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Όια ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 

Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε δηαλνκή νιφθιεξνπ ή 

κέξνπο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, δελ επηηξέπεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε ηεο Lidomed-Bio R&D Enterprise ή ηεο αληηπξνζσπίαο Διιάδνο BioWeb. 
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1. Γεληθέο νδεγίεο: 

Απηφο είλαη έλαο νδεγφο ρξήζεο, γηα ηε ζπζθεπή ξχζκηζεο ησλ θπζηθψλ βηνζπζηεκάησλ Life 

Balance (εθεμήο ε ζπζθεπή). Απηφο ν νδεγφο πξννξίδεηαη γηα ηελ γλσξηκία ηεο ζπζθεπήο, ηε δνκή 

ηεο, ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο, ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ζπληήξεζήο ηεο. 

 

1.2. Δηζαγσγή: 

Οη ηερλνινγίεο βηνζπληνληζκνχ, εηζρψξεζαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο σο 

ζπζθεπέο βειηίσζεο ηεο πγείαο γηα νηθηαθή ρξήζε. Απηέο νη ηερλνινγίεο, βαζίδνληαη ζην γεγνλφο 

φηη φιεο νη κνξθέο δσήο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο θαη εθπέκπνπλ ηα δηθά ηνπο 

θχκαηα εηδηθνχ ηχπνπ. Μπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ. Όηαλ ην ζψκα παξνπζηάδεη 

δπζιεηηνπξγίεο, ην κήθνο θχκαηνο αιιάδεη θαη ηφηε, ζηα πγηή φξγαλα θαη ηνπο ηζηνχο αξρίδνπλ λα 

εκθαλίδνληαη κε θπζηνινγηθέο ζπρλφηεηεο. Όιεο νη παξάκεηξνη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε αξθεηή 

αθξίβεηα θαη λα ξπζκηζηνχλ, εάλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία έλα άηνκν δελ κπνξεί απφ 

πξηλ λα γλσξίδεη φηη ππάξρνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε άηνκν, κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε νξγαληζκνχ, απνθεχγνληαο ηελ βαξηά παξεκβνιή πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζπζθεπψλ δπλαηήο αθηηλνβνιίαο. χκθσλα κε απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, έλα ηέηνην είδνο 

αλαδσνγφλεζεο, πξνζθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα κέρξη θαη 95%. 

Γηαζέηνπκε ηε ζπζθεπή ξύζκηζεο θπζηθώλ βηνζπζηεκάησλ «Life Balance», πνπ ζπληειεί ζηελ 

ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ έθζεζε ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ησλ θπζηθώλ βηνζπζηεκάησλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κνλαδηθή ειεθηξνκαγλεηηθή ζπζθεπή παγθφζκηαο θιάζεο, πνπ ζπληειεί ζηε 

δηαηήξεζε πςεινχ πνζνζηνχ πγείαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο, βαζίδεηαη ζηελ αθηηλνβνιία ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζπληνλίδνληαη 

κε ηηο ηαιαληψζεηο ησλ δηαθφξσλ παξαζίησλ, ηψλ θαη έικηλζσλ. Ζ «LIfe Balance», επηιεθηηθά, 

επεξεάδεη θαη απελεξγνπνηεί ηνπο παζνγφλνπο παξάγνληεο, επηηξέπνληαο ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκνχ λα ιεηηνπξγεί ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, αλεπεξέαζην απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

Βνεζά ζηελ ελαξκφληζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ. Ζ εηαηξεία “Lidomed Bio Research & 

Development Enterprise LLC” κε έδξα ην Υάξθνβν ηεο Οπθξαλίαο, είλαη απηή πνπ ζήκεξα 

θαηαζθεπάδεη ζπζθεπέο απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

εκαληηθό: Σψξα πιένλ δηαζέηνπκε ζπζθεπέο, πνπ επηηξέπνπλ λα ζψζεηε ηελ πγεία ζαο! 
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Άλζξσπνη νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, ρξεηάδνληαη λα δηαηεξνχλ ηελ πγεία ηνπο ζε πνιχ θαιή 

θαηάζηαζε. Δίηε πξφθεηηαη γηα βξέθνο είηε γηα ειηθησκέλν, ην άηνκν πξέπεη πάληα λα αγαπά θαη λα 

θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ πγεία ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

 

 

2. Απνζηνιή ζπζθεπήο: 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο Life Balance, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ξχζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθήο εθπνκπήο. Ζ εθπνκπή, έρεη ηηο δηθέο ηεο παξακέηξνπο, 

ηθαλέο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο βηνξπζκνχο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Σν απνηέιεζκα 

εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή επηινγή ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηαο, ε νπνία ιφγσ ηεο επίδξαζεο ζηνλ 

νξγαληζκφ, κπνξεί λα εληείλεη ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο, ελαξκνλίδνληαο θαη ζηαζεξνπνηψληαο φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ, κέζσ ρακειψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

 

 

3. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπζθεπή: 

Σν εμσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο είλαη  

θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπεζηέξα. 

 

1 - Οζφλε 

2 - Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο 

3 - Πιήθηξν επηινγψλ/επηβεβαίσζεο 

4 - Πιήθηξν κελνχ 

5 - Πιήθηξν ξχζκηζεο έληαζεο ζήκαηνο 

6 - Πιήθηξν επηινγήο πξνγξάκκαηνο - επάλσ 

7 - Πιήθηξν επηινγήο πξνγξάκκαηνο - θάησ 

 

                                                                         

 

 

 

 

Δηθφλα: Life Balance 

 

 

4. Γηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο: 

 Βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηε ζπζθεπαζία θαη επηζεσξήζηε ηελ νπηηθά, γηα νπνηαδήπνηε 

εμσηεξηθή βιάβε. Διέγμηε ηελ πιεξφηεηα ηεο ζπζθεπήο.  

 Μεηά ηε κεηαθνξά ή ηελ απνζήθεπζε ηεο ζπζθεπήο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, δηαηεξήζηε 

ηε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο. 

 Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζε. 

 

 

5. Γηαδηθαζίεο ρεηξηζκνύ: 

 Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 2. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν 3 γηα λα επηιέμεηε έλα πξφγξακκα. 

 Μφιηο νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα, ε ζπζθεπή ζα απελεξγνπνηεζεί απηφκαηα. 

 Δάλ ρξεηαζηεί, ρξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν 4, γηα λα επηιέμεηε απφ ηηο ξπζκίζεηο άιιε 

γιψζζα ή ην πιήθηξν 5, γηα λα ξπζκίζεηε ην επίπεδν έληαζεο ηνπ ζήκαηνο. 
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6. Δπίπεδα έληαζεο: 

Σν 1ν επίπεδν έληαζεο ηεο εθπνκπήο ηεο ζπζθεπήο, είλαη πξνεπηιεγκέλν. Σν επίπεδν απηφ, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο απφ απξφζκελεο αιιαγέο ζηα 

φξγαλα θαη ζηα ζπζηήκαηα. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή 

κε ην ζψκα (π.ρ. κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε ηζέπε). Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη φζν ην 

δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ πιεγείζα πεξηνρή (γηα παξάδεηγκα: α) βξνγρνπλεπκνληθφ ζχζηεκα - ζε 

ζήθε ζην ζηήζνο, β) νπξνγελλεηηθφ ζχζηεκα - ζε ηζέπε παληεινληνχ, θιπ.). 

Σν 2ν επίπεδν έληαζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πθηζηάκελεο ρξφληεο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο ζηα 

φξγαλα θαη ηα ζπζηήκαηα, θαηά ηελ έμαξζε ή ζηηο νμείεο θιεγκνλψδεηο κεηαβνιέο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν 3ν επίπεδν έληαζεο, ζπληζηάηαη φηαλ ε ζπζθεπή είλαη ειαθξψο απνκαθξπζκέλε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (γηα παξάδεηγκα, ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζην ηακπιφ ηνπ απηνθηλήηνπ ή ζην 

ηξαπέδη). 

Σν 4ν επίπεδν έληαζεο, ζπληζηάηαη φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε ππφ ηε θξνληίδα ελφο ζεξαπεπηή, κεηά 

απφ αμηνιφγεζε ζηε ζπζθεπή Life Profi (γα ρξφληεο αζζέλεηεο). Απηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ε ζπζθεπή ηνπνζεηείηαη ηφζν ζε άκεζε επαθή κε ην ζψκα, φζν θαη 

ζε απφζηαζε ελφο κέηξνπ. 

Σν 5ν επίπεδν έληαζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο, ζε απφζηαζε 

έσο θαη 1,5 κέηξν. ε απηή ηε ιεηηνπξγία, ε ζπζθεπή έρεη ην ηζρπξφηεξν ζήκα θαη θαηά ζπλέπεηα, 

θαηαλαιψλεη ην πεξηζζφηεξν ξεχκα. Σν επίπεδν απηφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο αλάπηπμεο ηεο λφζνπ ή γηα ηελ εμάιεηςε παξαζηηηθψλ κηθξνβίσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ (έικηλζεο, 

πξσηφδσα, ηψζεηο θ.ιπ.). Γηα παξάδεηγκα, είλαη ηδαληθή ε πξνιεπηηθή ρξήζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επνρηαθψλ ηψζεσλ (γξίπε, αδελντφο, ξνηατφο, θ.ιπ.). Ζ ρξήζε ηνπ επηπέδνπ 5, είλαη επηζπκεηή ππφ 

ηελ επίβιεςε ζεξαπεπηή. Λάβεηε ππφςε, φζν πςειφηεξε είλαη ε έληαζε ηεο εθπνκπήο, ηφζν 

κηθξφηεξε είλαη ε δηάξθεηα ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, θαζψο ε κπαηαξία 

εθθνξηίδεηαη γξεγνξφηεξα. 

 

εκαληηθό: Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηα αηνκηθά πξνγξάκκαηα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ κε ηε ζπζθεπή Life Expert, ελεξγνπνηήζηε ην 1ν ή ην 2ν επίπεδν 

έληαζεο. Σα επίπεδα 3, 4 θαη 5 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζεξαπεπηή. 

 

 

7. Γπλαηόηεηεο ζπζθεπήο: 

 35 ελζσκαησκέλα αληηπαξαζηηηθά πξνγξάκκαηα, 35 ελζσκαησκέλα πξνγξάκκαηα 

πξνζαξκνγήο θαη ελαξκφληζεο, 1 ελζσκαησκέλν πξφγξακκα γεληθήο ρξήζεο, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνχξαζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ζψκαηνο. 

 Δχξνο ιεηηνπξγίαο έσο 1,5 κέηξν. 

 Δχξνο ζπρλφηεηαο: απφ 0.1Hz έσο 99.99kHz. 

 Ρχζκηζεο ζπρλφηεηαο: 0.01Hz 

 Τβξηδηθή θεξαία 2 πνκπψλ, κε θέξνλ ζήκα ηξηγσληθήο θαη νξζνγψληαο κνξθήο, κε  

θέξνπζεο ζπρλφηεηεο 27mHz (ζεξαπεπηηθά) θαη 10kHz (αληηπαξαζηηηθά) αληίζηνηρα.  

 Πξνγξακκαηηζκφο ζπζθεπψλ ρσξίο πξνγξακκαηηζηή, κέζσ θαισδίνπ USB. 

 Υεηξνθίλεηε ξχζκηζε επηπέδνπ έληαζεο ζήκαηνο. 

 Έγρξσκε νζφλε θαη πνιχγισζζν κελνχ. 

 Μπαηαξία ηφλησλ ιηζίνπ, 12 σξψλ ζπλερφκελεο ιεηηνπξγίαο, ζην επίπεδν 5. 

 

Ο ρξφλνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, είλαη απφ 12 ψξεο έσο θαη 5 εκέξεο, αλάινγα κε ην 

επηιεγκέλν επίπεδν έληαζεο εθπνκπήο. 
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8. Αληελδείμεηο: 

Μόλν ππό ηελ επίβιεςε ζεξαπεπηή 

 Δκθπηεπκέλνο βεκαηνδφηεο 

 Μεηακνζρεπκέλα φξγαλα  

 Καινήζε θαη θαθνήζε λενπιάζκαηα 

 Γηαηαξαρή αηκνξξαγίαο 

 Γηαηαξαρέο νμείαο εγθεθαιηθήο θαη ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο 

 Δγθπκνζχλε (πξψην ηξίκελν) 

 Δπηιεςία (θξίζε) 

 Αηνκηθή δπζαλεμία ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε 

 Φπρηθέο αζζέλεηεο 

 Παηδηά ειηθίαο θάησ ηνπ 1 έηνπο, ππφ απζηεξή παξαθνινχζεζε ζεξαπεπηή 

 

Πξνζνρή! Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηα πξνγξάκκαηα, κπνξεί λα εκθαληζηεί νμεία επηδείλσζε ηεο 

θχξηαο λφζνπ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ γεληθή δπζθνξία, αδπλακία, δηάξξνηα, ζπρλή 

νχξεζε, δίςα, ππλειία ή άλνδν ζεξκνθξαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, απμήζηε ην δηάζηεκα 

κεηαμχ ησλ ζπλεδξηψλ. Όιεο νη αληηδξάζεηο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κέζα ζηηο πξψηεο δχν 

εβδνκάδεο απφ ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Απηά ηα θαηλφκελα, ζρεηίδνληαη κε ηελ αηνκηθή αληίδξαζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ επίδξαζε ησλ ζπρλνηήησλ ηεο ζπζθεπήο θαη ππνδεηθλχνπλ εληαηηθνπνίεζε 

ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ κνιπζκέλνπ νξγαληζκνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ 

αληηδξάζεηο ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη ε δπζθνξία κπνξεί λα επηκείλεη έσο ελφο κήλα απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο. 

 

 

9. Μέηξα πξνθύιαμεο: 

Ζ ζπζθεπή είλαη ειεθηξηθά αζθαιήο, ρσξίο λα απαηηείηαη γείσζε.  

Απαγνξεύεηαη απζηεξά λα: 

 Δθηειέζεηε νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ειαηησκαηηθή ζπζθεπή. 

 Δθηειέζεηε εξγαζίεο επηζθεπήο, φηαλ ε ζπζθεπή είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

 Πξαγκαηνπνηήζεηε ζεξαπεία κε ζπζθεπή πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

Δάλ δείηε ηπρφλ ζθάικαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, ζηακαηήζηε ακέζσο ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηελ αληηπξνζσπία. 

Πξνζνρή! Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε πξνγξάκκαηα ηεο ζπζθεπήο «Life Balance», ζα πξέπεη λα 

θαηαλαιώλεηε πόζηκν λεξό! (30 ml / 1 kg ζσκαηηθνύ βάξνπο). 

 

 

10. πληήξεζε: 

Ο θαηαλαισηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε δνθηκή ηεο απφδνζεο ηεο ζπζθεπήο. 

Κξαηήζηε ηε ζπζθεπή καθξηά απφ ηελ πγξαζία θαη δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. Πξνζηαηεχζηε ηελ απφ 

θξαδαζκνχο θαη απφηνκε αιιαγή ζεξκνθξαζίαο. 

Πξνζνρή! Γηα λα απνθύγεηε βιάβε ζηε ζπζθεπή, κελ ρξεζηκνπνηείηε δηαιύηεο ή γπαιηζηηθά 

γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ εμσηεξηθνύ κέξνπο. Καζώο ρξεζηκνπνηείηαη ε «Life Balance», ε 

κπαηαξία εμαζζελεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Απηή είλαη ε θπζηθή θζνξά ηεο κπαηαξίαο 

εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 

 

Ζ ζπζθεπή ξχζκηζεο θπζηθψλ βηνζπζηεκάησλ «Life Balance», είλαη κηα ειεθηξνκαγλεηηθή 

ζπζθεπή πνπ ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ελφο πςεινχ πνζνζηνχ πγείαο, επεξεάδεη ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ κε έλαλ ήπην θαη αζθαιή ηξφπν, ρσξίο λα δηαηαξάζζεη ηελ ελεξγεηαθή ηνπ ηζνξξνπία, 

νχηε εηδηθά, νχηε γεληθά. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπζθεπήο, είλαη ε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ελφο 

πξνζσπηθνχ απηφκαηνπ πξνγξάκκαηνο, βαζηζκέλνπ ζηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο κε ηε 

ζπζθεπή «LIfe Expert», ή ηε ρξήζε πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δηαηήξεζε πςεινχ 
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πνζνζηνχ πγείαο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο. Δθηφο απηνχ, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο πξνζσπηθψλ πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία. Δπηηξέπεη ηελ επηινγή ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο γηα θάζε άηνκν. 

Ζ επίδξαζε ηεο «Life Balance», είλαη απνιύησο αβιαβήο, επεηδή νη ζπρλφηεηεο ησλ παξαζίησλ 

θπκαίλνληαη απφ 100 kHz έσο 900 kHz. Δλψ νη ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ ησλ δνκψλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, θπκαίλνληαη απφ 1 mHz έσο 10 mHz. Οη ζπρλφηεηεο πνπ είλαη επηβιαβείο 

γηα ην αλζξψπηλν νξγαληζκφ, βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ εχξνπο ησλ 1 mHz.  

 

Ζ ζπζθεπή ξύζκηζεο θπζηθώλ βηνζπζηεκάησλ Life Balance δελ είλαη ηαηξηθή ζπζθεπή! 

 

Πξνζνρή! Ζ ζπζθεπή, δελ ελδείθλπηαη (πξνιεπηηθά) γηα ηηο γπλαίθεο, θαηά ην πξώην ηξίκελν 

ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηα άηνκα κε κεηακνζρεπκέλα όξγαλα. Δπίζεο, δελ ζπληζηάηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν πξώησλ κελώλ κεηά ην έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ. ε πεξίπησζε ζνβαξώλ θαξδηαθώλ παζήζεσλ, ε ζπζθεπή πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζε απόζηαζε όρη κηθξόηεξε από κηζό κέηξν από ην ζώκα. 

 

 

11. Γπλαηόηεηεο: 

Ζ «Life Balance», έρεη ζρεδηαζηεί λα εζηηάδεη θπξίσο ζε 3 ζεκεία: 

 Πξνζηαζία θαηά ησλ παξαζίησλ 

 Ρχζκηζε θαη ελαξκφληζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 

 Πξνγξακκαηηζκφ γεληθήο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο 

 

11.1. Πξνζηαζία θαηά ησλ παξαζίησλ: 

Σα αληηπαξαζηηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ζπζθεπήο Life Balance, επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

αζθαιή απνηνμίλσζε νξγάλσλ θαη ηζηψλ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, 

ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ θαη ηελ εμάιεηςε δηαθφξσλ ινηκψμεσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Ζ 

ζπζθεπή, δηαζέηεη 35 βαζηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη πνιπδχλακα, ράξε ζηελ αξρή ηεο 

βαζηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ έθζεζε ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ, εκπνδίδνληαο ηελ 

αλάπηπμε πνιιψλ αζζελεηψλ. 

 

11.1.1. Βαζηθά πξνγξάκκαηα: 

1. Έικηλζεο 
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, παζαίλνπκε δηάθνξεο εληεξηθέο ινηκψμεηο απφ άπιπηα θξνχηα, κε νξζά 

καγεηξεκέλν θξέαο θαη ςάξηα ή βξψκηθα ρέξηα, επεηδή ζην ζψκα καο εηζέβαιαλ θάπνηνη έικηλζεο 

(ζθψιεθεο). Ζ εηζβνιή απηή, δελ νδεγεί ζε ζηηγκηαίν ζάλαην, αιιά ζπληεξνχκελα απφ ηηο ηξνθέο 

πνπ βξίζθνληαη ζην αλζξψπηλν έληεξν, ηα παξάζηηα πξνθαινχλ έιιεηςε πνιιψλ ρξήζηκσλ νπζηψλ 

ζηνλ νξγαληζκνχ. Χο απνηέιεζκα, αλαπηχζζεηαη αλαηκία θαη έιιεηςε ζηδήξνπ. Οη έικηλζεο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αιινίσζε ησλ πξντφλησλ δσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηνί είλαη νη ιφγνη, 

πνπ πξνθαινχλ ηελ αξγή δειεηεξίαζε ηνπ νξγαληζκνχ καο, ηε ζηαδηαθή γεληθή αδπλακία καο, ηελ 

επεξεζηζηφηεηα, ηνπο πνλνθεθάινπο θαη ηνπο πφλνπο ζηηο αξζξψζεηο, ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο 

ηεο πξνζνρήο καο θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ ςπρνινγία καο, ελψ ζηα παηδηά, λα πξνθαιέζνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε, έιιεηςε ή 

δηαζηξνθή ηεο φξεμεο θαη εμαζζέληζε. Πνιχ ζπρλά ζηα παηδηά πνπ έρνπλ έικηλζεο, δεκηνπξγείηαη 

απμεκέλε ιαρηάξα γηα γιπθά ηξφθηκα. Ζ αλάπηπμε ησλ έικηλζσλ, κεηψλεη πεξαηηέξσ ηελ φξεμή 

καο. Όηαλ δνπλ ζην αλζξψπηλν ζψκα, ηξέθνληαη απφ ηνπο ηζηνχο ηνπ θαη απνβάινπλ ηνμηθέο 

νπζίεο. Απηέο νη ηνμίλεο, επεξεάδνπλ ηελ πεπηηθή καο νδφ θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο νιηθήο 

έθθξηζεο θαη ηεο νμχηεηαο ησλ γαζηξηθψλ πγξψλ. Δπηδεηλψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ ζηνκάρνπ θαη ησλ εληέξσλ, θαη ε παζνγφλνο κηθξνρισξίδα πνιιαπιαζηάδεηαη 

ξαγδαία. Γη’ απηφ ην ιφγν ζπρλά, έρνπκε δπζθνηιηφηεηα θαη θνχζθσκα. Σν πξφγξακκα, επηηξέπεη 

ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζψκαηνο απφ απηά ηα κηθξφβηα (ζθνπιήθηα). Δίλαη κε ηνμηθφ γηα ην αλζξψπηλν 

ζψκα. 
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Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα κία θνξά θάζε 3 εκέξεο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ 10. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

2. Αληηζεπηηθό γεληθό 

Οξηζκέλεο κηθξέο εθδνξέο ή πιεγέο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ελεξγνχ ηξφπνπ δσήο. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, απιψο ηηο αγλννχκαη, αιιά ε απνζχλζεζε ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα 

αθνινπζεζεί απφ κφιπλζε, ιφγσ δηείζδπζεο κηθξννξγαληζκψλ πνπ πξνθαινχλ ηε θιεγκνλψδε 

δηαδηθαζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα απνιπκαίλνπκε θαη ηνπνζεηνχκε αληηζεπηηθφ. Έηζη θαη ην 

αληηζεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ζπζθεπήο, ζα βνεζήζεη ζηελ απνβνιή επηβιαβψλ νπζηψλ ζην ζψκα 

θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηαρείαο αλάθακςεο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα φιεο ηηο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο. Ζ ζπρλφηεηα 

εθαξκνγήο, εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ θιεγκνλήο (2-3 θνξέο ηελ εκέξα). ηε ζπλέρεηα, 

ρξεζηκνπνηνχκε πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ γηα ηε ιέκθν, ην ήπαξ θαη ηνπο λεθξνχο. 

 

3. Βαθηεξηαθέο κνιύλζεηο (βαζηθό πξόγξακκα) 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο βαθηεξίσλ, ηδηαίηεξα ζηαθπιφθνθθνη θαη ζηξεπηφθνθθνη, βξίζθνληαη 

ζπλερψο ζην δέξκα θαη ην ζηνκαηηθφ ή ξηληθφ βιελλνγφλν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμάξζεψλ ηνπο, νη 

άλζξσπνη ζπρλά δελ έρνπλ αξθεηφ χπλν, αηζζάλνληαη θξχν ή θνχξαζε. Σν αλνζνπνηεηηθφ γίλεηαη 

αζζελέζηεξν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα βαθηήξηα μεθηλνχλ ηε βιαβεξή ηνπο επίδξαζε ζην ζψκα. 

Σν άηνκν αξρίδεη λα αηζζάλεηαη πνλφιαηκν, πςειή ζεξκνθξαζία θαη ππξεηφ. Σν πξφγξακκα, 

κεηψλεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ βαθηεξηδίσλ θαη βνεζά ην ζψκα λα απνθαηαζηήζεη ηε δχλακε 

θαη ηελ αλνζία ηνπ. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά κέρξη ηελ πιήξε αλάθηεζε. 

Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξφγξακκα Detox. 

 

4. Ηόο ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (HPV) 

Ο ηφο ηνπ ζειψκαηνο, πηζηεχεηαη φηη είλαη κηα απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κεηαδηδφκελεο απφ άλζξσπν 

ζε άλζξσπν κνιχλζεηο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζρεδφλ ην 90% ησλ αλζξψπσλ, έρνπλ ηνλ 

ηφ ζην ζψκα ηνπο θαη δελ ην ππνςηάδνληαη. Ο ηφο ηνπ ζειψκαηνο, επεξεάδεη επηζειηαθά θχηηαξα 

νιφθιεξνπ ηνπ δέξκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηνκαηηθνχ θαη γελλεηηθνχ βιελλνγφλνπ. Σν 

εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνχ, είλαη ε ηθαλφηεηα λα πξνθαιεί κε θπζηνινγηθή αλαπαξαγσγή 

θπηηάξσλ θη εκθαλίδεη θνλδπιψκαηα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ζειψκαηα. Ζ κφιπλζε 

εκθαλίδεηαη κεηά ηε δηείζδπζε ηνπ ηνχ ηνπ ζειψκαηνο, κέζσ κηθξψλ ζρηζκψλ, ηξαρχηεηαο θαη 

άιισλ κηθξνηξαπκαηηζκψλ ηνπ δέξκαηνο. ε άζηθην δέξκα, δελ ππάξρεη ινίκσμε, επεηδή ν ηφο δελ 

κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ζηα λεθξά θχηηαξα ηεο επηθάλεηαο ηνπ δέξκαηνο θαη ζηα αλψηεξα 

ζηξψκαηα ηνπ δέξκαηνο πνπ μεθινπδίδνπλ γξήγνξα. Μφλν φηαλ πξνζβάιεη ηα αλψξηκα κέξε ηνπ 

επηζειίνπ ρσξίο ηξαπκαηηζκφ, ν ηφο ηνπ ζειψκαηνο αλαπαξάγεηαη γξήγνξα θαη πξνθαιεί 

ππεξπιαζία ηνπ δέξκαηνο ή βιάβε. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά κέρξη ηελ πιήξε αλάθηεζε. 

Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξφγξακκα Detox. 

 

5. Ηόο Δπζηαίλ-Μπαξ 

Ο ηφο Epstein-Barr, αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηνχ ηνπ έξπεηα (HHV-4) θαη είλαη ε πιένλ 

δηαδεδνκέλε ηνγελήο ινίκσμε. χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο, έσο θαη ην 60% ησλ παηδηψλ θαη 

ζρεδφλ ην 100% ησλ ελειίθσλ, κνιχλνληαη κε απηφλ ηνλ ηφ. Ο ηφο Epstein-Barr, κεηαδίδεηαη κε ηνλ 

αέξα (κέζσ θηιηψλ), κέζσ κε ζεμνπαιηθήο επαθήο (θνηλά νηθηαθά αληηθείκελα) θαη ιηγφηεξν ζπρλά 

κέζσ ηνπ αίκαηνο θαη κέζσ ηεο κεηέξαο πξνο ην παηδί (θχεζε). Ζ κφλε πεγή κφιπλζεο, είλαη ν 

άλζξσπνο, ζπλήζσο αζζελήο κε ιαλζάλνληεο ή αζπκπησκαηηθνχο ηχπνπο κφιπλζεο. Ο ηφο, 

εηζέξρεηαη ζην ζψκα, κέζσ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ, απφ φπνπ δηεηζδχεη ζηνλ ιεκθηθφ ηζηφ, 
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επεξεάδνληαο ηνπο ιεκθαδέλεο, ηηο ακπγδαιέο, ην ήπαξ θαη ηε ζπιήλα. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξφληνπ θνξέα, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 1-

2 θνξέο εκεξεζίσο γηα 10 έσο 14 εκέξεο, κέρξη ηελ πιήξε αλάξξσζε. Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη 

λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

6. Γελλεηηθόο έξπεο 

Ο γελλεηηθφο έξπεο, είλαη κηα ρξφληα (καθξνρξφληα) αζζέλεηα, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ ηφ ηνπ 

απινχ έξπεηα, ηχπνπ 2. Ο ηφο παξακέλεη ζην ζψκα θαη κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί απφ ζηηγκή ζε 

ζηηγκή. Καηά κέζν φξν, ππάξρνπλ 4-5 ππνηξνπέο, θαηά ηα πξψηα δχν έηε κεηά ηε κφιπλζε. Ζ 

ππνηξνπή είλαη εθ λένπ αλάπηπμε ηεο λφζνπ. 

Δθαξκνγή: Γηα ηε ρξφληα θαηάζηαζε, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 1-2 θνξέο 

εκεξεζίσο γηα 10 έσο 14 εκέξεο, κέρξη ηελ πιήξε αλάξξσζε. Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

7. Έξπεο δσζηήξαο 

Ο ηφο ηνπ έξπεηα δσζηήξα, εηζέξρεηαη ζην ζψκα εππαζνχο αηφκνπ, κε αεξνκεηαθεξφκελε 

κεηάδνζε ή κέζσ κε ζεμνπαιηθήο επαθήο. Ο ηφο δσζηήξαο, αθνχ δηεηζδχζεη ζην αλζξψπηλν ζψκα, 

αξρηθά πξνθαιεί αλάπηπμε ηεο αλεκνβινγηάο. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε, απηφο ν ηφο δελ 

εμαθαλίδεηαη, αιιά εηζέξρεηαη ζε λεπξηθά θχηηαξα ησλ λσηηαίσλ θφκβσλ. Μπνξεί λα ππάξρεη εδψ 

θαη ρξφληα ε κφιπλζε, ρσξίο θακία εθδήισζε. Χζηφζν, ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο, ελεξγνπνηείηαη 

θαη εθδειψλεηαη σο έξπεηαο δσζηήξαο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά γηα 10 έσο 14 εκέξεο. Κάζε 

3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα 

Detox. 

 

8. Μύθεηεο θαη κνύρια 

Σν πξφγξακκα, πξνζηαηεχεη ην ζψκα απφ ηε κφιπλζε απφ θνηλνχο κχθεηεο, φπσο candida ή 

κχθεηεο κνχριαο. Απηνί νη κηθξννξγαληζκνί, απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο κηθξνρισξίδαο 

ηνπ εληέξνπ, ηνπ θφιπνπ θαη ηνπ ζηφκαηνο. Αιιά κε κείσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, ε candida αξρίδεη 

λα πνιιαπιαζηάδεηαη ελεξγά θαη λα επεξεάδεη ηνλ νξγαληζκφ. Οη κχθεηεο κνχριαο, θαηαζηξέθνπλ 

ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ζπηηηψλ ηνπο. Σν άηνκν, εηζπλέεη ηνλ αέξα πνπ γεκίδεη κε ηα 

ζπφξηα ηεο ε κχρια, αθφκε θαη ζε έλα θαζαξφ δσκάηην. Μφιηο ε αλζξψπηλε αλνζία απνδπλακσζεί, 

κεηά απφ νπνηαδήπνηε αζζέλεηα, νη θξπθνί παξάγνληεο ηoπ κχθεηα κνχριαο πνπ δεη ζηνλ 

νξγαληζκφ, αξρίδνπλ λα πξνθαινχλ αζζέλεηεο, επεξεάδνληαο ηα φξγαλα θαη ηα νζηά. Ο κχθεηαο 

κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηνμηθνχο παξάγνληεο (κπθνηνμίλεο), πνπ κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο γηα 

αλζξψπνπο θαη δψα. Μπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ κχθεηα, φηαλ ηα ζπφξηα ηνπ 

δηεηζδχζνπλ κέζα καο, κέζσ ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα, ηνπ δέξκαηνο ή ησλ ηδξνπνηψλ αδέλσλ. Ο 

κχθεηαο είλαη παληνχ, αιιά ην αγλννχκε ζπλήζσο. Μπνξεί λα θφβνπκε ηνπο πξάζηλνπο ιεθέδεο 

απφ ην ςσκί, απφ ην ηπξί, λα αθαηξνχκε ην ιεπηφ ιεπθφ ζηξψκα απφ ηελ καξκειάδα θαη απιά λα 

ηξψκε ην ππφινηπν, αιιά δελ έρνπκε απνθχγεη ηνλ επηθίλδπλν, γηαηί ν κχθεηαο είλαη παληνχ. 

Αθφκα θη αλ κφλν έλα ζεκείν ηνπ πνξηνθαιηνχ επεξεαζηεί απφ κνχρια, απηφ ζεκαίλεη φηη 

νιφθιεξν ην θξνχην είλαη ραιαζκέλν. Ζ πξφιεςε ηνπ κχθεηα candida ή κνχριαο, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία ηεο φμηλεο βάζεο, πνπ εκπνδίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

κχθεηα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 1-3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 2 έσο 4 

εβδνκάδεο. Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην πξφγξακκα Detox. 

 

9. Γξίπε 

Ζ γξίπε, είλαη κηα ζνβαξή ηνγελήο ινίκσμε. Γελ είλαη φκσο ν ίδηνο ν ηφο πνπ είλαη επηθίλδπλνο, 

αιιά νη επηπινθέο κεηά ηελ πξνζβνιή ηνπ. Με ηε ρακειή αλνζία, ην ζψκα γίλεηαη επηξξεπέο ζε 

επηζέζεηο άιισλ ινηκψμεσλ. Γηα λα απνθχγνπκε αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο 
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επηδεκίαο, ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα «Γξίπε». Γηα ηελ πξφιεςε ηεο βαθηεξηαθήο κφιπλζεο, 

ζα πξέπεη επίζεο, λα ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα «Βαζηθέο βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο» θαη 

πξνγξάκκαηα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ιεκθαδέλσλ, ηνπ ήπαηνο θαη ησλ λεθξψλ. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κία θνξά θάζε 2 εκέξεο θαη αλ είλαη απαξαίηεην, θαζεκεξηλά. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

10. Γεξκαηνκπθεηηάζεηο 

Οη παζνγφλνη κηθξνζθνπηθνί κχθεηεο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην δέξκα, πξνθαιψληαο αζζέλεηεο 

πνπ είλαη θνηλψο γλσζηέο σο δεξκαηνκχθεηεο. Οη δεξκαηνκχθεηεο, είλαη δεξκαηηθέο παζήζεηο, πνπ 

πξνθαινχληαη απφ δηάθνξνπο κχθεηεο θαη ηαμηλνκνχληαη ζπλήζσο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 

δεξκαηηθνχ εμαλζήκαηνο. Σν πξφγξακκα, βνεζά ηνλ νξγαληζκφ καο λα αθαηξέζεη ηηο ηνμίλεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ κχθεηεο, κεηψλνληαο ην θνξηίν ζηα φξγαλα θαη ηα ζπζηήκαηα, επηηαρχλνληαο 

ηελ απνκάθξπλζε επηβιαβψλ παξαγφλησλ ηνλ νξγαληζκφ καο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζεκεξηλά, κία θνξά ηελ εκέξα. Ζ 

εθαξκνγή δηαξθεί 2 εβδνκάδεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα, θξνληίδνπκε λα πίλνπκε 

θαζεκεξηλά φρη ιηγφηεξν απφ 1 κε 1,5 ιίηξν θαζαξνχ λεξνχ. 

 

11. Απνηνμίλσζε κνύρια θαη κύθεηεο 

Σν πξφγξακκα, βνεζά ηνλ νξγαληζκφ καο λα αθαηξέζεη ηηο ηνμίλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ κχθεηεο, 

κεηψλνληαο ην θνξηίν ζηα φξγαλα θαη ηα ζπζηήκαηα επηηαρχλνληαο ηελ απνκάθξπλζε επηβιαβψλ 

παξαγφλησλ απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζεκεξηλά, κία θνξά ηελ εκέξα. Ζ 

εθαξκνγή δηαξθεί 2 εβδνκάδεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα, θξνληίδνπκε λα πίλνπκε 

θαζεκεξηλά φρη ιηγφηεξν απφ 1 κε 1,5 ιίηξν θαζαξνχ λεξνχ. 

 

12. Απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνύ (Detox) 

Κάζε κέξα ηξψκε αθαηάιιειν ή επηθίλδπλν θαγεηφ, πνπ είλαη εκηηειέο θαη γξήγνξν, αλαπλένπκε 

δειεηεξηαζκέλν αέξα, πίλνπκε αιθνφι ή θάξκαθα, επηβαξπλφκαζηε κε θαπλφ ηζηγάξνπ θαη 

κνιπλφκαζηε απφ παζνγφλα κηθξφβηα. Χο απνηέιεζκα, ν νξγαληζκφο καο αξρίδεη λα δπζιεηηνπξγεί. 

Πνλνθέθαινη, εμαζζέληζε ηεο κλήκεο, δπζθνηιηφηεηα ή απψιεηα αίζζεζεο γεχζεο, είλαη κεξηθά 

απφ ηα ζπκπηψκαηα. Ση πξέπεη λα γίλεη ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο; Απνηνμίλσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ! Σν πξφγξακκα, βνεζά ζηελ επηηάρπλζε ηεο απνκάθξπλζεο επηβιαβψλ παξαγφλησλ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζεκεξηλά, κία θνξά ηελ εκέξα. Ζ 

εθαξκνγή δηαξθεί 2 εβδνκάδεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα, θξνληίδνπκε λα πίλνπκε 

θαζεκεξηλά φρη ιηγφηεξν απφ 1 κε 1,5 ιίηξν θαζαξνχ λεξνχ. 

 

13. Αθόδεπζε 

Σν πξφγξακκα, ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εθθξηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ηνμηλψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ε απμεκέλε πξφζιεςε θαζαξνχ λεξνχ 

– ηνπιάρηζηνλ 30 ml αλά θηιφ βάξνπο, ηελ εκέξα. Σν πξφγξακκα, εμαζθαιίδεη ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ηνμηλψλ απφ ηνλ νξγαληζκφ καο, ηφζν απφ ηε ρεκηθή δειεηεξίαζε, φζν θαη απφ ηα παξάζηηα 

θαη ηηο ηνμίλεο ηνπο. Ρπζκίδεη ην λεπξηθφ, αλνζνπνηεηηθφ, ιεκθηθφ θαη ελδνθξηληθφ ζχζηεκα, ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα - ζπθσηηνχ, λεθξψλ, εληέξσλ - θπθινθνξηθφ ζχζηεκα 

θαη παξαγσγή αίκαηνο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κία θνξά θάζε 3 εκέξεο. Ζ εθαξκνγή 

δηαξθεί 2 εβδνκάδεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ε απμεκέλε πξφζιεςε 

θαζαξνχ λεξνχ – ηνπιάρηζηνλ 30 ml αλά θηιφ βάξνπο, ηελ εκέξα. 
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14. Αλαπλεπζηηθή ζύζηεκα θαη κύηε 

Ζ εχθνιε αλαπλνή, είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αίζζεζε ηεο επεμίαο. Με ηελ θαθή αλαπλνή, ν 

νξγαληζκφο καο ζηεξείηαη νμπγφλν, πνπ νδεγεί ζε ππνπαξαγσγή ηεο ελέξγεηαο, πνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο θαη φιεο ηηο δσηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν 

πξφγξακκα, θαηαπνιεκά ηε ξηληθή ζπκθφξεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κία θνξά θάζε 2 εκέξεο. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

15. Candida 

Ζ Candida, είλαη δπκνκχθεηαο πνπ δεη θαη δξα ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηνπ πξνθαιεί θαληηληίαζε. 

Ζ θαληηληίαζε, είλαη κηα ζπρλή παξελέξγεηα ηεο παξαηεηακέλεο θαη αλεμέιεγθηεο πξφζιεςεο 

αληηβηνηηθψλ. Ζ παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά, θαηαζηξέθεη φια ηα βαθηεξίδηα θαη 

πξνθαιεί κηθξνβηαθή αληζνξξνπία, ε νπνία νδεγεί ζε ελεξγφ αλαπαξαγσγή θαη θαηαλνκή 

κπθήησλ. Σν πξφγξακκα, βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ, λα εκπνδίζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ δπκνκχθεηα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κία θνξά θάζε 2 εκέξεο. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

16. Candida albicans  

ρεδφλ ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε, είλαη θνξείο ηεο Candida Albicans, ηνπ παξαζηηηθνχ 

κχθεηα θαη κφλν ιίγνη ην γλσξίδνπλ. Ζ αζζέλεηα απηή, είλαη γλσζηή ζηελ ηαηξηθή σο θαληηληίαζε. 

Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, ζε λενγλά ή ελήιηθεο. Σν πξφγξακκα, πξνζηαηεχεη 

ην ζψκα απφ ην κχθεηα Candida albicans. Ο κηθξννξγαληζκφο απηφο, πξνθαιεί έλα ζχλδξνκν 

ρξφλησλ δηαηαξαρψλ, πνπ γεληθά επεξεάδνπλ ηα ελλέα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ ζψκαηνο: ην 

πεπηηθφ, ην λεπξηθφ, ην θαξδηαγγεηαθφ, ην ιεκθηθφ, ην αλαπλεπζηηθφ, ην αλαπαξαγσγηθφ, ην 

νπξνπνηεηηθφ, ην ελδνθξηληθφ θαη ην κπνζθειεηηθφ. Με ηελ πηψζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, ε Candida 

albicans αξρίδεη λα πνιιαπιαζηάδεηαη ξαγδαία θαη λα βιάπηεη ηνλ νξγαληζκφ καο. Σν πξφγξακκα, 

ξπζκίδεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ PH ηνπ νξγαληζκνχ καο, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

κχθεηα.  

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 1-3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 2 έσο 4 

εβδνκάδεο. Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην πξφγξακκα Detox. 

 

17. Δ.Coli κεηαιιαγκέλε κνξθή 

Σν πξφγξακκα, είλαη ζε ζέζε λα θαηαζηείιεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ βαθηεξίνπ E.Coli θαη λα 

απμήζεη ηελ αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ καο ζηηο επηπηψζεηο ηνπ. Σν παζνγφλν βαθηήξην, φηαλ 

εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκφ καο δηακέζνπ αθαηάιιεισλ ή θαθήο πνηφηεηαο θαγεηψλ ή λεξνχ, 

πξνθαιεί ζνβαξή δειεηεξίαζε. Σν πξφγξακκα, βνεζάεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ καο απφ 

ηνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, ρσξίο λα πξνθαιεί θακία βιάβε ζηελ εληεξηθή κηθξνρισξίδα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη θαζεκεξηλά γηα 10 έσο 20 εκέξεο. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox.  

 

18. Λέκθνο θαη απνηνμίλσζε 

Έλα απφ ηα θχξηα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ, είλαη ην 

«Λέκθνο θαη Απνηνμίλσζε». Σν ιεκθηθφ ζχζηεκα, φρη κφλν θαηαζηξέθεη επηβιαβείο θαη ηνμηθνχο 

παξάγνληεο, αιιά θαζαξίδεη απφ απηνχο, ηα φξγαλα θαη ηνπο ηζηνχο. Με ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο, ε 

πνζφηεηα επηβιαβψλ παξαγφλησλ απμάλεηαη ζην πνιιαπιάζην. Σν ιεκθηθφ ζχζηεκα, δελ είλαη ζε 

ζέζε λα ηα αθαηξέζεη φια θαη ην ζψκα κπνξεί πάιη λα ηνμηλσζεί. Σν πξφγξακκα, ζηνρεχεη ζηελ 

επηηάρπλζε ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ ιεκθαδέλσλ, ρσξίο λα επηβαξχλεη ην ίδην ην ιεκθηθφ ζχζηεκα. 

πληζηάηαη ε εθαξκνγή, κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ηηο δηαθνπέο καο, ε νπνία ζα εληζρχζεη ην 

αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα θαη ζα πξνεηνηκάζεη ην νξγαληζκφ καο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε λέεο 

ζπλζήθεο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε κία θνξά θάζε 3 εκέξεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε 
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ην πξφγξακκα, θξνληίδνπκε λα πίλνπκε θαζεκεξηλά φρη ιηγφηεξν απφ 1 κε 1,5 ιίηξν θαζαξνχ 

λεξνχ. 

 

19. Lamblia intestinalis 

Ζ Lamblia intestinalis, πξνζβάιεη κφλν ην αλζξψπηλν ζψκα πξνθαιψληαο Giardiasis. Ζ Giardiasis, 

είλαη ε κφιπλζε απφ έλαλ κνλνθχηηαξν νξγαληζκφ, ην πξσηφδσν Giardia lamblia, ην νπνίν κπνξεί 

λα κεηαθέξεηαη απφ ηα δψα, ηα πηελά θαη ηνπο αλζξψπνπο. Απηφ ην παξάζηην, έρεη ζρήκα αριαδηνχ 

θαη δηαζέηεη δχν ππξήλεο θαη ηέζζεξα δεπγάξηα πινθακηψλ. Καηνηθεί ζην ιεπηφ έληεξν (ζπλήζσο 

ζην δσδεθαδάθηπιν) θαη πξνζθνιιάηαη ζηα θχηηαξα ηεο βιελλνγφλνπ, απφ ηα νπνία απνξξνθά ηελ 

ηξνθή θαη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην έληεξν. Παξεκβαίλεη κε ηελ απνξξφθεζε ηνπ 

ιίπνπο, θαζψο θαη ηελ απνξξφθεζε άιισλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, φπσο πξσηεΐλεο, βηηακίλε Α, 

Β6, Β12 θαη νξηζκέλα κέηαιια, δεκηνπξγψληαο έηζη ειιείςεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Απηφ, 

νδεγεί ζε ππνζηηηζκφ θαη εμάληιεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθήλνληαο απξνζηάηεπην 

ηνλ νξγαληζκφ πνπ πάζρεη, έηζη ψζηε λα απνθξνχζεη δεπηεξνγελείο ινηκψμεηο, φπσο βαθηεξηαθέο ή 

κπθεηηαζηθέο ινηκψμεηο. Σα παξάζηηα εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ καο, απφ βξψκηθα ρέξηα, άπιπηα 

ηξφθηκα θαη ην επηβαξπκέλν κε ξχπνπο λεξφ. Σν πξφγξακκα, πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ καο απφ 

ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ κηθξνβίσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη ε 

ηαθηηθή ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο πξνιεπηηθφ κέηξν, καο πξνζηαηεχνπλ απφ απηνχο ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε 1-2 θνξέο ηελ εκέξα γηα 10 έσο 14 εκέξεο. Κάζε 

3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα 

Detox. 

 

20. Μπθεηίαζε πνδηώλ θαη λπρηώλ 

Ο κχθεηαο ζηα πφδηα, είλαη κηα πξνδσηθή πάζεζε νπνηαζδήπνηε θχζεο, πνπ επεξεάδεη ην δέξκα ή 

ηα λχρηα. Πην ζπρλά, ν πξσηαξρηθφο ρψξνο ηεο παζνινγηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη νη δεκφζηνη ρψξνη, 

φπσο ινπηξά, ληνπο, γπκλαζηήξηα, πηζίλεο θηι. ην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ, ε πάζεζε εκθαλίδεηαη 

ζηελ νηθνγέλεηα απφ έλα κέινο ηεο, πνπ απέθηεζε κχθεηεο. Μεηαδίδεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, κέζσ 

θνηλψλ ππνδεκάησλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο. Σν πξφγξακκα, θάλεη ηνλ νξγαληζκφ καο 

πην αλζεθηηθφ ζηηο επηπηψζεηο ησλ κπθήησλ θαη κεηψλεη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Δπηιέγνληαο απηφ ην 

πξφγξακκα γηα ηελ πξφιεςε ησλ κπθεηηαζηθψλ παζήζεσλ, ζα έρνπκε πάληα θαζαξά θαη πγηή 

πφδηα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε 2 θνξέο ηελ εκέξα γηα 15 εκέξεο, έσο ηελ 

εμάιεηςε ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ. Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην 

πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

21. Μπθόπιαζκα 

Σν Μπθφπιαζκα, είλαη παξαζηηηθφ βαθηήξην, ην νπνίν πξνθαιεί δπζκελείο επηπηψζεηο ζηνλ 

νξγαληζκφ καο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνγνληκφηεηα ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο, θιεγκνλψδεηο 

αζζέλεηεο ή λα επεξεάζεη ηελ πνξεία κηαο θχεζεο. Σν κπθφπιαζκα, ζπλήζσο, δηαγηγλψζθεηαη αξγά 

ζε πεξίπησζε αζπκπησκαηηθήο εμέιημήο ηνπ, πξνθαιψληαο κε ηε ζεηξά ηνπ, ρξφληα θιεγκνλή ηεο 

κήηξαο, ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο ή ηνπ πξνζηάηε ζηνπο άλδξεο. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ζπληζηάηαη κία θνξά θάζε 3 εκέξεο. Γηα ρξφληα 

θαηάζηαζε, ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη 1-2 θνξέο εκεξεζίσο γηα 10 έσο 14 εκέξεο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ 10. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

22. Νεκαηνζθώιεθεο  (Αζθαξίδεο) 

Ζ Αζθαξίδα, είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε νκάδα ησλ πην θνηλψλ ηχπσλ έικηλζσλ, ζε 

πνιπθπηηαξηθνχο νξγαληζκνχο. Οη πην γλσζηνί εθπξφζσπνη ησλ λεκαησδψλ (ζηξνγγπιά 

ζθνπιήθηα) γηα εκάο, είλαη νη αζθαξίδεο θαη νη ζθψιεθεο. Εψληαο ζηα έληεξα ηνπ αλζξψπνπ, 

ηξέθνληαη κε ηνπο ηζηνχο ηνπο θαη απειεπζεξψλνπλ ηνμίλεο. Σν πξφγξακκα, θαζαξίδεη ηνλ 
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νξγαληζκφ καο απφ απηέο ηηο ηνμίλεο. Σν πξφγξακκα είλαη απνιχησο αζθαιέο γηα ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ζπληζηάηαη κία θνξά θάζε 3 εκέξεο. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ  10. Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

23. Ομεία αλαπλεπζηηθή ηνγελή ινίκσμε (ARVI) 

Οη πην νμείεο αλαπλεπζηηθέο ηνγελείο ινηκψμεηο, είλαη αεξνκεηαθεξφκελεο. Κάπνηνο κπνξεί λα 

θηεξληζηεί ζηε δνπιεηά, ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζέηνληαο ακέζσο ηνλ 

πεξίγπξφ ηνπ ζε θίλδπλν! Δάλ βξίζθεζηε ζηελ ίδηα αίζνπζα κε έλα άξξσζην άηνκν ή αηζζάλεζηε λα 

θξπψλεηε πνιχ, ζα πξέπεη λα ιάβεηε πξνιεπηηθά κέηξα ρξεζηκνπνηήζηε ην πξφγξακκα «ARVI». 

Θα απνηξέςεη ηελ πξνζβνιή ηψλ θαη ζα πξνζηαηεχζεη ηνλ νξγαληζκφ ζαο. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ζπληζηάηαη γηα ρξήζε δχν θνξέο ηελ εκέξα. Κάζε 3 

εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα 

Detox. 

 

24. Δληεξνβίσζε 

Ζ Δληεξνβίσζε, είλαη ε ζπλεζέζηεξε παξαζηηηθή αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ έικηλζεο. Οη 

έικηλζεο, βξίζθνληαη ζπρλά ζε παηδηά, έηζη, ε εληεξνβίσζε είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο έικηλζσλ. Ζ 

κφιπλζε κεηαδίδεηαη ζπρλά, κε ηα άπιπηα θξνχηα, κή θαιά ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν θξέαο θαη 

ςάξη, βξψκηθα ρέξηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ εληεξηθή δπζιεηηνπξγία, δειεηεξίαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ καο θαη έληνλε θαγνχξα ηεο πξσθηηθήο πεξηνρήο. Σν πξφγξακκα, θαζαξίδεη ηνλ 

νξγαληζκφ καο απφ απηά ηα κηθξφβηα. Δίλαη απνιχησο αζθαιέο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ζπληζηάηαη γηα ρξήζε κία θνξά θάζε 3 εκέξεο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ  10. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

25. Λεκθηθή απνηνμίλσζε 

Σν ιεκθηθφ ζχζηεκα, είλαη ηκήκα ηνπ αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζπκπιεξψλεη ην θαξδηαγγεηαθφ 

ζχζηεκα. Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεηαβνιηζκφ θαη θαζαξηζκφ ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ ηζηψλ ηνπ 

ζψκαηνο. Σν πξφγξακκα, ελεξγνπνηεί ηε ιέκθν θαη ηελ θηλεί αξγά θαη ππφ ειαθξά πίεζε. Δπηηξέπεη 

ζην ιεκθηθφ ζχζηεκα λα απνβάιεη ηηο ηνμίλεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ιέκθνπ. 

ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ήπαξ, ηδηαίηεξα επαηίηηδα, πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πάγθξεαο, παξαηεηακέλεο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιέκθν, θ.α. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ζπληζηάηαη γηα ρξήζε κία θνξά θάζε 3 εκέξεο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ, δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ  10. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

26. Πεξηνδνληίηηδα 

Σα νχια, είλαη ηζηνί πνπ πεξηβάιινπλ ην δφληη θαη ην ζπγθξαηνχλ ζηε ζέζε ηνπ. Ζ πεξηνδνληίηηδα, 

είλαη κηα ζπζηεκαηηθή βιάβε ηνπ πεξηνδνληηθνχ ηζηνχ. Γελ είλαη κηα απνκνλσκέλε δηαδηθαζία, 

αιιά πάληα κηα γεληθεπκέλε αζζέλεηα πνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Παξφιν 

πνπ δελ είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλν, ν θχξηνο θίλδπλνο είλαη φηη δελ έρεη εκθαλή ζπκπηψκαηα θη έηζη, 

ζπλήζσο, αξρίδνπκε ηε ζεξαπεία πνιχ αξγά. Δπηπιένλ, νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, κπνξεί λα 

αξρίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη ζε θνηιφηεηεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ιφγσ ηεο αηξνθίαο ησλ ηζηψλ, 

επηβαξχλνληαο έηζη πεξαηηέξσ ηελ πγεία καο. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ζπληζηάηαη κία θνξά θάζε 3 εκέξεο. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ, δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ  10. Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 
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27. Πξσηόδσα 

Σν πξφγξακκα, πξνζηαηεχεη απφ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ καο, ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ κνλνθχηηαξσλ παξαζίησλ. Ζ κφιπλζε κεηαδίδεηαη ζπρλά, κε ηα άπιπηα θξνχηα, βξψκηθα 

ρέξηα θαη κε θαζαξφ λεξφ. Σν πξφγξακκα, επεξεάδεη ηα πξσηφδσα, θαηαζηξέθνληάο ηα. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη ε ηαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο πξνιεπηηθφ 

κέηξν, καο πξνζηαηεχεη απφ απηνχο ηνπο κηθξννξγαληζκνχο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε 1-2 θνξέο ηελ εκέξα γηα 10-14 εκέξεο. Κάζε 3 

εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα 

Detox. 

 

28. Έξπεο απιόο 

Ο ζηνκαηηθφο έξπεο, είλαη ε πην θνηλή κνξθή ηνπ έξπεηα. Μπνξεί επίζεο, λα εκθαληζηεί ζηα 

γελλεηηθά φξγαλα, ην ιαηκφ, ην θεθάιη ή ηα ρέξηα σο κηθξέο θζνξέο ή θπζηίδηα. Ο έξπεο, κπνξεί λα 

εηζέιζεη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, πξνθαιψληαο δηάθνξεο δηαηαξαρέο. Παξακέλεη ζηα λεπξηθά 

θχηηαξα αζπκπησκαηηθά θαη εθδειψλεηαη κφλν φηαλ ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα κεηψλεηαη. Ο 

ηφο θνξέαο, κπνξεί λα κνιχλεη άιινπο αλζξψπνπο κέζα απφ ην θηιί, ή κέζα απφ αλνηθηέο πιεγέο 

ηνπ δέξκαηνο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε 1-3 θνξέο ηελ εκέξα γηα κία εβδνκάδα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κία θνξά ηελ εκέξα γηα 3 εβδνκάδεο. Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ 

ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

29. Ρνηατόο 

Ο ξνηατφο, είλαη έλαο εηδηθφο παζνγφλνο παξάγνληαο, πνπ πξνθαιεί εληεξηθή γξίπε κε έληνλε 

δειεηεξίαζε, αθπδάησζε ηνπ ζψκαηνο θαη δηάθνξα ζπκπηψκαηα ηνπ θξπνινγήκαηνο. Δάλ ήζαζηε 

ζην ίδην δσκάηην κε έλα άξξσζην άηνκν ή αηζζαλζήθαηε πνιχ θξχν, πξέπεη λα ιάβεηε πξνιεπηηθά 

κέηξα, ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην πξφγξακκα. Θα απνηξέςεη ηελ πξνζβνιή απφ ηνχο θαη ζα 

πξνζηαηεχζεη ην ζψκα ζαο. Σν πξφγξακκα, ζα βνεζήζεη επίζεο ζηελ απνθπγή αλάπηπμεο 

αζζελεηψλ, κεηά απφ επαθή κε άξξσζην άηνκν. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ζπληζηάηαη γηα ρξήζε δχν θνξέο ηελ εκέξα. Κάζε 3 

εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox  

 

30. ηαθπινθνθθηθέο θαη ζηξεπηνθνθθηθέο ινηκώμεηο 

Οη ζηαθπιφθνθθνη θαη νη ζηξεπηφθνθθνη, βξίζθνληαη ζπλερψο ζην δέξκα θαη ζην ζηνκαηηθφ ή 

ξηληθφ βιελλνγφλν. πρλά φηαλ ηαμηδεχνπκε, δελ έρνπκε αξθεηφ χπλν, θξπψλνπκε ή θνπξαδφκαζηε. 

Σν αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα είλαη εμαζζελεκέλν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη θφθθνη, αξρίδνπλ ήδε 

λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ νξγαληζκφ καο. Κάπνηνη αηζζάλνληαη πνλφιαηκν ή ππξεηφ. Σν 

πξφγξακκα, κεηψλεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ θφθθσλ, επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ καο λα 

απνθαηαζηήζεη ηε δχλακε θαη ηελ αλνζία ηνπ. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά κέρξη ηελ πιήξε αλάθηεζε. 

Κάζε 3 εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξφγξακκα Detox  

 

31. Σνμόπιαζκα 

Σν ηνμφπιαζκα, είλαη πξσηφδσν. Όηαλ εηζέξρεηαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ην ηνμφπιαζκα 

αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη. Δηζέξρεηαη ζην ζψκα, κεηά απφ επαθή κε γάηεο, αθνχ νη γάηεο είλαη ν 

βαζηθφο θνξέαο ηεο ηνμνπιάζκσζεο. Σν πξφγξακκα, πξνζηαηεχεη απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

ηνμνπιάζκαηνο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη ε ηαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνιεπηηθφ κέηξν, καο πξνζηαηεχεη απφ απηνχο ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε 1-2 θνξέο ηελ εκέξα γηα 10-14 εκέξεο. Κάζε 3 

εκέξεο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα 

Detox. 
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32. Δλίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ 

Σν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ καο λα αληηζηέθεηαη ζηε δξάζε 

παζνγφλσλ ηψλ, βαθηεξηδίσλ θαη άιισλ επηβιαβψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Όζν ηζρπξφηεξν 

είλαη ην αλνζνπνηεηηθφ καο, ηφζν ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο έρνπκε λα λνζήζνπκε. Ζ ελίζρπζε ηεο 

άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ καο, είλαη ην θιεηδί ηεο επεμίαο. Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί, κε ηελ απνβνιή 

θαθψλ ζπλεζεηψλ, ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Σν πξφγξακκα, 

δηαηεξεί ηζρπξφ ην αλνζνπνηεηηθφ καο θαη παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία απφ νπνηεζδήπνηε 

εμσηεξηθέο επηπηψζεηο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη κία θνξά ηελ εκέξα γηα 10-14 εκέξεο, ακέζσο κεηά ην 

μχπλεκα.  

Πξνζνρή! Ζ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ ηνλ χπλν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αυπλία. 

 

33. Οπξεόπιαζκα 

Σν νπξεφπιαζκα, είλαη ην κηθξφηεξν βαθηήξην πνπ θαηνηθεί ζηνλ βιελλνγφλν ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ θαη ζην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Σν νπξεφπιαζκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θιεγκνλή 

νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο, ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, ηεο νπξήζξαο, ηνπ πξνζηάηε, ησλ φξρεσλ θαη ησλ 

επηζεθψλ ηνπο, ηνπ γπλαηθείνπ θφιπνπ, ηεο κήηξαο θαη ησλ επηζεθψλ ηνπο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θαη θιεγκνλή ησλ αξζξψζεσλ, εηδηθά ζε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα θαηά ησλ 

ινηκψμεσλ ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, είλαη κεξηθέο θνξέο αλίθαλα λα παξέρνπλ ηελ απφιπηε 

αζθάιεηα. Γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηνλ εαπηφ καο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πξφγξακκα 

«Αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα», πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε ελφο επξένο θάζκαηνο ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδφκελσλ ινηκψμεσλ. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη κία θνξά ηελ εκέξα γηα 10 έσο 20 εκέξεο. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

34. Διθνβαθηεξίδην 

Σν Διθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ, είλαη έλα κνλαδηθφ επηβιαβήο βαθηήξην, ην νπνίν πξνθαιεί 

πνιπάξηζκεο αζζέλεηεο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. Δίλαη απνδεδεηγκέλν, φηη αληηζηέθεηαη εχθνια 

ζηελ ηζρπξή θαηαζηξεπηηθή δξάζε ηνπ ηππηθνχ φμηλνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζηνκάρνπ. Με εθθχζεηο, 

ην βαθηήξην θηλείηαη ζην βιελλνγφλν ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ θαη ζε φηη ζπλδέεηαη κε απηφ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ κηθξννξγαληζκψλ απηψλ, επεξεάδνληαη επηδήκηα φια ηα 

θχηηαξα ηνπ ζηνκάρνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε δηάθνξεο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο. Μέρξη ζήκεξα, 

ε θαηαζηξνθή ησλ επηβιαβψλ βαθηεξίσλ, γηα ηελ πξφιεςε ηεο αλαπφθεπθηεο αλάπηπμεο πνιιψλ 

παζνινγηψλ, δελ ήηαλ δπλαηή. Σν πξφγξακκα, νκαινπνηεί ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εληέξσλ θαη ηνπ 

ζηνκάρνπ θαη απνκαθξχλεη ηηο βιαβεξέο νπζίεο απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη κία θνξά ηελ εκέξα γηα 10 έσο 20 εκέξεο. Κάζε 3 εκέξεο, 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα Detox. 

 

34. Χιακπδίαζε 

Ζ Υιακπδίαζε, είλαη κηα νκάδα ινηκψμεσλ, νμείαο θαη ρξφληαο θχζεσο, πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ελδνθπηηαξηθά παξάζηηα, ηα ριακχδηα. Δίλαη κία απφ ηηο πην ζπρλέο νπξνγελλεηηθέο ινηκψμεηο, 

ζπρλά αζπκπησκαηηθέο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, απφ 5% έσο 15% ησλ λεαξψλ 

ζεμνπαιηθά ελεξγψλ αηφκσλ, κνιχλνληαη κε ριακχδηα. Σα ριακχδηα επίζεο, είλαη πνιιέο θνξέο ε 

αηηία γηα ηελ ππνγελλεηηθφηεηα ησλ δεπγαξηψλ. Σν πξφγξακκα, πξνιακβάλεη ηε κφιπλζε απφ 

ελδνθπηηαξηθά παξάζηηα, φπσο ηα ριακχδηα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπλίζηαηαη 1-2 θνξέο ηελ εκέξα γηα κηα πνξεία 10 έσο 20 εκεξψλ. 

Μφιηο νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα, ρξεζηκνπνηνχκε ηα αλάινγα πξνγξάκκαηα απνηνμίλσζεο, γηα 

ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ιέκθνπ, ηνπ ήπαηνο θαη ησλ λεθξψλ. 
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11.2. Ρύζκηζε θαη ελαξκόληζε ηνπ ζώκαηνο: 

Σα πξνγξάκκαηα ξχζκηζεο θαη ελαξκφληζεο ηεο ζπζθεπήο Life Balance, βαζίδνληαη ζηα πηινηηθά 

έξγα ησλ R. Voll θαη A. Sramer, πνπ κειεηνχλ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηνπ ζψκαηνο. 

χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, θάζε φξγαλν έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηαιαληψζεηο. Οη ηαιαληψζεηο ησλ 

νξγάλσλ πνπ λνζνχλ, δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ πγηή. Ζ ζπζθεπή Life Balance, έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

λα βειηηψλεη ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. Κάζε αλζξψπηλν φξγαλν, έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ πνπ εθπέκπνληαη απφ απηφ. Με ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ πιεπξηθψλ 

παξαγφλησλ, απηνί νη παξάκεηξνη, απνθιίλνπλ απφ ηνλ θαλφλα θαη αλαπηχζζεηαη ε έθζεζε ζε 

αζζέλεηεο. Απηή ε ηάζε, είλαη ζπλήζσο ζε κεγάιεο πφιεηο, κε γξήγνξν ξπζκφ δσήο, πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ άγρνο. Ζ ζπζθεπή, δηαζέηεη 35 βαζηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε 

δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο. Δηδηθέο ζπρλφηεηεο βηνζπληνληζκνχ ρακειήο έληαζεο, 

πξνζνκνηψλνπλ ηηο ηαιαληψζεηο ησλ πγηψλ νξγάλσλ θαη επαλαθέξνπλ ηνλ νξγαληζκφ καο ζηηο 

πγηείο ηαιαληψζεηο, πξνσζψληαο ηελ απηνζεξαπεία ηνπ. 

 

Πξνζνρή! Ζ ζπζθεπή, επεξεάδεη ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, ρσξίο λα πξνθαιεί αληζνξξνπία 

ηεο ελεξγεηαθήο πιεξνθνξηθήο ηζνξξνπίαο, γεληθά θαη ηνπηθά (κέζσ ηεο πεξηνρήο πξνβνιήο 

νξγάλσλ), πξνζαξκόδνληαο όια ηα εζσηεξηθά όξγαλα ζηηο πγηείο ηαιαληώζεηο. Βειηηώλεη ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ, ελώ θαηαπνιεκά ην ζηξεο θαη ηε ρξόληα θόπσζε. 
 

11.2.1. Βαζηθά πξνγξάκκαηα: 

1. Αιιεξγία 

Ζ αιιεξγία, είλαη ε απμεκέλε επαηζζεζία ηνπ ζψκαηνο ζε νπζίεο, πξντφληα, καιιί, ζθφλε, γχξε 

θαη ρεκηθά ή κνιπζκαηηθά κέζα. ρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, πάζρεη απφ 

αιιεξγίεο. Ζ θνηλή αηηία ησλ αιιεξγηψλ, είλαη ν ππνζηηηζκφο θαη ν αλζπγηεηλφο ηξφπνο δσήο. Σν 

πξφγξακκα, βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ αιιεξγίαο, κεηψλεη ηηο 

εθδειψζεηο αιιεξγηψλ, αλαθνπθίδεη ηελ αλζξψπηλε πάζεζε θαη ζηαζεξνπνηεί ην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά ην πξσί, 

κία θνξά ηελ εκέξα γηα 5 εκέξεο. Γηα λα θαηαπνιεκήζνπκε ηηο αιιεξγηθέο επηζέζεηο, ην 

πξφγξακκα ζπληζηάηαη 1-2 θνξέο ηελ εκέξα. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα 

αηζζαλζνχκε θαιχηεξα, θαζψο έρεη επίδξαζε θαη ζηελ ηγκνξίηηδα, δηεπθνιχλνληαο ηελ αλαπλνή. 

 

 

 

2. Δλεξγνπνίεζε επαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Σν ήπαξ, είλαη έλα κνλαδηθφ φξγαλν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν φξγαλν ζην 

αλζξψπηλν πεπηηθφ ζχζηεκα. ε αληίζεζε κε άιια εζσηεξηθά φξγαλα πνπ επζχλνληαη γηα ιίγεο ή 

αθφκε θαη κία δηαδηθαζία, ην ήπαξ εθηειεί ζρεδφλ πεληαθφζηεο ιεηηνπξγίεο. Λεηηνπξγεί σο 

ηεξάζηην θίιηξν, θηιηξάξεη ην αίκα, απνκαθξχλεη ηηο ηνμίλεο, ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή ηεο ρνιήο θαη 

ην επίπεδν ηνπ ιίπνπο θαη ησλ πδαηαλζξάθσλ ζην ζψκα. Ο άκεζνο ξφινο ηνπ, έγθεηηαη ζην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ κηζνχ ηεο αλζξψπηλεο ιεκθαδεληθήο νπξίαο. 

ε έιιεηςε ελέξγεηαο, απηφ είλαη ε κπαηαξία καο ή κηα εθεδξηθή γελλήηξηα, θαζψο πεξηέρεη 

γιπθνγφλν, ην νπνίν ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο κεηαηξέπεηαη ζε γιπθφδε, ππνζηεξίδνληαο δσηηθέο 

δπλάκεηο ηνπ ζψκαηνο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε κία θνξά ηελ εκέξα. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηνχκε, 

ζα πξέπεη λα πίλνπκε θαζεκεξηλά φρη ιηγφηεξν απφ 1-1,5 ιίηξν θαζαξνχ λεξνχ. 

 

3. Δλεξγή πξνζηαζία 

Σν αλζξψπηλν ζψκα, πθίζηαηαη ζε ζπλζήθεο δηαξθνχο κεηαβνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη δηαξθψο. Πνιιέο εμσηεξηθέο επηξξνέο, 

ζεσξνχληαη επηβαξπληηθέο γηα ηνλ νξγαληζκφ καο. Ζ πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηελ πγεία καο, είλαη 

ε ηζνξξνπία φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα απηνξπζκίδνληαη. 
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Ζ πγηεηλή δηαηξνθή, ν θαζαξφο αέξαο, ε ηαθηηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα «Δλεξγή πξνζηαζία», είλαη νη πξψηνη βνεζνί ζηε 

θξνληίδα ηεο πγείαο καο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά ην πξσί.  

Πξνζνρή! Ζ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ ηνλ χπλν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αυπλία. 

 

4. Αληηθξαδαζκηθό πξόγξακκα 

Σν ζχλδξνκν ησλ θξαδαζκψλ, πξνθαιείηαη απφ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε θξαδαζκνχο. Οη 

θξαδαζκνί ρσξίδνληαη ζε ηνπηθά (απφ εξγαιεία ρεηξφο) θαη γεληθά (απφ κεραλέο, εμνπιηζκφ, 

θηλνχκελα νρήκαηα ή ππφγεηα). Ζ επηβάξπλζε απφ θξαδαζκνχο, βξίζθεηαη ζε πνιιά επαγγέικαηα. 

Ζ καθξνρξφληα έθζεζε ζε θξαδαζκνχο, έρεη πνιχ βιαβεξή επίδξαζε ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη 

ζηνπο άλδξεο πξνθαιεί αληθαλφηεηα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο, φηαλ είλαη 

απαξαίηεην. Ζ ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ηζέπε ή ζην ηακπιφ ηνπ νρήκαηνο. 

 

5. Αληηζηξέο (δηαηαξαρή ύπλνπ) 

Κάζε κέξα, αληηκεησπίδνπκε αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο: ζηε δνπιεηά, ζην δξφκν, ζην ζπίηη, αθφκα θαη 

ζηηο δηαθνπέο. Μηα πγηεηλή θαη θαηαξηηζκέλε θαηάζηαζε πλεχκαηνο, θαηαζηέιιεη εχθνια ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ ζηξεο. Με ζπλερή άγρνο ή κε απφηνκε αιιαγή ηνπ ζχλεζεο ξπζκνχ ηεο δσήο καο, ν 

νξγαληζκφο καο κπνξεί λα ρξεηαζηεί βνήζεηα. Σν πξφγξακκα «Antistress», είλαη ν βνεζφο καο ζε 

θάζε δχζθνιε θαηάζηαζε, πνπ αθνινπζείηαη απφ ςπρνινγηθφ ή ζσκαηηθφ άγρνο. Βειηηψλεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνάγεη ηνλ γξήγνξν θαη βαζχ χπλν. Δπίζεο, έρεη κηα 

θαηαπξαυληηθή επίδξαζε ζε άιια βηνινγηθά ζπζηήκαηα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ιίγν πξηλ απφ ηελ ψξα ηνπ χπλνπ, 

ηνπνζεηψληαο ηε ζπζθεπή θάησ απφ ην καμηιάξη. Δάλ εμαθνινπζνχκε λα κελ κπνξνχκε λα 

απνθνηκεζνχκε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, επαλαιακβάλνπκε ηε ζπλεδξία. 

Πξνζνρή! Απηφ ην πξφγξακκα, δελ ζπληζηάηαη γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζία ή ηεο 

νδήγεζεο. 

 

6. Αξζξίηηδα – Αξζξώζεηο 

Οη πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ή ν πφλνο ζηηο αξζξψζεηο, δελ καο επηηξέπνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ ηθαλφηεηα δξάζεο καο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα πεξηνξηζκέλε 

θηλεηηθφηεηα, είλαη ε δηαηαξαρή ηεο παξνρήο αίκαηνο ζηηο αξζξψζεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ηνμηθψλ 

νπζηψλ ζε απηέο. Σν πξφγξακκα, βειηηψλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη εμαιείθεη ηηο 

επηβιαβείο νπζίεο, πνπ καο απνηξέπνπλ λα απνιακβάλνπκε πιήξσο ην αγαπεκέλν καο ρφκπη, λα 

ήκαζηε ελεξγνί θαη πγηείο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε κία θνξά θάζε δχν εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. 

 

7. Βξνγρόζπαζκνο 

Σν πξφγξακκα είλαη θαηάιιειν, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ βξφγρσλ θαη ησλ 

πλεπκφλσλ, ηελ νκαινπνίεζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο, ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπαζκψλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο παξνρήο αίκαηνο θαη ηελ απνξξφθεζεο νμπγφλνπ. Σνπνζεηνχκε ηε ζπζθεπή ζηελ 

ηζέπε ηνπ ζηήζνπο, θνληά ζηνπο πλεχκνλεο. ε βαξηέο πεξηπηψζεηο, επαλαιακβάλνπκε ην 

πξφγξακκα δχν θνξέο. 

Δθαξκνγή: Υξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα, φηαλ έρνπκε βξνγρηθνχο ζπαζκνχο. 

 

8. Βαζύο θαζαξηζκόο νξγαληζκνύ 

Κάζε κέξα, πέθηνπκε ζηελ παγίδα δπζάξεζησλ πξαγκάησλ - θαγεηφ, αίζζεκα βάξνπο ζην ζηνκάρη, 

δπζθνξία, θφπσζε, δηαηαξαρή ηεο πέςεο, αθφκε θαη δειεηεξίαζε. Γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ 

νξγαληζκφ καο λα μεπεξάζεη ην θνξηίν, ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα «Βαζχο θαζαξηζκφο», πνπ 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα απνβάιεη ηηο ηνμίλεο απφ ην ζψκα καο, δηαθφξσλ πξνειεχζεσλ.   
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Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή, φπνπ είλαη απαξαίηεην. Ζ 

ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ηζέπε ηνπ ζηήζνπο ή ζηελ πεξηνρή ηνπ δηαθξάγκαηνο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα πίλνπκε πφζηκν λεξφ, ζε πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1-

1,5 ιίηξν εκεξεζίσο.  

 

9. Βαζύο ζεξαπεπηηθόο θαζαξηζκόο 

Σν πξφγξακκα, απνβάιεη ηηο ηνμίλεο απφ ην ζψκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νμείαο επηδείλσζεο ή 

ρξφληαο δηεξγαζία ζην ζψκα. Δίλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ απνηνμίλσζε κέζσ ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζε κνξηαθφ βάξνο έσο 4.000mol, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηα δειεηήξηα θηδηψλ. Σν 

πξφγξακκα, έρεη ιεηηνπξγήζεη θαιά γηα ηελ αλάθακςε ηνπ νξγαληζκνχ, κεηά απφ ζηελ ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε αιθνφι θαη ηξνθηθή δειεηεξίαζε. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή, φπνπ είλαη απαξαίηεην. Ζ 

ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ηζέπε ηνπ ζηήζνπο ή ζηελ πεξηνρή ηνπ δηαθξάγκαηνο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα πίλνπκε πφζηκν λεξφ, ζε πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1-

1,5 ιίηξν εκεξεζίσο.  

 

10. Καηάζιηςε 

Σν άγρνο θαη ν θφβνο, είλαη ζεκάδηα ηεο θαηάζιηςεο. Πνιχ ζπρλά, απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ζε 

ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη δπζαξέζθεηα. Οη θνβίεο είλαη ηζρπξφο 

παξάγνληαο, πνπ εκπνδίδεη έλα άηνκν λα αλαθαιχςεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ επηηπρία ηνπ. Σν 

πξφγξακκα, επηηξέπεη γηα λα ζηακαηήζεη ε θαηάζιηςε, κεηψλεη ην άγρνο, νκαινπνηεί ηνλ χπλν, 

βειηηψλεη ηε δηάζεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα θαζεκεξηλή ρξήζε 1 θνξά ηελ εκέξα, ην πξσί ή ην 

βξάδπ. 

 

11. Απνηνμίλσζε ήπαηνο 

Σν ήπαξ, είλαη ην θχξην φξγαλν εμνπδεηέξσζεο ηνμηθψλ θαη άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ, πνπ 

παξάγνληαη ζην ζψκα. ην ζπθψηη, φηαλ πέθηεη κεγάιν θνξηίν, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

κεηψλεηαη θαη πξέπεη λα θαζαξηζηεί απφ ηηο ηνμίλεο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ρξεζηκνπνηείηαη 1 θνξά αλά 3 εκέξεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην 

πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα πίλνπκε πφζηκν λεξφ, ζε πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1-1,5 ιίηξν εκεξεζίσο. 

 

12. Εσηηθή ελέξγεηα 

Ζ δσηηθή ελέξγεηα, είλαη ην πψο έλα άηνκν αηζζάλεηαη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ επηζπκία γηα δσή. Σν 

πφζν ν ίδηνο ζέιεη, κπνξεί, αλαδεηεί θαη δεκηνπξγεί. Απηή ε ελέξγεηα πνπ δηαπεξλά θαη γεκίδεη φια 

ηα θχηηαξα θαη ηα άηνκα ηνπ ζψκαηφο καο, ελψλνληάο ηα ζε κηα εληαία κνλάδα. ε έλα εληαίν 

νινθιεξσκέλν νξγαληζκφ, πξνθαιψληαο κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα πνπ δνλνχληαη ζε κηα 

δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα. πλδπαζηηθά νινθιεξσκέλε. Σέινο, ζε έλα ηζρπξφ θπζηθφ δέθηε 

ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ. Σν πξφγξακκα, απμάλεη ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νκαινπνηεί ηνλ 

χπλν, αλαθνπθίδεη απφ ην άγρνο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο. 

Δθαξκνγή: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 1 θνξά ηελ εκέξα. 

 

13. Γπζθνηιηόηεηα 

Γπζθνηιηφηεηα, είλαη ε αξγή, θνπηαζηηθή ή ζπζηεκαηηθή έιιεηςε ησλ θηλήζεσλ ηνπ εληέξνπ. Ζ 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν έρεη γηα πεξηζζφηεξν απφ 24 ψξεο λα αλαθνπθηζηεί. Λίγνη 

είλαη απηνί πνπ γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά ην ξφιν ηνπ παρένο εληέξνπ ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο θαη 

ζηαζεξήο πγείαο. Οη ζνθνί ηεο αξραηφηεηαο, ηνπ Θηβέη θαη ηεο Αηγχπηνπ νη ζεξαπεπηέο, γλψξηδαλ 

ηελ αιήζεηα γηα ην πψο λα είλαη θάπνηνο πγηήο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Υξεζηκνπνηψληαο ην 

πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα πίλνπκε πφζηκν λεξφ, ζε πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1-1,5 ιίηξν εκεξεζίσο. 
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14. Αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα 

Ζ αλνζία, είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ καο λα αληηζηέθεηαη ζε επηβιαβείο παξάγνληεο. Όζν 

ηζρπξφηεξε είλαη ε αλνζία καο, ηφζν ιηγφηεξν ήκαζηε εθηεζεηκέλνη ζε αζζέλεηεο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο: Καθέο ζπλήζεηεο, κε 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, κε πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Σν πξφγξακκα, έρεη δηεγεξηηθφ απνηέιεζκα ζην 

ζψκα, απμάλεη ηελ αληνρή ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη βειηηψλεη ηε ζσκαηηθή άζθεζε. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Ηδαληθφ γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θξχν. 

Πξνζνρή! Ζ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ ηνλ χπλν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αυπλία. 

 

15. Θεξαπεία δέξκαηνο (ξύζκηζε) 

Ζ αλαγέλλεζε ηνπ δέξκαηνο, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απνθαζηζηά ηνπο ηζηνχο κεηά απφ κεραληθή 

βιάβε. Ζ εκθάληζε νπιψλ θαη ηρλψλ, εμαξηάηαη απφ ην πφζν γξήγνξα ηξέρεη απηή ε δηαδηθαζία. 

Μηα ηέηνηα αλάθακςε, αθνξά ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ηε δηαηξνθή θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο. Απηφ ην πξφγξακκα, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ην ζψκα καο θαηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ δέξκαηνο κεηά απφ κεραληθέο βιάβεο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. 

 

16. Βειηίσζε επαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Οη θπζηθέο δηαδηθαζίεο αλαγέλλεζεο, είλαη πξαγκαηηθή ζσηεξία γηα ην ήπαξ. ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ αζζελεηψλ ηνπ ήπαηνο, εκθαλίδεηαη ε απφγλσζε θαη ε εγθαηάιεηςε, δεδνκέλνπ 

φηη ην ζπθψηη είλαη ίζσο ην κφλν φξγαλν πνπ είλαη ζε ζέζε λα αλαθάκςεη πιήξσο, αθφκα θαη κεηά 

απφ ζνβαξή βιάβε ησλ θπηηάξσλ ηνπ. Αθφκε θαη αλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ήπαηνο είλαη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο, ηα ππφινηπα πγηή θχηηαξα κπνξνχλ, δηα βαζκηαίαο δηαίξεζεο, ηειηθά λα ιάβνπλ ρψξα 

ησλ ηξαπκαηηψλ θαη λα εθηειέζνπλ ην έξγν ηνπο ζην έπαθξν. (φπσο ε ηθαλφηεηα κηαο ζαχξαο λα 

μαλαδεκηνπξγήζεη νπξά). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε θχζε πξνζηαηεχεη κε αμηνπηζηία ην ήπαξ, έλα 

φξγαλν, φπνπ ρσξίο απηφ είλαη αδχλαηε ε θπζηνινγηθή δσηηθή δξαζηεξηφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ καο. ηηο πεξηζζφηεξεο ζνβαξέο αζζέλεηεο ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ, ην ζπθψηη κπνξεί λα 

ζσζεί θαη λα αλαθηεζεί. Σν πξφγξακκα, ζα ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηεο επαλάθηεζεο ηνπ ήπαηνο, 

κεηά απφ αζζέλεηα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. 

 

17. Καθή δηαδηθαζία επνύισζεο 

Σν πξφγξακκα, επηηξέπεη ηνλ ζπγρξνληζκφ, ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αχμεζε ηεο αγσγηκφηεηαο ησλ κεζεκβξηλψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο πιήξνπο θπθινθνξίαο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ αίκαηνο. Βειηηψλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, 

ην κεηαβνιηζκφ, ελεξγνπνηεί ηα θχηηαξα, απμάλεη ηε δσηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο, βνεζάεη λα κελ 

πήδεη ην αίκα θαη ην θαζαξίδεη κεηψλνληαο ηα ππνιείκκαηά ηνπ. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο, φπνπ 

απαηηείηαη. 

 

18. Πάγθξεαο (ζπρλόηεηεο ειέγρνπ) 

Σν πάγθξεαο, είλαη έλα κνλαδηθφ φξγαλν. Απηφο είλαη ν κφλνο αδέλαο ζην αλζξψπηλν ζψκα, πνπ 

έρεη κηθηή έθθξηζε. Παξάγεη νξκφλεο πνπ ξπζκίδνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο κεηαβνιηζκνχ θαη σο εθ 

ηνχηνπ, ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην φξγαλν ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο. Σαπηφρξνλα, ην πάγθξεαο 

απειεπζεξψλεη έλδπκα ζηελ θνηιφηεηα ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη επνκέλσο είλαη πεπηηθφ φξγαλν. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο, φπνπ 

απαηηείηαη. Δπηζπκεηή ρξήζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο 

γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο». 

 

19. Ρύζκηζε γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ζ θαιή θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
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δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο. Ζ κεηάβαζε ζε λέα, αζπλήζηζηα ηξφθηκα, παξαβίαζε δηαηξνθήο θαη 

καθξνρξφληεο πηέζεηο, αλαπφθεπθηα πξνθαινχλ πςειφηεξν θνξηίν ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. Σν πξφγξακκα, έρεη επεξγεηηθή 

επίδξαζε ζε φια ηα φξγαλα ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνχ, ζπκβάιινληαο ζηε ρψλεπζε ηξνθίκσλ πην 

εχθνια θαη κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν δηαηαξαρψλ ηεο δηαηξνθήο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Ο 

θαιχηεξνο ζπληζηψκελνο ρξφλνο, είλαη 7:00 κε 9:00. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε, ζε κηζή ψξα. 

 

20. Ρύζκηζε γπλαηθείνπ νπξνγελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο 
Ζ θαθή νηθνινγία θαη νη θαθέο ζπλήζεηεο, έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζην γπλαηθείν ζψκα. 

Δπηηαρχλνπλ ηε γήξαλζή ηνπ θαη πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ γπλαηθείν νξγαληζκφ. Σν 

πξφγξακκα, θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο. 

Μεηψλεη ηελ πξνεκκελνξξντθή έληαζε, ηνπο πφλνπο θαη ξπζκίδεη ην θιηκαθηήξην ζχλδξνκν. Σν 

πξφγξακκα, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα απνηξέπεη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ γπλαηθείνπ νπξνγελλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη είλαη ρξήζηκν γηα ηηο γπλαίθεο ζε νπνηαδήπνηε ειηθία. 

Δθαξκνγή: Γηα ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη 1 θνξά ηελ εβδνκάδα αλά πάζα 

ζηηγκή. Σα θνξίηζηα θαηά ηελ εθεβεία, ζπληζηάηαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Οη γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ πφλν θαη δπζθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκκελφξξνηαο, ζπληζηάηαη 

λα ην ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

Πξνζνρή! Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα εγθπκνζχλε. 

 

21. Ρύζκηζε θαη θαζαξηζκόο ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο 

Σν ιεκθηθφ ζχζηεκα, ειέγρεη ηελ θαζαξφηεηα ηνπ ζψκαηνο 24 ψξεο ηελ εκέξα. Γηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ππνπξντφλησλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη ιεκθαδέλεο, θαζαξίδνληαη κε θπζηθφ ηξφπν, κέζσ ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

κεξηθέο θνξέο δελ αξθεί. Όηαλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο εμαζζελνχλ, έσο θαη ην 

83% ησλ επηβιαβψλ νπζηψλ, ζπζζσξεχνληαη ζηνλ ελδνθπηηαξηθφ ρψξν. Απηφ απμάλεη ην θνξηίν ζε 

φια ηα φξγαλα απνβνιήο. (ήπαξ, έληεξα θαη λεθξά). Σν πξφγξακκα, βνεζά ζηελ πγξνπνίεζε ησλ 

ιεκθαδέλσλ, ηελ αθαίξεζε ησλ ηνμηλψλ θαη ηελ πεξίζζεηα πνζφηεηα λεξνχ απφ ην ζψκα, βειηηψλεη 

ην κεηαβνιηζκφ ησλ θπηηάξσλ, ζηαζεξνπνηεί ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. Όηαλ ην πξφγξακκα 

ιεηηνπξγεί, ζπληζηάηαη ειαθξχ καζάδ. 

Πξνζνρή! Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απνηνμίλσζε, θξνληίδνπκε λα πίλνπκε θαζεκεξηλά φρη 

ιηγφηεξν απφ 1-1,5 ιίηξν θαζαξνχ λεξνχ. 

 

22. Ρύζκηζε θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ο θαζηζηηθφο ηξφπνο δσήο, νη θαθέο ζπλήζεηεο, ν ππνζηηηζκφο θαη ην άγρνο, είλαη παζήζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα ηνπ αίκαηνο θαη φρη κφλν δηαηαξάζζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπ, αιιά θαη ην κεηαβνιηζκφ γεληθφηεξα. Σν πξφγξακκα, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα απνηξέπεη ηε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο πγείαο καο θαη ηεο θαιήο απφδνζεο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο, φπνπ 

απαηηείηαη. Ο θαιχηεξνο ζπληζηψκελνο ρξφλνο, είλαη 11:00 κε 13:00. Ζ ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη ζε ηζέπε ηνπο ζηήζνπο ή ζηελ πεξηνρή ηνπ δηαθξάγκαηνο. 

 

23. Ρύζκηζε αληξηθνύ νπξνγελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ζ πγεία ησλ αλδξψλ, δελ είλαη κφλν ε θαιή ζεμνπαιηθή δχλακε, αιιά θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία 

φισλ ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ. Ζ θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ αλδξψλ, είλαη απαξαίηεηε απφ λεαξή 

ειηθία. Σν πξφγξακκα, έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ αξζεληθνχ νπξνγελλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ρπζκίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο νχξεζεο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αξζεληθψλ 
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ζεμνπαιηθψλ αδέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αδέλα ηνπ πξνζηάηε. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

άλζξσπνο, ηφζν πην ρξήζηκν ηνπ είλαη απηφ ην πξφγξακκα. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ν θαιχηεξνο 

ζπληζηψκελνο ρξφλνο είλαη 21:00 κε 23:00. 

 

24. Ρύζκηζε ελδνθξηληθνύ ζπζηήκαηνο 

Σν ελδνθξηληθφ ζχζηεκα, ξπζκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νξγάλσλ, κε ηε βνήζεηα νξκνλψλ θαη 

εμαζθαιίδεη ζηαζεξφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (νκνηνζηαζία). Σν ελδνθξηληθφ ζχζηεκα, 

εκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Δπίζεο, ξπζκίδεη 

ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Σν πξφγξακκα, βειηηψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζάιακν-ππφθπζε-γελλεηηθνί αδέλεο θαη ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

έθθξηζεο ζηνλ νξγαληζκφ καο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο 

 

25. Παπζίπνλε ιεηηνπξγία 

Ο πφλνο, είλαη ε απάληεζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ζψκαηνο, ζηελ επίζεζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ή ζηε δπζιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ. Ο πφλνο, πξνθαιεί κηα 

ζνβαξή ηαιαηπσξία θαη ζηεξεί ην αίζζεκα ηεο αθζνλίαο. Ο κφλνο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ πφλνπ, είλαη λα εμαιεηθζνχλ ηα αίηηα ηεο εκθάληζήο ηνπ. Σν πξφγξακκα, 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπρλνηήησλ πνπ εμαιείθνπλ ηηο αηηίεο ηνπ πφλνπ, δηαθνξεηηθήο 

θχζεο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Δάλ ν 

πφλνο επηκέλεη κεηά απφ κία ψξα, επαλαιακβάλνπκε ηε ζπλεδξία. 

 

26. Λεηηνπξγία λεθξώλ 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηα λεθξά, είλαη κεηαβιεηέο. Ζ θπξηφηεξε, είλαη ε ξχζκηζε ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ λεξνχ θαη ειεθηξνιπηψλ ζην ζψκα, ε νπνία δηαηεξεί ζηαζεξφ φγθν θαη πίεζε ηνπ 

αίκαηνο θαη άιισλ πγξψλ. Δπίζεο, νη λεθξνί ξπζκίδνπλ ηελ ηζνξξνπία φμηλεο βάζεο ζην ζψκα. 

Δμαηξνχληαη ηα ππνπξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ αδψηνπ - νπξία, θξεαηηλίλε, νπξηθφ νμχ, θιπ. Ο 

ππνζηηηζκφο, ν ππεξζηηηζκφο, ε δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ε έιιεηςε βηηακίλεο Α, ε ππνζεξκία 

θαη νη ινηκψμεηο, πξνθαινχλ κφιπλζε ζηα λεθξά θαη ιηζίαζε. Σν πξφγξακκα, πξνσζεί ηελ ελεξγή 

αθαίξεζε ησλ ηνμηλψλ απφ ην ζψκα, ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ θαη απνηξέπεη ηε ιηζίαζε. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο, φπνπ είλαη 

απαξαίηεην. Ο θαιχηεξνο ζπληζηψκελνο ρξφλνο είλαη 17:00 κε 19:00. ε πεξίπησζε ηνμηθψλ ή 

κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ, επαλαιακβάλνπκε κεηά απφ κηζή ψξα. Γηα ηε θπζηνινγηθή λεθξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα πίλνπκε θαζεκεξηλά φρη ιηγφηεξν απφ 1-1,5 ιίηξν θαζαξνχ λεξνχ. 

Πξνζνρή! Καηά ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη πηζαλή ε απμεκέλε νχξεζε. 

 

27. Δπηά ηζάθξα 

Ο άλζξσπνο, είλαη κία ζχλζεηε ελεξγεηαθή δνκή, πνπ βαζίδεηαη ζε επηά ελεξγεηαθά θέληξα 

(ηζάθξα), ηα νπνία βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Κάζε ηζάθξα, ζπλδέεηαη κε 

νξηζκέλα φξγαλα. Αλ ηα ηζάθξα είλαη ζε δηαηαξαρή, δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγάλσλ. Ζ ελέξγεηα ζπζζσξεχεηαη ζηα ηζάθξα. Ζ αξλεηηθή ελέξγεηα, ηζαθίδεη ηα ηζάθξα θαη 

επεξεάδεη ην ζψκα σο ζχλνιν. Σν πξφγξακκα, ελαξκνλίδεη ηε ρακέλε ελέξγεηα θαη ηελ δηαλέκεη 

ζσζηά, απνθαζηζηψληαο έηζη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 

28. Ρύζκηζε θαξδηάο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο θαξδηάο, εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή νμπγφλνπ θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηα 

φξγαλα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη θαιή απφδνζε νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη θαξδηαθέο 

δηαηαξαρέο, πξνθαινχληαη απφ ηνλ ιάζνο ηξφπν δσήο, ην άγρνο θαη ηελ ζσκαηηθή ππεξθφξησζε. 
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Σν πξφγξακκα, ξπζκίδεη ηελ πνιχπινθε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε, παξέρεη 

θαλνληθή ξνή αίκαηνο ζηνλ θαξδηαθφ κπ, πξνάγεη ηελ απηνξξχζκηζε ηεο θαξδηάο θαη ηε ζηαζεξή 

ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

Δθαξκνγή: Σν ρξεζηκνπνηνχκε δχν θνξέο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο, φπνπ είλαη 

απαξαίηεην. Ο θαιχηεξνο ζπληζηψκελνο ρξφλνο, είλαη 11:00 κε 13:00. 

Πξνζνρή! Σν πξφγξακκα, δελ ζπληζηάηαη γηα 2 κήλεο κεηά απφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

 

29. ύλδξνκν ρξόληαο θόπσζεο 

Όινη καο έρνπκε βηψζεη απηή ηελ θαηάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, κεηά απφ ζθιεξή, 

αγρσηηθή δνπιεηά ή έιιεηςε χπλνπ. πλήζσο, ε θνχξαζε πεξλάεη κεηά απφ κηα θαιή, ζσζηή 

μεθνχξαζε θαη επαξθή χπλν. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ν νξγαληζκφο καο 

είλαη άξξσζηνο. Οη κεγάιεο πεξίνδνη θφπσζεο, κπνξεί λα είλαη έλα ζεκάδη κηαο ζνβαξήο 

αζζέλεηαο, γλσζηήο σο ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο (CFS), πνπ επεξεάδεη θπξίσο ηηο γπλαίθεο. Γηα 

λα απνθχγνπκε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πξφγξακκα. 

Δθαξκνγή: Σν ρξεζηκνπνηνχκε 1-2 θνξέο σο ην κεζεκέξη. 

 

30. Απώιεηα βάξνπο (ζεξαπεία παρπζαξθίαο) 

Ζ παρπζαξθία, είλαη κία θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, φπνπ ην ιίπνο αξρίδεη λα ζπζζσξεχεηαη 

ππεξβνιηθά ζηηο ίλεο, ηνπο ηζηνχο θαη ηα φξγαλα. Σν ζχκπησκα, είλαη ε αχμεζε βάξνπο θαηά 20% 

θαη πεξηζζφηεξν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο κέζεο ηηκέο. Δπίζεο, εμειίζζεηαη ζε ςπρνζσκαηηθέο 

δηαηαξαρέο, γεληθή δπζθνξία, πξνβιήκαηα ζηηο αξζξψζεηο θαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή δσή θαη αλάπηπμε άιισλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ απηέο ηηο 

αιιαγέο ζην ζψκα. Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη γηα ρξήζε θαηά ηε ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο, κε 

νπνηνδήπνηε δηαζέζηκν κέζν. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζεκεξηλά. 

 

31. Αλαθνύθηζε νπηηθήο θόπσζεο 

Ζ ζπλερήο θαηαπφλεζε ησλ καηηψλ (αλάγλσζε, εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή) θαη ε αιιαγή ζηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ή ξνπηίλαο, πξνθαινχλ νπηηθή θφπσζε, εξεζηζκφ θαη ζφισζε. Σν πξφγξακκα, 

κεηψλεη ηελ θαηαπφλεζε ησλ καηηψλ, αλαθνπθίδεη απφ ηελ θφπσζε θαη ηνλ πφλν θαη πξνάγεη ηελ 

θαλνληθή φξαζε. 

Δθαξκνγή: Υξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα, θαζεκεξηλά ζηνλ χπλν, γηα 7 εκέξεο θαη ην 

δηαθφπηνπκε ηελ φγδνε κέξα. Δπαλαιακβάλνπκε ηηο ζπλεδξίεο, κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Απνθεχγνπκε ηελ θαηαπφλεζε ησλ καηηψλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

εκείσζε: Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ην ζπλδπάδνπκε κε αζθήζεηο ηνπ αθηηλσηνχ κπφο. 

 

32. Γηαλνεηηθή θόπσζε 

Ζ δηαλνεηηθή θφπσζε θαη ε κείσζε ησλ λνεηηθψλ απνδφζεσλ, έρνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. 

πλήζσο, ζπκβαίλνπλ κεηά απφ καθξφρξνλε έληνλε εξγαζία θαη ζπλδένληαη κε ππεξβνιηθή 

αχμεζε ή βιάβε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ αηζζήζεσλ. Όηαλ ε δηαλνεηηθή θφπσζε, 

κεηψλεη ηε δχλακε ηεο κλήκεο, πξνθαιεί δηαηαξαρή ζθέςεηο θαη ηελ απψιεηα πξφζθαηεο κλήκεο. 

Σν πξφγξακκα, απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, βειηηψλεη ηε κλήκε θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ξπζκίδεη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα πξνο ζην 

ζεηηθφ. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζεκεξηλά 1-2 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. 

 

33. Κόπσζε πιάηεο 

Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε, παίδεη κεγάιν ξφιν ζηνλ ππξήλα ηνπ ζψκαηνο. Καηαπνλείηε θαηά ηε 

κεηαθνξά βαξέσλ αληηθεηκέλσλ. Οη ηξαπκαηηζκνί ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, είλαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο 

θαηλφκελν ζηνπο αζιεηέο θαη ζε εθείλνπο πνπ θάλνπλ ζσκαηηθά απαηηεηηθή δνπιεηά. Μηα θαθή 

ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, δεκηνπξγεί επίζεο κειινληηθά πξνβιήκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Σν 
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πξφγξακκα, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εληζρχζεη ηελ ζπνλδπιηθή καο ζηήιε θαη ηελ βνεζά λα 

δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε. Βειηηψλεη ηελ αληαιιαγή θσζθφξνπ θαη αζβεζηίνπ θαη εληείλεη ηηο 

πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

 

34. Χνιεζηεξίλε 

Ζ ππεξρνιεζηεξνιαηκία, δελ είλαη αζζέλεηα, αιιά έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ 

αζεξνζθιήξσζε. Απηφο ν φξνο, ππνδειψλεη απμεκέλν πνζνζηφ ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα. Ζ 

ρνιεζηεξίλε, είλαη κέξνο ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ. Χζηφζν, κηα ππεξβνιηθή πνζφηεηα 

ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα, πξνθαιεί ζρεκαηηζκφ αξηεξηνζθιεξσηηθψλ πιαθψλ. Σν πξφγξακκα, 

κεηψλεη ηε ρνιεζηεξίλε ζην αίκα, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αζεξνζθιήξσζεο, θαζαξίδεη θαη εληζρχεη ηα 

αγγεία. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, ζπληζηάηαη λα ιακβάλεηαη, φρη ιηγφηεξν απφ 1 κήλα. Οη πην έληνλεο 

παξαβηάζεηο ηνπ ιηπηδηθνχ κεηαβνιηζκνχ, απαηηνχλ κεγαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα 

ηελ πξφιεςε, ην πξφγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 

35. Δπαηζζεζία δνληηώλ 

Ζ απμεκέλε επαηζζεζία ησλ δνληηψλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα. Σα δφληηα καο, 

αξρίδνπλ λα είλαη επαίζζεηα ζε νπνηνδήπνηε εξεζηζκφ (δεζηφ, θξχν, γιπθφ ή πηθάληηθν). 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ πνιπεηψλ ηειεπηαίσλ, έρνπλ δείμεη φηη ε αλαδήηεζε νδνληηαηξηθήο 

βνήζεηαο γηα επαίζζεηα δφληηα έρεη απμεζεί. Σν πξφγξακκα, επηηξέπεη ηελ πξφιεςε ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηελ αλαθνχθηζε ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο ησλ δνληηψλ. 

Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

 

Ζ ζπζθεπή ξύζκηζεο θπζηθώλ βηνζπζηεκάησλ Life Balance δελ είλαη ηαηξηθή ζπζθεπή! 

 

Πξνζνρή! Ζ ζπζθεπή, δελ ελδείθλπηαη (πξνιεπηηθά) γηα ηηο γπλαίθεο, θαηά ην πξώην ηξίκελν 

ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηα άηνκα κε κεηακνζρεπκέλα όξγαλα. Δπίζεο, δελ ζπληζηάηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν πξώησλ κελώλ κεηά ην έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ. ε πεξίπησζε ζνβαξώλ θαξδηαθώλ παζήζεσλ, ε ζπζθεπή πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζε απόζηαζε όρη κηθξόηεξε από κηζό κέηξν από ην ζώκα. 
 

11.3. Δλεξγεηαθό πξόγξακκα γεληθήο ρξήζεο  

Σν πξφγξακκα, είλαη έλα κνλαδηθφ πξφγξακκα ην νπνίν κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη ηελ θφπσζε θαη 

λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζή ηεο, λα θαηαπνιεκήζεη ηελ ππλειία, ηελ θαθή δηάζεζε θαη άιιεο 

θαζεκεξηλέο θαθνπρίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά. Σν πξφβιεκα ηεο ρακειήο ελέξγεηαο θαη 

ηεο αζζέλεηαο, είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Γελ ζρεηίδεηαη κφλν κε 

πηέζεηο ή θαθέο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη κε πεξηβάιινληα βηνπαζνγφλα πεδία 

(ππνινγηζηέο, smartphones, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.ιπ.). Σν πξφγξακκα, κέζσ ηεο ζπζθεπήο Life 

Balance, εθπέκπεη αξκνληθά ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, πνπ πξνζαξκφδνπλ ηνπο δείθηεο 

βηνελέξγεηαο, ελεξγνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ξχζκηζεο ηνπ ζψκαηνο, φπνπ είλαη βαζηζκέλεο ζην 

θαηλφκελν ζπληνληζκνχ θαη πξνζηαηεχεη απφ ηνπο βην θαη γεσπαζνγφλνπο παξάγνληεο. Έλα θαιά 

ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα, γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε, απνθαζηζηά θαη εληείλεη ηηο 

θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο, αλαθνπθίδεη απφ ηελ έληαζε θαη ην ςπρηθφ ζηξεο, επαλαθνξηίδεη ην 

άηνκν κε ελέξγεηα, πξνάγεη ηελ θαιή ηνπ δηάζεζε θαη ηελ επεμία. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αξρή ηεο «πνηθίιεο ζπρλφηεηαο», ε νπνία εμ νξηζκνχ είλαη πην 

θπζηνινγηθή θαη αξκνληθά αλεθηή απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. Ζ ελέξγεηα, είλαη γλσζηφ φηη ξέεη 

ζπλερψο ζην αλζξψπηλν ζψκα. Δληνχηνηο, θάπνηεο αξλεηηθέο ελέξγεηαο εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηνλ 

νξγαληζκφ καο, κε απνηέιεζκα λα ζηακαηνχλ ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο. Σν πξφγξακκα, ζα κεηαθέξεη 

ηελ ελέξγεηά καο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, γηα λα εμαιείςεη θάζε ζηαζηκφηεηα ησλ αξλεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ καο θαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο έθζεζεο ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ησλ θπζηθψλ βηνζπζηεκάησλ. 
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Δθαξκνγή: Σν πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 1-2 θνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Πξνζνρή! Γελ ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα, πεξηζζφηεξν απφ 2 θνξέο ηελ εκέξα θαη δελ ζα 

πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηνχκε ηε λχρηα. 

 

 

εκεηώζεηο: Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπζθεπήο Life Balance, είλαη ε δπλαηφηεηα θφξησζεο 

ελφο κεκνλσκέλνπ απηφκαηνπ πξνγξάκκαηνο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε ζπζθεπή Life Expert θαη ηε δηαζεζηκφηεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ 

πξνγξακκάησλ, γηα ηε δηαηήξεζε πςεινχ πνζνζηνχ πγείαο, αλεμάξηεηα απφ δηάθνξνπο 

εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ πξνγξάκκαηα, κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Δπηηξέπεη ηελ επηινγή ελφο αηνκηθνχ 

πξνιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Γηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα, ζπληζηάηαη 

ε ζπζθεπή Life Balance, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπζθεπή Life Expert. 
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