Προφίλ
Ο Κυνζηανηίνορ Εήπορ είναι Γιαιηολόγορ – Γιαηποθολόγορ, Γιδάκηυπ Ιαηπικήρ Σσολήρ
Πανεπιζηημίος Αθηνών, με μεηεκπαίδεςζη ζηη Γιαηποθή ηος Ανθπώπος και εξειδίκεςζη
ζηην Κλινική Γιαηποθή (University of Glasgow, UK).
Δίναι εξειδικεςμένορ πάνυ ζηιρ Γιαηποθικέρ Γιαηαπασέρ ζηα παιδιά. (National Centre for
eating disorders. Prevention of childhood obesity) και ζηην Αθληηική Γιαηποθή.
Σςμμεηέσει ζε πολλά επιζηημονικά ζςνέδπια με θέμαηα πος αθοπούν ηην διαηποθή, ηην
ςγεία και ηην τςσολογία καθώρ ο ίδιορ έσει ςπάπξει ομιληηήρ ζε επιζηημονικέρ ημεπίδερ ζε
ζσολεία και πολιηιζηικούρ ζςλλόγοςρ. Δπίζηρ απθπογπαθεί ηόζο ζηο διαδίκηςο όζο και ζε
ηοπικέρ εθημεπίδερ ηυν Γςηικών και Βοπείυν Πποαζηίυν.
Παπάλληλα με ηο ιδιυηικό ηος γπαθείο είναι ςπεύθςνορ ζηο Τμήμα Γιαηποθήρ ζε Ιαηπικό
Κένηπο ζηην Κηθιζία.
Δίναι επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ζηον Όμιλο Ιαηπικού Αθηνών – Ιαηπικό Ψςσικού και ηηρ
Δηαιπείαρ Eurodiet.

Υπθρεςίεσ
Διαιτολογικό Τμιμα

Στο χϊρο μασ εφαρμόηονται καινοτόμα διατροφικά προγράμματα που ςτόχο ζχουν τθν απϊλεια και
τθ διατιρθςθ του ςωματικοφ βάρουσ μζςω τεχνικϊν που βαςίηονται ςτθ τροποποίθςθ τθσ
διατροφικισ ςυμπεριφοράσ.

Α. Εφαρμόηονται διατροφικά προγράμματα για:


Παιδιά, Εφιβουσ και Ενιλικεσ



Ακλθτζσ



Εγκφουσ



Πακολογικζσ καταςτάςεισ



Διατροφικζσ διαταραχζσ (Ανορεξία, Βουλιμία, Αδθφαγία, Ορκορεξία)

Β. Απώλεια βάρουσ με τθ μζκοδο Eurodiet :


Απώλεια βάρουσ με ςθμαντικι μείωςθ τθσ περιμζτρου τθσ μζςθσ και προςταςία τθσ μυϊκισ
μάηασ.



Αποφφγετε τισ κρίςεισ πείνασ χάρθ ςτισ κετόνεσ που παράγονται και που είναι φυςικά προϊόντα
και φυςιολογικοί καταςτολείσ τθσ όρεξθσ και προζρχονται από τθ διαδικαςία τθσ καφςθσ του
λίπουσ.



Ψυχοςυμπεριφορικι αξιολόγθςθ, αναγκαία για να προςδιοριςτοφν και να λυκοφν προβλιματα
ςυμπεριφοράσ και κινιτρου όςον αφορά ςτθ διατροφι.



Συνεχισ υποςτιριξθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ και τθσ διατιρθςθσ τθσ απϊλειασ του
βάρουσ.

Πετυχαίνετε το ςτόχο ςασ βελτιώνοντασ τθν υγεία ςασ με μια μζκοδο που προςφζρει ευελιξία και
ελευκερία επιλογών.

Ζνα πρόγραμμα Eurodiet μπορεί να καλφψει τισ ιδιαίτερεσ διατροφικζσ ανάγκεσ που ζχει ζνα άτομο
με φορτωμζνο πρόγραμμα, ζνα άτομο που ταξιδεφει ςυχνά και που δεν μπορεί να χάςει εφκολα
βάροσ.

Σε περιπτϊςεισ που ζχει επιτευχκεί ο επικυμθτόσ ςτόχοσ απϊλειασ βάρουσ, αλλά "επιμζνει" κάποια
τοπικι ςυςςϊρευςθ λίπουσ όπωσ ςτουσ γοφοφσ, γλουτοφσ, ψωμάκια, κοιλιά, ζςω γόνατα και
μπράτςα, εφαρμόηεται από εξειδικευμζνο προςωπικό μια ι περιςςότερεσ από τισ πιο κάτω
κεραπευτικζσ μεκόδουσ με άριςτα αποτελζςματα.
Α) Υπερθχολιπόλυςθ
Β) Λεμφικό drainage
Γ) Μεςοκεραπεία

Τμιμα Διατροφισ και Βελονιςμοφ

Στο χώρο μασ λειτουργεί εξειδικευμζνο τμιμα ιατρικοφ βελονιςμοφ.

Ο βελονιςμόσ δρα καταςτζλλοντασ τθν όρεξθ και ζτςι ο διαιτόμενοσ μπορεί να ακολουκιςει το
πρόγραμμα τθσ διατροφισ του χωρίσ τθν παρουςία βουλιμικϊν επειςοδίων. Επίςθσ ρυκμίηει τθν
ζκκριςθ ορμονϊν που ςχετίηονται με το ςωματικό βάροσ και προάγει τον μεταβολιςμό των λιπιδίων
κακϊσ εξιςορροπεί και βελτιϊνει τθν ψυχοςυναιςκθματικι κατάςταςθ του ανκρϊπου.

