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Ενισχύουμε το ανοσοποιητικό.
Ισχυροποιεί και τη λειτουργία ms 
Kop6ios.
Ισορροπημένη διατροφή. Κατα
ναλώστε καλά λιπαρά, δηλαδή ω-3 
από τα ψάρια, μονοακόρεστα από το 
ελαιόλαδο, 5npoOs καρπούε, ταχίνι, 
δημητριακά ολικήε 0Xoons, όσπρια 
κ.ά. Φρούτα και λαχανικά προσφέ
ρουν αντιοξειδωτικά, βιταμίνεε και 
ιχνοστοιχεία.
Ενυδάτωση. Ναι στα ζεστά ροφήματα 
γιατί αποτρέπουν την αφυδάτωση και 
άρα την υποθερμία.
Σούπεβ. Η καλύτερη λύση για τον 
χειμώνα.
Αλκοόλ και καφεϊνούχα με μέτρο.
Το αλκοόλ μειώνει την εσωτερική 
θερμοκρασία του σώματοε και αφυ
δατώνει.
Πολλέ5 στρώσει ρούχων. Λειτουρ
γούν μονωτικά. Απαραίτητα γάντια, 
κασκόλ και ζεστό πανωφόρι. Οσα 
ρούχα φορούν οι ενήλικεε, τα παιδιά 
πρέπει να φορέσουν ένα ακόμη: Ενα ή 
δύο φανελάκια ή κοντομάνικα και από 
πάνω πουκαμισάκι ή μπλούζα, ηουλό- 
βερ και μπουφάν. Και βέβαια, ζεστέε 
χοντρέε κάλτσεε. γάντια, κασκόλ και 
σκουφί μέχρι τ' αυτιά. Τα παιδάκια 
κάτω των 24 μηνών δεν πρέπει να 
εκτίθενται στο κρύο γιατί το θερμο- 
ρυθμιστικό σύστημά tous είναι ατελέε, 
ενώ έχουν λίγο Xinos.
Οχι στην απότομη αλλαγή θερμο
κρασία. Ο opyaviopos πρέπει να 
προσαρμόζεται σταδιακά γιατί ο ιδρώ- 
tos είναι... kokos επισκέπτη. 
Περπάτημα με σταθερό ρυθμό. Tis 
κρύε$ μέρεε δεν κάνουμε άσκοπεε 
στάσειε σε εξωτερικού5 xcopous. 
Σταθερή θερμοκρασία δωματίου, 
njpojorous 19°C.
Ηλικιωμένοι. Μετά τα 60 ο οργανι- 
opos χάνει σταδιακά την iKavomT0 
του να διατηρεί τη θερμότητα: Οι 
ηλικιωμένοι είναι πιο ευαίσθητοι cjtis 
χαμηλέε θερμοκρασία. Πάντα». η 
συνεχήε επαφή του οργανισμού με 
το κρύο, τον βοηθά ν' ανταποκρίνεται 
καλύτερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
όσοι ζουν σε πολικέε ζώνεε. Σε κάθε 
περίπτωση, όταν κινείστε σε εξωτε- 
ρικούε χώρουε, ηροφυλάξτε τα άκρα 
oas. απ' όπου διαφεύγει κυρία» η 
θεpμόmτa.

Γιατί κρυώνω;
Τα νεύρα στο δέρμα ανιχνεύουν tis
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ί Προφνβαχθείτε από το κρύο!
Οι πολύ χαμηλέδ θερμοκρασίεδ έχουν συσχετιστεί με την αύξηση των καρδιοπαθειών, των 
εγκεφαλικών αλλά και Tns θνησιμότηταδ. Η χαμηλή θερμοκρασία προκαλεί στηθάγχη στα 
άτομα με στεφανιαία νόσο, ενώ αυξάνει την αρτηριακή πίεση otous καρδιοπαθείε. Οσοι 
λοιπόν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείαδ, πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί.

αλλαγέ5 στη θερμοκρασία και μετα
φέρουν την πληροφορία στον εγκέ
φαλο. ο onoios στέλνει σήματα στα 
αιμοφόρα αγγεία προκειμένου να 
περιορίσουν τη ροή του aiparos στο 
δέρμα. Ετσι αρχίζουμε να τρέμουμε, 
δηλαδή συσηώνται ακούσια αλλά 
ρυθμικά οι μύε$, προκειμένου να 
αυξήσουν τη θερμοκρασία του σώ- 
pams. Ωστόσο, η επίμονη αίσθηση 
κρύου μπορεί να οφείλεται σε κόπω
ση, σε λίγο Xinos ή προειδοποιεί για 
προβλήματα υγεία5.
Ασθένειεε που pas κάνουν να αι
σθανόμαστε ότι κρυώνουμε είναι: 
Αναιμία. Οταν ο σίδηροε είναι σε έλ
λειψη, λιγοστεύει και η αιμοσφαιρί
νη. που βοηθά τα ερυθρά αιμοσφαί
ρια να μεταφέρουν το οξυγόνο μέσω 
ms κυκλοφορία του aiparos σε όλα

τα όργανα και τα κύτταρα. Το δέρμα 
είναι συνήθα» χλωμό και μπορεί να 
έχει χαμηλή αρτηριακή πίεση. 
Σύνδρομο Ρεϊνό. Προκαλεί σύ
σπαση των αγγείων, με αποτέλεσμα 
να μειώνεται η ροή του aiparos 
στα άκρα. Το δέρμα γίνεται λευκό 
ή μπλε. Οταν η ροή του aiparos 
επιστρέφει στα άκρα, τότε γίνονται 
κόκκινα και ο ασθενήε αισθάνεται 
ένα «κάψιμο».
Υποθυρεοειδισμόε. Η θυρεοειδήε 
ορμόνη ρυθμίζει όλεε tis μετα- 
βολικέε διεργασίεε. Αν δεν είναι 
επαρκήε. επιβραδύνεται και ο μετα- 
3oXiopos καθώε το σώμα δεν παρά
γει επαρκή θερμότητα. Εμφανίζεται 
συχνότερα σε άτομα άνω των 50 και 
μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα 
τριχόπτωση αλλά και ξηρό δέρμα.

Υπόταση. Τα αιμοφόρα αγγεία κα
τευθύνουν το αίμα στα ζωτικά όργα
να. απομακρύνοντάε το από τα άκρα, 
με αποτέλεσμα τα δάχτυλα χεριών 
και ποδιών να είναι πάντα κρύα. 
Στρεε. Συνήθω5 συνοδεύεται από 
αϋπνία. Η αυξημένη αδρεναλίνη 
κατευθύνει το αίμα στα όργανα του 
σώματοε και όχι στα άκρα, με αποτέ
λεσμα να κρυώνουμε.
Γονίδια και ορμόνεε. Σύμφωνα με 
μελέτε$, τα κρύα δάχτυλα χεριών και 
ποδιών μπορεί να οφείλονται στα 
γονίδιά pas. Ρόλο παίζει και η διακύ
μανση των ορμονών, ιδιαίτερα κατά 
τον έμμηνο κύκλο. Στου5 άντρεε, η 
αυξημένη τεστοστερόνη μειώνει την 
αίσθηση του κρύου, γιατί απευαι- 
σθητοποιεί rous κύριουε υποδοχείς 
θερμότηταε στο δέρμα.

ε
Αυτή τηνκ εβδομάδα uas ρνυτικΰαν.
Π πρέπει να προσέχουμε 
κάθε δεκαετία ins ζωήε pas;

I Στα 20. Προσπαθούμε 
/ 1 να μην υποκύψουμε σε 
f/f/ βλαβερέεσυνήθειεε.

ν όπα» το κάπνισμα και η 
κατανάλωση αλκοόλ. Τα οφέλη 
pios υγιεινή5 ζωήε που προϋπο
θέτει άσκηση και ισορροπημένη 
διατροφή γίνονται πολλαπλάσια, 
αν αποτελούν εξαρχήε τρόπο 
ζωήε.
Στα 30. Αν υποκύψαμε, φρο
ντίζουμε να απαλλαχθούμε από 
βλαβερέ5 συνήθειε$ και να υιο

θετήσουμε vies, υγιειvis, όπο» 
σωστή διατροφή και άσκηση. 
Είναι καθοριστικό οι γονείε να 
δίνουν το καλό παράδειγμα στα 
παιδιά.
Στα 40. Σε συνεννόηση με τον 
γιατρό pas. ακολουθούμε μια 
ρουτίνα προληπτικών εξετάσε
ων. δηλαδή τσεκ απ, τα οποία 
εστιάζουν σε συγκεκριμένεε 
εξετάσει αν έχουμε βεβαρημέ
νο οικογενειακό ιστορικό.
Στα 50. Προσαρμόζουμε τη δια

τροφή και την άσκησή pas -αλλά 
και το συστηματικό τσεκ an ms 
υγεία pas- oris νέεs ανάγκε$ 
ms nXiKias pas.
Στα 60 και στα 70. Παράλληλα 
με την υγεία φροντίζουμε και 
το πνεύμα pas, με δραστηριό- 
τητεε που pas δίνουν χαρά και 
ακονίζουν το μυαλό pas. Είναι 
σημαντικό, στο σημείο αυτό ms 
ζωή5, να μην το βάλουμε κάτω! 
Η πνευματική άσκηση πρέπει να 
είναι διαρκήε γιατί έτσι ελαχι
στοποιούμε tis πιθανότητεε να 
εμφανίσουμε v0oous όηυ» το 
Αλτσχάιμερ.
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