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Η Ikarian diet είναι αποδεδειγμένα ένα από τα 
πιο υγιεινά πρότυπα διατροφής βασιζόμενο 
σε επιστημονικές έρευνες από κορυφαία 
πανεπιστήμια στον κόσμο.
Η Ικαρία είναι μία από τις πέντε περιοχές στον 
κόσμο που περιλαμβάνονται στις μπλε ζώνες. 
Οι μπλε ζώνες είναι περιοχές στις οποίες έχει 
αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο 
προσδόκιμο ζωής και καλύτερους δείκτες 
υγείας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. 
Πιο συγκεκριμένα, στην Ικαρία η μέση ηλικία 
θανάτου από φυσικά αίτια είναι σχεδόν 10 χρόνια 
μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 
 Επιπλέον, οι κάτοικοι του νησιού έχουν 20% 
λιγότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με 
καρκίνο σε σύγκριση με τον μέσο Αμερικάνο, 
έχουν 50% μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν 
καρδιαγγειακή νόσο, ενώ ο επιπολασμός των 
νευροεκφυλιστικών παθήσεων είναι πολύ 
χαμηλός. 
 

Η Ikarian diet είναι μια διατροφή που βασίζεται 
στην κατανάλωση τροφίμων φυτικής 
προέλευσης. Δεν αποκλείεται καμία κατηγορία 
τροφίμων, ωστόσο η κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος είναι χαμηλή. Η Ikarian diet είναι η 
πιο αγνή μορφή της μεσογειακής διατροφής 
με περισσότερα μονοακόρεστα λιπαρά και 
λιγότερους υδατάνθρακες ενώ χαρακτηρίζεται 
από απλότητα, μέτρο, ποικιλία και εποχικότητα. 
H Ikarian Diet ως τρόπο ζωής είναι ένα σημαντικό 
μέσο πρόληψης ασθενειών, όμως μπορεί να 
αποτελέσει και τρόπο αντιμετώπισης νόσων 
πάντα σε συνδυασμό με την ιατρική καθοδήγηση. 
 

ΙΚΑΡΙΑΝ
διατροφή

IKARIAN DIET CLINICS
εφαρμογή κινητού (mobile app)

Τα οφέλη της Ikarian Diet για την ανθρώπινη υγεία 
είναι αποδεδειγμένα τόσο για την πρόληψη όσο 
και την αντιμετώπιση νόσων. Μετά από 15 χρόνια 
συνεχούς εκπαίδευσης και παροχής υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών διατροφής σε Ελλαδα και 
εξωτερικό, η Ikarian Diet Clinics ανέπτυξε την 
εφαρμογή κινητού τηλεφώνου Ikarian Diet Clinics 
mobile app. Μέσω της εφαρμογής, ο ασθενής θα 
λαμβάνει το εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής 
ανάλογα με τις ανάγκες ή την πάθηση του, το οποίο 
θα ανανεώνεται εβδομαδιαίως. Η εφαρμογή μάς δίνει 
τη δυνατότητα να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των 
ατομικών αναγκών του κάθε ασθενή. Η ομάδα των 
κλινικών διαιτολόγων καθοδηγεί τους ασθενείς με 
προσωπικές συμβουλές και διαδικτυακά σεμινάρια 
παρατηρώντας κάθε βήμα της προόδου του. Μέσω 
της κάμερας του κινητού του τηλεφώνου ο ασθενής 
μπορεί να φωτογραφίζει τα γεύματα του και να 
λαμβάνει σχόλια από τους διαιτολόγους. Επίσης, 
μπορεί να λαμβάνει τη λίστα του σούπερ μάρκετ 
και πολλές ακόμα δυνατότητες. Παράλληλα, η 
ομάδα ψυχολόγων μας διευκολύνει την διαδικασία 
με εκπαιδευτικά σεμινάρια και συμβουλές για την 
διαχείριση του άγχους. Στην Ikarian Diet κάθε 
άτομο είναι μοναδικό και πρέπει να αντιμετωπίζεται 
εξατομικευμένα. Στόχος είναι η σωστή διατροφή να 
γίνει τρόπος ζωής.
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 Ελάχιστα επεξεργασμένα φυτικής     
         προέλευσης τρόφιμα 
          (φρούτα, λαχανικά)
 Μόνο - και πoλύ - ακόρεστα
         λιπαρά (ελαιόλαδο, ψάρι)
 Πρόσληψη φυτικών ινών 
 Πρόσληψη φυτοχημικών 
         και βιταμινών
 Επεξεργασμένα τρόφιμα
         (κόκκινο κρέας)
 Κορεσμένα λιπαρά οξέα

 Οξειδωτικό στρες
 Φλεγμονή
 Λειτουργία ανοσοποιητικού
 Ινσουλινοευαισθησία 
 Μεταβολικό σύνδρομο
 Παχυσαρκία και διαβήτης τύπου 2
 Χαμηλή πυκνότητα λιποπρωτεινών
 Καρδιαγγειακές ασθένειες
 Παθήσεις εντέρου
 Καρκίνος παχέος εντέρου
 Νευροεκφυλιστικές παθήσεις

        ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ*
 Mικροβιακή Ποικιλότητα
 Λακτοβάκιλλοι, Μπιφιντοβακτήρια κ.α
 Πρωτεοβακτήρια

  Mεταβολίτες που προέρχονται 
      από τη μικροβιακή χλωρίδα
 Ομοιόσταση εντέρου
 Εντερική δυσβίωση

“Μέσα από την συνεργασία 
μας στοχεύουμε στο 
να  εκπαιδεύουμε και να 
καθοδηγούμε τον ασθενή 
στη διατροφή και τον 
τρόπο ζωής που πρέπει να 
ακολουθήσει.”

- Δρ. Δημήτρης Πέππας

* IKARIAN DIET ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ
 
Η μικροχλωρίδα του εντέρου παίζει θεμελιώδη 
ρόλο στην υγεία. Η διατροφή  είναι ένας από 
τους πιο σημαντικούς ρυθμιστές της μικροβιακής 
κοινότητας του εντέρου και των μεταβολικών 
της δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 
λανθασμένα διατροφικά πρότυπα όπως η «δυτική 
δίαιτα» και οι διαταραχές στο μικροβίωμα του 
εντέρου (δυσβίωση) έχουν ισχυρές συσχετίσεις με 
ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων ασθενειών, όπως η 
παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης 
τύπου 2 και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. 

Η ομάδα κλινικών διαιτολόγων 
του Ikarian diet clinics εστιάζει 
σε κάθε ασθένεια ξεχωριστά 
δίνοντας το κατάλληλο 
πρόγραμμα διατροφής και τις 
αντίστοιχες συστάσεις.  

Εξατομικευμένα προγράμματα παρέχονται 
για πλήθος ασθενειών όπως:
 
• Καρδιαγγειακές παθήσεις
• Δυσλειτουργία θυρεοειδούς 
  (Χασιμότο, υπό ή υπερθυρεοειδισμός)
• Καρκίνος 
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Οστεοαρθρίτιδα
• Ψωρίαση
• ΙΦΝΕ 
  (Ελκώδης κολίτιδα, Νόσος του Crohn)
• Λοιπά αυτοάνοσα νοσήματα 
• Γυναικολογικές διαταραχές 
  (δυσμηνόρροια, εμμηνόπαυση, σύνδρομο   
  πολυκυστικών ωοθηκών,  γονιμότητα)
• Διαβήτης
• Παχυσαρκία
• Μεταβολικό σύνδρομο
• Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
• Χρόνιες λοιμώξεις
• ΧΑΠ
• Οστεοπόρωση, οστεοπενία
• Ορμονικές διαταραχές


