
 ΣΡΟΦΔ-ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

*ΠΟΝΟΚΔΦΑΛΟ;* *ΣΡΧΜΔ ΦΑΡΗ* 

Τξψηε άθζνλν ςάξη - ην ηρζπέιαην βνεζά ζηελ απνθπγή πνλνθεθάισλ. Τν ίδην 

θάλεη θαη ην ηδίληδεξ, ην νπνίν κεηψλεη ηε θιεγκνλή θαη ηνλ πφλν. 

 

*ΑΛΛΔΡΓΗΚΟ ΤΝΑΥΗ;* *ΣΡΧΜΔ ΓΗΑΟΤΡΣΗ* 

Να ηξψηε πνιιά γηανχξηηα πξηλ ηελ επνρή ηεο γχξεο. Δπίζεο, ηξψηε θάζε κέξα 

κέιη απφ ηελ πεξηνρή ζαο (ηνπηθφ). 

 

*ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ;** ΠΗΝΟΤΜΔ ΣΑΨ* 

Απνηξέςηε ηελ ελαπφζεζε ιίπνπο ζηα ηνηρψκαηα ησλ αξηεξηψλ κε θαλνληθέο 

δφζεηο ηζαγηνχ. (πξάγκαηη, ην ηζάη θαηαζηέιιεη ηελ φξεμε θαη λα εκπνδίδεη ην 

ιίπνο λα εηζβάιεη... Τν πξάζηλν ηζάη είλαη άξηζην γηα ην αλνζνπνηεηηθφ καο 

ζχζηεκα)! 

 

*ΑΩΠΝΗΑ; ΣΡΧΜΔ ΜΔΛΗ* 

Φξεζηκνπνηήζηε ην κέιη σο εξεκηζηηθφ θαη θαηαπξαυληηθφ. 

 

*ΑΘΜΑ;* *ΣΡΧΜΔ ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ* 

Τξψηε θξεκκχδηα βνεζνχλ ζηε ραιάξσζε θαη ζπζηνιή ησλ βξνγρηθψλ ζσιήλσλ.. 

(φηαλ ήκνπλ λένο, ε κεηέξα κνπ έθαλε ζπζθεπαζίεο κε θξεκκχδη θαη ηηο 

ηνπνζεηνχζε ζην ζηήζνο κνπ, βνεζνχζε ζηηο αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο θαη 

πξαγκαηηθά κε έθαλε λα αλαπλέσ θαιχηεξα). 

 

*ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ;* *ΣΡΧΜΔ ΦΑΡΗ* 

Ο ζνινκφο, ν ηφλνο, ην ζθνπκπξί θαη νη ζαξδέιεο πξνιακβάλνπλ ηελ αξζξίηηδα. 

(ην ςάξη έρεη σκέγα έιαηα, επεξγεηηθά γηα ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα) 

* 

ΣΟΜΑΥΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ;* *ΜΠΑΝΑΝΔ - GINGER* 

Η κπαλάλα ζα δηνξζψζεη ην ζηνκάρη. Τν Τδίληδεξ ζα ζεξαπεχζεη ηελ πξσηλή 

αδηαζεζία θαη λαπηία. 

 

*ΟΤΡΟΛΟΗΜΧΞΖ;* *ΠΗΝΟΤΜΔ ΥΤΜΟ ΜΟΤΡΧΝ* 

Ο πνιχ φμηλνο ρπκφο κνχξσλ ειέγρεη ηα επηβιαβή βαθηήξηα. 

 

*ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΣΧΝ;* *ΣΡΧΜΔ ΑΝΑΝΑ* 

Καηάγκαηα ησλ νζηψλ θαη νζηενπφξσζε κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κε ην καγγάλην 

ζηνλ αλαλά. 

 

*ΠΡΟΔΜΜΖΝΟΡΡΟΨΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ;* *ΣΡΧΜΔ ΚΟΡΝ ΦΛΔΗΚ* 

Οη γπλαίθεο κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ πξνεκκελνξξντθνχ 

ζπλδξφκνπ κε ληθάδεο θαιακπνθηνχ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο θαηάζιηςεο, 

ηνπ άγρνπο θαη ηεο θνχξαζεο. 

 

*ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΝΖΜΖ;* *ΣΡΧΜΔ ΣΡΔΗΓΗΑ* 

Τα ζηξείδηα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζαο, παξέρνληαο 

ηνλ απαξαίηεην ςεπδάξγπξν. 



 

*ΚΡΤΟΛΟΓΖΜΑΣΑ;* *ΣΡΧΜΔ ΚΟΡΓΟ* 

Καζαξίζηε ην κπνπθσκέλν θεθάιη (κχηε) κε ζθφξδν. (ζπκεζείηε, ην ζθφξδν 

επίζεο κεηψλεη ηε ρνιεζηε ξίλε). 

* 

ΒΖΥΑ;* *ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΚΟΚΚΗΝΖ ΠΗΠΔΡΗΑ* 

Μηα νπζία παξφκνηα κε απηή πνπ ππάξρεη ζηα ζηξφπηα ηνπ βήρα βξίζθεηαη ζηελ 

θαπηεξή θφθθηλε πηπεξηά. Φξεζηκνπνηήζηε θφθθηλν πηπέξη (πηπέξη cayenne) κε 

πξνζνρή, κπνξεί λα εξεζίζεη ην ζηνκάρη ζαο. 

 

*ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ;* *ΗΣΑΡΗ, ΠΗΣΟΤΡΟ ΚΑΗ ΛΑΥ ΝΟ* 

Σπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ νηζηξνγφλσλ ζε πγηή επίπεδα.. 

 

*ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ;* *ΚΟΤΡΑ ΠΡΑΗΝΑ ΚΑΗ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΛΑΥΑΝΗΚΑ* 

Έλα θαιφ αληίδνην είλαη βήηα θαξνηέλην, κηα κνξθή βηηακίλεο Α πνπ βξέζεθε 

ζηα ζθνχξα πξάζηλα θαη πνξηνθαιί ιαραληθά. 

 

*ΔΛΚΖ;* *ΣΡΧΜΔ ΛΑΥΑΝΟ* 

Τν ιάραλν πεξηέρεη ρεκηθέο νπζίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ επνχισζε ηφζν γαζηξηθψλ 

φζν θαη δσδεθαδαθηπιηθψλ ειθψλ. 

* 

ΓΗΑΡΡΟΗΑ;* *ΣΡΧΜΔ ΜΖΛΑ* 

Χήζηε ζηε ζράξα έλα κήιν κε ηε θινχδα ηνπ, αθήζηε ην λα γίλεη θαθέ θαη θάηε 

ην, γηα λα ζεξαπεχζεηε απηή ηελ θαηάζηαζε. (Οη κπαλάλεο είλαη θαιέο γηα 

απηήλ ηελ πάζεζε). 

 

*ΦΡΑΓΜΔΝΔ ΑΡΣΖΡΗΔ;* *ΣΡΧΜΔ ΑΒΟΚΑΝΣΟ* 

Τα κνλναθφξεζηα ιηπαξά ζην αβνθάλην κεηψλνπλ ηε ρνιεζηεξφιε. 

 

*ΤΦΖΛΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ;* *ΣΡΧΜΔ ΔΛΗΝΟ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ* 

Τν ειαηφιαδν έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε. 

Τν ζέιηλν επίζεο πεξηέρεη κηα ρεκηθή νπζία πνπ κεηψλεη ηελ πίεζε. 

 

*ΑΝΗΟΡΡΟΠΗΔ ΕΑΥΑΡΟΤ ΑΗΜΑΣΟ;* *ΣΡΧΜΔ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΑΗ ΦΗΣΗΚΗΑ* 

Τν ρξψκην ζην κπξφθνιν θαη ζηα θηζηίθηα βνεζάεη ζηε ξχζκηζε ηεο ηλζνπιίλεο 

θαη γιπθφδεο ζην αίκα. 

* 

ΑΚΣΗΝΗΓΗΟ:* Μηθξφ αιιά παλίζρπξν. Δίλαη κηα θαιή πεγή Καιίνπ, Μαγλεζίνπ, 

Βηηακίλεο Δ θαη θπηηθψλ ηλψλ. Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε βηηακίλε C είλαη 

δηπιάζηα απφ ηνπ πνξηνθαιηνχ. 

 

*ΜΖΛΟ:* Έλα κήιν ηελ εκέξα ην γηαηξφ ηνλ θάλεη πέξα. Παξά ην γεγνλφο φηη έλα 

κήιν έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε C, έρεη αληηνμεηδσηηθά θαη 

θιαβνλνεηδή πνπ εληζρχνπλ ηε δξάζε ηεο βηηακίλεο C, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, θαξδηαθήο 

πξνζβνιήο θαη εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ. 

 

 



*ΦΡΑΟΤΛΑ:* Πξνζηαηεπηηθφ θξνχην. Οη Φξάνπιεο έρνπλ ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή 

αληηνμεηδσηηθή δχλακε κεηαμχ ησλ κεγάισλ θξνχησλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ απφ ηνλ θαξθίλν πξνθαιψληαο, αηκνθφξα αγγεία πνπ θξάδνπλ ηηο 

ειεχζεξεο ξίδεο. (Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάζε berry (strawberry, blueberry 

θιπ) είλαη θαιφ. Έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο θαη 

καο θξαηνχλ λένπο. Τα Βαηφκνπξα (blueberries) είλαη ηα θαιχηεξα θαη πνιχ 

εππξνζάξκνζηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Θα δηψμνπλ φιεο ηηο ειεχζεξεο ξίδεο πνπ 

έρνπλ εηζβάιεη ζην ζψκα καο). 

 

*ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ:* Γιπθχηαην θάξκαθν. Τξψγνληαο 2 κε 4 πνξηνθάιηα ηελ εκέξα κπνξεί 

λα βνεζήζνπλ λα θξαηήζεηε καθξηά ηα θξπνινγήκαηα, ρακειφηεξε ηε ρνιεζηεξφιε, 

ηελ πξφιεςε θαη δηάιπζε πέηξαο ζηα λεθξά, θαζψο κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. 

 

*ΚΑΡΠΟΤΕΗ:* Παγσκέλν ζβήλεη ηε δίςα. Απνηειείηαη απφ 92% λεξφ, είλαη επίζεο 

ζπζθεπαζκέλν κε κηα γηγαληηαία δφζε γινπηαζεηφλεο, ε νπνία βνεζά εληζρχζεη 

ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα.. Απνηειεί επίζεο βαζηθή πεγή ιπθνπέλην - 

νμεηδσηηθφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ. ?ιιεο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην θαξπνχδη είλαη Βηηακίλε C θαη Κ άιην. (ην θαξπνχδη έρεη, 

επίζεο, θπζηθέο νπζίεο [θπζηθέο πεγέο SPF] πνπ δηαηεξνχλ ην δέξκα καο πγηέο, 

πξνζηαηεχνληαο ην απφ ηηο θαξθηλνγφλεο αθηίλεο SUV). 

 

*ΓΚΟΤΑΒΑ & ΠΑΠΑΓΗΑ:* Κνξπθαία γηα ηε Βηηακίλε C. Δίλαη ζαθείο ληθεηέο γηα 

ηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε Βηηακίλε C. Γθνπάβα είλαη επίζεο πινχζηα ζε 

θπηηθέο ίλεο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο δπζθνηιηφηεηαο. 

 

*ΠΑΠΑΓΗΑ:* Δίλαη πινχζηα ζε θαξνηίλε, πνπ είλαη θαιή γηα ηα κάηηα καο 

(επίζεο θαιή γηα ηα αέξηα θαη ηε δπζπεςία). 

 

*ΝΣΟΜΑΣΑ:* Δίλαη πνιχ θαιή σο πξνιεπηηθφ κέηξν γηα ηνπο άλδξεο. Τνπο θξαηά 

καθξηά απφ πξνβιήκαηα πξνζηάηε. 

 

*ΛΔΜΟΝΗ:* Ο Φπκφο ηνπ Λεκνληνχ είλαη 10.000 θνξέο ηζρπξφηεξνο απφ ηε Φεκεηνζεξαπεία 

θαη ζθνηψλεη 11 εηδψλ Καξθηλνγφλα Κχηηαξα! Σαο ην κεηαθέξσ απιά. Όζνη είλαη 

ηνπ ηαηξηθνχ θιάδνπ ή γλσξίδνπλ αληίζηνηρα, αο ηνπο ην κεηαδψζνπλ. Ίζσο λα 

ππάξρεη αιήζεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηαπηφρξνλα. Οη σθειηκφηεηεο ηνπ ιεκνληνχ. Τν 

ιεκφλη, είλαη έλα ζαπκαηνπξγφ πξντφλ ζην λα ζθνηψλεη ηα θαξθηλνγφλα θχηηαξα. 

Δίλαη 10.000 θνξέο ηζρπξφηεξν απφ ηε ρεκεηνζεξαπεία, γηαηί δελ ην 

απνδερφκαζηε απηφ; Γηφηη ππάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

αλαθαιχςνπλ κηα ζπλζεηηθή νπζία, πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα απνθηήζνπλ θέξδε 

θαληαζηηθά! 

 

Γηα απηφ θαη απφ ηψξα κπνξείο πξνθαηαβνιηθά λα βνεζήζεηο έλαλ θίιν πνπ ην 

ρξεηάδεηαη, επηηξέπνληάο ηνπ λα πιεξνθνξεζεί φηη ηνπ είλαη ρξήζηκν λα πηεη 

ρπκφ ιεκνληνχ γηα ηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο. Η γεχζε ηνπ είλαη επράξηζηε θαη 

θπζηθά δελ πξνμελεί ηηο θνβεξέο επηδξάζεηο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. Καη εθφζνλ 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην πξάμεηο, θχηεςε κηα ιεκνληά ζηνλ θήπν ζνπ. Όια ηα 

κέξε ηνπ είλαη σθέιηκα. Τελ επφκελε θνξά πνπ επηζπκείο λα πηεηο ρπκφ, δήηα 



θπζηθφ ρπκφ ιεκνληνχ ρσξίο ζπληεξεηηθά.  Πφζα άηνκα πεζαίλνπλ ελψ ην κπζηηθφ 

απηφ παξακέλεη θπιαγκέλν, κε θαρππνςία, ψζηε λα κε ζέζεη ζε θίλδπλν ηα θέξδε 

εθαηνκκπξίσλ ησλ κεγάισλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ! 

Όπσο γλσξίδεηε πνιχ θαιά, ε ιεκνληά είλαη ρακειή. Γελ θαηαιακβάλεη κεγάιν 

ρψξν. Όινη ηε γλσξίδνπλ ζαλ ιεκνληά. Τν θξνχην ηνπ είλαη έλα θηηξηθφ πξντφλ 

κε δηαθνξεηηθέο φςεηο, ην εζσηεξηθφ ηνπ κπνξεί λα θαγσζεί άκεζα ή λα 

επεμεξγαζηεί γηα ηελ παξαγσγή πνηψλ, αλαςπθηηθψλ, γιπθηζκάησλ θιπ. Τν 

ζεκαληηθφ ζε απηφ ην θπηφ νθείιεηαη ζηα ηζρπξά αληηθαξθηλνγφλα απνηειέζκαηά 

ηνπ. Καη αθφκα θαη εάλ ηνπ απνδίδνληαη πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο ηδηφηεηεο, ην 

ζεκαληηθφηεξν απηνχ είλαη δξάζε ηνπ πάλσ ζηηο θχζηεο θαη ηνπο φγθνπο. Τν 

θπηφ απνηειεί κηα ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ηνλ θαξθίλν, δνθηκαζκέλν ζε 

θαξθίλνπο φισλ ησλ κνξθψλ. Υπάξρνπλ νξηζκέλνη πνπ ην ζπληζηνχλ γηα φιεο ηηο 

κνξθέο θαξθίλνπ. Δπηπιένλ ην ζεσξνχλ ζαλ έλαλ παξάγνληα αληηκηθξνβηαθνχ 

επξένο θάζκαηνο, θαηά ησλ κνιχλζεσλ ησλ βαθηεξηδίσλ θαη φγθσλ, ηθαλφ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ εζσηεξηθψλ παξαζίησλ θαη ζθνπιεθηψλ, ξπζκηζηή ηε πςειήο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, είλαη αληηθαηαζιηπηηθφ θαη θαηαπνιεκά ην άγρνο θαη ηηο 

λεπξηθέο δηαηαξαρέο. 

Η πεγή απηήο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη εληππσζηαθή: πξνέξρεηαη απφ έλαλ εθ ησλ 

κεγαιχηεξσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζηνλ θφζκν πνπ δηαβεβαηψλεη φηη κεηά απφ 

20 ρξφληα εξγαζηεξηαθψλ κειεηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 1970 θαη 

ζπλαθφινπζα έηε. 

Τα εμαρζέληα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ: θαηαζηξέθεη ηα θαξθηλνγφλα θχηηαξα 12 ηχπσλ 

θαξθίλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηνπ εληέξνπ θφινλ, ηνπ ζηήζνπο, ηνπ πξνζηάηε, 

ησλ πλεπκφλσλ θαη ηνπ παγθξέαηνο. ηα ρεκηθά ζπζηαηηθά ηνπ δέλδξνπ θαηέδεημαλ 

φηη δξα 10.000 θαιχηεξα ζηελ επηβξάδπλζε αλάπηπμεο ησλ θαξθηλνγφλσλ θπηηάξσλ 

απφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ adriamycin, έλα ρεκεηνζεξαπεπηηθφ θαξκαθεπηηθφ 

πξντφλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηνλ θφζκν φιν. 

Τν πιένλ εληππσζηαθφ ηεο ζεξαπείαο είλαη φηη κε ηνλ εμαγφκελν ρπκφ ιεκνληνχ 

θαηαζηξέθνληαη κφλνλ ηα θαξθηλνγφλα θχηηαξα θαη δελ επηδξά ζηα πγηή. Τν 

θείκελν θπθινθφξεζε απφ ην Ιλζηηηνχην ησλ Δπηζηήκσλ Υγείαο, llc 819n, 

Charles Street, Βαιηηκφξε, MD 1201. 

(Σεκείσζε «ID») Τν αλαδεκνζηεχνπκε γηαηί θαη αλ δελ αιεζεχνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ην ιεκφλη δελ βιάπηεη. Η θαρππνςία ηνπ θνηλνχ φζνλ 

αθνξά ηηο πξνζέζεηο ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ δελ έρεη απμεζεί ηπραία ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα. Υπήξμαλ δσληαλά παξαδείγκαηα Δγθιεκαηηθψλ Δλεξγεηψλ 

θαηά ηεο Αλζξσπφηεηαο απφ αξθεηέο Φαξκαθνβηνκεραλίεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο 

ηειηθά ζηηο ΗΠΑ, θαηεγνξήζεθαλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ. Οη θαπλνβηνκεραλίεο είλαη 

έλα παξάδεηγκα. Τν ίδην ζπλέβε κε ηηο νξκφλεο. Οη Φαξκαθνβηνκεραλίεο έπεηζαλ 

ηνπ γηαηξνχο φηη νη νξκφλεο βειηηψλνπλ ηελ εκθάληζε ηεο γπλαίθαο κεηά ηελ 

εκκελφκαπζε, κε απνηέιεζκα εθαηνκκχξηα γπλαίθεο ζηηο ΗΠΑ γηα πάλσ απφ 20 

ρξφληα λα θνξηψλνπλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο κε πεξηηηέο νξκφλεο θαη κε απνηέιεζκα 

ν αξηζκφο ησλ θαξθηλνγελλήζεσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθεο λα 

εθαηνληαπιαζηαζηεί θαη λα πεζάλνπλ εθαηνκκχξηα γπλαίθεο! Έπξεπε δειαδή, λα 

πεζάλνπλ ηφζα εθαηνκκχξηα γπλαίθεο γηα λα παξαδερηνχλ ηειηθά, φηη νη νξκφλεο 

παξάγνπλ θαξθηλνγελήζεηο; Υπάξρνπλ πνιιέο παλεπηζηεκηαθέο κειέηεο νη νπνίεο 

«πλίγνληαη» απφ ηηο Φαξκαθνβηνκεραλίεο, πνπ ζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ηνπ θαξθίλνπ, αληί ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, φκσο ηα θέξδε 

απφ ηε δηάζεζε απηνχ ηνπ ρεκηθνχ θαξκάθνπ είλαη ηεξάζηηα! ) 


