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Αρωματισμένο νερό με φρούτα,
λαχανικά και βότανα  με ζεστές

γεύσεις χειμώνα 

1 ΣΠΕΣΙΑΛ ΡΟΦΗΜΑ
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Σπέσιαλ συνταγή ροφήματος νερού
για γρήγορο, εύκολο και υγιεινό

αδυνάτισμα 
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ΧΑΣΤΕ ΚΙΛΑ & ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΘΕΙΤΕ! 

 

Η ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΩΧΝΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΡΑΤΑ 

ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΛΑΜΠΕΡΟ, ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ. 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ! ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ! 

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ! 

 

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 

ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ 

ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ. 
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Πίνακας Περιεχομένων 
Καρπούζι - Μέντα 
Μούρα - Μέντα - Λεμόνι 
Βατόμουρα - Μέντα - Πορτοκάλι 
Ακτινίδιο - Μούρα - Μήλα 
Μηλόξυδο - Λεμόνι - Μήλα 
Express αδυνάτισμα 
Απορίες & Απαντήσεις 
Λίγα λόγια για μένα 

Πίνακας Περιεχομένων 

04 Καλοκαιρινό ρόφημα που βοηθά τον
οργανισμό να αποτοξινωθεί 

Καρπούζι - Μέντα  

04 07 12

Φρούτα, λαχανικά, βότανα και δροσερό μεταλλικό νερό 
είναι τα συστατικά των πιο αρωματικών και 
αποτοξινωτικών ροφημάτων. 
 
Μας ξεδιψάνε τις καυτές μέρες του καλοκαιριού και 
μας γεμίζουν ενέργεια τις κρύες μέρες του χειμώνα. 
 
Ειδικά αν ακολουθείτε κάποια δίαιτα, γεμίστε μία 
κανάτα με κάποια από τις παρακάτω συνταγές και 
προσφέρετε τα ροφήματα αυτά στον οργανισμό σας 
αντί για περισσότερο φαγητό. 

07 Μούρα - Μέντα - Λεμόνι  
Ρόφημα για καλοκαίρι & χειμώνα
για αδυνάτισμα και αποτοξίνωση  

09 Βατόμουρα - Μέντα -
Πορτοκάλι 
Χειμωνιάτικο ρόφημα για
αποτοξίνωση και απώλεια λίπους 

12 Γκρέιπφρουτ - Λεμόνι -
Δυόσμος 
Εξαιρετικό ρόφημα του χειμώνα για
αδυνάτισμα και αποτοξίνωση  
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Αρωματισμένα νερά... 
 
Αν θέλετε να προσθέσετε νόστιμη γεύση 
στο νερό σας αλλά και πολλαπλά οφέλη 
στην υγεία σας, δοκιμάστε αυτές τις 
συνταγές αρωματισμένου νερού! 
 
Σε αυτές τις συνταγές χρησιμοποιούμε 
πλούσια σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες 
βότανα, φρούτα και λαχανικά,  
προσθέτοντας αυτόματα γεύση στη δίψα 
μας με πολλαπλά επιπλέον οφέλη! 
 
Προσωπικά, προτιμώ τις λεπτές γεύσεις 
του εγχυμένου νερού αντί για την πολύ 
γλυκιά γεύση των περισσότερων χυμών. 
 
Άλλωστε, σε αντίθεση με τους χυμούς, οι 
γεύσεις αυτές είναι απαλές, διαιτητικές 
και πολύ αναζωογονητικές. 
 

Αντιπαθείτε το απλό νερό; 
Αυτές οι συνταγές 
αρωματισμένου νερού με 
φρούτα, λαχανικά και βότανα 
γίνονται πολύ εύκολα, είναι 
δροσιστικές και με επιπλέον 
ενυδατικά συστατικά!

Ένα ποτήρι νερό αρωματισμένο με 
φρούτα, λαχανικά και βότανα, είναι πολύ 
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. 
Μπορεί να σας δώσει την απαραίτητη 
ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση 
διατροφής και λαμπερό δέρμα. 
 
Μην το δείτε σαν ένα σύντομο διάλειμμα. 
Δείτε το σαν μια συνεχόμενη διατροφική, 
ενυδατική και αποτοξινωτική βόμβα. 

Rogmes.gr 
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1. Νερό με 
καρπούζι & μέντα 

Υλικά 
 
 - 2 λίτρα νερό 
 
 -  2 φέτες καρπούζι σε κύβους 
με τα κουκούτσια 
 
 - 10 φύλλα μέντας 
 
 - 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια 
γυάλινη κανάτα, τα αφήνετε 
τουλάχιστον 2 ώρες στο ψυγείο 
και πίνετε στην διάρκεια της 
ημέρας. 
 
 
Μπορείτε αν θέλετε, να συμπληρώνετε την κανάτα με νερό για να πιείτε περισσότερα ποτήρια έως 
το βράδυ. 
 
Ιδιότητες 
Αυτό το εξαιρετικό ρόφημα θα βοηθήσει άμεσα τον οργανισμό να αποβάλει τις τοξίνες. 
 
Το καρπούζι βοηθά τα νεφρά να καθαρίσουν από την αµµωνία, ουσία πολύ τοξική για το σώµα. 
Αυτό γίνεται, χάρη στην οργανική ένωση κιτρουλίνη που περιέχει, η οποία είναι ένα αμινοξύ το 
οποίο έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει το συκώτι και τα νεφρά να απαλλαχθούν από την αμμωνία. 
 
Επίσης, οι βιταμίνες του καρπουζιού, υποστηρίζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και δίνουν ενέργεια στον οργανισμό. Λόγω της χαμηλής του ενεργειακής πυκνότητας 
και της γλυκιάς του γεύσης, το καρπούζι μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο σε όποιον ακολουθεί ένα 
πρόγραμμα διατροφής με στόχο την απώλεια βάρους. 
 
Η μέντα δροσίζει ενώ παράλληλα καίει το λίπος και έχει πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό μας. 
Βοηθάει πολύ στην πέψη, βελτιώνοντας τη ροή της χολής από το ήπαρ στη χοληδόχο κύστη και 
έπειτα στο λεπτό έντερο όπου διασπώνται τα διατροφικά λίπη. 
 
Επιπλέον, βοηθά τους μύες του στομαχιού να χαλαρώσουν ώστε να μην υπάρχουν ενοχλήσεις. 

Rogmes.gr 
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2. Νερό με ροδάκινο και 
τζίντζερ 
Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
-  5-6 φέτες ροδάκινο 
 
- 1 κομμάτι ρίζα τζίντζερ (πιπερόριζα)  
αποφλειωμένο 
 
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη 
κανάτα, τα αφήνετε τουλάχιστον 2 ώρες 
στο ψυγείο και πίνετε στην διάρκεια της 
ημέρας. 
 
Αν θέλετε να κάνετε την γεύση πιο 
έντονη, προσθέστε περισσότερο 
τζίντζερ. 
 
Ιδιότητες 
Τα ροδάκινα τονώνουν τον μεταβολισμό 
και επιταχύνουν τη λειτουργία του 
πεπτικού συστήματος. 

  
 
Τα ροδάκινα είναι επίσης, πλούσια σε νερό και φυτικές ίνες που έχει σαν αποτέλεσμα να 
αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για άτομα με δυσκοιλιότητα ή για εκείνους που θέλουν να 
χάσουν βάρος. 
 
Το τζίντζερ (πιπερόριζα) μειώνει το λίπος, βοηθά στην εξάλειψη των τοξινών και με την τακτική 
χρήση του, μπορείτε να χάσετε εύκολα κιλά χωρίς να αλλάξετε τίποτα άλλο στη διατροφή σας. 
 
Μπορείτε να πίνετε νερό πιπερόριζας όλη την ημέρα. 
Αν θέλετε να αποτοξινώσετε το σώμα σας, αξίζει να πίνετε 1 λίτρο -ή και περισσότερο- την ημέρα 
για τουλάχιστον 6 μήνες. Επιπλέον, είναι εξαιρετικό διουρητικό και βοηθά ιδιαίτερα στην 
αποτοξίνωση του σώματος. 
 
Επίσης, το τζίντζερ είναι καταπληκτικό αντιοξειδωτικό και έχει την ικανότητα να καταπολεμάει τις 
ελεύθερες ρίζες που είναι επιρρεπείς στο να δημιουργούν καρκίνο με την πάροδο των χρόνων. 

Rogmes.gr 



ROGMES.GR 6 

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΒΟΤΑΝΑ

Ιδιότητες 
Αυτό το ρόφημα είναι πολύ ευεργετικό στην πέψη, την ενυδάτωση και στην αποτοξίνωση που 
ενεργεί στον οργανισμό. Βοηθάει τόσο στην απώλεια λίπους, όσο και στο να δείχνει η επιδερμίδα 
σας πιο νεανική και λαμπερή. 
 
Η μεγάλη περιεκτικότητα του αγγουριού σε νερό ( περιέχει 95% περίπου νερό και 5% ίνες), το 
καθιστά το ιδανικό λαχανικό για αποτοξίνωση και απώλεια βάρους. 
 
Η μέντα προσδίδει μία αίσθηση φρεσκάδας στο ρόφημα και ταιριάζει τέλεια με τον άνηθο και το 
αγγούρι, ενώ παρέχει πρόσθετες θρεπτικές ουσίες. Επίσης, η μέντα βοηθά να αποφύγετε την 
κατακράτηση υγρών στον οργανισμό σας. 
 
Ο άνηθος έχει τις ιδιότητες που το καθιστούν ένα πολύ ευεργετικό βότανο που βοηθά στην πέψη, 
στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στο να επιτευχθεί ένα επίπεδο στομάχι. 
 
Επιπλέον, διευκολύνει την πέψη, είναι διουρητικός και μειώνει τον μετεωρισμό αποτρέποντας  τη 
φλεγμονή. 

3. Νερό με αγγούρι, 
μέντα και άνηθο 
Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
-  1 μέτριο αγγούρι πλυμμένο και 
κομμένο σε λεπτές φέτες (αν είναι 
βιολογικό το κόβετε μαζί με την φλούδα 
του) 
 
-  6-8 φύλλα μέντας 
 
- 3 κλαδάκια άνηθο 
 
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη 
κανάτα, τα αφήνετε τουλάχιστον 2 ώρες 
στο ψυγείο και πίνετε στην διάρκεια της 
ημέρας. 
 
Ο άνηθος είναι πολύ ισχυρός στη γεύση, 
οπότε προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε 
πολύ. Μπορείτε να πειραματιστείτε με το 
πόσο άνηθο θα προσθέσετε.

Rogmes.gr 
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Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη κανάτα, τα αφήνετε τουλάχιστον 2 ώρες στο ψυγείο και πίνετε 
στην διάρκεια της ημέρας. 
 
Ιδιότητες 
Ένα ρόφημα που με τα συστατικά που περιλαμβάνει είναι μία βόμβα αποτοξίνωσης και βιταμινών. 
Δοκιμάστε το σε εβδομαδιαία βάση και δείτε τον οργανισμό σας αποτοξινωμένο και το σώμα σας 
πιο λεπτό και ελαφρύ. 
 
Τα μούρα είναι γεμάτα βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες.
Αποτελούν ασπίδα κατά του καρκίνου, προφυλλάσουν την καρδιά, προστατεύουν το έντερο, 
βελτιώνουν την μνήμη και καταπολεμούν τις ουρολιμώξεις. 
 
Επίσης, τα μούρα είναι γεμάτα με το αντιοξειδωτικό ανθοκυάνη, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι 
μεταβάλλει τη δραστηριότητα των γονιδίων που βρέθηκαν σε ανθρώπινα κύτταρα λίπους, 
καθιστώντας πιο δύσκολο να πάρει βάρος ο οργανισμός. 
 
Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι τα βατόμουρα μειώνουν τα κύτταρα λίπους της κοιλιάς. 
 
Η μέντα είναι πολύ διουρητική, βοηθά στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, 
απομακρύνει τις τοξίνες, καταπολεμά την κατακράτηση υγρών και βοηθά στον έλεγχο της όρεξης, 
ενώ μειώνει παράλληλα το άγχος. 
 
Το λεμόνι προσφέρει στον οργανισμό αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και 
τον καρκίνο, ενώ περιέχει επίσης την σημαντική βιταμίνη C που δίνει ενέργεια. 
 
Επιπλέον, το λεμόνι βοηθά σημαντικά στο να χάσετε κιλά, να δείτε την κοιλιά σας να ξεπρήζεται 
και βέβαια να παρατηρήσετε βελτίωση στην κυτταρίτιδα και την όψη "φλειού πορτοκαλιού". 

4. Νερό με μούρα,
μέντα και λεμόνι   
Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
-  1/2 κούπα μούρα κόκκινα 
 
- 1/2 κούπα μούρα μαύρα 
 
-  10 φύλλα μέντας 
 
- 1 λεμόνι σε φέτες 
 
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά)

Rogmes.gr 
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Επίσης, ο ανανάς λόγω της υψηλής περιεκτικότητα του σε ίνες, που διευκολύνει την πέψη, έχει 
άμεσα αποτελέσματα αποτοξίνωσης, καθαρίζοντας το σώμα από τις βλαβερές ουσίες που έχουν 
συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
 
Το θυμάρι βοηθάει πολύ στην αποτοξίνωση του σώματος μας και στη βελτίωση του πεπτικού 
συστήματος. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την απώλεια βάρους και τη μείωση της κυτταρίτιδας. 
 
Ειδικά, αν υποφέρετε από ισχυρούς πόνους περιόδου είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος σας. 
 
Το θυμάρι έχει διουρητικές ιδιότητες, οι οποίες σας επιτρέπουν να αποτοξινώνετε το σώμα σας και
να θεραπεύετε φυσικά την κατακράτηση υγρών. 
 
Για την μέγιστη γεύση του ροφήματος: 
1) σχίστε τα φύλλα του θυμαριού πριν τα ρίξετε στο νερό και στραγγίξτε τα πριν τα σερβίρετε και 
2) εγχύστε για 24 ώρες. 
 
Παρά το ότι ο ανανάς είναι ένα χυμώδες φρούτο, οι χυμοί του δεν απελευθερώνονται τόσο εύκολα 
όσο άλλα φρούτα, γι αυτό θα πρέπει να το αφήσετε περισσότερο στο νερό. 

5. Νερό με ανανά και 
θυμάρι   
Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
- 5-6 φέτες ανανά 
 
- 2-3 κλωναράκια θυμάρι 
  
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη κανάτα, τα 
αφήνετε τουλάχιστον 4 ώρες στο ψυγείο και 
πίνετε στην διάρκεια της ημέρας. 
 
Ιδιότητες 
Ο ανανάς θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε το 
μεταβολισμό σας ενώ είναι ένα φρούτο 
γεμάτο από βιταμίνες όπως η βιταμίνη C και 
αντιοξειδωτικά. 
 
Λειτουργεί ως φυσικός λιποδιαλύτης, βοηθά 
πολύ στο να αποβάλλει ο οργανισμός μας 
όλες τις τοξίνες και γίνεται ο καλύτερος 
«σύμμαχός» μας στην απώλεια κιλών! 

Rogmes.gr 
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6. Νερό με βατόμουρο, 
μέντα και πορτοκάλι 

Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
- 2 πορτοκάλια σε φέτες 
 
- 1 κούπα βατόμουρα (Blueberry) 
 
- 10 φύλλα μέντας 
 
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη 
κανάτα, τα αφήνετε τουλάχιστον 2 ώρες 
στο ψυγείο και πίνετε στην διάρκεια της 
ημέρας. 
 
Μπορείτε αν θέλετε, να συμπληρώνετε 
την κανάτα με νερό για να πιείτε 
περισσότερα ποτήρια έως το βράδυ.
 

Ιδιότητες 
Με αυτό το αποτοξινωτικό και αδυνατιστικό ρόφημα,  θα δώσετε στην απώλεια βάρους σας μια 
ώθηση. Ιδανικό επίσης, για την εξάλειψη των ελεύθερων ριζών και των ελκών στο σώμα. 
 
Η φυσική ζάχαρη των φρούτων θα ικανοποιήσει την επιθυμία για γλυκό αποφεύγοντας τις θερμίδες. 
 
Τα πορτοκάλια είναι γεμάτα με βιταμίνη C, η οποία είναι γνωστή για την αύξηση του μεταβολισμού 
και την τόνωση του δέρματος. Επίσης, η βιταμίνη C, βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών που 
προκαλούν την αποθήκευση λίπους. 
 
Τα βατόμουρα περιέχουν αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες που τα καθιστούν σούπερ φαγητό. Αυτό 
σας βοηθά στην διατήρηση της υγείας, του καθαρού δέρματος και φυσικά στον περιορισμό της 
όρεξης. 
 
Η μέντα βοηθά να αυξήσετε τα ενεργειακά σας επίπεδα και να καίτε το λίπος γρηγορότερα, 
καθιστώντας το, ένα εξαιρετικό ποτό για απώλεια βάρους. Ο χρόνος που χρειάζεται για να αυξήσει 
τον μεταβολισμό μας είναι 2 ώρες και μπορεί να τον διατηρήσει έτσι για 4 ώρες. 
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7. Νερό με πράσινο μήλο, 
κανέλα και λεμόνι  
Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
- 2 πράσινα μήλα σε φέτες 
 
- 1-2 ξυλάκια κανέλας 
 
- 1 λεμόνι - χυμός 
 
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη 
κανάτα, τα αφήνετε τουλάχιστον 4 ώρες 
στο ψυγείο και πίνετε στην διάρκεια της 
ημέρας. 
 
Μπορείτε αν θέλετε, να το αφήσετε να 
σταθεί όλο το βράδυ για να επιτρέψετε
στην κανέλα, το μήλο και το λεμόνι να 
απελευθερώσουν καλύτερα τις ιδιότητές 
τους.

Ιδιότητες 
Το πράσινο μήλο, η κανέλα και το λεμόνι σας προστατεύουν από την οξειδωτική βλάβη που 
προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες και έχουν ελάχιστα λιπαρά και θερμίδες. 
 
Καταπολεμούν την κατακράτηση υγρών, προλαμβάνουν τα προβλήματα των νεφρών ή της καρδιάς 
και σας προστατεύουν από πολλές ασθένειες. 
 
Η κανέλα προωθεί έναν πιο ενεργό μεταβολισμό και θα σας βοηθήσει να κάψετε λίπος πιο εύκολα, 
ειδικά αν ακολουθείτε γενικά έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ένα από τα κύρια οφέλη του νερού με 
κανέλα είναι η αποτοξίνωση. Είναι διουρητική, προωθεί την πέψη, σας χορταίνει και φροντίζει την 
υγεία της καρδιάς σας. 
   
Επίσης το νερό με αυτά τα συστατικά, κάνει το λίπος λιγότερο ανθεκτικό και κυρίως το λίπος που 
βρίσκεται στην περιοχή της κοιλιάς. Οι δράσεις του είναι τόσο ισχυρές που αν το καταναλώνετε 
για 15 με 20 ημέρες, θα δείτε πολύ καλά αποτελέσματα. 
Επιπλέον, το πράσινο μήλο και πιο συγκεκριμένα τα ένζυμα που περιλαμβάνει, θα σας βοηθήσουν 
να εξαλείψετε το λίπος ακόμη πιο εύκολα. 
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8. Νερό με ακτινίδιο, 
μούρα και μήλα   
Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
- 3 ακτινίδια σε φέτες 
 
- 1/2 κούπα μούρα (blackberries) 
 
- 1 πράσινο μήλο σε φέτες 
 
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη 
κανάτα, τα αφήνετε τουλάχιστον 4 
ώρες στο ψυγείο και πίνετε στην 
διάρκεια της ημέρας. 

Ιδιότητες 
Τα ακτινίδια είναι πολύ πλούσα σε φυτικές ίνες και καταπολεμούν αποτελεσματικά το φούσκωμα και 
τη δυσκοιλιότητα. Περιέχουν μεγάλες ποσότητες από αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C προστατεύοντας 
τον οργανισμό μας από τον σχηματισμό ελεύθερων ριζών. 
 
Περιέχει πολύ νερό σαν φρούτο και βοηθά στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού μας και φυσικά 
στην απώλεια βάρους και περιττών κιλών. 
 
Τα βατόμουρα, όπως είπα και παραπάνω, περιέχουν αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες που τους 
καθιστούν σούπερ φαγητό. Αυτό σας βοηθά στην διατήρηση της υγείας, του καθαρού δέρματος και 
φυσικά στον περιορισμό της όρεξης. 
 
Όλα τα μούρα είναι μια βόμβα βιταμίνης C σε ένα ποτήρι με νερό αρωματισμένο με αυτά, αφού εκτός 
από το αδυνάτισμα σας εξασφαλίζουν νεότητα και ομορφιά! 
 
Επίσης, καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, προλαμβάνουν τη γήρανση και τον καρκίνο, και είναι 
σίγουρα μια εκπληκτική επιλογή για την καταπολέμηση του έλκους! 
 
Τα πράσινα μήλα καταπολεμούν την κατακράτηση υγρών, έχουν αρκετά χαμηλές θερμίδες και είναι 
πολύτιμος σύμμαχος σε κάθε δίαιτα. Στη φλούδα τους βρίσκεται μια ουσία που λέγεται ουρσολικό 
οξύ, η οποία βοηθά στο κάψιμο λίπους, επιταχύνει το αδυνάτισμα και βοηθά στην καλή λειτουργία 
του οργανισμού και στην αποτοξίνωσή του.
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9. Νερό με γκρέιπφρουτ, 
λεμόνι και δυόσμο  
Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
- 1 γκρέιπφρουτ σε φέτες 
 
- 1 λεμόνι σε φέτες 
 
- 5-6 φύλλα δυόσμου 
 
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη 
κανάτα, τα αφήνετε τουλάχιστον 2 
ώρες στο ψυγείο και πίνετε στην 
διάρκεια της ημέρας. 
 
Ιδιότητες 
Το γκρέιπφρουτ έχει μια ήπια
πικράδα, αναζωογονητικό χρώμα 
και γεύση όπως επίσης και 
εξαιρετικές ιδιότητες αποτοξίνωσης 
του οργανισμού ώστε να δυναμώσει 
το αρωματισμένο νερό σας.

Επιπλέον, είναι σούπερ σταρ στην βιταμίνης C και ένας αξιόπιστος σύμμαχος όταν πρόκειται να 
καταπολεμήσει την γρίπη και την κρυολογήματα. Προσφέρει επίσης αντιοξειδωτική προστασία στα 
κύτταρα σας, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθώντας το να αποκατασταθεί και να 
αναγεννηθεί. 
 
Η όξινη δράση του έχει θεωρηθεί κατά καιρούς το μυστικό στην λιποδιάλυση, ενώ παράλληλα 
ενισχύει την καύση του σωματικού λίπους και βοηθά στην ευκολότερη απώλεια βάρους. 
 
Το λεμόνι, επιταχύνει επίσης την αποτοξίνωση, μειώνει το σωματικό βάρος και προκαλεί έντονη 
εφίδρωση και διούρηση, πράγμα το οποίο σημαίνει ταχεία αποβολή από το σώμα των 
κατακρατούντων υγρών και των διαφόρων τοξινών.  
 
Ο δυόσμος είναι πολύ αποτελεσματικός στη μείωση του σωματικού λίπους γιατί απελευθερώνει την 
περίσσεια ποσότητα οιστρογόνων που αποθηκεύει το σώμα. Επίσης, είναι πολύ διουρητικός, είναι 
χωνευτικό βότανο αλλά και καταπραϋντικό του στομάχου.
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ROGMES.GR 13 

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΒΟΤΑΝΑ

10. Νερό με μηλόξυδο, 
λεμόνι και μήλο  

Υλικά 
 
- 2 λίτρα νερό 
 
- 2 κουτάλια σούπας μηλόξυδο 
 
- 1 λεμόνι σε φέτες 
 
-  1 λάιμ (προαιρετικά) 
 
- 5-6 φύλλα μέντας 
 
- 4-5 παγάκια (προαιρετικά) 
 
Βάζετε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη 
κανάτα, τα αφήνετε τουλάχιστον 2 ώρες 
στο ψυγείο και πίνετε στην διάρκεια της 
ημέρας. 
 
Ιδιότητες 
Το μηλόξυδο είναι γνωστό για την 
λιποδιαλυτική του δράση, η οποία σε 
συνδυασμό με τα μήλα βοηθούν στον 
αποτελεσματικό έλεγχο της όρεξης και 
στην απώλεια βάρους! 
 
Μπορείτε να προσθέσετε και κανέλα για 
γεύση, για έξτρα άρωμα, αλλά και για 
σούπερ – επιτάχυνση του μεταβολισμού !

Το μηλόξυδο, κερδίζει συνεχώς τη δημοτικότητα και έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία και την 
αποτοξίνωση. Αφαιρεί τις τοξίνες από το αίμα και το συκώτι και βοηθά στην πέψη καθιστώντας το 
ιδανικό ως ποτό αποτοξίνωσης. 
 
Το λεμόνι και το λάιμ επιταχύνουν επίσης την αποτοξίνωση, μειώνουν το σωματικό βάρος και 
προκαλούν έντονη εφίδρωση και διούρηση, με αποτέλεσμα την ταχεία αποβολή από το σώμα των 
κατακρατούντων υγρών και των διαφόρων τοξινών.  
 
Η μέντα είναι πολύ διουρητική, βοηθά στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, 
απομακρύνει τις τοξίνες, καταπολεμά την κατακράτηση υγρών και βοηθά στον έλεγχο της όρεξης, ενώ 
μειώνει παράλληλα το άγχος. 
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Υλικά: 
 
 - 2 λίτρα νερό 
 
 - 1 κομμάτι ρίζα τζίντζερ
(πιπερόριζα)   αποφλειωμένο 
 
 -1 φρέσκο αγγούρι 
ξεφλουζισμένο και κομμένο σε 
λεπτές φέτες 
 
 - 1 λεμόνι κομμένο σε φέτες
 
 - 12 φύλλα μέντα 

11. Νερό με 
αγγούρι, τζίντζερ, 
λεμόνι και μέντα  

Αναμίξτε τα συστατικά σε βάζο μια νύχτα πριν την κατανάλωση. Το επόμενο πρωί, το στραγγίζετε 
και το πίνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τέσσερις ημέρες για 
εμφανή αποτελέσματα. 
 
Ιδιότητες: 
Ένα αρωματισμένο νερό για EXPRESS αδυνάτισμα, αποτοξίνωση και απώλεια λίπους στην κοιλιά. 
Είναι ένα εκπληκτικό δροσιστικό νερό που κάνει θαύματα και στην κοιλίτσα μας. Μπορούμε φυσικά 
να το καταναλώσουμε και σε συνδυασμό με οποιαδήποτε δίαιτα ακολουθούμε. 
 
Το τζίντζερ (πιπερόριζα) μειώνει το λίπος, βοηθά στην εξάλειψη των τοξινών και με την τακτική 
χρήση του, μπορείτε να χάσετε εύκολα κιλά χωρίς να αλλάξετε τίποτα άλλο στη διατροφή σας. 
Επίσης, το τζίντζερ είναι καταπληκτικό αντιοξειδωτικό και έχει την ικανότητα να καταπολεμάει τις 
ελεύθερες ρίζες που είναι επιρρεπείς στο να δημιουργούν καρκίνο με την πάροδο των χρόνων. 
 
Η μεγάλη περιεκτικότητα του αγγουριού σε νερό ( περιέχει 95% περίπου νερό και 5% ίνες), το 
καθιστά το ιδανικό λαχανικό για αποτοξίνωση και απώλεια βάρους. 
 
Το λεμόνι όπως είπαμε, επιταχύνει επίσης την αποτοξίνωση, μειώνει το σωματικό βάρος και 
προκαλεί έντονη εφίδρωση και διούρηση, πράγμα το οποίο σημαίνει ταχεία αποβολή από το σώμα 
των κατακρατούντων υγρών και των διαφόρων τοξινών.  
 
Η μέντα παρέχει πρόσθετες θρεπτικές ουσίες και βοηθά να αποφύγετε την κατακράτηση υγρών στον 
οργανισμό σας.
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- Πόσο ώρα θα πρέπει να αφήσω το νερό ποτισμένο με τα υλικά; 
Ένας καλός κανόνας είναι να τα αφήσετε για 2-3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο για 
3-4 ώρες για να επιτύχετε ισχυρή γεύση με όλες τις βιταμίνες. Αν προτιμάτε το νερό να είναι ακόμη 
πιο φρουτώδες με έντονη γεύση, μπορείτε να αφήσετε το μίγμα από 12 έως 24 ώρες! 
 
- Πόσο καιρό διαρκούν τα εγχυμένα νερά; 
Εάν το αφήσετε για 4 ή περισσότερες ώρες, φροντίστε μετά να αφαιρέσετε τα φρούτα, τα λαχανικά 
και τα βότανα από το νερό και στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρωματικό νερό στο ψυγείο για έως 
και 2 ημέρες. 
Η αφαίρεση των εγχυμένων φρούτων, κ.λ.π. από το νερό, θα αποτρέψει την αποσύνθεση τους στο 
νερό και ενδεχομένως τη δημιουργία ανεπιθύμητων γεύσεων. 
 
- Πρέπει να χρησιμοποιήσω ζεστό ή κρύο νερό; 
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε κρύο νερό ή νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Το ζεστό νερό 
καταστρέφει τα εύθραυστα ένζυμα και τις βιταμίνες σε φρούτα, βότανα και λαχανικά, τα οποία 
είναι ευεργετικά για την υγεία σας. Επίσης, το ζεστό νερό θα τα κάνει να φθαρούν και να φαίνονται 
πολύ λιγότερο όμορφα. 
 
- Μπορώ να χρησιμοποιήσω αποξηραμένα ή κατεψυγμένα φρούτα στο νερό μου; 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατεψυγμένα φρούτα, αν και δεν απελευθερώνουν τόση χυμό 
και συχνά κόβονται σε μικροσκοπικά κομμάτια στο νερό σας. Καλύτερα να μην χρησιμοποιείτε 
αποξηραμένα φρούτα γιατί απλά δεν θα πάρετε πολύ καλά αποτελέσματα και γεύση. 
 
- Χρησιμοποιήστε φρούτα, λαχανικά και βότανα καλής ποιότητας 
Τα φρούτα, τα λαχανικά και τα βότανα προσθέτουν φυσική γεύση στο νερό. Αλλά αν δεν είναι 
βιολογικά ή καλής ποιότητας, μπορεί να προσθέσουν φυτοφάρμακα ή χημικά. 
 
Εγώ πάντα προσπαθώ να επιλέγω φρέσκα βιολογικά προϊόντα καλής ποιότητας για την παρασκευή 
των εγχυμένων νερών που πίνω, για να αποφύγω (όσο γίνεται) τα φυτοφάρμακα που βρίσκονται 
σε πολλά συμβατικά προϊόντα. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε συμβατικά προϊόντα, βεβαιωθείτε 
τουλάχιστον, ότι έχετε αφαιρέσει την φλούδα πριν την τοποθέτηση τους στην κανάτα. 
 
- Χρησιμοποιήστε καλή γυάλινη κανάτα 
Η  χρήση υψηλής ποιότητας ποτηριού από γυαλί βελτιώνει πραγματικά τη γεύση του εγχυμένου 
νερού για να το απολαύσετε όπως επιθυμείτε!                           

Μπορείτε εδώ να βρείτε ειδικές κανάτες φιλτραρίσματος

http://go.linkwi.se/z/10719-0/CD21636/?lnkurl=http%3A%2F%2Fwww.mediamarkt.gr%2Fel%2Fproduct%2F_brita-marella-cool-maxtra-1108362.html&subid1=ebook
http://go.linkwi.se/z/10719-0/CD21636/?lnkurl=http%3A%2F%2Fwww.mediamarkt.gr%2Fel%2Fproduct%2F_brita-marella-cool-maxtra-1108362.html&subid1=ebook
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BLOGGER & COPYWRITER 
 

Είμαι η Δήμητρα Νάσιου και μένω στον υπέροχο Βόλο, στην αγκαλιά 
του Πηλίου, του βουνού των Κενταύρων. 

 
Από την εφηβία μου, ήμουν παθιασμένη να ανακαλύπτω, να μελετώ και 

να εφαρμόζω πληροφορίες σχετικά με την υγιεινή διατροφή, την 
ομορφιά, την μόδα, την φυσική κατάσταση και την υγεία μέσω 

εναλλακτικών θεραπειών. 
 

Αυτό που επιθυμώ δημιουργώντας αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο, είναι 
να σας βοηθήσω ώστε να βρείτε κάποιες εύκολες λύσεις για 

αποτοξίνωση, αδυνάτισμα και γενικά απώλεια βάρους και πόντων, και 
να βελτιώσετε την καθημερινότητα και την φυσική σας κατάσταση. 

 
Και γιατί όχι ..... να δείτε κάποιες πλευρές της διατροφής με άλλο μάτι. 

 
Ελπίζω να το χαρείτε!! Σας εύχομαι να έχετε πάντα ευτυχία στη 

ζωή σας και να χαίρεστε όσους αγαπάτε! 

Dimitra Nasiou 

Rogmes.gr 

https://www.facebook.com/Rogmesblog/
https://gr.pinterest.com/rogmes/pins/
https://twitter.com/Rogmes_Blog


Π Η Γ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  

ROGMES.GR 17 

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΒΟΤΑΝΑ

- www.vita.gr, "Moύρα: Ένας πολύχρωμος θρεπτικός θησαυρός", http://www.vita.gr/diatrofi/article 
/11203/moyra-enas-polyxrwmos-threptikos-thhsayros/ 
 
- www.meygeia.gr, "Νερό κανέλας με μήλο και λεμόνι για αδυνάτισμα: Τόσο υγιεινό!",   https://meygeia.gr 
/nero-kanelas-milo-ke-lemoni-gia-adinatisma-toso-igiino/ 
 
- www.dailycious.gr, "Αρωματικό νερό με φρούτα και βότανα", https://www.dailycious.gr/2014/04 
/%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%B5 
%CF%81%CF%8C-%CE%BC%CE%B5-%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1-%CE%BA 
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