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Πριν ξεκινήσετε το Πρόγραμμα Γευμάτων ProLon®

Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας www.prolonfmd.gr για
να ακολουθήστε τις συμβουλές μας για την επιτυχή χρήση του ProLon.

Γενικές πληροφορίες
Το ProLon® είναι ένα πρόγραμμα πενθήμερης δίαιτας, επιστημονικά 
αναπτυγμένο και κλινικά δοκιμασμένο από το Ινστιτούτο Μακροζωίας και την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, ένα από τα πλέον 
εξέχοντα κέντρα έρευνας στα θέματα της γήρανσης και της μακροζωίας.

Το πρόγραμμα γευμάτων ProLon® αποτελείται από σούπες σε φυτική βάση, 
μπάρες, ποτά, σνακ, τσάγια και δισκία συμπληρώματα διατροφής. Όλα τα 
συστατικά είναι σχεδιασμένα για να μεγιστοποιήσουν τις προστατευτικές 
δράσεις που σχετίζονται με τη νηστεία, ενώ παρέχουν διατροφικά 
ιχνοστοιχεία (βιταμίνες, μεταλλικά άλατα και βασικά διαιτητικά συστατικά) και 
μειώνουν το αίσθημα της πείνας και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη 
νηστεία. Το πρόγραμμα καλύπτει μια περίοδο 5 συνεχόμενων ημερών.

Τι υπάρχει μέσα στο Κουτί Γευμάτων Prolon®

Το κουτί περιέχει όλα όσα θα καταναλώσετε στη διάρκεια των 5 ημερών του 
προγράμματος γευμάτων. Οδηγίες για την κατανάλωση των τροφίμων και 
ποτών μπορείτε να βρείτε στον πίνακα της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. Στη διάρκεια 
των 5 ημερών του προγράμματος ProLon® δεν πρέπει να προσθέσετε άλλα 
τρόφιμα ή ποτά, με εξαίρεση μόνο το νερό, από το οποίο θα πρέπει να πιείτε 
1,5 έως 2 λίτρα κάθε μέρα. Επίσης, συνιστούμε να απέχετε από τον καφέ και 
άλλα ποτά που περιέχουν καφεΐνη.

• 5 κουτιά με τις επιγραφές: Ημέρα 1, Ημέρα 2, Ημέρα 3, Ημέρα 4 και Ημέρα 5
• 1 μπουκάλι (950ml)
• Εσώκλειστες οδηγίες

Παιδιά κάτω των 18 ετών.

Γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.

Άτομα με αλλεργία σε ξηρούς καρπούς, σόγια, τομάτα, σέληνο ή άλλα 
συστατικά που περιέχονται στο ProLon®. Διαβάστε τις πλήρεις Διατροφικές 
Πληροφορίες στο www.prolonfmd.gr

Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) κάτω από 18,5.

Άτομα που έχουν διαγνωστεί με ασθένεια, χωρίς την έγκριση γιατρού.

Άτομα τα οποία έχουν αποδυναμωθεί σοβαρά λόγω ασθένειας ή 
φαρμακευτικής αγωγής.

Άτομα τα οποία έχουν αποδυναμωθεί σοβαρά από ασθένεια ή ιατρική 
διαδικασία.

Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, με καρδιαγγειακά, 
αυτοάνοσα, νευρολογικά και ογκολογικά προβλήματα, εκτός εάν έχουν λάβει 
έγκριση από ειδικευμένο γιατρό.

Άτομα με μεταβολικές διαταραχές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σύστημα 
γλυκονεογένεσης.

Άτομα με ιστορικό σοβαρού καρδιακού νοσήματος, ειδικά μη 
αντιρροπούμενη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια βαθμού NYHA 2 ή άνω, 
ή με LVEF κάτω από 40% σε οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση.

Άτομα με ιστορικό συγκοπής (λιποθυμία) με θερμιδικό περιορισμό κατά το 
παρελθόν, ή με άλλη ιατρική συννοσηρότητα που θα μπορούσε να 
καταστήσει τον θερμιδικό περιορισμό δυνητικά επικίνδυνο.

Άτομα τα οποία έχουν ειδικές διατροφικές ανάγκες που είναι ασύμβατες με το 
Πρόγραμμα Γευμάτων ProLon®.

Το ProLon® ΔΕΝ προορίζεται για τις εξής περιπτώσεις
ατόμων:
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Πρόγραμμα Γευμάτων ProLon®

Το πρόγραμμα γευμάτων ProLon® είναι πολύ απλό! Χρειάζεται μόνο να 
ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στον πίνακα. Μέσα στο κουτί 
ProLon® θα βρείτε 5 μικρότερες συσκευασίες, μία για κάθε ΜΕΡΑ του 
προγράμματος γευμάτων ProLon®. Κάθε συσκευασία περιέχει όλα τα τρόφιμα 
και ποτά που πρόκειται να καταναλώσετε την αντίστοιχη ημέρα. Υπάρχει ένα 
ενδεικτικό πρόγραμμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να 
κατανείμετε τo τρόφιμα στη διάρκεια της ημέρας (πρωινό, μεσημεριανό, σνακ 
και βραδινό), αλλά στην πραγματικότητα η σειρά με την οποία θα 
καταναλώσετε τα περιεχόμενα είναι εντελώς ελεύθερη. Δεν πρέπει, ωστόσο, 
να αλλάξετε τη σειρά των ημερών.
Αφού ολοκληρώσετε τα πενθήμερο πρόγραμμα, καλό είναι να ακολουθήσετε 
μια μεταβατική δίαιτα την ΗΜΕΡΑ 6 (βλέπε «Μεταβατική δίαιτα», πιο κάτω). 
Από την ΗΜΕΡΑ 7 μπορείτε να επιστρέψετε στην κανονική σας διατροφή.

Οδηγίες φύλαξης, παρασκευής και χρήσης
μειγμα ντοματοσουπας, μειγμα σουπας λευκων φασολιων και 
σπανακιου, μειγμα σουπας με κολοκυθα
ΦΥΛΑΞΗ: Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ: Προσθέστε τα περιεχόμενα (33 g) σε 250ml κρύου νερού. 
Ανακινήσετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του νερού ανάλογα με 
την προτίμησή σας.
ΚΟΥΖΙΝΑ: Ζεστάνετε στην κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας κατά 
διαστήματα. Μόλις πάρει βράση, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ: Ζεστάνετε στον φούρνο μικροκυμάτων για 2 
λεπτά στην ΥΨΗΛΗ ένταση. Αφήστε για 1 λεπτό. Ανακατέψτε καλά και 
ζεστάνετε ξανά στον φούρνο μικροκυμάτων για 1 ακόμα λεπτό. Ανακατέψετε 
πριν το σερβίρισμα.

Μειγμα σουπας μαυρων φασολιων, μειγμα σουπας με κολοκυθα και 
κινοα, μειγμα σουπας μινεστρονε
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ: Ανοίξτε το φακελάκι και ρίξτε το περιεχόμενο σε μια 
κατσαρόλα. Προσθέστε 300 ml κρύου νερού, ανακατέψτε και περιμένετε να 
βράσει. Μειώστε την ένταση σε μετρία έως χαμηλή φωτιά και αφήστε να 
σιγοβράσει για 15 λεπτά. Αφήστε να κρυώσει για 1 λεπτό πριν το σερβίρισμα.
Επειδή τα μείγματα Μινεστρόνε και Μινεστρόνε με Κινόα προορίζονται για 
παρασκευή σε κουζίνα και είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ, συνιστούμε να τα παρασκευάσετε όταν είστε στο σπίτι ή 
σε άλλο χώρο με πρόσβαση σε κλασική κουζίνα.
Για πρακτικούς λόγους, μπορείτε να παρασκευάσετε τις σούπες από το 
βράδυ και να τις καταναλώσετε την επόμενη ημέρα σε θερμοκρασία 
δωματίου.
Μπάρες L-Bar και σνακ  (μπάρες με ξηρούς καρπούς και τραγανές μπάρες με 
κομματάκια σοκολάτας, κράκερ και ελιές)
ΦΥΛΑΞΗ: Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος.
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ: Έτοιμα προς κατανάλωση
Ζελεδάκια ελαίου αλγών (συμπλήρωμα διατροφής πλούσιο σε DHA)
ΦΥΛΑΞΗ: Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος.
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ: Λαμβάνονται με ¼ λίτρο νερού και φαγητό.

Κάψουλες NR-3 (συμπλήρωμα διατροφής πολυβιταμίνες και μέταλλα)
ΦΥΛΑΞΗ: Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος.
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ: Λαμβάνετε δύο κάψουλες κάθε μέρα, μαζί με το φαγητό.

Ποτό L-DRINK
ΦΥΛΑΞΗ: Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πιείτε το αδιάλυτο υγρό απευθείας από τη μικρή φιάλη. 
Βλέπε πιο κάτω.
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ: Η ποσότητα του ποτού L-Drink εξαρτάται από το σωματικό σας 
βάρος. Ακολουθήστε με μεγάλη προσοχή τις παρακάτω οδηγίες αραιώματος.

ΒΗΜΑ 1 - Ανοίξτε τη μικρή φιάλη με την επιγραφή «L-Drink Mix». Από το 
περιεχόμενο της φιάλης θα χρησιμοποιήσετε μια τέτοια ποσότητα, ώστε το 
υπόλοιπο που θα μείνει στη φιάλη να αντιστοιχεί στο βάρος σας, όπως 
αναγράφεται στην κλίμακα στο πλάι της φιάλης. Μπορείτε να μεταγγίσετε 
το μείγμ α L-Drink Mix στο μπουκάλι ProLon® των 950ml που περιέχεται 
στο κουτί ProLon®. Για παράδειγμα: Αν ζυγίζετε 72,5 κιλά = 160 lb, ρίξτε στο 
μεγάλο μπουκάλι μια τέτοια ποσότητα από το L-Drink Mix, ώστε το 
υπόλοιπο υγρό μέσα στη φιάλη να βρίσκεται στο ύψος της ένδειξης 160 lb 
(περίπου στη μέση της φιάλης). Απορρίψτε το υπόλοιπο υγρό.

ΒΗΜΑ 2 - Προσθέστε κρύο πόσιμο νερό στο L-Drink Mix, γεμίζοντας όλο το 
μπουκάλι των 950ml, και ανακινήστε για να αναμειχθεί καλά. Για 
περισσότερη γεύση, μπορείτε να προσθέσετε ένα φακελάκι με τσάι ιβίσκου 
ή κάποιο άλλο φακελάκι τσαγιού από το κουτί. Αφήστε τo φακελάκι (ή τα 
φακελάκια) μέσα στο μπουκάλι νερού για όσο διάστημα θέλετε.

ΒΗΜΑ 3 - Στη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να πιείτε όσο νερό και τσάι 
βοτάνων θέλετε.

Τσάι και εγχύματα
Τοποθετήστε το φακελάκι με το τσάι μέσα σε βραστό νερό και αφήστε για 3-5 
λεπτά.

Μεταβατική δίαιτα (δεν συμπεριλαμβάνεται)
Ολοκληρώνοντας την 5η μέρα της δίαιτας ProLon® - Fasting Mimicking Diet™, 
πρέπει να αποφύγετε τα πλούσια και μεγάλα γεύματα για τις επόμενες 12 ώρες. 
Μπορείτε σταδιακά να επιστρέψετε στις κανονικές διατροφικές σας συνήθειες, 
ξεκινώντας με υγρά και μαλακά τρόφιμα όπως σούπες, φρεσκοστυμμένοι χυμοί 
και smoothies φρούτων και λαχανικών. Στη συνέχεια, προσθέστε ελαφρά 
γεύματα όπως ρύζι, ζυμαρικά και μικρές ποσότητες από πολτοποιημένα ή 
ολόκληρα όσπρια, ελαιώδες ψάρι ή ψάρι χαμηλών λιπαρών, μαγειρεμένα με 
απλό τρόπο. Συνοδεύστε τα κυρίως γεύματα με βραστά ή ωμά λαχανικά της 
εποχής. Από την Ημέρα 7, μπορείτε να επιστρέψετε στην κανονικές σας 
διατροφικές συνήθειες. Συνιστούμε να συζητήσετε τη μεταβατική σας δίαιτα με 
έναν διαιτολόγο, ώστε να καλύψετε τις προσωπικές σας ανάγκες.

Επιστρέφοντας στην κανονική σας διατροφή
Ως χρήστης Prolon®, πρέπει να αποφεύγετε τα μεγάλα γεύματα και να 
επιστρέψετε σταδιακά σε μια κανονική, υγιεινή διατροφή. Συμβουλευθείτε τον 
επαγγελματία υγείας σας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την 
επιστροφή στις κανονικές διατροφικές σας συνήθειες.

Παρενέργειες
Το πρόγραμμα γευμάτων Prolon® παρέχει διατροφική υποστήριξη με 
μειωμένο θερμιδικό περιεχόμενο για 5 ημέρες (περίπου 1100 kcal (4605 kJ) την 
ημέρα 1 και 750 kcal (3140 kJ) τις ημέρες 2-5).
Σε κλινικές μελέτες έχουν παρατηρηθεί πιθανοί κίνδυνοι και ενοχλήσεις που 
σχετίζονται με δίαιτες χαμηλών θερμίδων και πρωτεϊνών όπως το Prolon®, 
όπως μεταξύ άλλων άγχος, κατάθλιψη, ζάλη, υπνηλία, κόπωση, πονοκέφαλος, 
αίσθημα πείνας, ευερεθιστότητα, μυϊκοί πόνοι, ναυτία, ή πόνος στη 
σπονδυλική στήλη. Άτομα που είναι συνηθισμένα σε μια σταθερή, υψηλή 
πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να παρουσιάσουν πονοκέφαλο που σχετίζεται 
με την έλλειψη της ουσίας κατά τις 5 ημέρες του προγράμματος ProLon®.
Στις πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνονται επίσης δυσκοιλιότητα, λιποθυμία, 
χαμηλή αρτηριακή πίεση και υπογλυκαιμία. Παρότι οι παραπάνω 
παρενέργειες παρουσιάζονται πολύ σπάνια, συνιστούμε να δώσετε τη 
δέουσα προσοχή.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ProLon®, συνιστούμε να αφιερώσετε 
χρόνο στην ξεκούρασή σας και να αποφύγετε τις εξής δραστηριότητες, 
καθώς μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες:
- Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
- Κατανάλωση ποτών που περιέχουν καφεΐνη, ανθρακικό και γλυκαντικές 
  ουσίες
- Έντονες και κουραστικές δραστηριότητες, όπως σωματική άσκηση και 
   κολύμβηση
- Έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. σάουνα, παραλίες, ατμόλουτρα και  
   υδρομασάζ. Έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Κάπνισμα

Η κατανάλωση επαρκών ποσοτήτων νερού θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την 
αφυδάτωση και μπορεί να φέρει ανακούφιση από μερικές από τις 
παρενέργειες.

Η διαιτητική παρέμβαση μπορεί επίσης να προκαλέσει αντικανονικούς 
καρδιακούς ρυθμούς και να οξύνει μια προϋπάρχουσα ανεπάρκεια 
αμινοξέων ή πρωτεΐνης. Οι παρατεταμένες δίαιτες χαμηλών θερμίδων 
μπορεί να είναι επικίνδυνες ειδικά για άτομα που ήδη παρουσιάζουν 
υποσιτισμό, όπως καρκινοπαθείς σε προχωρημένο στάδιο της νόσου ή 
ασθενείς που πάσχουν από υπερβολική απώλεια βάρους, όπως π.χ. σε 
περιπτώσεις ανορεξίας και καχεξίας, αλλά και για άτομα που έχουν υποστεί 
ανεπάρκεια πρωτεϊνών για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Ασθενείς με 
σοβαρές ή ανίατες ασθένειες (π.χ. διαβήτης, καρδιοπάθειες, καρκίνος ή 
μεταβολικές διαταραχές) ΔΕΝ πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα 
γευμάτων ProLon®, εκτός εάν έχουν λάβει ειδική έγκριση από επαγγελματία 
υγείας με κατάλληλη εκπαίδευση και άδεια για την αντιμετώπιση της 
ασθένειας.
Βλέπε επίσης τις λοιπές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις πιο κάτω. Σε 
περίπτωση σοβαρών ενοχλήσεων ή παρενεργειών, οι χρήστες πρέπει να 
συμβουλευθούν τον εγκεκριμένο επαγγελματία υγείας τους και να ζητήσουν 
άμεση ιατρική βοήθεια.

Προφυλάξεις
Σε μερικούς ανθρώπους, το Prolon® μπορεί να φέρει τάση λιποθυμίας, ζάλη ή 
υπνηλία. Αξιολογήστε την κατάστασή σας προτού ασχοληθείτε με 
δραστηριότητες που εγκυμονούν υψηλό κίνδυνο ή απαιτούν την αμέριστη 
προσοχή σας, όπως π.χ. η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος ή ο χειρισμός 
βαρέων μηχανημάτων.


