
Zerodiet Plus 

 
Μαγνητικό σκουλαρίκι, Σύστημα αυτοθεραπείας  μέσω του νευρικού συστήματος  για 
την μείωση των κιλών. 

 

Zerodiet Plus 

Δεν είναι ακόμα γνωστό στη Δύση 

Θεραπεία μέσω Αυτιών (Ωτική  θεραπεία) 

 

Είναι μια ιατρική πρακτική που βασίζεται σε μη-συμβατικά φάρμακα  και που, χάρη 
στις σπουδαίες  επιστημονικές  βάσεις, έχει επικυρωθεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας και έχει προσδιοριστεί ως  μια αποτελεσματική μέθοδος. 

Η θεμελιώδης αρχή αυτής της μεθόδου, είναι αυστηρά συσχετισμένη μεταξύ του 
σημείου πίεσης του αυτιού και του κεντρικού νευρικού συστήματος, το οποίο 
επιτρέπει  τη φροντίδα των ατόμων μέσω κολπικής διέγερσης. 

Αυτή η μέθοδος, η οποία έχει τις ρίζες  της  στην ιστορία των αρχαίων  Αιγυπτίων, 
συσχετίζεται με το βελονισμό και ειδικότερα με τις μελέτες του Γάλλου ιατρού, Dr. 
Paul Nogier, ο οποίος  την δεκαετία του 50 είχε το πλεονέκτημα της χαρτογράφησης  
του αυτιού, και έτσι αναγνώριζε τις σχέσεις του αυτιού, όλων των οργάνων και των 
τμημάτων του σώματος.  

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον  των γιατρών και των ερευνητών  για  αυτή την 
μέθοδο, έχει αποτελέσει μια σκληρή επιστημονική δουλειά. Αυτό επιτρέπει την μελέτη 
της βιο-νευρολογικής βάσης και έτσι ήταν εφικτό να επικυρώσει τη νέα ιατρική 
εφαρμογή.  

Το σύστημα  Zerodiet Plus χρησιμοποιεί 2 βιο-μαγνήτες  κατασκευασμένους από 
φυσικό υλικό, που τοποθετούνται  με  προγραμματισμένη  πίεση η οποία μειώνει 
σημαντικά την πείνα και την όρεξη. 

 

Μαγνητικό σκουλαρίκι, Σύστημα αυτοθεραπείας  μέσω του νευρικού 
συστήματος  για την μείωση των κιλών. 

Το Zerodiet Plus είναι μία σημαντική βοήθεια στα  προγράμματα διατροφής, που σας 
βοηθάει να ελέγξετε την πείνα σας. 

Το Zerodiet Plus δεν έχει καμία αντένδειξη ή παρενέργεια. 

Το Zerodiet Plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με 
οποιαδήποτε άλλη δίαιτα για την μείωση του σωματικού βάρους.  

Το Zerodiet Plus δεν είναι ιατρικό προϊόν και δεν αντικαθιστά το γιατρό σε περίπτωση 
ασθένειας.  

Γενικές πληροφορίες 

Το σύστημα  Zerodiet Plus χρησιμοποιεί 2 βιο-μαγνήτες κατασκευασμένους από 
φυσικό υλικό, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που 

περιγράφονται παρακάτω.  

Χάρη στην προγραμματισμένη του πίεση, μειώνει σημαντικά την πείνα και την 
όρεξη. 

 

Οι δύο βιο-μαγνήτες  του  Zerodiet διεγείρουν  τα νεύρα  νευροδιαβιβαστών  που 
εκτελούν δύο ταυτόχρονες  δραστηριότητες: 

1. Σε εγκεφαλικό επίπεδο με την παραγωγή μίας  συγκεκριμένης  μορφής ενδορφίνης  
που επιταχύνει την διαδικασία του κορεσμού. 



2. Σε φυσικό επίπεδο στο πεπτικό σύστημα, δίνοντας  την αίσθηση της  πληρότητας  
και, για αυτό το λόγο, οδηγούν το άτομο να  φάει  λιγότερο από ότι θα έτρωγε 
συνήθως  χωρίς καμία δυσκολία. 

Μια έρευνα  για την παθολογική  παχυσαρκία, θεωρεί υπεύθυνη την υπερβολική 
τροφή ως αιτία  για το 30% των ασθενειών. 

Σύμφωνα  με μελέτες, εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι πιθανό ο χρήστης  
να φάει μεταξύ 25% -39% λιγότερο από ότι θα έτρωγε  χωρίς  το Zerodiet και σαν 
αποτέλεσμα, η απώλεια βάρους  3,6 κιλά με 5,3 κιλά σε 30 ημέρες  μπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς την παρακολούθηση κάποιας  συγκεκριμένης  διατροφής. 

Εάν ο χρήστης  προσθέσει μια ελεγχόμενη και προγραμματισμένη δίαιτα, αυτό θα 
είναι μία σημαντική βοήθεια και θα έχει ως αποτέλεσμα  μεγαλύτερη απώλεια  
βάρους  έως  και 9 κιλά σε 30 μέρες.  

Οι 2 βιο-μαγνήτες είναι επικαλυμμένοι  με χρυσό, το οποίο είναι ένα  από τα 
καλύτερα στοιχεία  που υπάρχουν στη φύση, επειδή δεν προκαλεί κανένα είδος 
αλλεργίας, είναι ευγενές  και πολύτιμο υλικό. 

Πριν και μετά την χρήση καθαρίστε  προσεκτικά  με ένα στεγνό πανί.  

 

Οδηγίες χρήσης 

 

Χρήση βιο-μαγνητών 

Σημείωση: Πριν και μετά τη χρήση καθαρίστε προσεκτικά  με ένα στεγνό πανί.  

Υπάρχουν δυο τρόποι να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ανάλογα  με τον τρόπο ζωής 
σας, τις ανάγκες  σας και τις  προσωπικές  σας  προτιμήσεις. Και στις 2 περιπτώσεις, 
η αποτελεσματικότητα  είναι η ίδια. 

1. Τοποθετείστε τους  βιομαγνήτες  4 φορές  την ημέρα μισή ώρα ανάμεσα  στα  
γεύματα. 

2. Τοποθετήστε  τους  βιομαγνήτες  15 λεπτά  πριν τα κύρια  γεύματα (το μεσημέρι 
και το βράδυ ή το πρωί, εάν έχετε την συνήθεια να τρώτε ένα καλό πρωινό) και 
κρατήστε τους κατά την διάρκεια  του γεύματος, και 15 λεπτά μετά, επιπλέον. 

 

Όπως βλέπετε οι βιο-μαγνήτες είναι διαφορετικοί. 

 

Αυτοί πρέπει να τοποθετηθούν στο αυτί, ιδιαίτερα στον τράγο, ο οποίος καλύπτει την 
είσοδο του καναλιού του αυτιού. 

Ο μικρότερος  μαγνήτης  με την τρύπα στην μέση τοποθετείται στο εξωτερικό 
τοίχωμα, ενώ ο μεγαλύτερος  στο εσωτερικό τοίχωμα. 

Πρέπει να τους  τοποθετήσετε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην πέφτουν. 

Μέσα  σε λίγα λεπτά, θα τοποθετηθούν στο ακριβές σημείο από μόνοι τους. 

Για μεγαλύτερη ευκολία, σταθείτε μπροστά από ένα καθρέφτη και τοποθετήστε τους  
βιο-μαγνήτες  στο αριστερό αυτί, σύμφωνα  με τις παραπάνω  οδηγίες. 

Εάν χρειαστείτε βοήθεια, βεβαιωθείτε ότι αυτό το άτομο θα έχει καθαρά χέρια. 

Μόλις οι βιο-μαγνήτες  τοποθετηθούν στη σωστή θέση, μην τους μετακινήσετε ξανά.  

 

 

 

Τοποθετείστε τους βιο-μαγνήτες στο αριστερό αυτί. 

 

 

 



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ: 

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 

Η παχυσαρκία ή το υπερβολικό βάρος  είναι ένα  πρόβλημα  που επηρεάζει το 40% 
του πληθυσμού, αλλά παρά την σημαντικότητα του προβλήματος, οι διαφορετικές  
μέθοδοι που είναι  διαθέσιμες σήμερα, έχουν αποθαρρυντικά  αποτελέσματα. 

Η συμβατική θεραπεία για την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος ,βασίζεται στην 
μείωση των θερμίδων σε μία διατροφή και στη συνεχή χρήση φαρμάκων και χαπιών 
και έχει παρενέργειες.  

Σε μία δίαιτα μπορεί να εμφανιστούν συχνά ανεπιθύμητοι  παράγοντες όπως: έντονη 
πείνα, «επιθυμία» (ανεξέλεγκτη επιθυμία) για ένα συγκεκριμένο φαγητό, ανησυχία 
(άγχος), ευερεθιστότητα, ψυχολογικές διαταραχές ή διαιτητικός  περιορισμός. 

Αυτές είναι οι συνέπειες  που κάνουν δύσκολο , και σε μερικές περιπτώσεις αδύνατο 
να συνεχιστεί μια δίαιτα. Ο ασθενής δεν χάνει βάρος  και έχει ακόμα και τάση για να 
το αυξήσει.  

Το αποτέλεσμα είναι η αρνητική ψυχολογική αντίδραση για την συνέχιση της 
θεραπείας  και η αντίδραση είναι  διακοπή της δίαιτας ( το φαινόμενο της έκλειψης). 
Κατά την διάρκεια της περιόδου που υπάρχει έλλειψη ελέγχου, ο ασθενής 
αναπόφευκτα κερδίζει βάρος, και συχνά υπερβαίνει το αρχικό του βάρος.  

 

Ήταν η σκηνή του Συνδρόμου του Ποδηλατικού Βάρους γνωστό και ως 
σύνδρομο γιο-γιο. 

 

Αυτή η διακύμανση του βάρους φαίνεται να καθορίζει έναν σημαντικό κίνδυνο 
θνησιμότητας και καρδιαγγειακής νόσου σε σύγκριση με τα παχύσαρκα άτομα με 
σταθερό σωματικό βάρος. 

Η μέθοδος  με την μαγνητική πίεση έχει ένα καθοριστικό ρόλο, όπως υποστηρίζουν 
πρόσφατες κλινικές έρευνες, και το εργαστήριο δείχνει ότι έχουν ενισχυθεί οι 
νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί. 

Η ικανότητα να  παρεμβαίνει στην συμπεριφορά  διατροφής  του ανθρώπου είναι το 
αποτέλεσμα της στενής  αλληλεπίδρασης  περιβαλλοντικών, γνωστικών, 
συναισθηματικών και βιολογικών  παραγόντων. 

Οι βιολογικοί  παράγοντες, αντιπροσωπεύονται από την αίσθηση της  πείνας και του 
κορεσμού, έχουν ένα  πολύ σημαντικό ρόλο στην πράξη της κατανάλωσης  του 
φαγητού σε σύντομο χρονικό διάστημα και είναι αυτές ακριβώς  οι  πτυχές στις 
οποίες δρα η ωτική διέγερση. (διέγερση μέσω του αυτιού) 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ωτική διέγερση  (διέγερση μέσω του αυτιού) είναι σε 
θέση να συμβάλει σημαντικά στην όρεξη, που αντιλαμβανόμαστε σαν επιθυμία για 
φαγητό: αυτό γίνεται με την εμφάνιση  της  αίσθησης  του κορεσμού κατά την 
διάρκεια και ανάμεσα  στα γεύματα.  

 

Άλλα πλεονεκτήματα  που αποκτάτε με το Zero Diet 

• Αλλάζει τις επιλογές  του φαγητού: ο χρήστης  κινείται  προς την μεριά των 
πρωτεϊνών αντί να καταναλώνει υδατάνθρακες  και λίπη. 

• Η βελτίωση της διάθεσης. 

• Η μείωση των επεισοδίων «άγχους» ( υπερβολική κατανάλωση φαγητού και 
κυρίως γλυκών) 

• Η μείωση της ανησυχίας και της ευερεθιστότητας. 

Συνήθως σε παχύσαρκα άτομα, λόγο των περιοδικών περιορισμών του φαγητού και 
των περιόδων απαγόρευσης, αναπτύσσεται  μια διαδικασία  αλλαγής   του 
ψυχολογικού μηχανισμού. 



Σε αυτούς  τους  ανθρώπους, η διέγερση μέσω του αυτιού ασκεί μια σημαντική 
δράση για να  μπορεί να  παραμείνει στην δίαιτα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την  
απώλεια  βάρους. 

Αυτά τα αποτελέσματα  αποδεικνύουν ότι η  ωτική διέγερση (διέγερση μέσω του 
αυτιού) είναι ένα αποτελεσματικό όργανο που μπορεί να αποτελεί μέρος των 
ολοκληρωμένων μοντέλων στη φάση περιορισμού των τροφίμων και τη διατήρηση 
του νέου βάρους.  

 

Το ποσοστό του σωματικού λίπους 

Το ποσοστό του σωματικού λίπους είναι ο αληθινός δείκτης για τον καθορισμό του 
βάρους. 

Η παραδοσιακή δίαιτα δείχνει μόνο ένα πολύ ευρύ φάσμα μεταβλητότητας, αλλά 
πάντα με μάλλον "μεγάλους" περιορισμούς.  

Για έναν άνδρα, για παράδειγμα, το λίπος έως και 18% είναι ανεκτό. 

Το λίπος για τους σκιέρ και για τους τενίστες, για παράδειγμα, είναι ,μεταξύ 19-20%. 

Για τις νοικοκυρές, το ιδανικό μοντέλο αντιπροσωπεύεται με ενός  ποδοσφαιριστή, ο 
οποίος έχει περίπου 10% λίπος. 

Το ιδανικό βάρος 

Το ιδανικό βάρος, στο οποίο αναφέρονται στις  περισσότερες  περιπτώσεις, είναι το 
βάρος που μέσα από τις αισθητικές  παραμέτρους( και για αυτό ορίζεται ως 
επιθυμητό βάρος),μπορεί να υπολογιστεί με την αρχή μιας απλής εξίσωσης: 

ΑΝΔΡΕΣ: Ύψος σε εκατοστά – 100, 5%. Για παράδειγμα, ένας άνδρας με ύψος 
1.70μ το ιδανικό του βάρος είναι περίπου 66 κιλά (170-100= 10-5%(3,5) = 66,5) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Ύψος   σε εκατοστά – 104. 5%. Για παράδειγμα, μία γυναίκα  ύψους 
1.67μ το .ιδανικό βάρος  είναι  περίπου 60 κιλά (167 ως 104 = 63-5% (3,15)=69,85) 

Η τιμή που λαμβάνετε είναι ενδεικτική, επειδή άλλοι παράγοντες, όπως  φυσική δομή, 
η παρουσία μυϊκής μάζας κτλ., μπορεί να επηρεάσουν το βάρος  του σώματος. Με 
αυτόν τον  ενδεικτικό τρόπο, εάν ζυγίζουμε μερικά κιλά περισσότερο ή λιγότερο από 
το ιδανικό βάρος, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος  είναι υπέρβαρος  ή  λιποβαρής.  

 

ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος) 

Ο υπολογισμός  του δείκτη μάζας  σώματος  μας δείχνει εάν ένας άνθρωπος  έχει 
κανονικό βάρος, είναι υπέρβαρος ή είναι λιποβαρής. Η υπερβολική μάζα σώματος  
μπορεί να είναι ένας επικίνδυνος  παράγοντας  για συγκεκριμένες ασθένειες  και 
μπορεί να καθορίσει μια αύξηση στις πιθανότητες  θνησιμότητας. Σε έναν ενήλικα, 
μπορεί να υπολογιστεί με ένα απλό μαθηματικό τύπο: 

Πληροφορίες ΔΜΣ 

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος 60 κιλά, με ύψος 1,70μ, έχει ΔΜΣ 20.76,τιμή 60:60 / 
(1,7x 1.7) 

<16 Λιγότερο από το κανονικό βάρος 

16-17 λιποβαρής   

17-18.5 Αδύνατος  

18,5 έως 25 Κανονικό βάρος 

25-30 Υπέρβαρος 

30-40 Παχύσαρκος 

>40 Σοβαρή Παχυσαρκία  

 


