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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 Ορισμός (ΕΟΦ)Είναι προιόντα που Ορισμός (ΕΟΦ)Είναι προιόντα που 

περιέχουν ένα ή περισσότερα περιέχουν ένα ή περισσότερα 
θρεπτικά συστατικά των οποίων ο θρεπτικά συστατικά των οποίων ο 
προορισμός είναι να συμπληρώνουν προορισμός είναι να συμπληρώνουν 
το ημερήσιο διαιτολόγιο του το ημερήσιο διαιτολόγιο του 
ανθρώπου όταν η διατροφή δεν είναι ανθρώπου όταν η διατροφή δεν είναι 
ισορροπημένη ισορροπημένη 



  

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 Δεν ανήκουν στην κατηγορία των Δεν ανήκουν στην κατηγορία των 
κοινών τροφών κοινών τροφών 

 Δεν είναι φάρμακα Δεν είναι φάρμακα 
 Δεν είναι προιόντα ειδικής διατροφήςΔεν είναι προιόντα ειδικής διατροφής
 Δεν προορίζονται για ειδικές Δεν προορίζονται για ειδικές 

κατηγορίες ατόμων κατηγορίες ατόμων 



  

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Δεν υπάρχουν αν ακολουθηθεί η Δεν υπάρχουν αν ακολουθηθεί η 
προτεινόμενη χρήση και δοσολογία προτεινόμενη χρήση και δοσολογία 

 Αποφυγή από «περίεργα» συστατικά Αποφυγή από «περίεργα» συστατικά 
και σκευάσματακαι σκευάσματα

 Προυπόθεση να υπάρχει ορθή Προυπόθεση να υπάρχει ορθή 
λειτουργία του οργανισμού λειτουργία του οργανισμού 



  

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

 ΤαμπλέτεςΤαμπλέτες
 Κάψουλες Κάψουλες 
 ΣκόνεςΣκόνες
 Υγρά Υγρά 



  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 Με βάση τον τύπο Με βάση τον τύπο 
 Με βάση τον στόχο Με βάση τον στόχο 



  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (βάση τύπου)ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (βάση τύπου)
 Πρωτεινικά σκευάσματα...Πρωτεινικά σκευάσματα...
 ΑμινοξέαΑμινοξέα……  
 Βιταμίνες μέταλλα...Βιταμίνες μέταλλα...
 Βότανα Βότανα 
   υδατάνθρακες-ηλεκτρολύτες...υδατάνθρακες-ηλεκτρολύτες...
 Λιπαρά οξέα... Λιπαρά οξέα... 
 Φοιτικές ίνες (Φοιτικές ίνες (psylliumpsyllium- - glucomannan)glucomannan)
 Ειδικά συμπληρώματα...Ειδικά συμπληρώματα...



  

ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΑ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
 Πρωτεινικές μπάρεςΠρωτεινικές μπάρες
 Ready to drink Ready to drink 
 Πρωτεινικές σκόνες... Πρωτεινικές σκόνες... 
 Υποκατάστατα γεύματος Υποκατάστατα γεύματος 



  

ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣΠΡΩΤΕΙΝΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ

 Ορού γάλακτοςΟρού γάλακτος (whey) (whey)
 ΚαζείνηςΚαζείνης (casein) (casein)
 ΓάλακτοςΓάλακτος
 Ασπράδι αυγούΑσπράδι αυγού
 Μοσχάρι Μοσχάρι 
 Σόγιας Σόγιας 
 Συνδυσμός διαφόρων πηγών Συνδυσμός διαφόρων πηγών 
 Άλλες μορφές Άλλες μορφές 



  

Whey proteinWhey protein  

 Χρήση Χρήση 
-πριν το πρωινό-πριν το πρωινό
-πριν τη προπόνηση -πριν τη προπόνηση 
-μετά την προπόνηση -μετά την προπόνηση 

 Μορφές Μορφές 
--Isolate Isolate 
--Concentrate Concentrate 
--HydrolysateHydrolysate



  

CASEIN PROTEINCASEIN PROTEIN  

 ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ

-ενδιάμεσα στα γεύματα-ενδιάμεσα στα γεύματα

-μετά την προπόνηση -μετά την προπόνηση 

Πριν τον ύπνο Πριν τον ύπνο 

 ΜΟΡΦΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

--Micellar Micellar 

--Sodium, calcium, potassium caseinate Sodium, calcium, potassium caseinate 



  

ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΕΣ 
ΣΚΟΝΕΣ(ΣΚΟΝΕΣ(extras)extras)
 Αμινοξέα Αμινοξέα 
 Ένζυμα Ένζυμα 
 Λίπη Λίπη 
 Υδατάνθρακες Υδατάνθρακες 
 Κρεατίνη Κρεατίνη 



  

ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

 Ελεύθερης μορφής Ελεύθερης μορφής 
 Βασικά 8 αμινοξέα Βασικά 8 αμινοξέα 
 BCAA’SBCAA’S
 Αργινίνη Αργινίνη 
 Γλουταμίνη Γλουταμίνη 
 Silk amino acidsSilk amino acids
 Ταυρίνη Ταυρίνη 
 Καρνιτίνη Καρνιτίνη 



  

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΑΒΙΤΑΜΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΑ

 Βιτ.ΒΒιτ.Β
 Βιτ.Βιτ.CC
 Βιτ.Βιτ.D3 D3 
 Ασβέστιο Ασβέστιο 
 ZMAZMA
 ΠολυβιταμίνεςΠολυβιταμίνες
 Αντιοξειδωτικές βιταμίνες Αντιοξειδωτικές βιταμίνες 



  

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

 Δεξτρόζη Δεξτρόζη 
 Μαλτοδεξτρίνη Μαλτοδεξτρίνη 
 VitargoVitargo
 Waxy maize Waxy maize 
 Σύνθετοι υδατάνθρακες Σύνθετοι υδατάνθρακες 
 Ηλεκτρολύτες Ηλεκτρολύτες 



  

ΛΙΠΑΡΑΛΙΠΑΡΑ  ΟΞΕΑ ΟΞΕΑ 

 Βασικά λιπαρά οξέαΒασικά λιπαρά οξέα

--Άλφα-λινολενικό Άλφα-λινολενικό 

-Λινολεικό οξύ-Λινολεικό οξύ
 MCT (cocconut oil)MCT (cocconut oil)
 Ω3 (Ω3 (vit E, vit E, βαρέα μέταλλα-υδράργυρος) βαρέα μέταλλα-υδράργυρος) 
 CLA CLA   



  

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ  

 Κρεατίνη... Κρεατίνη... 
 Αντιοξειδωτικά... Αντιοξειδωτικά... 
 Ενισχυτικά των αρθρώσεων... Ενισχυτικά των αρθρώσεων... 
 Βοηθητικά ύπνου... Βοηθητικά ύπνου... 
 Προστατευτικά Προστατευτικά ––αποτοξινωτικά αποτοξινωτικά 
 Μείωσης οιστρογόνων Μείωσης οιστρογόνων 
 Μείωσης κορτιζόλης Μείωσης κορτιζόλης 
 Αντικαταβολικά... Αντικαταβολικά... 
 Πεπτικά ένζυμα-προβιοτικά Πεπτικά ένζυμα-προβιοτικά 



  

ΚΡΕΑΤΙΝΗΚΡΕΑΤΙΝΗ  

 ΜορφέςΜορφές

-μονουδρική-μονουδρική

-Υδροχλωρική-Υδροχλωρική

-κρεαλκαλική-κρεαλκαλική
 Δοσολογία Δοσολογία 
 παρενέργειεςπαρενέργειες



  

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

 ΑΑLALA
 Πράσινο τσάι Πράσινο τσάι 
 Q10Q10
 Βιτ.Βιτ.C,E,Se,C,E,Se,καροτένιοκαροτένιο



  

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ  

 Γλυκοζαμίνη Γλυκοζαμίνη 
 Χονδροιτίνη Χονδροιτίνη 
 MSMMSM
 Πεπτικά ένζυμαΠεπτικά ένζυμα
 Ω3  Ω3  



  

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΠΝΟΥΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΠΝΟΥ  

 Μελατολίνη Μελατολίνη 
 GABAGABA
 Θιανίνη Θιανίνη 



  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ

 CLACLA
 BCAASBCAAS
 HMB HMB 
 Γλουταμίνη?Γλουταμίνη?



  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (βάση στόχου)ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (βάση στόχου)
 Αύξηση μυικής μάζαςΑύξηση μυικής μάζας
 Απώλεια βάρους-λίπους Απώλεια βάρους-λίπους 
 Αύξησης νιτρικού οξυδίου Αύξησης νιτρικού οξυδίου 
 Αύξηση μυικής δύναμης Αύξηση μυικής δύναμης 
 Αύξησης τεστοστερόνης Αύξησης τεστοστερόνης 
 φόρμουλεςφόρμουλες
-προπροπονικά (-προπροπονικά (preworkout)preworkout)
-Ενδοπροπονικά (-Ενδοπροπονικά (intraworkout)intraworkout)
-Αποκατάστασης -Αποκατάστασης (postworkout)(postworkout)



  

ΑΥΞΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣΑΥΞΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

 Πρωτεινικές φόρμουλες αύξησης Πρωτεινικές φόρμουλες αύξησης 
βάρους βάρους 

 Πρωτείνη ορού γάλακτος και καζείνη Πρωτείνη ορού γάλακτος και καζείνη 
 Bcaa’sBcaa’s
 Κρεατίνη Κρεατίνη 
 Β-αλανίνη Β-αλανίνη 



  

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ-ΛΙΠΟΥΣΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ-ΛΙΠΟΥΣ

 Διάσπασης λίπους Διάσπασης λίπους 
 Μεταφορείς λιπαρών οξέων Μεταφορείς λιπαρών οξέων 
 Ενισχυτικά θυρεοειδικών ορμονών Ενισχυτικά θυρεοειδικών ορμονών 
 Ενίσχυσης της δράσης της ινσουλίνης Ενίσχυσης της δράσης της ινσουλίνης 
 Διουρυτικά Διουρυτικά 
 Θερμογεννετικά Θερμογεννετικά 
 Μείωσης απορρόφησης Μείωσης απορρόφησης 
 Μείωσης της όρεξης Μείωσης της όρεξης 



  

 Διάσπασης λίπουςΔιάσπασης λίπους  

--yohimbineyohimbine

--καφεινη καφεινη 

--forskolinforskolin

-hydroxycitric acid-hydroxycitric acid
 Μεταφορείς λιπαρών οξέωνΜεταφορείς λιπαρών οξέων  

--καρνιτίνηκαρνιτίνη
 Ενισχυτικά θυρεοειδικών ορμονώνΕνισχυτικά θυρεοειδικών ορμονών

-7--7-KetoKeto

-guggulsterones-guggulsterones



  

 Ενίσχυσης της δράσης της ινσουλίνηςΕνίσχυσης της δράσης της ινσουλίνης  

-ALA-ALA

-Chromium?-Chromium?

-cinnamon extract -cinnamon extract 
 Διουρυτικά Διουρυτικά 

-dandelion -dandelion 

-uva ursi-uva ursi
 ΘερμογεννετικάΘερμογεννετικά  

--πράσινο τσάι (πράσινο τσάι (epigallocatechin gallate)epigallocatechin gallate)

--καφείνη καφείνη 

--synephrinesynephrine

-capsaicin-capsaicin



  

 Μείωσης απορρόφησηςΜείωσης απορρόφησης

  -white kidney bean extract-white kidney bean extract

-chitosan-chitosan
 Μείωσης της όρεξηςΜείωσης της όρεξης

-5-HTP-5-HTP

-glucomannan -glucomannan 

-phenylethylamine-phenylethylamine



  

ΑΥΞΗΣΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ 
ΟΞΥΔΙΟΥ (ΝΟ)ΟΞΥΔΙΟΥ (ΝΟ)
 Κιτρουλίνη Κιτρουλίνη 
 GPLC GPLC 
 Pygnogenol Pygnogenol 
 Νιτρώδη Νιτρώδη 
 Αργινίνη ?Αργινίνη ?



  

ΑΥΞΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣΔΥΝΑΜΗΣ
 Κρεατίνη Κρεατίνη 
 Μπεταίνη Μπεταίνη 
 Β-αλανίνη Β-αλανίνη 



  

ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ

 D-Aspartic Acid D-Aspartic Acid 
 ForskolinForskolin
 Τριμπουλους και άλλα βότανα?Τριμπουλους και άλλα βότανα?



  

ΦΟΡΜΟΥΛΕΣΦΟΡΜΟΥΛΕΣ  

 PreworkoutPreworkout
 IntraworkoutIntraworkout
 Postworkout Postworkout 



  

ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ  
 Συμπληρώματα Αύξησης δύναμης Συμπληρώματα Αύξησης δύναμης 
 Αύξησης ενέργειας... Αύξησης ενέργειας... 
 Διεγερτικά... Διεγερτικά... 
 Αμινοξέα Αμινοξέα 
 Συμπληρώματα αύξησης ΝΟ Συμπληρώματα αύξησης ΝΟ 



  

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Τυροσίνη Τυροσίνη 
 Ταυρίνη Ταυρίνη 
 Rhodiola Rosea Rhodiola Rosea 
 Βιτ.ΒΒιτ.Β



  

ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ 

 Καφείνη Καφείνη 
 Yerba Mate Yerba Mate 



  

ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

 Αμινοξέα Αμινοξέα 
 ΥδατάνθρακεςΥδατάνθρακες
 Ηλεκτρολύτες Ηλεκτρολύτες 
 Βιταμίνες Βιταμίνες 
 Μείωσης κορτιζόλης Μείωσης κορτιζόλης 

--phosphatidylserine phosphatidylserine 

--rhodiola rosea rhodiola rosea 



  

ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
 Πρωτείνη Πρωτείνη 
 Υδατάνθρακες Υδατάνθρακες 
 Κρεατίνη Κρεατίνη 
 Bcaa’sBcaa’s
 Γλουταμίνη Γλουταμίνη 
 Αντιοξειδωτικά Αντιοξειδωτικά 
 Υλεκτρολύτες-μέταλλαΥλεκτρολύτες-μέταλλα



  

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΣΤΙΣ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΣΤΙΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣΦΟΡΜΟΥΛΕΣ
 Αναγραφή συστατικών ξεχωριστάΑναγραφή συστατικών ξεχωριστά
 Επαρκή δόση συστατικών Επαρκή δόση συστατικών 

  



  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΑΥΠΟΣΧΟΜΕΝΑ
 Silk Amino AcidsSilk Amino Acids
 Αραχιδονικό οξύ Αραχιδονικό οξύ 



  

SUPER FOODSSUPER FOODS

 ΙπποφαέςΙπποφαές
 ΣπιρουλίναΣπιρουλίνα
 GojiGoji
 MacaMaca
 Noni Noni 



  

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

 Αρχάριοι Αρχάριοι 
 ΠροχωρημένοιΠροχωρημένοι
 Αγωνιστικοί Αγωνιστικοί 



  

ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΑΡΧΑΡΙΟΙ 

 πρωτείνη διαφόρων πηγών πρωτείνη διαφόρων πηγών 
 Κρεατίνη Κρεατίνη 
 Ω3 Ω3 



  

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ  

 Β-αλανίνη Β-αλανίνη 
 Bcaa’sBcaa’s
 Καζείνη-Καζείνη-wheywhey  
 ΠολυβιταμίνηΠολυβιταμίνη



  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ  

 ΚαρνιτίνηΚαρνιτίνη
 Betaine Betaine 
 Ταυρίνη Ταυρίνη 
 ALA ALA 
 Φόρμουλα απώλειας λίπους Φόρμουλα απώλειας λίπους 
 HMB HMB 



  

TOP 10TOP 10  

1.1. Whey Whey 
2.2. ΚρεατίνηΚρεατίνη
3.3. Bcaa’sBcaa’s
4.4. B-B-αλανίνη αλανίνη 
5.5. Ω3Ω3
6.6. ΚαζείνηΚαζείνη
7.7. ΠολυβιταμίνηΠολυβιταμίνη
8.8. ALAALA
9.9. Πράσινο τσαί Πράσινο τσαί 
10.10. Καφείνη Καφείνη 



  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 Επιλογή μεγάλων συσκευασιών Επιλογή μεγάλων συσκευασιών 
 Επιλογή ανάλογα με το στόχοΕπιλογή ανάλογα με το στόχο
 Διαβάθμιση ανάλογα με το επίπεδο Διαβάθμιση ανάλογα με το επίπεδο 
 Επιλογή από το Επιλογή από το TOP10TOP10



  

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 
 Ποιότητα κατασκευαστή Ποιότητα κατασκευαστή 
 ΣυστατικάΣυστατικά
 Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία λήξης 
 Κριτικές Κριτικές 
 Σφραγισμένη συσκευασία Σφραγισμένη συσκευασία 
 Μελέτη ετικέτας...Μελέτη ετικέτας...



  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣΜΕΛΕΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

 Bar codeBar code, χώρα προέλευσης-συσκευασίας, χώρα προέλευσης-συσκευασίας
 Διατροφικά συστατικά-αναλυτικά Διατροφικά συστατικά-αναλυτικά 
 Γλυκαντικά Γλυκαντικά 
 Πρόσθετα –συντηρητικά Πρόσθετα –συντηρητικά 
 Δοσολογία ανά μερίδαΔοσολογία ανά μερίδα
 Τρόπος λήψης Τρόπος λήψης 
 Αντενδείξεις-παρενέργειεςΑντενδείξεις-παρενέργειες
 Προφυλάξεις Προφυλάξεις 



  



  



  



  

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
PREWORKOUT SHAKE PREWORKOUT SHAKE 
 Whey  Whey  
 Κρεατίνη Κρεατίνη 
 Β-αλανίνη Β-αλανίνη 
 Υδατάνθρακας χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη Υδατάνθρακας χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη 

--φρούτο (ρόδι, πορτοκάλι, μήλο)φρούτο (ρόδι, πορτοκάλι, μήλο)

-χυμός από μπατζάρι -χυμός από μπατζάρι 

-βρώμη, ψωμί ολικής άλεσης -βρώμη, ψωμί ολικής άλεσης 



  

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
POSTWORKOUT SHAKE POSTWORKOUT SHAKE 
 11ηη θεωρία  θεωρία 
--wheywhey
--κρεατίνη κρεατίνη 
-β-αλανίνη-β-αλανίνη
-υδατάνθρακας υψηλού γλυκαιμικού -υδατάνθρακας υψηλού γλυκαιμικού 

δείκτη(δεξτρόζη, μαλτοδεξτρίνη, δείκτη(δεξτρόζη, μαλτοδεξτρίνη, vitargo, vitargo, 
πατάτα, λευκό ψωμί, ρυζογκοφρέτες)πατάτα, λευκό ψωμί, ρυζογκοφρέτες)

 22ηη θεωρία  θεωρία 
--bcaa’s bcaa’s 



  

TOP SUPPLEMENTS TOP SUPPLEMENTS 
STACKS STACKS 
 Αύξηση μυικής μάζαςΑύξηση μυικής μάζας  
--wheywhey
--κρεατίνηκρεατίνη
-Β-αλανίνη-Β-αλανίνη
-bcaa’s-bcaa’s
 Απωλεια λίπουςΑπωλεια λίπους  
-καφείνη-καφείνη
-συνεφρίνη -συνεφρίνη 
-Πράσινο τσάι -Πράσινο τσάι 
--yohimbine yohimbine 



  

ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ

 Η χρήση τους να περιορίζεται σε αυτό Η χρήση τους να περιορίζεται σε αυτό 
που λέει το όνομά τους, να που λέει το όνομά τους, να 
συμπληρώνουν την διατροφήσυμπληρώνουν την διατροφή

 Υπάρχουν ορισμένα συμπληρώματα Υπάρχουν ορισμένα συμπληρώματα 
που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην 
αύξηση της απόδοσης βάση ερευνώναύξηση της απόδοσης βάση ερευνών

 Δεν είναι επικύνδινα αρκεί να γίνεται Δεν είναι επικύνδινα αρκεί να γίνεται 
ορθή χρήση και επιλογή ορθή χρήση και επιλογή 



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 www.bodybuilders.grwww.bodybuilders.gr
 www.musclemax.grwww.musclemax.gr
 www.bodyledge.comwww.bodyledge.com  

http://www.bodybuilders.gr/
http://www.musclemax.gr/
http://www.bodyledge.com/


  

ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ

 www.bodybuilding.comwww.bodybuilding.com
 www.musclemax.grwww.musclemax.gr
 www.bodybuilders.grwww.bodybuilders.gr
 www.muscleandfitness.comwww.muscleandfitness.com
 www.musculardevelopment.comwww.musculardevelopment.com
 www.wikipedia.comwww.wikipedia.com  

http://www.bodybuilding.com/
http://www.musclemax.gr/
http://www.bodybuilders.gr/
http://www.muscleandfitness.com/
http://www.musculardevelopment.com/
http://www.wikipedia.com/


  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο Παρασκευάς Νικολάου είναι αθλητής του φίτνες Ο Παρασκευάς Νικολάου είναι αθλητής του φίτνες 
που μοιράζεται την αγάπη και το πάθος του για τον που μοιράζεται την αγάπη και το πάθος του για τον 
υγιεινό τρόπο ζωής και το φίτνες. Είναι υγιεινό τρόπο ζωής και το φίτνες. Είναι 
προσωπικός προπονητής με δεκαετή εμπειρία και προσωπικός προπονητής με δεκαετή εμπειρία και 
πολλές νίκες και επιτυχίες στο ενεργητικό του.Ένας πολλές νίκες και επιτυχίες στο ενεργητικό του.Ένας 
από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στην από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στην 
κατηγορία φίτνες στην Ελλάδα. Προπονεί αθλητές κατηγορία φίτνες στην Ελλάδα. Προπονεί αθλητές 
μέσω του μέσω του BODYLEDGE PERSONAL TRAINING BODYLEDGE PERSONAL TRAINING 
που διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια. Ως ενεργός που διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια. Ως ενεργός 
αθλητής έχει πολλές χορηγίες μεταξύ των οποίων η αθλητής έχει πολλές χορηγίες μεταξύ των οποίων η 
εταιρία συμπληρωμάτων εταιρία συμπληρωμάτων musclemax.grmusclemax.gr  και η και η 
μεγαλύτερη ιστοσελίδα για μεγαλύτερη ιστοσελίδα για bodybuilding bodybuilding & & fitness fitness 
bodybuilders.grbodybuilders.gr. . Για περισσότερες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας επικοινωνήστε μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας 
του Παρασκευά του Παρασκευά www.bodyledge.comwww.bodyledge.com. . 
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