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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FITin30’ 

Παρακαλώ διάβασε αυτό το σύντομο κανονισμό προκειμένου να εξυπηρετηθείς όσο γίνεται 

καλύτερα στο πρόγραμμα και να προλάβουμε προβλήματα που έχουν συμβεί κατά 

περιόδους στο παρελθόν από το να επαναληφθούν. 

Τελευταία Ενημέρωση: 9/2/19 

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

1. ΑΠΟΔΟΧΗ: Το κάθε άτομο με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, δέχεται αυτομάτως 

αυτό τον κανονισμό. 

2. ΕΥΘΥΝΗ: Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα γίνεται με τη δική σου θέληση, ευθύνη 

και συγκατάθεση. Επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε άντρες και γυναίκες 18-60 ετών, χωρίς κάποιο 

πρόβλημα υγείας που δε θα τους επέτρεπε να κάνουν σχετικά έντονη άσκηση (όπως 

τρέξιμο, κάμψεις/push ups κι ασκήσεις κοιλιακών), όπως είναι κάποιο σοβαρό 

πρόβλημα στην καρδιά ή σε οποιαδήποτε άρθρωση του σώματος. Ο Πάρης Ανδρέου 

και όλοι οι σχετικοί τρίτοι, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιονδήποτε 

τραυματισμό ή απώλεια υποστεί κάποιος από τη συμμετοχή του σε αυτό το 

πρόγραμμα. Αν έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν έχεις την απαραίτητη υγεία για 

να συμμετέχεις στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πάρεις άδεια για άσκηση από τον γιατρό 

σου. 

3. ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΡΗΣΗ: Για να έχεις τα αποτελέσματα που υποσχόμαστε με το 

πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η καθημερινή επακριβής τήρηση του προγράμματος 

διατροφής κι άσκησης όπως αναφέρεται στα ανάλογα έγγραφα και βίντεο. Επίσης, 

πρέπει να κρατάς ενημερωμένο το τετράδιο σου - ημερολόγιο διατροφής. Πρέπει να 

κάνεις τη διατροφή σου ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρθηκε ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος (εκτός κι αν ακολουθείς διατροφικές οδηγίες γιατρού ή διαιτολόγου, ή 

νηστεύεις, ή έχεις ΗΔΗ το ιδανικό σου βάρος, δηλαδή ΔΜΣ 18-22). Τρως μόνο ό,τι 

προβλέπεται στο πρόγραμμα – ό,τι δεν αναφέρεται, δεν επιτρέπεται. 

4. ΑΣΚΗΣΗ: Για να έχεις πιο γρήγορα κι ολοκληρωμένα αποτελέσματα με αυτό το 

πρόγραμμα, εκτός από τις 3 βασικές προπονήσεις της εβδομάδας Δε-Τε-Πα, θα πρέπει 

να κάνεις και τις επιπλέον προπονήσεις Pilates και Yoga Τρι-Πεμ, καθώς και γρήγορο 

περπάτημα 45’ το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτή η άσκηση είναι αρκετή για να έχεις 

το επιθυμητό αποτέλεσμα στη φυσική κατάσταση και στο μεταβολισμό σου, 

ανεξάρτητα με το επίπεδό σου. Επίσης, αν κάνεις γενικά καθιστική ζωή εκτός των 

προπονήσεων μας, θα πρέπει να κάνεις άλλα 30 λεπτά γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο 

ή κολύμπι τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας το απόγευμα ή βράδυ (αν κάνεις την 

προπόνησή σου το πρωί – όχι μαζί με την προπόνηση). Το περπάτημα δε θεωρείται 
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γυμναστική ούτε έχει τα οφέλη του FITin30’, αλλά θεωρείται μια βασική σωματική 

δραστηριότητα που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής και 

βελτιώνει τα αποτελέσματα της γυμναστικής. Έτσι βοηθάει πολύ να μετράς τα βήματα 

σου με ένα ρολόι fitness tracker (Fitbit, Xiaomi) ή με εφαρμογή στο κινητό (Google Fit, 

Pedometer). Σιγουρέψου λοιπόν ότι τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, κάνεις 

τουλάχιστον 8,000, ακόμα καλύτερα 10,000 βήματα για να θεωρείσαι δραστήριος 

(συμπεριλαμβανομένης της γυμναστικής). Κάτω των 5,000 βημάτων τη μέρα, θεωρείται 

ότι κάνεις καθιστική ζωή. 

5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάνεις 

προπόνηση από τη στιγμή που δεν έχεις κάποια ασθένεια. Αυτός είναι ένας από τους 

λόγους που προτείνουμε να την κάνεις πάντα το πρωί. Αν για κάποιο ακραίο λόγο 

χάσεις μια ή περισσότερες προπονήσεις, πάντα μπαίνεις εκεί που είναι όλοι οι 

υπόλοιποι την εκάστοτε μέρα, κάνοντας κάθε προπόνηση με το δικό σου ρυθμό και 

ακούγοντας το σώμα σου. Ποτέ δεν πιέζεις το σώμα σου πάνω από τα όριά του. Ποτέ 

δεν κάνεις μια προπόνηση άλλη μέρα εκτός της συνιστώμενης και ποτέ δεν κάνεις δυο 

κυκλικές προπονήσεις κολλητά, χωρίς μια μέρα ανάμεσα, για να αναρρώνει το σώμα 

σου σωστά και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τραυματισμούς. 

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΗ: Η μόνη επιπλέον άσκηση που επιτρέπεται να κάνεις αν θέλεις, 

ειδικά αν ο ΔΜΣ σου είναι άνω του 24 και κάνεις κυρίως καθιστική ζωή, είναι ήπια 

αερόβια άσκηση 30 λεπτών τις καθημερινές (αρκετές ώρες μετά ή πριν την κανονική 

σου προπόνηση, όχι μαζί), όπως γρήγορο περπάτημα, κολύμπι ή ποδήλατο, και να 

κάνεις τουλάχιστον 8-10,000 βήματα τη μέρα (συμπεριλαμβανομένης της 

γυμναστικής). Δεν συνιστάται επιπλέον άσκηση με αντιστάσεις, βάρη ή τρέξιμο. Αυτό 

είναι έτσι για να μην υπάρξει υπερ-προπόνηση, καταπόνηση ή τραυματισμοί των μυών 

και των αρθρώσεων, κούραση του μεταβολισμού και των ορμονών, οξείδωση των 

κυττάρων, και επιπλέον άγχος. Πρέπει να υπάρχει η ανάλογη ισορροπία. 

7. ΤΑ 2 WEBSITE ΜΑΣ: Μην ξεχάσεις άμεσα να κάνεις λογαριασμό στο site του 

προγράμματος γυμναστικής μας, www.ParisAndreouFitness.com, και να μπεις στο 

κλειστό FB Group μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχεις λάβει.  

8. ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Η καλύτερη ώρα για την άσκηση είναι το πρωί, ξεκινώντας μέσα σε 

μισή ώρα από την αφύπνιση, αμέσως πριν το πρωινό. Για οποιαδήποτε άλλη ώρα, η 

προπόνηση γίνεται αμέσως πριν ένα γεύμα. 

9. ΥΠΝΟΣ: Ό,τι κι αν κάνεις, θα πρέπει να κοιμάσαι 7-9 ώρες κάθε βράδυ, που είναι το 

συνιστώμενο για όλους τους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένου τυχόν μεσημεριανού 

ύπνου (ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μια ώρα). Οτιδήποτε έξω από αυτό το 

πλαίσιο, διαταράσσει τις ορμόνες, τον οργανισμό και το μεταβολισμό, κάνοντας το 

κάψιμο λίπος σχεδόν αδύνατο και την υπερκόπωση πολύ πιθανή να συμβεί. 

10. ΑΓΧΟΣ: Κράτα στο ελάχιστο το άγχος, γιατί εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του 

οργανισμού και του μεταβολισμού, χαμηλώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και ευνοεί 

http://www.parisandreoufitness.com/
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το κοιλιακό λίπος. Αν έχεις πρόβλημα με αυτό, ψάξε για «διαχείριση άγχους» ή “stress 

management” για να βρεις πιθανές λύσεις στο internet. 

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Ο καθένας και κάθε μια είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωματική 

του ακεραιότητα και ασφάλεια σε αυτό το πρόγραμμα. Αν αισθανθείς έντονο πόνο 

οπουδήποτε στο σώμα, ζαλάδα ή τάση για λιποθυμία, οποιαδήποτε στιγμή, αμέσως 

σταματάς την άσκηση και αναζητάς ιατρική συμβουλή. Αν απλά αισθανθείς ότι μια 

άσκηση είναι πάνω από τις δυνάμεις σου τη συγκεκριμένη στιγμή, ή ότι σου προκαλεί 

πόνο κάπου, όπως στα γόνατα ή στη μέση, την παραλείπεις ή δοκιμάζεις την πιο 

εύκολη της εκδοχή όπου υπάρχει και περιγράφεται στο βίντεο. 

12. ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Σε περίπτωση ασθένειας, όπως γρίπη ή κρυολόγημα, μπορείς να συνεχίσεις 

τις προπονήσεις σου με ήπιο ρυθμό κι ένταση, αν έχεις μέχρι και δέκατα (έως 37,5 

θερμοκρασία). Αν έχεις πυρετό (πάνω από 37,5 θερμοκρασία), απαγορεύεται να κάνεις 

άσκηση μέχρι να γίνεις καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση ασθένειας, θα πρέπει να 

ακολουθείς τις συμβουλές του γιατρού σου και να φροντίσεις να ξεκουράζεσαι και να 

πίνεις πολλά υγρά για να αναρρώσεις γρήγορα.  

13. ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εγγύηση ικανοποίησης κι επιστροφής χρημάτων ισχύει σύμφωνα με τους 

ακριβείς όρους που αναγράφονται στο σχετικό τμήμα της σελίδας αγοράς του 

προγράμματος, η οποία επί του παρόντος είναι η http://parisandreou.com/fitin30-

order-page-new/  

14. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ: Αν έχεις επιλέξει να πληρώσεις για το πρόγραμμα με 

μηνιαίες δόσεις με την πιστωτική ή αναλήψεων σου κάρτα Visa ή Mastercard, να ξέρεις 

ότι το σύστημα εκταμιεύει κάθε επόμενη δόση την ίδια περίπου μέρα κάθε μήνα κι ότι 

είσαι υποχρεωμένη/ος να καταβάλλεις και τις 3 δόσεις κανονικά. Έτσι για να μη 

δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με τις δόσεις, θα πρέπει να φροντίζεις πάντα να έχεις 

το ανάλογο υπόλοιπο διαθέσιμο αρκετές μέρες πριν στην κάρτα σου. Αν λάβεις νέα 

κάρτα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα πρέπει να μας ενημερώσεις με ένα 

email στο info@parisandreou.com και θέμα «Αλλαγή Κάρτας» για να προβούμε σε 

ενημέρωση των στοιχείων σου εγκαίρως.  

15. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Μπορείς να παραιτηθείς ανά πάσα στιγμή από το πρόγραμμα χωρίς καμία 

αποζημίωση. 

16. ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την προσφορά της 

υπηρεσίας μας σε οποιονδήποτε, κατόπιν επανειλημμένης παραβίασης αυτού του 

κανονισμού. 

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ©2015-19 Πάρης Ανδρέου – Όλα τα 
δικαιώματα κατοχυρωμένα. Όλα τα βίντεο και έγγραφα του προγράμματος 
προορίζονται για αποκλειστικά προσωπική χρήση (όχι ιδιοκτησία) των ενεργών μελών 
(που πληρώνουν συνδρομή επί του παρόντος) στο πρόγραμμα FITin30’ και Grad School 
(η συνέχεια του FITin30’). Το δικαίωμα χρήσης και η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα 
υλικά, έγγραφα και βίντεο του FITin30’ και Grad School ισχύει αποκλειστικά για όσο 

http://parisandreou.com/fitin30-order-page-new/
http://parisandreou.com/fitin30-order-page-new/
mailto:info@parisandreou.com
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διάστημα παραμένει κάποιος/α ενεργό τους μέλος. Απαγορεύεται η παντός είδους 
αναμετάδοση ή διανομή των εν λόγω υλικών, εγγράφων ή βίντεο σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο/α που είναι πρώην ή μη ενεργό μέλος στο πρόγραμμα FITin30’ ή Grad School 
χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού – κάθε τέτοιο περιστατικό θα έχει σαν 
αποτέλεσμα νομικές κυρώσεις και την αποβολή του υπεύθυνου ατόμου από το 
πρόγραμμα. 

18. FACEBOOK GROUP: Ο κανονισμός συνεχίζεται παρακάτω σχετικά με το FITin30’ 

Facebook Group. 

 

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ FITin30’ - FACEBOOK GROUP 

1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ: Παρόλο που το Facebook είναι ένα ανοικτό σε 

όλους online κοινωνικό δίκτυο κι ο καθένας έχει δικαίωμα να γράφει ο,τι θέλει στο 

profile του, το FITin30’ FB group είναι ένα ιδιωτικό δίκτυο, που ανήκει στον Πάρη 

Ανδρέου, το οποίο διέπεται από κάποιους κανόνες. Η συμμόρφωση με αυτόν τον 

κανονισμό είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ομάδας του FITin30’ προκειμένου να 

παραμείνουν μέλη του FB group και να έχουν την υποστήριξή του. Η επανειλημμένη 

παραβίαση του παρακάτω κανονισμού από ένα μέλος θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

αποβολή του από το FB γκρουπ. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος μπορεί να παραμείνει 

στο πρόγραμμα, κάνοντας την άσκηση και τη διατροφή με το δικό του ρυθμό, χωρίς 

επίβλεψη ή υποστήριξη από το FB Group. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ: To πρόγραμμα FITin30’ αποτελείται από τις online προπονήσεις 

και το διατροφικό πλάνο και έχει σαν στόχο την μέγιστη απώλεια βάρους και λίπους 

και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης μέσα σε 12 εβδομάδες. Το FB group, είναι 

ένα «κλειστό» γκρουπ (κανείς δε βλέπει ποια είναι τα μέλη του ή τι ποστάρουν πέραν 

των μελών του), μια bonus παροχή κι έχει σαν σκοπό την υποστήριξη, ενθάρρυνση και 

παρακίνηση των μελών της ομάδας του FITin30’. 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΓΚΡΟΥΠ: H συχνή κι ενεργή συμμετοχή σου στο FB γκρουπ μας 

(ανάγνωση των αναρτήσεων, like, σχόλια, ενθάρρυνση των άλλων, δικές σου χρήσιμες 

αναρτήσεις) είναι απαραίτητη για την επιτυχία σου σε αυτό το πρόγραμμα: όταν τας 

πας καλά στο πρόγραμμα, το γκρουπ μας σε χρειάζεται’ όταν δεν τα πας καλά, εσύ 

χρειάζεσαι το γκρουπ μας! Αυτό είναι αποδεδειγμένο βάσει του ιστορικού: τα άτομα με 

την πιο ενεργή συμμετοχή στο γκρουπ είχαν το καλύτερο αποτέλεσμα – τα άτομα που 

δε συμμετείχαν ή συμμετείχαν λίγο στο γκρουπ δεν είχαν τα λιγότερο καλά 

αποτελέσματα. 

4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ: Προκειμένου να μπορούμε να σε καθοδηγούμε σωστά και να 

ελέγχουμε την πρόοδο σου στο πρόγραμμα, προτείνεται έντονα να βάζεις τις μετρήσεις 
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σου πλήρεις, αριθμημένες κι ονοματισμένες ΚΑΘΕ Σάββατο στο FB Group μας, μέχρι τις 

3μμ, όπως αναφέρεται στο έγγραφο οδηγιών του FITin30’. 

Η μέτρηση βάρους γίνεται πάντα κάθε Σάββατο, μετά την αφύπνιση, μετά την 

τουαλέτα αν χρειάζεσαι, με άδειο στομάχι, χωρίς ρούχα, πάνω στην ίδια ζυγαριά, στο 

ίδιο σημείο, χωρίς να τη μετακινείς. Αμέσως μετά, οι πόντοι κοιλιάς μετριούνται στο 

ύψος του αφαλού, με τη μεζούρα παράλληλη με το πάτωμα, πάνω στο δέρμα, χωρίς να 

τη σφίγγεις, με την κοιλιά σου χαλαρή. Αμέσως μετά, οι πόντοι περιφέρειας 

μετριούνται στο μεγαλύτερο σημείο των γλουτών, η μεζούρα παράλληλη με το 

πάτωμα, πάνω από το εσώρουχο. Κάθε Σάββατο, επαναλαμβάνεις τις μετρήσεις με τις 

ίδιες ακριβώς συνθήκες, για να είναι ακριβείς. Η πρώτη και η τελευταία μέτρηση 

συνοδεύονται πάντα από μια καθαρή, φωτεινή, κοντινή, ολόσωμη φωτογραφία σου με 

εφαρμοστά αθλητικά ρούχα. Δε μπορούμε να παρακολουθήσουμε ή να 

καθοδηγήσουμε όποια μέτρηση δε μπει στην ώρα της ή δεν είναι πλήρης με όλα τα 

στοιχεία. 

5. ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ: Για τυχόν απορίες, σιγουρέψου πρώτα ότι έχεις δει ΟΛΑ τα βίντεο κι έχεις 

διαβάσει προσεκτικά ΟΛΑ τα έγγραφα του οδηγού - εκεί απαντώ όλες τις κοινές 

ερωτήσεις. Αν παρόλα αυτά έχεις κάποια ερώτηση, θα πρέπει να την αναφέρεις με 

αυτό τον τρόπο: 

 Στον τοίχο του FB group μας (όχι σε email) 

 Έως μία ανάρτηση την εβδομάδα, κάθε Σάββατο μέχρι τις 3μμ, κάτω από τις 
μετρήσεις σου, στην ίδια ανάρτηση/post 

 Με όσες ερωτήσεις θες, αρκεί να είναι αριθμημένες και σε μια φράση η κάθε μία 

Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις - αρκεί να είναι αναρτημένες σύμφωνα με τα 
παραπάνω - μέσα σε 24-48 ώρες. 

6. Προτεινόμενα θέματα για διάφορες αναρτήσεις που μπορείς να βάζεις συχνά στο 
γκρουπ: αγαπημένες σου ασκήσεις, χρήσιμες συνταγές για τη διατροφή μας, το φαγητό 
σου της ημέρας, ιστορίες που σε εμπνέουν, αστεία σχετικά ανέκδοτα, απορίες ή 
ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, συζήτηση με τα άλλα μέλη για σχετικά θέματα, 
ενδιαφέροντες ή αστείες σχετικές φωτογραφίες, βίντεο, άρθρα κλπ. Γενικά βάζουμε 
αναρτήσεις στο γκρουπ με θετικό πνεύμα που μας επιβραβεύει, μας παρακινεί και μας 
εμπνέει στην προσπάθειά μας. Επίσης περιεχόμενο που ξεκινάει η συνεχίζει μια 
συζήτηση με διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό η επιμορφωτικό χαρακτήρα σχετικά με την 
άσκηση, τη διατροφή, την υγεία και την ευεξία.  

7. Θέματα αναρτήσεων και σχολίων που απαγορεύονται: Απαγορεύονται αναρτήσεις με 
σχόλια για διάφορες δίαιτες, διατροφές, διαιτολόγους, συμπληρώματα διατροφής, 
γυμναστήρια, γυμναστές αλλά και ιστοσελίδες που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα 
που δεν είναι σχετικά με το FITin30’. Επίσης, ο στόχος του γκρουπ είναι να είναι μια 
όαση θετικής ενέργειας, υποστήριξης, έμπνευσης και παρακίνησης. Οποιοδήποτε 
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λοιπόν σχόλιο ή ανάρτηση με γενικό αρνητικό πνεύμα που δε συμβάλει στη θετική 
ενέργεια του γκρουπ, θα διαγράφεται. 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΗ: Μέσα στο FB, σε περίπτωση που ρωτάω κάτι, ή ζητάω τη 
γνώμη σου σε κάτι, εσένα προσωπικά σε μήνυμα ή όλης της ομάδας μας στο γκρουπ, 
θα πρέπει να μου απαντάς σύντομα εντός της ημέρας. Έτσι κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, είναι σημαντικό να ελέγχεις το FB σου για ενημερώσεις του γκρουπ μας 
ή μηνύματα καθημερινά, έστω για λίγα λεπτά. Το πρόγραμμα αυτό είναι ομαδικό και η 
καλή και γρήγορη επικοινωνία είναι κρίσιμη για την ομαλή διεξαγωγή του. Ο καθένας 
πρέπει να κάνει το μέρος του σε αυτό. Κάνε με add στο FB: Paris Andreou 

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ: Θα πρέπει να διατηρείς καλή και ενεργή 
επικοινωνία στο κλειστό μας γκρουπ στο Facebook με τα άλλα μέλη της ομάδας μας. 
Αυτό είναι ένα ομαδικό – όχι ατομικό -  πρόγραμμα, όλοι βρίσκονται εδώ με τον ίδιο 
σκοπό και χρειάζονται αλληλο-στήριξη, όχι απομόνωση. Θα πρέπει λοιπόν να 
αφιερώνεις λίγα λεπτά κάθε μέρα για να ενθαρρύνεις τα υπόλοιπα μέλη, κάνοντας like,  
και βάζοντας ένα σχόλιο με την άποψή σου στις αναρτήσεις των άλλων μελών, αρκεί να 
είναι θετικό και σχετικό με το πρόγραμμά μας. 

10. TO ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK: Αν το όνομά σου στο Facebook είναι διαφορετικό με 
αυτό της εγγραφής σου, σε παρακαλώ στείλε μας email στο info@parisandreou.com  
και δήλωσε το μας, προς αποφυγή παρανοήσεων και παρεξηγήσεων. 

11. ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε σοβαρό προσωπικό 

πρόβλημα, όπως πρόβλημα υγείας, στείλε μας μήνυμα στο info@parisandreou.com με 

θέμα “Σοβαρό θέμα FITin30”. 

 

Να θυμάσαι πως ό,τι αξίζει στη ζωή, πάντα είναι επίπονο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ούτως 

ή άλλως, πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε 2 πόνους: τον πόνο της πειθαρχίας (ζυγίζει κιλά) ή 

τον πόνο της τύψης (να μετανιώνεις που δεν το έκανες – ζυγίζει τόνους).   

Να θυμάσαι πως δεν είσαι μόνη – εγώ κι η ομάδα μας είμαστε δίπλα σου σε κάθε σου βήμα. 

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, 

 

Πάρης 
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