφεύγονταςτην περιοχή 

των µατιών, για 20'. Ξεπλένουµε 
µε χλιαρό νερό. 
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τις εξαικές 
δίαις 

αποκλείπροκαλεί 

σκληροδερµία, 
χαµηλά επίπεδα βιταµινών 

του συµπλέγµατος 
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