
Η απλούστερη και ασφαλέστερη άσκηση είναι από θέση μπρούμυτα, με τους αγκώνες και τις παλάμες να
ακουμπούν στο πάτωμα. Σηκώστε το κεφάλι και την άνω πλάτη από το πάτωμα, μέχρι να αισθανθείτε τη
σύσπαση των μυών χαμηλά στη μέση. Μια άλλη άσκηση είναι να τοποθετήσετε τα χέρια στο πλάι του κορμού
και να πραγματοποιήσετε ελαφρά ανύψωση της κεφαλής και των ώμων. Κάντε 15 επαναλήψεις από κάθε
άσκηση 3 φορές την ημέρα.

1.1.  Ενδυνάμωση Ραχιαίων μυών

2. Ασκήσεις Φόρτισης

3. Ασκήσεις Ισορροπίας

1.2. Ενδυνάμωση των Κοιλιακών μυών

1.3. Ενδυνάμωση των μυών του ισχίου

Η ασφαλέστερη άσκηση περιλαμβάνει εκτέλεση από ύπτια θέση (ανάσκελα). Με την πλάτη να εφάπτεται 
συνεχώς επί του εδάφους και το ένα πόδι να βρίσκεται ελαφρά λυγισμένο στο πάτωμα, λυγίστε το άλλο προς
την κοιλιά. Επαναφέρετε το λυγισμένο πόδι στο πάτωμα και επαναλάβετε την ίδια κίνηση για το άλλο πόδι.
Κάντε 15 επαναλήψεις για κάθε πόδι 3 φορές την ημέρα.

Στηριζόμαστε σε σταθερό σημείο για ασφάλεια (π.χ. καρέκλα) και τεντώνουμε το ένα πόδι προς τα πίσω.
Κάντε για κάθε πόδι 15 επαναλήψεις από 3 φορές. Αφού ολοκληρώσουμε αυτή την άσκηση τεντώνουμε
το ένα πόδι προς το πλάι. Ξανά για κάθε πόδι χρειάζονται 15 επαναλήψεις από 3 φορές.

Απλές ασκήσεις για την
εξάσκηση στην ισορροπία
είναι το περπάτημα με τις
πατούσες τη μία πίσω από
την άλλη και το σήκωμα
του ποδιού κρατώντας μια
καρέκλα με το άλλο χέρι.
Δαπανήστε 2-3 λεπτά κα -
θημερινά κάνοντας αυτές
τις ασκήσεις.

Διατείνει το στήθος, τους ώμους και τους μυς της
άνω περιοχής της πλάτης. 
Σταθείτε όρθιοι ή καθιστοί σε μια αναπαυτική
καρέκλα. Τοποθετήστε τα δάκτυλα πίσω από τα αυτιά
σας με τις παλάμες να κοιτούν μπροστά και τους
αγκώνες προς τα έξω. Ανοίξτε το στήθος σας με
τέντωμα των αγκώνων προς τα πίσω (χωρίς όμως να
πιέζετε το κεφάλι). Κρατήστε για δυο ανάσες σε αυτή
τη θέση και μετά φέρτε τους αγκώνες μαζί μπροστά
από το πρόσωπο σας, οπότε θα τεντωθούν οι μυς της
άνω πλάτης. Επαναλάβετε την παραπάνω κίνηση 5
φορές, όταν αισθάνεστε πιασμένοι. 

Για να τεντώσουμε τους μυς που βρίσκονται στην
πίσω πλευρά του ποδιού, τοποθετούμε το ένα πόδι
μπροστά και σκύβουμε προσεκτικά λίγο προς τα
εμπρός, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
Συνεχίζουμε με το άλλο πόδι κάνοντας την ίδια
διαδικασία για 5 φορές.

4. Ασκήσεις Ευλυγισίας
4.2. Διατάσεις ποδιών

1. Ασκήσεις Μυϊκής Ενδυνάμωσης

4.1. Διατάσεις άνω κορμού

Το ζωηρό περπάτημα (δυναμική βάδιση) αποτελεί την πιο εύκολη άσκηση της
κατηγορίας αυτής. Ξεκινήστε το περπάτημα με φυσιολογικό ρυθμό και σταδιακά
αυξήστε μετά 5 λεπτά σε μέτριο προς γρήγορο ρυθμό (30 λεπτά). Ο ρυθμός σας
να είναι τέτοιος, που να σας επιτρέπει και να μιλάτε συγχρόνως, αλλά να
βαδίζετε με ένταση τέτοια ώστε να ιδρώσετε. Θυμηθείτε να κουνάτε και τα χέρια
(έχοντάς τα λυγισμένα) γιατί θα σας βοηθήσει να κινηθείτε γρηγορότερα και να
έχετε μεγαλύτερα οφέλη.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

οστεοπόρωση
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ
Φυσίατρος - Ιατρός Αποκατάστασης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΔΕΛΤΑ daily ...για να διατηρούμε τα οστά μας γερά!
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Μην κλείνετε τα μάτια στην οστεοπόρωση!

Για εμάς τις γυναίκες, το γάλα ΔΕΛΤΑ daily
calci+40% και βιταμίνη D3 είναι ο σύμμα-
χός μας για τη διατήρηση γερών οστών και
συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή της
οστεοπόρωσης καθώς περιέχει:

> 40% επιπλέον ασβέστιο, απαραίτητο 
δομικό στοιχείο για τον οργανισμό 
όλων, ιδιαίτερα όμως των γυναικών 
και ιδίως εκείνων που εγκυμονούν
και θηλάζουν

> Βιταμίνη D3, η οποία συμβάλλει
στην καλύτερη απορρόφηση
του ασβεστίου από τον οργανισμό.

συμβάλλει
στην καλή υγεία

των οστών!
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