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                                              ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  GYMFORM® MULTIGYM 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
Α. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Γ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ε. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Α. Προειδοποιήσεις ασφαλείας 
Σημαντικό: Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. 
Διαβάστε όλες τις οδηγίες στα έγγραφα που σας παρέχονται με τη συσκευή άσκησης, πριν από την εγκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών συναρμολόγησης, των οδηγιών χρήσης και των εγχειριδίων χρήσης. 
Διαβάζετε πάντα το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το Gymform® Multigym. 
Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη φυσική σας κατάσταση ή εάν πάσχετε από οποιαδήποτε μορφή ασθένειας, 
συμβουλευτείτε πάντα το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Gymform® Multigym. 
Εάν πάσχετε από δισκοκήλη, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Gymform® Multigym. 
Εάν πάσχετε από άσθμα ή οποιαδήποτε άλλη αναπνευστική ασθένεια, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν 
χρησιμοποιήσετε το Gymform® Multigym. 
- Συναρμολογήστε το μηχάνημα, ακριβώς όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και χρησιμοποιήστε μόνο 
τα συγκεκριμένα εξαρτήματα που περιέχονται. Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα  
που αναφέρονται στο εγχειρίδιο, περιλαμβάνονται στην παράδοση και ότι το κουτί περιέχει όλα τα εξαρτήματα 
που αναφέρονται στα βήματα συναρμολόγησης στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 
- Ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των βιδών, των παξιμαδιών και των άλλων συνδέσεων, πριν χρησιμοποιήσετε το 
μηχάνημα για πρώτη φορά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε ότι το μηχάνημα είναι ασφαλές 
στη χρήση. 
- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε στεγνό, επίπεδο μέρος και προστατέψτε το από την υγρασία και το νερό. Οι 
ανωμαλίες του δαπέδου, θα πρέπει να αντισταθμίζονται με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και τη χρήση των 
ρυθμιζόμενων τμημάτων του μηχανήματος (όταν είναι εγκατεστημένο). Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με 
υγρασία ή νερό. 
- Πριν ξεκινήσετε να γυμνάζεστε, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα σε ακτίνα δύο μέτρων από το μηχάνημα. 
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα 
εργαλεία ή κατάλληλα δικά σας εργαλεία για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος και για τυχόν απαραίτητες 
επισκευές. Αφαιρέστε τις σταγόνες ιδρώτα από το μηχάνημα, αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης. 
- Να γυμνάζεστε στο μηχάνημα, μόνο όταν αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο 
γνήσια ανταλλακτικά, για τυχόν απαιτούμενες επισκευές. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικαταστήστε αμέσως τα φθαρμένα εξαρτήματα και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μέχρι 
την αντικατάστασή τους. 
- Κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων των ρυθμιζόμενων εξαρτημάτων, προσέξτε τη σωστή θέση και τις μέγιστες 
ρυθμίσεις που υποδεικνύονται και βεβαιωθείτε ότι η νέα ρυθμισμένη θέση είναι ασφαλής. 
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πυρκαγιάς και ζημιών, να ακολουθείτε πάντα τις βασικές 
προφυλάξεις ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή. 
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω, από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες και από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον 
επιβλέπονται κατάλληλα ή τους δίνονται κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν 
τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη χρήση της. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να κάνουν συντήρηση στη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το μηχάνημα. 
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες επισκέπτονται έναν γιατρό για μια πλήρη φυσική εξέταση πριν ξεκινήσουν 
οποιοδήποτε πρόγραμμα γυμναστικής, ειδικά σε περιπτώσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης, υψηλών επιπέδων 
χοληστερόλης, καρδιακών παθήσεων, οικογενειακού ιστορικού οποιασδήποτε από τις διαταραχές που 
αναφέρθηκαν, ηλικίας άνω των 45 ετών, καπνίσματος, παχυσαρκίας, έλλειψης τακτικής προπόνησης κατά το 
προηγούμενο έτος ή όταν λαμβάνουν οποιοδήποτε είδος φαρμακευτικής αγωγής. 
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- Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα του προϊόντος είναι σε καλή κατάσταση, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 
πρώτη φορά. Εάν τα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά, το μηχάνημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε 
επιστρέψτε το στο κατάστημα. 
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση, σε εσωτερικούς χώρους. Δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική 
χρήση. 
- Ο διανομέας δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση της συσκευής. 
- Μην πηδάτε πάνω στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. 
- Ποτέ μην προσπαθείτε να συντηρήσετε το μηχάνημα μόνοι σας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για το πρόβλημα. 
- Κάντε κάποιες ασκήσεις προθέρμανσης, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Ξεκινήστε τις ασκήσεις 
αργά και αυξήστε σταδιακά την ένταση. 
- Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο την φορά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από 
περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα. 
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του μηχανήματος, εάν αισθανθείτε άβολα ή ζαλιστείτε. Συμβουλευτείτε αμέσως 
έναν γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλά ή έχετε πόνο στο στήθος ή οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα. 
- Εάν δεν έχετε κάνει άσκηση για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν έχετε καρδιακή πάθηση, διαταραχή του 
κυκλοφορικού συστήματος ή ορθοπεδικό πρόβλημα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το 
μηχάνημα. 
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το μηχάνημα. 
Τοποθετείτε πάντα το Gymform® Multigym σε επίπεδη επιφάνεια. 
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν το Gymform® Multigym, χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. 
Μην χρησιμοποιείτε το Gymform® Multigym, αν είστε έγκυος ή αν νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος. 
Μην καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά κατά τη χρήση του Gymform® Multigym. 
Πίνετε νερό μετά τη χρήση του Gymform® Multigym. 
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για το Gymform® Multigym είναι 120 κιλά. 
Για μια ασφαλή και άνετη προπόνηση, αφήστε τουλάχιστον δύο μέτρα ελεύθερο χώρο γύρω από το μηχάνημα. 
Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτό το μηχάνημα, εκτελέστε τις ασκήσεις που αναφέρονται στον Οδηγό 
προπόνησης. Μην κάνετε άλλες ασκήσεις, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε από τη λανθασμένη χρήση του 
μηχανήματος. 
Προειδοποίηση: Όχι για θεραπευτικούς σκοπούς. 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 
1. Μονάδα 
2. Μπροστινό πόδι 
3. Πίσω πόδι 
4. Περόνη κλειδώματος 
5. Υποπόδιο 
6. Μικρή περόνη 
7. Τιμόνι 
8. Συρόμενη μπάρα 
9. Μπροστινή μπάρα 
10. Μεγάλη περόνη 
11. Μεσαία περόνη 
12. Τροχαλία λαβής 
13. Επενδυμένη πλατφόρμα 
14. Βραχίονας αξεσουάρ ποδιών 
15. Δακτύλιος αξεσουάρ ποδιών 
16. Άγκιστρο 
17. Γάντζος πλατφόρμας με επένδυση 
18. Λουράκι αστραγάλου 
19. Τροχαλία αξεσουάρ ποδιών 
20. Λαβές 
21. Αξεσουάρ ποδιών 
 
Γ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
1. Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε το προϊόν. Το προϊόν διατίθεται προσυναρμολογημένο. 
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2. Ανοίξτε προσεκτικά τη μονάδα, όπως φαίνεται στο Βήμα 1 της Εικόνας 2, κρατώντας τη μονάδα έτσι ώστε το 
μπροστινό πόδι (2) και το πίσω πόδι (3) να βρίσκονται και τα δύο στο πάτωμα. (Όταν ανοίγετε το μηχάνημα για να 
το εγκαταστήσετε και όταν το διπλώνετε για να το τοποθετήσετε, προσέξτε πολύ αυτά τα βήματα και μετακινήστε 
το μηχάνημα προσεκτικά. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε βοήθεια από κάποιον. ) 
3. Τραβήξτε την περόνη κλειδώματος(4) και συνεχίστε να εκτείνετε το μπροστινό πόδι (2) μέχρι το μηχάνημα να 
μοιάζει με την εικόνα στην Εικόνα 3. 
4. Βεβαιωθείτε ότι η περόνη κλειδώματος (4) έχει τοποθετηθεί ξανά σωστά. 
5. Τοποθετήστε το υποπόδιο (5) στις οπές του πίσω ποδιού (3) και στερεώστε το σταθερά με την μικρή περόνη (6). 
Βλέπε εικόνα 8. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα κάνετε κάποιες ασκήσεις με το υποπόδιο (5) και κάποιες χωρίς αυτό. Όταν το χρησιμοποιείτε, 
βεβαιωθείτε ότι ο μικρός πίρος (6) είναι καλά τοποθετημένος. 
6. Συνδέστε την τροχαλία της λαβής (12) στο γάντζο  της πλατφόρμας με επένδυση (17), όπως φαίνεται στην Εικόνα 
7. 
7. Το Gymform® Multigym διαθέτει εννέα διαφορετικές θέσεις κλίσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η αντίσταση και τόσο πιο δύσκολες θα είναι οι ασκήσεις. 
Για να επιλέξετε τη θέση κλίσης, κρατήστε το τιμόνι (7) και σύρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να 
ευθυγραμμίσετε την οπή της συρόμενης μπάρας (8) με την οπή της μπροστινής μπάρας (9). Τοποθετήστε την 
μεγάλη περόνη (10). Βλέπετε εικόνα 4. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε φορά που επιλέγετε μια διαφορετική θέση κλίσης, βεβαιωθείτε ότι η περόνη είναι ΣΩΣΤΑ 
τοποθετημένη, ώστε να περνάει εντελώς μέσα από την μπροστινή μπάρα (9) και να βγαίνει από την άλλη πλευρά. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΟΝΗ (10) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ. 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 
8. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το αξεσουάρ, αφαιρέστε πρώτα την τροχαλία της λαβής (12) που είναι 
προσαρτημένη στο γάντζο πλατφόρμας με επένδυση (17). Ο γάντζος της επενδεδυμένης πλατφόρμας (17) 
βρίσκεται κάτω από την επενδεδυμένη πλατφόρμα (13). 
9. Τοποθετήστε το βραχίονα αξεσουάρ ποδιών (14) στην επάνω οπή της μπροστινής μπάρας (9) και στερεώστε το 
εισάγοντας την μεσαία περόνη (11). Βλέπετε εικόνα 5. 
10. Κρεμάστε το δακτύλιο (15) από το βραχίονα αξεσουάρ ποδιών (14). 
11. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο με το λουράκι αστραγάλου (18) στην τροχαλία αξεσουάρ ποδιών (19) βγαίνει πάντα 
από το πάνω μέρος της τροχαλίας. Το καλώδιο που βγαίνει από το κάτω μέρος της τροχαλίας αξεσουάρ ποδιών (19) 
πρέπει να συνδεθεί με το άγκιστρο (16). Θα πρέπει να συνδεθεί με τον γάντζο της πλατφόρμας (17). 
12. Για να κάνετε τις ασκήσεις, στερεώστε τον ιμάντα αστραγάλου (18) γύρω από τον αστράγαλό σας, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 6. 
13. Αν το καλώδιο είναι πολύ μακρύ για το πόδι σας όταν κάνετε τις ασκήσεις, κάντε το καλώδιο πιο κοντό, 
κάνοντας έναν κόμπο σε αυτό. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ποτέ μην συνδέετε δύο καλώδια στο άγκιστρο της πλατφόρμας με επένδυση (17). Θα μπορούσαν να 
μπερδευτούν. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οκτώ θέσεις κλίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το αξεσουάρ ποδιών. 
 
Δ. ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡHΣΗΣ: 
Φορέστε άνετα ρούχα. Μην γυμνάζεστε ξυπόλητοι. 
Πριν από τη χρήση του Gymform® Multigym, βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται στη θέση τους 
και λειτουργούν σωστά (βλ. ενότητα Επιθεώρηση και συντήρηση). 
Καθώς το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης βελτιώνεται, αυξήστε τη γωνία κλίσης για να αυξήσετε την ένταση 
και να βελτιώσετε τη μυϊκή σας δύναμη. Μην ξεκινάτε με προπόνηση υψηλής έντασης. Ξεκινήστε με το μαλακό και 
αυξήστε σταδιακά στην αρχή. 
1. Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιείτε το Gymform® Multigym: 
- Πάντοτε να ελέγχετε σταθερά τη συρόμενη πλατφόρμα (13) πριν ανεβείτε και κατεβείτε από τη μονάδα. 
- Κρατήστε τα πόδια σας στο πάτωμα, όταν ανεβαίνετε και κατεβαίνετε από τη μονάδα. Σηκώστε και τα δύο πόδια 
από το πάτωμα, μόνο όταν κάνετε τις ασκήσεις. 
- Εάν χρησιμοποιείτε τις λαβές (20), κρατήστε τες σταθερά καθώς γλιστράτε προς τα πάνω και προς τα κάτω. 
2. Όταν κάνετε ασκήσεις με μία μόνο από τις λαβές (20): 
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- Πιάστε και τις δύο χειρολαβές (20) που είναι συνδεδεμένες με το καλώδιο και σύρετε την πλατφόρμα (13) σε μια 
θέση όπου μπορείτε να καθίσετε ή να ξαπλώσετε άνετα για να κάνετε την άσκηση. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τα 
πόδια σας στο πάτωμα μέχρι να βρεθείτε στη σωστή θέση για να κάνετε τη συγκεκριμένη άσκηση. 
Στη συνέχεια, αν πρέπει να σηκώσετε τα πόδια σας από το πάτωμα για να εκτελέσετε την άσκηση, τοποθετήστε τα 
όπως υποδεικνύεται στον Οδηγό προπόνησης. 
3. Όταν κάνετε ασκήσεις με το υποπόδιο (5): 
- Μετακινήστε την πλατφόρμα (13) σε μια θέση όπου μπορείτε να καθίσετε ή να ξαπλώσετε άνετα για να κάνετε 
την άσκηση. Κρατήστε τα πόδια σας στο πάτωμα μέχρι να βρείτε τη σωστή θέση και να νιώσετε άνετα. Στη 
συνέχεια, τοποθετήστε και τα δύο πόδια στη θέση που υποδεικνύεται στον οδηγό προπόνησης και αρχίστε να 
κάνετε την άσκηση. 
Όταν ξεκινάτε το πρόγραμμα προπόνησής σας, ξεκινήστε με πιο εύκολες ασκήσεις, ώστε να εξοικειωθείτε με τον 
τρόπο λειτουργίας του προϊόντος. 
Ξεκινήστε με μια χαμηλότερη θέση κλίσης και αυξήστε την σταδιακά μέχρι να εξοικειωθείτε με το προϊόν. 
Δείτε τον Οδηγό προπόνησης για όλες τις ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε. 
 
Ε. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ GYMFORM® MULTIGYM ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ: 
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι εντελώς ανοιχτό και τοποθετημένο σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια με 
άφθονο ελεύθερο χώρο γύρω του. 
- Βεβαιωθείτε ότι η τροχαλία είναι σταθερά συνδεδεμένη με το άγκιστρο στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος 
της πλατφόρμας με επένδυση (13) και ότι η περόνη ασφάλισης (4) είναι σωστά τοποθετημένη. 
- Βεβαιωθείτε ότι η μεγάλη περόνη (10) συγκρατεί σταθερά τη συρόμενη μπάρα (8) στην μπροστινή μπάρα (9). 
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε καλώδιο ολισθαίνει σωστά κατά μήκος του αυλακιού της τροχαλίας. 
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο σε κάθε λαβή. 
- Ελέγξτε εάν τα καλώδια παρουσιάζουν σημάδια φθοράς. 
- Βεβαιωθείτε ότι το υποπόδιο (5) είναι σταθερά στερεωμένο με τη μικρή περόνη (6). 
- Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα (13) ολισθαίνει ομαλά κατά μήκος του πλαισίου. 
- Εάν ο βραχίονας αξεσουάρ ποδιών (14) έχει τοποθετηθεί στην μπροστινή μπάρα (9), βεβαιωθείτε ότι είναι 
σταθερά στερεωμένος με την μεσαία περόνη (11). 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
- Σκουπίστε το Gymform® Multigym, μετά από κάθε προπόνηση, με ένα καθαρό, υγρό πανί (όχι βρεγμένο). 
- Μην κρεμάτε πετσέτες ή ρούχα προπόνησης στο μηχάνημα. 
- Ελέγχετε τακτικά τα ακόλουθα μέρη για σημάδια φθοράς ή ζημιάς: το καλώδιο, τις τροχαλίες, την πλατφόρμα, το 
υποπόδιο, τις συνδέσεις μεταξύ της κύριας μονάδας και των διαφόρων εξαρτημάτων, των περονών και των 
γάντζων και του πλαισίου. Εάν ένα εξάρτημα πρέπει να αντικατασταθεί, μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μέχρι να 
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το εξάρτημα. 
Το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση, σε εσωτερικούς χώρους. Δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική 
χρήση. 
 
ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Gymform® Multigym 
VDPGYCIND0113 
Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 kg 
Κατά προσέγγιση απαιτούμενος χώρος: 185 (Μ) x 62 (Π) x 97 (Υ) εκ 
Προσεγγιστικές απαιτήσεις χώρου όταν είναι διπλωμένο: 115 (Μ) x 62 (Π) x 20 (Υ) cm 
Κατά προσέγγιση βάρος: 23 kg 
Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της τυποποιημένης οδηγίας EN ISO 20957-1:2013/EN967-7 
 
Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων, 1 έτους. 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ανεπαρκή χρήση, αμελή εμπορική χρήση, 
φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό. 
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Πίνακας διατροφής 

 

 

Να  πίνετε 2 λίτρα νερό την ημέρα. Μην πίνετε αλκοόλ ή ανθρακούχα  ποτά. Μπορείτε να πασπαλίσετε το φαγητό 
με βότανα και μπαχαρικά, αλλά όχι  με αλάτι. 

Μπορείτε να πασπαλίσετε με:  πιπέρι, πιπέρι καγιέν, κόλιανδρο, κύμινο, κάρυ σε σκόνη, βασιλικό, ρίγανη, λεμόνι 
και φλούδες  πορτοκαλιού. 

Στις σαλάτες: σάλτσα σόγιας, ξύδι μπαλσάμικο και ελαιόλαδο. 

Αποφύγετε υδρογονωμένα έλαια και κορεσμένα λίπη. 

Εναλλακτικά  σνακ  πρωινού: 2 βερίκοκα, 2 φέτες  ψωμί ολικής  άλεσης  με τόφου, επεξεργασμένη  γαλοπούλα ή 
χαμηλό σε λιπαρά ζαμπόν ,40γρμ δαμάσκηνα ,1 ακτινίδιο. 

Σημείωση: Ποτέ μην παραλείπετε ένα γεύμα. 

Ακολουθήστε αυτή τη διατροφή για 2-3 εβδομάδες. 

Μπορείτε να μειώσετε τις ποσότητες  εάν νομίζετε ότι είναι μεγάλες, αλλά  ποτέ μην παραβλέπετε ένα γεύμα.  

Σημείωση: Εάν ακολουθείτε κάποια  φαρμακευτική αγωγή, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει καμία αντένδειξη σχετική με τα 
τρόφιμα  πριν ξεκινήσετε  τη διατροφή.  

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη & Σάββατο Πέμπτη & Κυριακή Παρασκευή 
Πρ

ω
ιν

ό 

Γε
ύμ

α 
1 

Καφέ, τσάι ή 
αφέψημα (150ml) 
2 Μπισκότα 
ολικής άλεσης 

Χυμό πορτοκάλι 
(100ml) 
1 φέτα ψωμί ολικής 
άλεσης 

1 μήλο ή αχλάδι 
2 μπισκότα ολικής 
άλεσης 

Χυμό πορτοκάλι 
(100 ml) 
1 φέτα ψωμί ολικής 
άλεσης 

Καφέ, τσάι ή 
αφέψημα (150 
ml) 
2 Μπισκότα 
ολικής άλεσης 

Πρ
όγ

ευ
μα

 

Γε
ύμ

α 
2 

1 γιαούρτι 
χαμηλό σε 
λιπαρά 

1 τυλιγμένη φέτα από 
επεξεργασμένη 
γαλοπούλα γεμιστή με 
μαρούλι ή ζαμπόν 

60γρμ. ψωμί ολικής 
άλεσης 
60γρμ φρέσκο τυρί 

1 μπολ μούσλι 
(30γρμ) με 1 
φρούτο (ακτινίδιο, 
μήλο ή 
γκρέιπφρουτ) 

Χυμό 
πορτοκάλι 
(100ml) 
 

Μ
εσ

ημ
ερ

ια
νό

 

Γε
ύμ

α 
3 

100 γρμ ρύζι 
βραστό 
225 γρμ ψητό 
στήθος 
κοτόπουλο 

150 γρμ σέσκουλα 
70 γρμ φασόλια 
70 γρμ κολοκύθια στον 
ατμό 

250 ml ζωμό 
λαχανικών 
120 γρμ ψητό 
μπακαλιάρο 

200 γρμ ψητό τόνο 
1 σφικτό αυγό 
50 γρμ σέλερι 
 

100 γρμ άπαχο 
μοσχαρίσιο 
κρέας 
½ ντομάτα 
50γρμ καρότα 

Απ
ογ

ευ
μα

τι
νό

 

Γε
ύμ

α 
4 1 μήλο 2 ακτινίδια 

120 ml τσάι 
λεμονιού 
125 γρ καρπούζι 

1 γιαούρτι χαμηλό 
σε λιπαρά 1 ροδάκινο 

Βρ
αδ

ιν
ό 

Γε
ύμ

α 
5 

150 γρ πράσινα 
φασόλια 
50 γρμ βραστές 
πατάτες 

1 σαλάτα (ντομάτα, 
αγγούρι, ψητή κόκκινη 
πιπεριά, σέλερι, 
κρεμμύδι) 
50 γρμ ζαμπόν χαμηλό 
σε λιπαρά 

225 γρ 
επεξεργασμένη 
γαλοπούλα ή 
ζαμπόν 
30 γρμ 
κολοκυθάκια 
30 γρμ ψητή 
μελιτζάνα 

1 μεσαία πατάτα, 
Μισή κόκκινη 
πιπεριά και 1 
κρεμμύδι ψητό 

45 γρ ζυμαρικά 
150 γρμ 
πράσινα 
φασόλια και 
25 γρμ 
μανιτάρια στον 
ατμό. 


