
Μαρία  Καρδάση



Ισογλυκαιμία
η μαγική λέξη!!!!



Η αποφυγή της γλυκοζυλίωσης

του κολλαγόνου (ενδογενής γήρανση) 

είναι θεμελιώδους σημασίας. 



Την αύξηση του γλυκαιμικού δείκτη δεν τη 

δημιουργούν μόνον τροφές με AGEs, αλλά 

και «καλά» τρόφιμα όπως φρέσκα & 

αποξηραμένα φρούτα. 



Προσοχή

στα “Super Foods”

κίνδυνος  Γλυκοζυλίωσης. 



Τακτικά συνιστούμε λήψη 

αποξηραμένων φρούτων λόγω της 

συμπύκνωσης των βιταμινών,

ιχνοστοιχείων και ελαίων, έχει όμως 

συμπυκνωθεί και η φρουκτόζη. 



Η λήψη αποξηραμένων φρούτων 

πρέπει να γίνεται με φειδώ και πάντα 

να συνοδεύεται από πρωτεΐνες για την 

αποφυγή της διαταραχής της 

γλυκαιμίας – ινσουλιναιμίας.



Η ισογλυκαιμία θα πρέπει να διατηρείται σε 

κάθε πρόσληψη τροφής.

Τόσο στα κύρια γεύματα όσο και στα snaks. 



Οι υδατάνθρακες  πρέπει να επιλέγονται με προσοχή. 

Προτείνουμε την πρόσληψη υδατανθράκων βραδείας 

ενεργειακής αποδέσμευσης ώστε να διατηρείται η 

ισογλυκαιμία.

Μόνο το 10% των ημερησίως προσλαμβανομένων 

υδατανθράκων μπορεί να είναι  ταχείας ενεργειακής 

αποδέσμευσης.



Προτείνουμε όσπρια, που περιέχουν και 

ποσοστό πρωτεϊνών, λαχανικά 

και να καταναλώνονται με 

μεγάλη προσοχή τα φρούτα, 

κυρίως αυτά  που ανεβάζουν το γλυκαιμικό δείκτη.



Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πρόσληψη 

πέραν του ενός φρούτου την ημέρα, καθώς και 

χυμών φρούτων είναι λάθος, αφού αυξάνει τα 

επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα με τα γνωστά 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα της 

γλυκοζυλίωσης.



Το γλυκοζυλιωμένο κολλαγόνο οδηγεί στην 

απώλεια της σπαργής του δέρματος, στην 

πρόωρη  ρυτίδωση & στη δημιουργία 

ουλών ακμής.

Δημιουργεί πρόωρα χαλαρωμένο και 

ρυτιδωμένο δέρμα. 



Πρωτεϊνες

το μυστικό της 

αυτοεπιδιόρθωσης



Ο δεύτερος διατροφικός κανόνας για 

τη διατήρηση της υγείας του δέρματος 

και όχι μόνο  είναι η πρόσληψη 

επαρκούς ποσότητος πρωτεϊνών σε 

κάθε γεύμα της ημέρας.



Π.χ. μια γυναίκα 54kg χρειάζεται 

2 αυγά για πρωινό

220gr μοσχάρι στο γεύμα

200 gr ψάρι στο δείπνο.

Λέει ο Dr. Pericone



Το κολλαγόνο, το οποίο είναι η βάση 

του συνδετικού ιστού αποτελείται 

από πρωτεϊνικές ίνες και είναι το 

30% των πρωτεϊνών του σώματος.



Έχουμε 22 διαφορετικά αμινοξέα.

Τα 8 βασικά πρέπει να προσλαμβάνονται 

καθημερινά σε επαρκή ποσότητα διότι ο 

οργανισμός δεν μπορεί να τα αποθηκεύσει. 



Οι τροφές που τα περιέχουν είναι το κόκκινο 

κρέας, τα πουλερικά, ψάρια, αυγά και σόγια.

Κατά βάση προέρχονται από ζωικές πηγές.

Στα όσπρια περιέχονται κάποια αλλά όχι όλα.  



Οι πρωτεΐνες  είναι απαραίτητες  για την ιστική

αυτοεπιδιόρθωση και για τη δημιουργία νέου ιστού.

Ας σκεφθούμε:

- Τα περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια αντικαθίστανται κάθε   

10 ημέρες

- Τα αιμοπετάλια κάθε 4 ημέρες

- Τα κερατινοκύτταρα κάθε 24 ημέρες

- Πέραν του 98% των κυττάρων του σώματος 

αντικαθίσταται κάθε χρόνο. 



Είναι γνωστό ότι χρειαζόμαστε 1gr

πρωτεΐνης ανά kgr ΒΣ την ημέρα. 

Το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξάνεται 

κατά 3gr στις εγγύους και 

κατά 6gr στις θηλάζουσες μητέρες.



Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί οι 

φυτοφάγοι έχουν ξηρό λεπτό και 

εύθραυστο δέρμα. 



Απαραίτητα  λιπαρά 



Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα ο οργανισμός 

δεν μπορεί να τα συνθέσει ως εκ τούτου 

πρέπει να προσλαμβάνονται από τη 

διατροφή καθημερινά. 



Είναι πολυακόρεστα λιπαρά οξέα προερχόμενα από το 

λινολεϊκό και το ολεϊκό οξύ.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες:

ω3 & ω6 ως απαραίτητα και τα 

ω9 τα οποία είναι σημαντικά αλλά όχι «απαραίτητα» 

διότι ο οργανισμός μπορεί να συνθέσει μόνο μια μικρή 

ποσότητα και όχι να καλύψει απόλυτα τις ημερήσιες 

ανάγκες του.



Το νούμερο 3-6-9 που ακολουθεί και 

καθορίζει το «ω» αναφέρεται στη θέση του 

πρώτου διπλού δεσμού του. 

Τα ω3 & ω6 προέρχονται από το 

λινολεϊκό οξύ και τα  ω9 από το ολεϊκό οξύ. 



Είναι απολύτως απαραίτητα για το 

καρδιαγγειακό, ανοσοποιητικό, 

γενετικό και νευρικό σύστημα.



Σημαντικά  για την συντήρηση της ακεραιότητας 

και ευκαμπτότητας των κυτταρικών μεμβρανών.

Ιδιότητα σπουδαία για κάθε όργανο, κύρια όμως 

για το δέρμα, το όποιο έρχεται σε επαφή με τις 

αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 



Μεταβολιζόμενα από τα μιτοχόνδρια 

παράγουν ATP. 

Πολλά κύτταρα χρησιμοποιούν λιπαρά οξέα 

και όχι γλυκόζη για τους ενεργειακούς σκοπούς 

τους όπως 

π.χ ο καρδιακός μυς και οι γραμμικοί μύες. 



Παίζουν σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη 

της φλεγμονής πράγμα σημαντικό για 

όλο τον οργανισμό και κυρίως για το 

δέρμα για το οποίο η χρόνια φλεγμονή 

αποτελεί ιδιαίτερο παράγοντα 

εκφυλισμού. 



Η αναλογία ω3 – ω6 που 

χρειαζόμαστε κυμαίνεται από 

1:4 ή 1:6, ανάλογα το φύλλο και τη 

γενικότερη κατάσταση. 



Πηγές

Λινολεϊκό οξύ (LA) και άλφα λινολεϊκό οξύ (ALA) από 

φυτικά έλαια, πράσινα φυλλώδη  λαχανικά, ξηρούς 

καρπούς, και σπόρους. 

Τα ω3 ΕΡΑ (eicosapentanoic acid) και 

DHA (Docosahexaenoic acid ) παράγονται ενδογενώς 

σε μικρό  ποσοστό από το ALA.

Όμως χρειαζόμαστε και προσχηματισμένα.



Πολύ υψηλά επίπεδα προσχηματισμένων 

DHA & EPA έχουν τα λιπαρά ψάρια 

(ρέγκα, σολωμός, σκουμπρί, κολιός, γαύρος, σαρδέλα, τόνος και 

θαλασσινά) 

καθώς επίσης και φυτικές πηγές όπως 

(λιναρόσπορος, λινέλαιο, αντράκλα, σογιέλαιο, καρύδια, 

αμύγδαλα, φιστίκια κλπ).



Το LA που βρίσκεται κυρίως στο 

Evening Primrose oil (EPO) και Borage 

oil  (BO) μετατρέπεται στον 

οργανισμό μας σε γ-λινολεϊκό οξύ 

(GLA) ιδιαίτερα αντιφλεγμωνώδες

κυρίως για δέρμα, μαλλιά και νύχια. 

Συνδυάζεται πολύ καλά με

Β3-Β5- Β6, C-Mg & Zn



Τέλος συνιστάται η χρήση Ελαιολάδου το 

οποίο αποτελεί πηγή  Vit E, 

καροτενοειδών και φαινολών 

2-4 κουταλιές την ημέρα στα γεύματα είναι 

αρκετές. 



Νερό 



Η λήψη επαρκούς ποσότητας νερού 

30-35gr νερού ανά kg BΣ την ημέρα 

εξασφαλίζει τα σωστά επίπεδα 

υγρασίας στο δέρμα.



Το δέρμα είναι το όργανο του σώματος που 

προσλαμβάνει νερό τελευταίο.

Αν το ημερησίως προσλαμβανόμενο νερό είναι  

λιγότερο από τις ανάγκες του οργανισμού, το 

δέρμα θα υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες. 



Η δίψα είναι η ένδειξη ότι ο οργανισμός 

βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της αφυδάτωσης. 

Το νερό θα πρέπει να καταναλώνεται ως 

ρόφημα και όχι ως αντίδοτο στη δίψα, την 

οποία δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε να 

αισθανόμαστε. 



Καταλήγοντας η σωστή διατροφή για ένα 

υγιές και ως εκ τούτου όμορφο δέρμα είναι 

μια παράφραση της μεσογειακής 

διατροφής εμπλουτισμένης με extra

πρωτεΐνες   «καλής» ζωικής προέλευσης.



Η Διατροφή μας

Πρωτεΐνες 

•μικρά λιπαρά ψάρια, 2 ημέρες την εβδομάδα

•Αυγά, κοτόπουλο, γαλοπούλα, κουνέλι  τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος

•Κόκκινο κρέας  1  γεύμα την εβδ.

Υδατάνθρακες 
•βραδείας ενεργειακής αποδέσμευσης (λαχανικά, όσπρια, λίγα φρούτα)

•Πάνταολικής άλεσης τα δημητριακά, αναποφλοίωτο ρύζι (Basmati) κατά προτίμηση,

Λιπαρά 

•Ελαιόλαδο, ξηροί καρποί (αμύγδαλα , καρύδια κ.λ.π.).

Ροφήματα
πράσινο τσάι, ή βότανα όχι υπερκατανάλωση καφέ, νερό σε επαρκή ποσότητα



ΠΟΤΕ  AGES

«Επεξεργασμένοι  υδατάνθρακες 

με ζάχαρη». 



Συμπληρώματα  

διατροφής



Η επαρκής λήψη βιταμινών, ιχνοστοιχείων και

λοιπών αντιοξειδωτικών παραγόντων δια μέσου

των τροφών και μόνον φοβάμαι ότι είναι

ουτοπία.

Έχει υπολογιστεί ότι για να φθάσει η ημερήσια

προσλαμβανόμενη Vit C μέχρι το δέρμα θα

πρέπει να ανέρχεται σε 1000 – 3000mg την ημέρα

πράγμα ανέφικτο διατροφικά.

Ως εκ τούτου η χρήση συμπληρωμάτων

διατροφής κρίνεται αναγκαία.



Vit C

Απαραίτητο συστατικό της σύνθεσης του

κολλαγόνου.

Φωτοπροστατευτική

1gr – 3gr ημέρα

Προτιμούμε τη λήψη εστέρα, ο οποίος είναι

βραδείας αποδέσμευσης.

Διαφορετικά είναι απαραίτητη η λήψη ανά 12h.



Vit A

Σημαντική για τη διατήρηση της καλής

λειτουργίας και δομής των κερατινοκυττάρων

Από 700 – 3000 mg/ημέρα.



Λυκοπένιο – Β καροτένιο
Φλαβόνες
Αντιοξειδωτικά, φωτοπροστατευτικά

Ενεργοποιούν την κυτταρική αναγέννηση των
κερατινοκυττάρων και αποτρέπουν τον εκφυλισμό του
κολλαγόνου.

Συνήθως τα βρίσκουμε σε συμπλέγματα

καροτενοειδών των 5mg έκαστο.

Ειδικά το Λικοπένιο θεωρείτε σπουδαίο για την

πρόληψη της υπερτροφίας του προστάτη.



Απαραίτητα λιπαρά οξέα

Αντιφλεγμονώδη – προστατευτικά των κυτταρικών

μεμβρανών, αποκλείουν τη χρόνια φλεγμονή ως

παράγοντα εκφυλισμού του δέρματος από 1gr - 2,5gr

ημερησίως.



Se

Φωτοπροστατευτικό - αντιοξειδωτικό

κυρίως συνδυαζόμενο με vit E

50 – 200 μgr /ημέρα



Zn

Σημαντικός στην παραγωγή του

κολλαγόνου και ελαστίνης,

προστατεύει το κυτταρικό DNA από

9mg – 14mg/ημέρα.



Ca
Προστατεύει την υγρασία της επιδερμίδας εμποδίζοντας

την αποβολή της. Ρυθμίζει τη διατήρηση του σωστού

πάχους των ζώντων στοιβάδων διεγείροντας το κυτταρικό

turnover.

Βοηθάει τη διατήρηση της χρώσης της επιδερμίδας

διεγείροντας τα μελανινοκύτταρα και συντηρεί τη

λιπιδιακή περιεκτικότητα των επιδερμικών κυττάρων.

Σημαντικός παράγοντας στη πρόληψη της οστεοπόρωσης

συνδυαζόμενο με Vit D3 και Κ2.



Η έλλειψη του Ca πολλές φορές είναι κλινικά

εμφανής από την ύπαρξη ενός ξηρού και λεπτού

δέρματος διότι δημιουργεί συμπλέγματα με τις

κυτταρικές πρωτεΐνες μειώνοντας την κυτταρική

διαπερατότητα.

Διεγείρει την αυτόλογη αντιοξειδωτική

διαδικασία.

Από 800 – 1200mg την ημέρα σε δόσεις των 500 ή

600 mg.



Υαλουρονικό οξύ

Μη θειϊκή γλυκοζαμινογλυκάνη.

Μόριο ιδιαίτερα υδρόφιλο.

Συγκρατεί έως και 1000 φορές το βάρος του σε νερό.

Λόγω της μειωμένης παραγωγής του μετά τα

35-40 χρόνια είναι υποχρεωτική η καθημερινή λήψη του.

120mg την ημέρα



Milk Thistle (Γαϊδουράγκαθο)

Ισχυρό αντιοξειδωτικό και ενισχυτικό της λειτουργίας του

ηπατικού κυττάρου.

Αποτοξινωτικό περιέχει φλαβονοειδή με βασικότερο όλων την

κουρσετίνη και β-σιτοστερόλης.



Φύλλα ελιάς

Υποβοηθητικός αντιβακτηριδιακό, αντιυπερτασικός και

αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας.

Γενικότερα ενισχυτικό της καρδιαγγειακής λειτουργίας.



Κουρκουμίνη

Το κύριο συστατικό του κουρκουμά. Αντιοξειδωτική

και αντιγλεγμονώδης, της αποδίδονται αντικαρκινικές

ιδιότητες. Υποβοηθητική της πέψης και των

συμπτωμάτων με περιορισμό.



Blueberry

Αντιοξειδωτικά και ενισχυτικά της όρασης



Cranberry

Προστατευτικό της ουρογεννητικής οδού.



Σκόρδο

Έχει αντιβακτηριακές και αντιμυκιτισιακές ιδιότητες.

Αναστολέας του σχηματισμού αθηρωματικών πλακών,

αντιαιμοπεταλιακό και ισχυρός αντιπερτασικός

παράγων.



Αστράγαλος

Ενισχυτικής του ανοσοποιητικού συστήματος.

Αντιοξειδωτικό.

Σε μεγάλες συγκεντρώσεις προστατευτικό των

τελομερών.



Gingko Biloba

Εξαιρετικό για την ενίσχυση της

εγκεφαλικής λειτουργίας,

μείωση μνήμης εμβοές ώτων,

γεροντικής άνοιας, ενισχυτικό

της όρασης, αντιαιμοπεταλιακό.



Μπρόκολο

Πολλές έρευνες του αποδίδουν

αντικαρκινικές ιδιότητες.



Κυτταροπροσταυτευτικό

Αποτρέπει την οξείδωση του DNA

Αποτοξινωτικό

Ισχυρό αντιφλεγμονώδες

Περιέχει φυτικές ίνες, σουλφοραφάνη, γλουκοραφάνη,

φαινολικές ενώσεις, διιδδολική μεθάνη, βήτα καροτένιο,

λουτεΐνη

Θεωρείται υποβοηθητικό στον καρκίνο του μαστού.



Πρόληψη Γλυκοζυλίωσης

Μειώνοντας:
Ζάχαρη και λευκό αλεύρι στο 10% της καθημερινής μας 
πρόσληψης για υδατάνθρακες

Παίρνοντας:
1 gr Carnosine καθημερινά

1 mg βιταμίνης Β1 και Β6 ημερησίως

Μετφορμίνη (δόση;)

Rosmarinic Acid (δόση;)

Αντιοξειδωτικά (λιποϊκό οξύ - βιταμίνη C - βιταμίνη Ε)

Χρώμιο και κανέλα

Maria  Kardasi, MD 



Όπως έχει διατυπωθεί 

Είμαστε ότι τρώμε

Ευαισθητοποιηθείτε και ευαισθητοποιήστε 



Ευχαριστώ

Μαρία  Καρδάση M.D.


