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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τ

ις δύο τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μία
έκρηξη ενδιαφέροντος για τις φυσικές θεραπείες. Το κοινό αποκτά ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον για πληροφόρηση σχετικά με τη
διατροφή, τα διατροφικά συμπληρώματα, τα
θεραπευτικά βότανα και μύκητες. Υπάρχει μία
συνεχής αυξητική τάση στις ολιστικές προσεγγίσεις της υγείας που αναπληρώνουν ή πολλές
φορές αντικαθιστούν τις θεραπείες της συμβατικής ιατρικής.
Αυτή η αλλαγή δημιουργεί σκεπτικισμό για τις
αρχές και τις πρακτικές της συμβατικής ιατρικής. Πολλοί πλέον δεν αισθάνονται άνετα με
την συμβατική προσέγγισή της που απλά καταπιέζει τα εκάστοτε συμπτώματα και ανησυχούν
για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
των φαρμάκων. Υπάρχουν επίσης ερωτήματα
για την ευσυνειδησία και την ακεραιότητα των
φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και για την
τυφλή εμπιστοσύνη που είχε παραδοσιακά το
κοινό στους γιατρούς που τα συνταγογραφούσαν. Με αυτούς τους παράγοντες υπό σκέψη,
δεν είναι περίεργο ότι πολλοί άνθρωποι πλέον
αναζητούν εναλλακτικές μεθόδους.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που οδηγεί στην
επιλογή φυσικών θεραπειών είναι η αυξανόμενη αναγνώριση ότι συχνά προάγουν την υγεία
με πιο ασφαλή, πιο οικονομικό και ακόμα πιο
αποτελεσματικό τρόπο από τις συμβατικές ιατρικές πρακτικές. Όλο και περισσότερο, αυτό
αποτελεί κίνητρο για πολλούς να πάρουν τα
θέματα της υγείας τους στα δικά τους χέρια,
ανακαλύπτοντας ότι η φυσική ιατρική τούς πα-

ρέχει τα εργαλεία που χρειάζονται.
Έχοντας όλα αυτά στο νου, θεωρώ το Natural
Medicine μία μοναδική πηγή πληροφοριών
για τη φυσική προσέγγιση της φροντίδας της
υγείας. Στις σελίδες του θα βρείτε κατανοητές
συμβουλές για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων
υγείας και για το πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με φυσικά φάρμακα. Ένα από τα πιο
χρήσιμα στοιχεία αυτού του βιβλίου είναι οι
λεπτομέρειές του. Για παράδειγμα, περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις πολλαπλές μορφές
ενός συγκεκριμένου διατροφικού συμπληρώματος και τους διαφορετικούς τρόπους που
δρα στο σώμα. Το βιβλίο περιέχει επίσης πληροφορίες για τα διατροφικά συστατικά που
έχουν αποδειχθεί ωφέλιμα για συγκεκριμένα
προβλήματα υγείας, παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις, καθώς και τις κατάλληλες δοσολογίες
που απαιτούνται. Και βέβαια, όλα αυτά τα στοιχεία ακολουθούνται από επιστημονικές βιβλιογραφικές αναφορές, που αποδεικνύουν ότι
το υλικό που περιέχεται στο βιβλίο αυτό είναι
τεκμηριωμένο, αξιόπιστο και έγκυρο.
Το Natural Medicine είναι μία πολύτιμη πηγή
πληροφοριών που είναι χρήσιμη για όποιον
αναζητά εναλλακτικές, φυσικές προσεγγίσεις.
Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους όσους
αποφασίζουν να πάρουν τον έλεγχο της ίδιας
τους της υγείας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κ

ατά τις τελευταίες δεκαετίες, το όριο μεταξύ των συμβατικών και των εναλλακτικών
μορφών θεραπείας είναι δυσδιάκριτο, καθώς
πολλοί άνθρωποι εξερευνούν τα οφέλη των
βιταμινών, των μετάλλων και των βοτάνων,
για τη θεραπεία ενός μεγάλου εύρους ασθενειών. Η εκτεταμένη χρήση αυτών των θεραπευτικών μέσων τα έκανε γνωστά στο ευρύ
κοινό και πολλοί τα υιοθέτησαν ως μέρος των
συνηθισμένων πρακτικών για την προσωπική τους φροντίδα. Την ίδια στιγμή, αυτά τα
φυσικά φάρμακα προσέλκυσαν την προσοχή
της ιατρικής κοινότητας ως συμπλήρωμα στη
συμβατική ιατρική, καθώς υπήρξαν αποδείξεις
από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα
τελευταία χρόνια.
Παρά όλη αυτή την προσοχή στη φυσική ιατρική, ωστόσο, είναι αρκετά δύσκολο να ξεχωρίσουν τα στοιχεία από τις λαϊκές δοξασίες
που υπήρχαν πριν τριάντα χρόνια. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που παίρνουν βιταμίνες
και βότανα βομβαρδίζονται από ανέκδοτες,
κατακερματισμένες πληροφορίες και αντικρουόμενα μηνύματα από τα media. Οι αυστηροί κανονισμοί περιορίζουν τις εταιρείες
συμπληρωμάτων από το να ενημερώνουν
το κοινό για το ποιο βότανο ή συμπλήρωμα
διατροφής ωφελεί σε συγκεκριμένα θέματα
υγείας, αλλά και ποια δοσολογία είναι κατάλληλη σε κάθε περίπτωση, έτσι οι καταναλωτές
συχνά καταλήγουν να μαντεύουν. Το Natural
Medicine έρχεται να καλύψει αυτό το κενό σε
έναν εύχρηστο οδηγό, δίνοντας μία πολύτιμη
πηγή απαραίτητων στοιχείων - βασισμένων σε
επιστημονικά δεδομένα – για τα βότανα και τα

συμπληρώματα διατροφής, με συγκεκριμένες
πληροφορίες για το τι, πότε, πώς και πόσο να
λαμβάνει κανείς.
Μέσα στα χρόνια, ο αδιάκοπος χείμαρρος
επιστημονικών άρθρων δημιούργησε σταθερά θεμέλια για της διατροφικές θεραπείες. Το
Natural Medicine έχει στηρίξει το πληροφοριακό του υλικό σε ένα τεράστιο πλήθος χρήσιμων επιστημονικών άρθρων και εργασιών που
μπορεί κανείς να βρει στο συνοδευτικό cd με
τις βιβλιογραφικές αναφορές. Η έκδοση αυτή
έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Όλες οι απόψεις που ίσως φαίνονται αμφιλεγόμενες, έχουν καταγραφεί με αναφορά στην
αντίστοιχη επιστημονική βιβλιογραφία. Έτσι
κάθε αναγνώστης μπορεί να δει και ερευνήσει τις πηγές του πληροφοριακού υλικού.
- Έχουμε χρησιμοποιήσει στοιχεία από κλινικές μελέτες και προκαταρκτικές μελέτες σε
ανθρώπους, ωστόσο πολλές φορές έχουν
χρησιμοποιηθεί στοιχεία από εργαστηριακές
μελέτες ή μελέτες σε ζώα που υποστηρίζουν
την ανθρώπινη έρευνα.
- Στο κομμάτι των πιθανών παρενεργειών και
αλληλεπιδράσεων περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις πιθανά στοιχεία που πρέπει
να δοθεί προσοχή όταν λαμβάνεται ένα συμπλήρωμα διατροφής ή ένα βότανο. Εκατομμύρια άνθρωποι που δεν λάμβαναν ποτέ
μέχρι σήμερα βιταμίνες ή βότανα, το κάνουν
τώρα και άνθρωποι που χρησιμοποιούν φυ-

σικά μέσα θεραπείας ενδιαφέρονται για την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτών των προϊόντων. Οι πληροφόρηση που
δίνεται σε αυτό το βιβλίο σάς παρέχει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για να κάνετε συνετές
επιλογές για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας.
- Η επιμέλεια των δεδομένων έχει γίνει από
αξιόλογους επιστήμονες στη διατροφολογία
και τις φυσικές θεραπείες.
- Στην έρευνα για την πραγματοποίηση του
οδηγού, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων
και πληροφορίες από τα παρακάτω βιβλία:
1. The encyclopedia of healing foods – Michael Murray, N.D. and Joseph Pizzorno .N.D.,
Atria Books
2. Encyclopedia of Nutritional Supplements Michael Murray N.D, Three rivers press
3. Encyclopedia of Natural Medicine - Michael
Murray, N.D and Joseph Pizzorno, N.D., Litle
Brown
4. Prescription for Herbal Healing, Phyllis A.
Balch, CNC, Avery (Penguin group)
5. Herbs and Natural Supplements (an evidence based guide), Lasley Braun & Marc Cohen, Churchill Livingstone, Elsevier
6. The Nature doctor (a manual of traditional
& complementary medicine) new and revised
edition – foreword by Jan de Vries, Alfred Vogel, Jubilee edition
7. The Natural Pharmacy (revised and updated 3rd edition) – Edited by Alan R. Gaby, M.D.,
and the healthnotes medical team, Three rivers press
8. The Herbalist (revised and enlarged edition), Joseph E. Meyer, Rand McΝally & company, Conkey division
9. Herbal Recipes for vibrant Health, Rosemary Gladstar, Storey publishing
10. Herbal Medicine, The natural way to get
well ans stay well (completely revised and updated), Dian Dincin Buchman-Ph.D, Wings
books

11. Herbs for Home treatments, Anna
Νewton, Green books
12. PDR for nutritional supplements (2nd
edition) , Sheldon Saul Hendler, Ph.D., M.D.,
FACP, FAIC with David M. Rorvik, M.S., Thomson Reuters
13. The Herb Society’s, Πλήρης οδηγός
φαρμακευτικών βοτάνων, Penelopy Ody
MNIMH, Εκδόσεις Γιαλλέλης
14. Κινέζικη βοτανοθεραπεία (βότανα και
συνταγές), οδηγός αναφοράς βοτάνων της
παραδοσιακής Κινέζικης βοτανοθεραπείας,
Αλέξανδρος Ι. Τηλικίδης, Etra Publishing
15. Διοσκουρίδης (περί ύλης ιατρικής),
Εκδόσεις Ζήτρος
16. Ριζοτόμος, Σοφία Ριζοπούλου, Εκδόσεις
Δίαυλος
17. Βοτανολογία (ιατροσοφία), Πέτρου
Γράβιγγερ, Εκδόσεις Διμελή
18. Φυτολογικόν λεξικόν, Π.Γ. Γεννάδιου,
Εκδόσεις Δαμιανός
19. Εγχειρίδιον Βοτανικής (Έκδοσις Τρίτη),
Σπύρου Μηλιαράκη, Εκδόσεις Εστία (Ιωάννης
Δ. Κολλάρος)
20. Τα Δημώδη ονόματα των φυτών (Θ. Χελδράϊχ), Σπύρου Μηλιαράκη, Εκδόσεις Εστία
(Ιωάννης Δ. Κολλάρος)
Εν ολίγοις, έχουμε δώσει τον καλύτερό μας
εαυτό για να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο,
περιεκτικό βιβλίο, διαθέσιμο στον κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά πληροφορίες για να
πάρει στα χέρια του τη βελτίωση της υγείας
του.
Γεράσιμος Κατραμάδος
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ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Μ

ε μεγάλη ικανοποίηση είχα αυτή την ευκαιρία να εκτιμήσω συνολικά όλη αυτή
την υπέροχη συλλογή πληροφοριών σχετικά
με τα βότανα και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Η βοτανοθεραπεία έχει χαρακτηριστεί
έως σήμερα με πολύ μεγάλες αντιφάσεις: από
αξιόπιστη επιστημονική μέθοδος έως άπατη.
Όπως σε όλα τα πράγματα, η αλήθεια πάντα
είναι κάπου στη μέση.
Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου σε αυτό το
κομμάτι, και αυτό αποτελεί προσωπική εκτίμηση, το μοναδικό που μπορώ σίγουρα να πω
είναι ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί μια επιστήμη -διότι πρόκειται για επιστήμη- χιλιάδων
ετών η οποία αναπτύχθηκε σε όλα τα μήκη και
πλάτη της γης και η οποία σε παλαιότερες εποχές, όπου δεν ήταν ανεπτυγμένη η λεγόμενη
δυτική ιατρική, έσωζε κυριολεκτικά ζωές.
Η σημερινή βιβλιογραφία σε ότι αφόρα τις
θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων και η
διδασκαλία τους σε μεγάλα πανεπιστήμια
φαρμακευτικής, την καθιστούν πλέον ως ένα
σύστημα συμπληρωματικής θεραπευτικής,
δεδομένων των συνεχών τιτλοδοτήσεων διαφόρων βοτάνων παγκοσμίως. Πλέον όμως τίθενται σοβαρά θέματα στη χρήση και διάδοσή
της, όπως αυτό του codex alimentarius.
Επειδή έχουν λεχθεί πολλά πάνω σε αυτό, το
μοναδικό που θα κάνω είναι απλά να παρα-

θέσω το κείμενο του ΕΦΕΤ (http://www.efet.
gr/portal/page/portal/efetnew/efet/codex) το
οποίο αναφέρει: ‘’Θα πρέπει να διευκρινιστεί
ότι τα πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές
και οι κώδικες πρακτικής που υιοθετεί η Codex
Alimentarius Commission είναι προαιρετικά κείμενα, δεν αποτελούν νομοθετήματα και δεν περιέχουν προθεσμίες ή ημερομηνίες εφαρμογής ή
εναρμόνισης, ούτε μπορεί η Επιτροπή του Codex
Alimentarius να τα μετατρέψει σε δεσμευτική
νομοθεσία’’. Με βάση λοιπόν αυτό το κείμενο
φαίνεται ότι είναι στο χέρι μας η σωστή δεοντολογικά εφαρμογή της βοτανοθεραπείας.
Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια, εύχομαι αυτός
ο οδηγός να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα παραπέρα στο γοητευτικό κόσμο της φυσικής
συμπληρωματικής θεραπευτικής.
Κωνσταντίνος Λιάτσικος
Dr. Of Νaturopathy

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ

Ό

ταν ο εκδότης των εκδόσεων Etra και
πάνω από όλα φίλος μου Γεράσιμος Κατραμάδος μου ζήτησε να κάνω την επιστημονική επιμέλεια του οδηγού συμπληρωμάτων
διατροφής και βοτάνων, δέχθηκα αμέσως. Ο
λόγος ήταν ότι ένας τέτοιος οδηγός έλειπε από
την ελληνική βιβλιογραφία και η ύπαρξή του
θα ήταν χρήσιμη για τον καθένα, ειδικό υγείας ή απλό καταναλωτή, που θέλει να γνωρίζει
περισσότερα πράγματα σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και τα βότανα. Ανέλαβα
να κάνω την επιμέλεια των μονογραφιών που
αφορούσαν στα διατροφικά συμπληρώματα
λόγω του ότι έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά
και γνωρίζω πολύ καλά τη μεγάλη αξία που
έχουν για την ανθρώπινη υγεία.
Εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες έχουν
αποδείξει την ασφάλεια και τη χρησιμότητα
των συμπληρωμάτων διατροφής για την ανθρώπινη υγεία. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο
τον κόσμο χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες
τα διατροφικά συμπληρώματα, για να καλύψουν τις τυχόν διατροφικές τους ελλείψεις και
για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών. Η φυσική και διατροφική
ιατρική πιστεύει ότι η λήψη συμπληρωμάτων
διατροφής μπορεί να προστατέψει με τον καλύτερο τρόπο την υγεία μας και ότι τα διατροφικά συμπληρώματα αποτελούν εναλλακτική
λύση στα χημικά φάρμακα.
Αν λαμβάνουμε διατροφικά συμπληρώματα,
θα λαμβάνουμε λιγότερα χημικά φάρμακα.
Κάτι τέτοιο όμως αποτελεί απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών. Γι’ αυτό και σχεδιάζεται η κατάργηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των καλής ποιότητας
διατροφικών συμπληρωμάτων που περιέχουν
φυσικές βιταμίνες, μέταλλα και άλλα θρεπτικά
συστατικά σε υψηλές δόσεις. Αυτό είναι που
πρόκειται να επιβάλει ο Codex Alimentarius
που δημιουργήθηκε το 1962 ως μια υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, με εντολή να
καθορίσει οδηγίες πάνω σε θέματα εμπορίου
τροφής και να ελέγχει το παγκόσμιο εμπόριο των τροφίμων. O Codex αποτελείται από
πολλά standards και οδηγίες. Μια από αυτές,
η Vitamin and Mineral Guideline (VMG), έχει
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σχεδιαστεί για να επιτρέπει μόνο πολύ χαμηλές
δόσεις βιταμινών και μετάλλων και να κάνει τα
κλινικά αποτελεσματικά θρεπτικά συστατικά
παράνομα. Το 2002, μια Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα (2002/46 ΕΟΚ) παρουσίασε οδηγίες για
τα διατροφικά συμπληρώματα. Ο σκοπός της
οδηγίας είναι η εναρμόνιση της αγοράς συμπληρωμάτων διατροφής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ντιρεκτίβα αυτή έχει ορίσει μια
λίστα επιτρεπόμενων συστατικών που πρέπει
να περιέχονται στα διατροφικά συμπληρώματα και θα θέσει και ανώτερα επίπεδα βιταμινών
και μετάλλων που θα περιέχονται σε αυτά. Το
κακό έγκειται στο ότι τα διατροφικά συμπληρώματα, για να είναι νόμιμα, θα πρέπει να περιέχουν χαμηλές δόσεις βιταμινών και μετάλλων.
Ο κόσμος δεν θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε
συμπληρώματα υψηλής περιεκτικότητας και
ποιότητας σε βιταμίνες, μέταλλα και άλλα θρεπτικά συστατικά. Ήδη ο Codex Alimentarius
έχει απαγορέψει από την Ευρωπαϊκή Ένωση
την κυκλοφορία βοτάνων της κινεζικής και ινδικής ιατρικής.
Όλα αυτά που θέλει να επιβάλει ο Codex
Alimentarius οδηγούν στον αφανισμό της φυσικής ιατρικής. Αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική την έκδοση αυτού του οδηγού. Μια γνώση
χιλιετιών, όσον αφορά στα βότανα, και των τελευταίων δεκαετιών, όσον αφορά στα συμπληρώματα διατροφής, πρόκειται να χαθεί. Μια
μορφή αντίστασης σε αυτό είναι και η έκδοση
αυτού του οδηγού.
Μάριος Δημόπουλος
Φυσικοπαθητικός
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Τ

ο Natural Medicine είναι σχεδιασμένο έτσι
ώστε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες
με διάφορους τρόπους.

ΔΟΜΗ
Το Natural Medicine χωρίζεται σε δύο κύρια
μέρη:
- Το πρώτο μέρος αφορά μονογραφίες συμπληρωμάτων διατροφής (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και άλλες διατροφικές
ουσίες), τα οποία καταγράφονται αλφαβητικά με βάση τη λατινική τους ονομασία, ενώ
ακολουθεί και η ελληνική τους ονομασία.
Μπορείτε να αναζητήσετε γενικές πληροφορίες για ένα διατροφικό συμπλήρωμα, να
ενημερωθείτε για τις πηγές προέλευσής του,
να δείτε τη λίστα με τα θέματα υγείας για τα
οποία έχει βρεθεί χρήσιμο, τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλες ουσίες ή φάρμακα, τις
πιθανές παρενέργειες, τη συνήθη δοσολογία
καθώς και άλλες πληροφορίες ειδικά για το
κάθε συμπλήρωμα. Για κάθε διατροφικό συμπλήρωμα μπορείτε να βρείτε τον αντίστοιχο πίνακα με τα κύρια θέματα υγείας για τα
οποία θεωρείται αποτελεσματικό.
- Το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε μονογραφίες βοτάνων που καταγράφονται αλφαβητικά με βάση τη λατινική τους ονομασία, ενώ

ακολουθεί το κοινό τους όνομα στα ελληνικά
και η βοτανική τους ονομασία. Μπορείτε να
βρείτε πληροφορίες για την προέλευση κάθε
βοτάνου, καθώς και για τα χρήσιμα μέρη του
που χρησιμοποιούνται θεραπευτικά. Επίσης
καταγράφονται χρήσιμες πληροφορίες για
τα ενεργά συστατικά του, τα θέματα υγείας
για τα οποία έχει αποδειχθεί χρήσιμο, καθώς
και διάφορα στοιχεία για την ιστορική και
παραδοσιακή του χρήση (η οποία μπορεί να
υποστηρίζεται ή και όχι από επιστημονικές
μελέτες). Τέλος, υπάρχει αναλυτική καταγραφή της προτεινόμενης δοσολογίας και των
τρόπων χρήσης κάθε βοτάνου, αλλά και των
πιθανών παρενεργειών ή αλληλεπιδράσεων
με φυσικές ουσίες ή φάρμακα. Για κάθε βότανο μπορείτε να βρείτε τον αντίστοιχο πίνακα
με τα κύρια θέματα υγείας για τα οποία θεωρείται αποτελεσματικό.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Για την πιο εύκολη πρόσβαση στην αλφαβητική λίστα κάθε κατηγορίας, μπορείτε να ακολουθείτε τη μαύρη ετικέτα στα άκρα των σελίδων ή να αναζητήσετε το όνομα της ουσίας ή
του βοτάνου με την κοινή του αγγλική ονομασία στα περιεχόμενα του οδηγού.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει αλφαβητικό
ευρετήριο για την κοινή, λατινική, ελληνική,

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ

καθώς και την επιστημονική ονομασία κάθε
βοτάνου, ενώ το ίδιο συμβαίνει και για τα διατροφικά συμπληρώματα, καθώς και ειδικό
ευρετήριο με τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες
συμπληρωμάτων διατροφής. Τέλος, υπάρχει
ευρετήριο όπου καταγράφονται τα θέματα
υγείας ονομαστικά κατά αλφαβητική σειρά
στα ελληνικά, με παραπομπές στις αντίστοιχες
σελίδες των συμπληρωμάτων διατροφής και
των βοτάνων που έχουν αποδειχθεί χρήσιμα
σε κάθε περίπτωση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Προσπαθήσαμε να μην υπάρχουν πληροφορίες που δεν συνοδεύονται από επιστημονικές
αναφορές. Οι πληροφορίες στηρίζονται σε
μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε ιατρικά και
επιστημονικά έντυπα, τα οποία μπορείτε να
βρείτε ακολουθώντας τους αριθμούς αναφοράς σε κάθε μονογραφία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλήρη
βιβλιογραφία με τις αντίστοιχες αναφορές στο
site μας/ etra.gr.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Κάθε θέμα υγείας που αναφέρεται στο βιβλίο, περιλαμβάνει συγκεκριμένες, χρήσιμες
πληροφορίες για τη διατροφική και βοτανική
υποστήριξη της συγκεκριμένης κατάστασης.
Όσον αφορά τη δοσολογία, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι
προτεινόμενες ποσότητες βιταμινών, ιχνοστοιχείων, αμινοξέων ή βοτάνων αφορούν σε ενήλικες άντρες ή γυναίκες μετρίου βάρους και
σωματικής διάπλασης. Οι δοσολογία για μικρά
παιδιά διαφέρει και θα πρέπει να καθορίζεται
από τον υπεύθυνο γιατρό. Αν δεν αναγράφεται
κάτι διαφορετικό, τα συμπληρώματα διατροφής και τα βότανα θα πρέπει να λαμβάνονται
με τα γεύματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Οι πληροφορίες για τη δράση του εκάστοτε
συμπληρώματος ή βοτάνου σε συγκεκριμένες
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παθήσεις έχουν προσδιοριστεί αναφορικά με
τη μεθοδολογία ή την πηγή των στοιχείων που
το υποστηρίζουν (για παράδειγμα, κλινικές
μελέτες, διπλές-τυφλές δοκιμές, μελέτες μετάανάλυσης ή παραδοσιακή χρήση). Για τη βοήθεια του αναγνώστη, οι πληροφορίες στους
πίνακες καταγράφονται επίσης κατηγοριοποιημένες.
Τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση είναι:

 Αξιόπιστα και σαφή επιστημονικά
δεδομένα που δείχνουν σημαντικό όφελος στην υγεία
 Αντιφατικές, ασαφείς ή προκαταρκτικές μελέτες αναφέρουν οφέλη
στην υγεία ή ελάχιστα οφέλη.


Για τα βότανα, στοιχεία που υποστηρίζονται από την παραδοσιακή του χρήση, αλλά δεν υπάρχουν
επιστημονικές αποδείξεις. Για τα
συμπληρώματα διατροφής, στοιχεία που στηρίζονται ελάχιστα
επιστημονικά και/ή υπάρχουν
ελάχιστα οφέλη στην υγεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτό το
βιβλίο έχει δημιουργηθεί για να παρέχει μόνο
πληροφοριακό ή εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
θα πρέπει να χρησιμοποιείτε με τη συνεργασία και τη συμβουλή κάποιου καταρτισμένου
επαγγελματία υγείας που έχει γνώσεις φυσικής
θεραπευτικής. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο δεν έχουν σκοπό να
αντικαταστήσουν τη γνώμη του ιατρού ή του
φαρμακοποιού σας.

