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Pharma PLUS

Το Pharma PLUS Link, το περιοδικό του αγαπημένου σας δικτύου φαρμακείων 
Pharma PLUS, φόρεσε τα γιορτινά του και σας υποδέχεται –όπως πάντα– με μια πλού-
σια και επίκαιρη θεματολογία, καθώς και με εξαιρετικές προσφορές. 

Ο χειμώνας δεν περιλαμβάνει μόνο μία από τις πιο λαμπερές περιόδους του χρό-
νου, τα Χριστούγεννα, αλλά είναι κατά γενική ομολογία και η εποχή που βρισκόμαστε 
περισσότερο στον χώρο του σπιτιού μας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η μικρότερη 
διάρκεια της ημέρας μάς καλούν να απολαύσουμε τη θαλπωρή του προσωπικού μας 
χώρου, τη συντροφιά των δικών μας ανθρώπων, αλλά και να διαβάσουμε τα ενδιαφέ-
ροντα άρθρα του Pharma PLUS Link. 

Σε αυτό το τεύχος, κεντρικό θέμα είναι το κρυολόγημα, που μας ταλαιπωρεί πάντα 
κάθε χρόνο τέτοια εποχή, και οι συμβουλές για τη σωστή αντιμετώπισή του. Ενημε-
ρωθείτε επίσης για τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, για την αντιμετώπιση των 
πονοκεφάλων αλλά και για την ψυχολογία των γιορτών. Στην ενότητα που είναι αφιε-
ρωμένη στην ομορφιά, διαβάστε για την ανανέωση της επιδερμίδας του προσώπου 
και του σώματος, και ενημερωθείτε για τις λύσεις πάνω σε θέματα όπως η ακμή, η 
ευαίσθητη ή η θαμπή επιδερμίδα, οι ρυτίδες και η χαλάρωση. Μετατρέψτε το μπάνιο 
σας σε ένα μικρό home spa, με ενδιαφέρουσες και οικονομικές προτάσεις. Βεβαίως, 
δεν θα μπορούσε να λείπει το δισέλιδο με τις προτάσεις του λουκ για το φετινό ρεβε-
γιόν, για τις κυρίες που θέλουν να είναι πάντα περιποιημένες και εντυπωσιακές.

Αγαπητοί αναγνώστες, όλοι εμείς στα φαρμακεία του δικτύου Pharma PLUS έχουμε 
ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις για την περίοδο των γιορτών και όχι μόνο, πάντα με τη 
χρήση της +plus card, με την οποία κερδίζετε πόντους, που μπορείτε να τους χρησι-
μοποιείτε σε επόμενη αγορά σας.

Στο οπισθόφυλλο του περιοδικού, θα βρείτε μεγάλες προσφορές σε πολύ γνωστά 
προϊόντα. Επιπλέον, η μεγάλη χριστουγεννιάτικη προωθητική ενέργεια ξεκινά φέτος 
στις 8/12 και θα διαρκέσει έως τις 15/1/2015. Το διάστημα αυτό έχετε την ευκαιρία 
να κερδίσετε τόσες φορές όσες αγοράσετε παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊό-
ντα αξίας μόλις 20€. Κάθε φορά, θα έχετε την επιλογή να εξαργυρώσετε τις δωροεπι-
ταγές που έχετε κερδίσει επιλέγοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες είδη, σε όποια κατηγο-
ρία προϊόντων εσείς επιθυμείτε. Μη διστάσετε να ζητήσετε από τον φαρμακοποιό σας 
περισσότερες πληροφορίες.

Τέλος, με μεγάλη χαρά σάς ενημερώνουμε για την ανάπτυξη του δικτύου φαρμα-
κείων Pharma PLUS με γοργούς ρυθμούς. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω 3 ακόμα 
φαρμακεία στο δίκτυο, στις περιοχές του Κορωπίου, της Κυψέλης και του Χολαργού. 
Σύντομα θα είναι έτοιμα να σας υποδεχθούν με όλες τις υπηρεσίες του δικτύου. Ανα-
γνωρίστε τα φαρμακεία του δικτύου Pharma PLUS από τον χαρακτηριστικό σταυρό 
μέσα στην πορτοκαλί κάψουλα.

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση, καλές γιορτές και ένα καλύτερο 2015!

editorial
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ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Η λειτουργία του πεπτικού 
συστήματος.

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
Ένας συχνός «επισκέπτης».
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υΓΕΙΑ

ΨυΧΟΛΟΓΙΑ
Αφεθείτε στη θετική ενέργεια των γιορτών.  

Κρυολόγημα
Καθώς μπήκαμε στον χειμώνα και στην εποχή που τα κρυολογήματα δίνουν και παίρνουν,
οι αγκαλιές, τα φιλιά, οι χειραψίες, καθώς και ο συνωστισμός σε κλειστούς χώρους, 
αποτελούν τους ιδανικούς τρόπους μετάδοσης των ιών του κρυολογήματος.
μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να αναγκάσετε τον ιό να κάνει γρηγορότερα τον κύκλο του, 
αλλά και τι πρέπει να αποφύγετε για να μην επιβαρύνετε περαιτέρω τον εαυτό σας;

Από την ΚωνστΑντίνΑ ΧόυλίΑρΑ

προ των πυλών
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Ξεκούραση 
Η σωματική και η ψυχική κόπωση είναι σύμμαχοι 
των ιών. Όταν περνάτε το κρυολόγημα χωρίς να 
ξεκουραστείτε, η άμυνα του ανοσοποιητικού σας 
συστήματος μειώνεται περισσότερο. Αυτό σημαί-
νει ότι, όταν κρυολογήσετε, για να το ξεπεράσετε 
γρήγορα, πρέπει να ξεκουραστείτε στο σπίτι, έστω 
και για δύο ημέρες, σε ζεστή ατμόσφαιρα.

Πολλά υγρά 
Οι ειδικοί συνιστούν να πίνετε ακόμη και 2 λίτρα 
νερό την ημέρα, καθώς τα υγρά συμβάλλουν στη 
ρευστοποίηση και στην αποβολή των εκκρίσεων 
από τον λαιμό και τη μύτη, ενώ η ενυδάτωση του 
οργανισμού συμβάλλει στην απομάκρυνση των 
τοξινών. 

Αφεψήματα 
Εκτός από το νερό, υπάρχουν φυσικοί τρόποι για 
να αντιμετωπίσετε το κρύωμα, και αυτοί είναι τα 
αφεψήματα με βότανα. Όπως τα παρακάτω:

Tζίντζερ
Η επιστήμη έχει επιβεβαιώσει ότι το τζίντζερ, 
ή αλλιώς πιπερόριζα, μπορεί να βοηθήσει στην 
καταπολέμηση του κρυολογήματος. Είναι ιδανικό 
για τον πυρετό, το βήχα, την αναπνευστική συμ-
φόρηση και τη ναυτία. Η καυτερή του γεύση είναι 
αυτή που του δίνει τη μαλακτική αλλά και την αντι-
σηπτική ιδιότητα. Θα το βρείτε σε μορφή βάμμα-
τος, αλλά και ως κάψουλες, τσάι ή και φρέσκο. 

Ευκάλυπτος
Αν ταλαιπωρείστε στην αναπνοή, το αιθέριο έλαιο 
του ευκαλύπτου μπορεί να γίνει η σωτηρία σας. 
Θεωρείται σπουδαίο αντισηπτικό και ισχυρό αντι-
βιοτικό. Επιλέξτε φρέσκα φύλλα ή ακόμη και αιθέ-
ριο έλαιο.

Εχινάκεια
Χρησιμοποιείται ευρέως για την καταπολέμηση 
του κρυολογήματος, καθώς διαθέτει ισχυρή 
αντιμικροβιακή και αντικαταρροϊκή δράση, αλλά  
βοηθά και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. 
Τη βρίσκετε σε διάφορες μορφές: βάμμα, ρίζα 
και κάψουλες.

υΓΕΙΑ Κρυολογημα

Για τη σωστή αντιμετώπιση πείτε «ναι»
στις παρακάτω απλές συμβουλές:

Ενισχύστε
την άμυνα του 
οργανισμού 
σας ενάντια 
στο κρυολόγημα 
με ξεκούραση 
και πίνοντας 
πολύ νερό και 
αφεψήματα.
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υΓΕΙΑ Κρυολογημα

Συμπληρώματα ψευδαργύρου 
Τα συμπληρώματα ψευδαργύρου καταπολεμούν 
το κρυολόγημα, χάρη στην ιδιότητα του ψευδαρ-
γύρου να ενισχύει την άμυνα του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

Πολυβιταμίνες
Η λήψη πολυβιταμινούχων σκευασμάτων για όσο 
διαρκεί το κοινό κρυολόγημα ενδείκνυται κυρίως 
για εκείνους που, κατά κανόνα, δεν τρέφονται ισορ-
ροπημένα.

Αντιπυρετικά
Ένα παυσίπονο αντιπυρετικό (π.χ. ασπιρίνη, παρα-
κεταμόλη) μπορεί να σας ανακουφίσει, σε περί-
πτωση που νιώθετε μεγάλη καταπόνηση και ο 
πυρετός σας είναι άνω των 38οC.

Σούπες και πρωτεΐνες 
Οι σούπες με κοτόπουλο ή μοσχάρι είναι ιδανική 
επιλογή για τους κρυολογημένους, επειδή συνδυά-
ζουν την απαραίτητη λήψη υγρών με την πρόσληψη 
πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν το βασικό δομικό 
υλικό των αντισωμάτων που παράγει ο οργανισμός 
για να καταπολεμήσει τους ιούς. 

Αποσυμφορητικά σπρέι 
Τα μη κορτιζονούχα αποσυμφορητικά σπρέι μπο-
ρούν να σας ανακουφίσουν από τη ρινική συμφό-
ρηση, αλλά συνιστάται να μην τα χρησιμοποιήσετε 
για περισσότερο από μία εβδομάδα, επειδή υπάρχει 
ο κίνδυνος να προκληθεί φαρμακευτική ρινίτιδα.

Γαργάρες 
Για τον πονόλαιμο, κάνετε τρεις φορές την ημέρα 
γαργάρες με ροδόνερο, αλατόνερο ή χαμομήλι, τα 
οποία δρουν αντισηπτικά. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
πάρετε αντισηπτικές καραμέλες από το φαρμακείο.

Φρούτα
Τα φρούτα, ειδικά τα πορτοκάλια, και τα λαχανικά 
που είναι πλούσια σε βιταμίνη C (λεμόνια, γκρέιπ-
φρουτ, μαϊντανός, σέλινο και κουνουπίδι), ενι-
σχύουν την άμυνα του οργανισμού. Όταν έχουμε 
ήδη κρυολογήσει, η κατανάλωση πορτοκαλάδας 
δεν επισπεύδει τον κύκλο του ιού, αλλά βοηθά 
στην ανάρρωση.

Εισπνοές ατμού
Οι εισπνοές ατμού συμβάλλουν στη ρευστοποίηση 
και στην αποβολή των εκκρίσεων, και είναι ιδιαί-
τερα ανακουφιστικές το βράδυ, επειδή βοηθούν 
τον ύπνο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του κρυολο-
γήματος είναι δύσκολος. 

Συμπληρώματα 
βιταμίνης C
Oι ειδικοί εξηγούν 
ότι, από τη στιγμή 
που ένας ιός προ-
σβάλει τον οργα-
νισμό, η λήψη της 
βιταμίνης C δεν 
έχει αποδειχθεί ότι 
μειώνει τη διάρκεια 
της ίωσης, αλλά 
αποτελεί μια εναλ-
λακτική λύση όταν 
δεν προσλαμβάνετε 
βιταμίνη C μέσω 
της διατροφής σας.

Η καλή διατροφή με σούπες και πρωτεΐνες,
η κατανάλωση φρούτων και η λήψη 
βιταμίνης C συνιστούν ιδανικές επιλογές 
άμυνας στο κρυολόγημα.
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«Όχι» στην αντιβίωση 
Η αντιβίωση δεν καταπολεμά τους ιούς αλλά τα 
μικρόβια. Κατά συνέπεια, δεν χρησιμεύει στην 
αντιμετώπιση των ιώσεων. Η αντιβίωση μπορεί 
να χορηγηθεί μόνο για την αντιμετώπιση τυχόν 
επιπλοκών μιας ίωσης, και μόνο μετά από οδηγία 
του γιατρού σας. 

«Όχι» στα κορτιζονούχα σπρέι 
Τα κορτιζονούχα ρινικά σπρέι ενδείκνυνται για την 
αλλεργική ρινίτιδα, και όχι για το συνάχι. Εκτός αν 
είστε ασθματικός, που σε περίπτωση κοινού κρυ-
ολογήματος κινδυνεύετε να παρουσιάσετε βρογ-
χόσπασμο. 

«Όχι» στο τσιγάρο 
Στους καπνιστές οι μηχανισμοί άμυνας και απο-
κατάστασης των πνευμονικών κυττάρων είναι 

υΓΕΙΑ Κρυολογημα

«ελαττωματικοί», γι’ αυτό και ο κύκλος μιας ανα-
πνευστικής ίωσης μπορεί να διαρκέσει τον διπλάσιο 
χρόνο από τον συνηθισμένο, που είναι 3-4 ημέρες. 

«Όχι» στα αντιβηχικά σιρόπια 
Τα αντιβηχικά σιρόπια μειώνουν την αποβολή των 
πτυέλων, προκαλώντας συσσώρευση των φλεμά-
των στους πνεύμονες. Άρα, δεν βοηθάνε στο κρυ-
ολόγημα και χορηγούνται μόνο σε ευπαθείς ομά-
δες του πληθυσμού (ηλικιωμένους, καρδιοπαθείς, 
υπερτασικούς, ασθματικούς) ή στην περίπτωση που 
ο βήχας είναι ξηρός (χωρίς φλέματα).

«Όχι» στο γυμναστήριο 
Αποφύγετε την άσκηση, καθώς και κάθε είδους 
σωματική κόπωση, προκειμένου να δώσετε στον 
οργανισμό σας την ευκαιρία να εξοικονομήσει 
δυνάμεις για την καταπολέμηση του ιού.

Τι δεν πρέπει να κάνετε κατά
τη διάρκεια του κρυολογήματος

Αποφύγετε το κάπνισμα και κάθε είδους 
σωματική κόπωση για όσο καιρό ασθενείτε.
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Εντάξει, είχατε την ατυχία να κρυολογήσετε. Μήπως 
όμως τελικά δεν είστε τόσο άτυχοι όσο νομίζετε, και 
το να μείνετε σπίτι για δύο-τρεις ημέρες αποτελεί 
μια καλή ευκαιρία για άλλα, ενδιαφέροντα πράγματα;

Βιβλία
Είτε στην παραδοσιακή του μορφή είτε σε τάμπλετ, 
ως e-book, ένα βιβλίο είναι πάντα καλή συντρο-
φιά. Παράλληλα, το διάβασμα θα σας βοηθήσει να 
χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε το μυαλό σας και να 
προετοιμάσετε το σώμα σας για έναν ποιοτικότερο 
και καλύτερο ύπνο.

«Μαραθώνιος» ταινιών & σειρών
Ο «μαραθώνιος» αγαπημένων ταινιών χρειάζεται 
χρόνο, χρόνο που δεν βρίσκετε εύκολα τις ημέρες 
που δουλεύετε. Ευκαιρία λοιπόν, όντας κλεισμένοι 
στο σπίτι για ξεκούραση, να δείτε τις ταινίες που 
δεν έχετε προλάβει ή τα νέα επεισόδια των αγα-
πημένων σας σειρών. Από κοντά μια ζεστή κοτό-
σουπα ή ένα ποτήρι τσάι με μέλι.

Χαλαρώστε
Φτιάξτε μια ζεστή σοκολάτα, τυλιχθείτε με την κου-
βέρτα και καθίστε στο παράθυρο του σπιτιού με την 
καλύτερη θέα. Ακούστε τον «θόρυβο» της πόλης, 
δείτε τους ανθρώπους να περνούν και σκεφτείτε 
πόσο ωραία είναι που έχετε μια μέρα «ρεπό» από 

υΓΕΙΑ Κρυολογημα

Άρρωστος στο σπίτι
όλα όσα σας ταλαιπωρούν κάθε μέρα. Παράλληλα, 
εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και κοιμηθείτε, το 
σώμα σας το χρειάζεται!

Μουσική
Από το ραδιόφωνο και τα CD μέχρι το internet radio, 
οι επιλογές είναι όλες δικές σας. Φυσικά online, μπο-
ρείτε να απολαύσετε μουσικές από όλο τον κόσμο, 
όπως ακριβώς τις θέλετε τη συγκεκριμένη στιγμή 
που είστε κρυωμένοι.

Eπιτραπέζια για δύο
Εντάξει, αρρωστήσατε, αλλά σίγουρα υπάρχει έστω 
κι ένας που θα θέλει να σας κάνει παρέα. Τα περισ-
σότερα επιτραπέζια, από τη Monopoly μέχρι το 
Scrable, παίζονται και από δύο άτομα, ενώ πολλά 
παιχνίδια, όπως το τάβλι, το σκάκι και η ντάμα, έχουν 
σχεδιαστεί για δύο άτομα. Επίσης, υπάρχουν και τα 
χαρτιά. Σόλο ή με παρέα…
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υγεια ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Η λειτουργία

ο ρόλος του πεπτικού συστήματος είναι να απορροφά τα 
θρεπτικά συστατικά από τις τροφές που προσλαμβάνουμε 
και να αποβάλλει τα άχρηστα παράγωγα του οργανισμού. 
Γι’ αυτό και η ομαλή λειτουργία του είναι εξαιρετικά 
σημαντική, σε πολλά επίπεδα.

το νερό. Ωστόσο, το λάθος που πρέπει να απο-
φεύγεται είναι η υπερβολική κατανάλωση φυτικών 
ινών, χωρίς την πόση άφθονου νερού, καθώς τότε 
ο πόνος και το φούσκωμα μπορεί να γίνουν εντο-
νότερα. Οι φυτικές ίνες περιέχονται στα φρούτα, 
στα λαχανικά και στα δημητριακά ολικής άλεσης. 
Επίσης, κυκλοφορούν και σε μορφή συμπληρω-
μάτων στα φαρμακεία.

Για την αντιμετώπιση της διάρροιας συνιστάται 
η βελτίωση της χλωρίδας του εντέρου, η οποία 
διαταράσσεται εξαιτίας της κακής διατροφής ή 
της λήψης αντιβίωσης.

Στην ενίσχυση του πληθυσμού των «καλών» 
μικροβίων στο έντερο βοηθούν τα προβιοτικά, 
οι καλύτερες πηγές των οποίων είναι τα τρόφιμα 
που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το γιαούρτι, το 
κεφίρ και το τυρί.

Για να αποφύγουμε το φούσκωμα, πρέπει να 
περιορίσουμε την κατανάλωση τροφίμων που 
έχουμε παρατηρήσει ότι το προκαλούν και τα 
οποία μπορεί να είναι διαφορετικά για τον καθένα. 
Πάντως, στους «συνήθεις υπόπτους» ανήκουν τα 

όσπρια, το λάχανο, το μπρόκολο, η ντομάτα, το 
κουνουπίδι, τα κρεμμύδια, το γάλα και τα άγουρα 
φρούτα. 

Λαμβάνοντας μέτρα
Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή υπάρχουν ανη-
συχητικά συμπτώματα, όπως αίμα στα κόπρανα, 
απώλεια βάρους, αναιμία, ξαφνική αλλαγή στη 
συχνότητα ή στη μορφή των κενώσεων, τότε διε-
νεργούνται ορισμένες εξετάσεις, ώστε να απο-
κλειστούν τυχόν παθολογικά προβλήματα. Αυτές 
είναι η κολονοσκόπηση και o έλεγχος του θυρεο-
ειδούς (με εξετάσεις αίματος των θυρεοειδικών 
ορμονών), καθώς ο υπερθυρεοειδισμός μπορεί να 
προκαλέσει διάρροιες, ενώ ο υποθυρεοειδισμός 
δυσκοιλιότητα. Επίσης, απαραίτητη εξέταση είναι 
η γενική αίματος για τον έλεγχο του αιματοκρίτη.

Δυσκοιλιότητα, διάρροια, πόνος, φούσκωμα. Πρό-
κειται για τα πιο συνηθισμένα προβλήματα του 
εντέρου, που μπορεί να εκδηλώνονται μεμονω-
μένα ή και όλα μαζί. 

Όταν συνυπάρχουν, ευθύνεται συνήθως το σύν-
δρομο του ευερέθιστου εντέρου, από το οποίο 
ταλαιπωρείται ο ένας στους δύο ασθενείς που 
επισκέπτονται τον γαστρεντερολόγο. Πρόκειται για 
μια γαστρεντερική διαταραχή που θεωρείται ότι 
σχετίζεται στενά με το στρες και «χτυπάει» τις νέες 
γυναίκες, οι οποίες πάσχουν από το εν λόγω σύν-
δρομο τρεις φορές συχνότερα από τους άνδρες.

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε
για την κάθε περίπτωση;
Για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας, είναι 
απαραίτητος ο συνδυασμός των φυτικών ινών με 

Από τη ΣόφίΑ ΚΑλύβΑ

του πεπτικού συστήματος

• Η δυσκοιλιότητα 
ταλαιπωρεί το 15% 
του πληθυσμού στον 
δυτικό κόσμο. 
• Ο 1 στους 2 
πάσχοντες από 
δυσκοιλιότητα δεν 
έχει συμβουλευτεί 
τον γιατρό του για 
την ορθή αντιμετώ-
πιση του προβλή-
ματος. 
• Το 19% των 
γυναικών και το 8% 
των ανδρών στην 
Ελλάδα ταλαιπω-
ρούνται από το σύν-
δρομο του ευερέθι-
στου εντέρου.

Στατιστικά
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και η λεγόμενη ημικρανία, μια κατάσταση που 
προκαλεί μεγαλύτερη δυσφορία από τον πονο-
κέφαλο σε ολόκληρο το κεφάλι. Υπάρχει επίσης 
ο πονοκέφαλος που οφείλεται στο αυχενικό σύν-
δρομο, κάτι που σχετίζεται με την κακή στάση του 
σώματος, και χρειάζεται να γίνουν ειδικές εξετά-
σεις και να ακολουθηθεί θεραπεία που θα συστή-
σει ο γιατρός. Τέλος, υπάρχει και ο ονομαζόμε-
νος επικεντρωμένος πονοκέφαλος, που αφορά 
συνήθως το 1% μόνο του πληθυσμού, και τους 
άνδρες κατά ποσοστό 85% περίπου. Έχει μικρή 
διάρκεια, με δυνατό πόνο, ενοχλεί ιδιαίτερα το ένα 
μάτι και εμφανίζεται κατά τις νυχτερινές ώρες. 
Παρουσιάζεται κυρίως σε περιπτώσεις ανδρών 
που κάνουν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και 
καπνίζουν πολύ.
• Ο δευτεροπαθής πονοκέφαλος είναι ο πονοκέ-
φαλος που οφείλεται σε κάποια πάθηση του ασθε-
νούς, όπως το εγκεφαλικό ανεύρυσμα, η μηνιγγί-
τιδα, η εγκεφαλίτιδα και η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Λίγο έως πολύ, όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετές 
φορές στη ζωή μας από πονοκέφαλο. οι στατιστικές, 
στις ΗΠΑ, έδειξαν ότι το 90% των ανδρών περίπου
και το 95% των γυναικών υποφέρουν τουλάχιστον
μία φορά τον χρόνο από πονοκέφαλο.

Από την ΚωνστΑντίνΑ ΧόυλίΑρΑ

υγεια ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ

Ας δούμε καταρχήν μερικά γενικά πράγματα που 
θα πρέπει να γνωρίζουμε για τον πονοκέφαλο:

Ο πονοκέφαλος διακρίνεται σε πρωτοπαθή, 
που αφορά το 90% των πασχόντων, και σε δευ-
τεροπαθή.
• Ο πρωτοπαθής πονοκέφαλος εντείνεται προ-
οδευτικά, προκαλώντας πόνο σε ολόκληρο το 
κεφάλι, με μυϊκούς σπασμούς στη γύρω περιοχή. 
Προκαλείται πολύ συχνά από άγχος, κούραση ή 
κακή ψυχολογία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει 

Πονοκέφαλος
Ένας συχνός 
«επισκέπτης»
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Τα αίτια για τον πονοκέφαλο μπορεί να είναι πολλά. 
Κάποια από αυτά είναι το διαρκές άγχος, οι κακές 
διατροφικές συνήθειες, το αλκοόλ και το κάπνι-
σμα, οι ορμονικές διαταραχές, η κακή ψυχολογική 
κατάσταση του πάσχοντος, η κατάθλιψη, τα αντι-
συλληπτικά χάπια κ.ά.

Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις που 
θα σας προβληματίσουν, ώστε να καταφύγετε σε 
ειδικό. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: 
• Εάν ο πονοκέφαλός σας συνοδεύεται από 
δυσκαμψία στον αυχένα και υψηλό πυρετό.
• Εάν υποφέρετε σε καθημερινή σχεδόν βάση, 
κάνοντας συνεχή χρήση αναλγητικών φαρμάκων.
• Εάν ταυτόχρονα με τον πονοκέφαλο έχετε προ-
βλήματα όρασης, ομιλίας, ακοής και αναπνοής.
• Εάν ο πονοκέφαλος σας δημιουργεί αστάθεια, 
ζάλη, αδυναμία και διαταραχή στην ομιλία.
• Εάν αισθάνεστε σύγχυση και τάση για λιποθυμία.
• Εάν προηγουμένως έχετε χτυπήσει στο κεφάλι.
• Εάν ο πονοκέφαλός σας συνοδεύεται από βήχα, 
δυσκολία στις κινήσεις και δύσπνοια.
• Εάν οι συχνοί σας πονοκέφαλοι με τον καιρό 
χειροτερεύουν σε ένταση και τα παυσίπονα δεν 
έχουν πια το ίδιο αποτέλεσμα.
• Εάν παράλληλα υποφέρετε από ναυτία και εμετό.

• Εάν ταυτόχρονα έχετε προβλήματα με την αρτη-
ριακή σας πίεση.

Ένα απλό αναλγητικό (το ακετυλοσαλυκιλικό οξύ, 
η παρακεταμόλη, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) 
θα σας ανακουφίσει. Παράλληλα, αποφύγετε τα ερε-
θίσματα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την 
κατάστασή σας, όπως ο θόρυβος, το έντονο φως και 
το αλκοόλ. Προσπαθήστε να χαλαρώσετε, να πάρετε 
μερικές βαθιές εισπνοές και να βγείτε για λίγο στον 
καθαρό αέρα. Eάν μπορείτε, κάντε ένα ζεστό ντους - 
πιθανόν να σας ανακουφίσει. Επίσης, υπάρχουν νεό-
τερα φάρμακα που κυκλοφορούν για τις κεφαλαλ-
γίες, οι τριπτάνες, που ανακουφίζουν από τον πόνο, 
τη ναυτία, την ευαισθησία στο φως και τον θόρυβο. 
Xορηγούνται με ιατρική συνταγή και διατίθενται σε 
ποικίλες μορφές (ένεση, χάπι, υπόθετο, σπρέι).
Tip: Aν γυμνάζεστε συστηματικά, αλλά με ήπιους 
ρυθμούς, θα παρατηρήσετε ότι οι πονοκέφαλοί σας 
είναι λιγότερο συχνοί και όχι τόσο έντονοι. Απο-
φεύγετε όμως την ξαφνική και έντονη άσκηση, γιατί 
πολλές φορές προκαλεί ημικρανίες.

Τα γενικότερα αίτια
του πονοκεφάλου

Στις ΗΠΑ,
το 18%
των γυναικών
και το 6%
των ανδρών 
παραπονιούνται 
για συχνό 
πονοκέφαλο.

υγεια ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
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Ανέκαθεν οι γιορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς χαρακτηρίζονταν από έντονη 
συναισθηματική φόρτιση. Αυτή η συσσώρευση έντονων 
συναισθημάτων όμως μπορεί να έχει και ορισμένα 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Η ψυχολογία 
ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

Όπως είπαμε και παραπάνω, οι γιορτές συνο-
δεύονται από αρκετές τελετουργικές εκδηλώσεις 
και συνήθειες. Από εσωτερικευμένες «φωνές» και 
επιταγές. Όταν τις γιορτές τις συνδέουμε με αμέ-
τρητα «πρέπει» και καταναγκασμούς, όταν υπερ-
φορτώνουμε το πρόγραμμά μας με πάρα πολλές 
υποχρεώσεις και δεν φροντίζουμε καθόλου τον 
εαυτό μας, όταν δεν ακούμε τα προσωπικά μας 
«θέλω» και τις πραγματικές μας ανάγκες, είναι 
αναμενόμενο να θέλουμε να περάσουν αυτές οι 
δύο εορταστικές εβδομάδες, για να «γλιτώσουμε». 
Ακόμη και αν κάποιος είναι αποφασισμένος ότι δεν 
τον αφορά ο υπερκαταναλωτισμός των γιορτών, 
είναι πολύ δύσκολο να μην επηρεαστεί από τη 
μαζική προσδοκία των γιορτινών ημερών. Ακόμη 
και η άρνηση του εορτασμού ή και η θλίψη και η 
μελαγχολία της γιορτινής περιόδου δεν παύουν 
να είναι μια αντίδραση στην ασφυκτική πίεση που 
μας ασκούν οι εσωτερικευμένες φωνές, οι προσ-
δοκίες που έχουμε από τότε που ήμασταν μικρά 
παιδιά, και ορίζουν τι χρειάζεται να γίνει μέσα στις 
γιορτές για να πάνε τα πράγματα «όπως πρέπει», 
αλλά όχι κατ’ ανάγκη όπως χρειάζεται για να είμα-
στε χαρούμενοι.

Από τη ΜΑρίΑ ΣτΑυρΑκη

Οι παραδόσεις των Χριστουγέννων, αν και εκφρά-
ζονται με διαφορετικούς τρόπους και συνήθειες, 
έχουν μια κυρίαρχη τελετουργική έκφραση, που 
είναι η συνάντηση των περισσότερων μελών της 
οικογένειας γύρω από το χριστουγεννιάτικο τρα-
πέζι. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη μερίδα ανθρώ-
πων που δυσκολεύονται πολύ στις γιορτές και νιώ-
θουν άγχος, νεύρα, θλίψη και μελαγχολία. Γιατί; 
Η απάντηση είναι σύνθετη. Βρίσκεται στον συμ-
βολισμό της γιορτής των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, καθώς και στους τρόπους με τους 
οποίους υποδεχόμαστε ψυχικά αυτές τις γιορτές. 
Στις προσδοκίες που έχουμε για τον εαυτό μας και 
τους άλλους. Στα πρακτικά, ψυχικά και υπαρξιακά 
κωλύματα που μας συνδέουν με τα Χριστούγεννα. 

Στις γιορτές
ας ακούσουμε
τα προσωπικά 
μας «θέλω» και 
τις πραγματικές 
μας ανάγκες.

υγεια ψυχΟλΟΓΙα
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Τι μπορούμε να κάνουμε
για να περάσουμε φέτος
τα Χριστούγεννα όσο το δυνατόν 
καλύτερα;

• Ας κρατήσουμε χαμηλά τις προσδοκίες μας. 
Παραδοσιακά, οι περισσότεροι έχουμε υιοθετή-
σει συγκεκριμένες προσδοκίες για την εικόνα που 
«είθισται» να έχουμε κατά την περίοδο των εορ-
τών. Ας προσπαθήσουμε να μην έχουμε προσ-
δοκίες μεγαλύτερες από αυτές στις οποίες μπο-
ρούμε να αντεπεξέλθουμε, πάντα με γνώμονα 
τη δική μας ψυχική ασφάλεια. 
• Ας επιλέξουμε κάτι διαφορετικό. 
Οι επαναλαμβανόμενες συνήθειες, τις οποίες πολ-
λοί ακολουθούν κατά τη διάρκεια των εορτών, 
εξουθενώνουν συχνά τον οργανισμό, καθώς στε-
ρούνται ενδιαφέροντος και ποικιλίας. Όταν αισθα-
νόμαστε ότι μας καταβάλλει η ρουτίνα, ας επιλέ-
ξουμε να ασχοληθούμε με κάτι διαφορετικό. Μια 
εναλλακτική δραστηριότητα θα μας αναζωογονή-
σει, προσφέροντάς μας νέες προοπτικές σκέψης. 
• Ας προσέξουμε τα οικονομικά μας. 
Η οικονομική δυσχέρεια μπορεί να αποτελέσει 
έναν πολύ σοβαρό παράγοντα θλίψης στις γιορ-
τές, καθώς μας κάνει ευάλωτους την εποχή που 
όλοι ψωνίζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Ένας 

σωστός προϋπολογισμός των οικονομικών θα 
περιορίσει το άγχος μας, καθώς θα μας υποδεί-
ξει τα χρηματικά μας όρια. Με αυτό τον τρόπο, θα 
μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις καταστάσεις 
με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. 
• Ας αφήσουμε στην άκρη τις ασήμαντες 
λεπτομέρειες. 
Οι παραδόσεις των Χριστουγέννων είναι εμπλου-
τισμένες με μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες συχνά 
μας δημιουργούν ανασφάλεια για το αν θα τα κατα-
φέρουμε κι εμείς να φανούμε αντάξιοί τους. Δεν 
υπάρχει αντικειμενική εικόνα για το τέλειο χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο ή το τέλειο γιορτινό δεί-
πνο, ώστε να προσθέσει κάτι περισσότερο στο 
εορταστικό πνεύμα των ημερών ή να κάνει τους 
γύρω μας να μας «αγκαλιάσουν» περισσότερο. 
Σημασία έχει να αισθανόμαστε ότι η προσπάθειά 
μας αντικατοπτρίζει εκείνο που επιθυμούσαμε, 
με βάση πάντα τα δεδομένα που έχουμε να δια-
χειριστούμε. 

• Ας μιλήσουμε με έναν ειδικό για τα συναι-
σθήματά μας. 
Η συζήτηση με τα κοντινά μας πρόσωπα μπορεί 
να ελαφρύνει λίγο τη σκέψη μας, αλλά ίσως να 
μην είναι αρκετή για να απαλύνει τη θλίψη μας. 
Μια προσέγγιση από έναν ειδικό μπορεί να μας 
βοηθήσει να «τακτοποιήσουμε» σε έναν πρώτο 
βαθμό τον συναισθηματικό μας κόσμο, και αυτό 
αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διέξοδο από την 
ψυχική μας φόρτιση. Αν νιώθουμε την ανάγκη μιας 
επαγγελματικής συμβουλής, ας της δώσουμε τη 
δέουσα σημασία και, στη συνέχεια, ας αναζητή-
σουμε τη βοήθεια που χρειαζόμαστε, κάνοντας το 
δικό μας δώρο στον εαυτό μας αυτές τις γιορτές.

υγεια ψυχΟλΟΓΙα

Δεν υπάρχει 
αντικειμενική 
εικόνα για
το «τέλειο». 
Σημασία έχει να 
κάνουμε πράγματα 
που θα μας 
ευχαριστήσουν.
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Beauty
Case

Από την Ένη ΛΑμπρόύΛη

βρείτε ό,τι σας κάνει
να αισθάνεστε, αλλά και να 
φαίνεστε όμορφη και λαμπερή.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΑνΑνέωση

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Christmas Look

HOME SPA PARTY
Let's Party

HOME SPA
Αλλάξτε συνήθειες

Η ομορφιά είναι εσωτερική υπόθεση. Αυτό 
συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πραγματικότητα, 
αφού όταν αισθανόμαστε καλά φαίνεται και 
στην εμφάνισή μας. Τα πάντα όμως καταλήγουν 
σε αυτό που βλέπουμε. Εμείς στον καθρέφτη 
μας και οι υπόλοιποι σε εμάς! Γι’ αυτό 
προσπαθούμε πάντα να βρούμε τη χρυσή τομή, 
να ανακαλύψουμε τρόπους που θα φέρουν 
την ισορροπία ανάμεσα στον εσωτερικό μας 
κόσμο και στην εικόνα μας. Τότε και μόνο 
τότε, η ομορφιά γίνεται αυτονόητη και δεν 
χρειάζεται καμία προσπάθεια για την κατάκτησή 

της. Όποια προβλήματα και αν αντιμετωπίζει η 
επιδερμίδα σας, λοιπόν, δεν έχετε παρά να τα 
επιλύσετε με ηρεμία και υπευθυνότητα, και να 
απολαύσετε στη συνέχεια κάθε ημέρα σαν να 
είναι ξεχωριστή. Επιβραβεύστε τον εαυτό σας 
για την καλή του διαγωγή, χαρίστε του στιγμές 
χαλάρωσης, και αυτός θα σας ανταμείψει! Η 
ομορφιά είναι τελικά εύκολη υπόθεση.

34

38
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Βρείτε τη λύση
Η αψεγάδιαστη επιδερμίδα φαντάζει ουτοπία για 
τις περισσότερες γυναίκες, και αυτό γιατί τις περισ-
σότερες φορές όλο και κάποιο «θέμα» υπάρχει. 
Για άλλες ο συνεχής αγώνας κατά της ακμής –σε 
μικρή ηλικία ή ως ενήλικες πλέον–, για άλλες η 
έλλειψη ανεκτικότητας και η υπερευαισθησία, ενώ 
για όλες η αναπόφευκτη εμφάνιση των ρυτίδων και 
η χαλάρωση, που σημαίνουν γήρανση του δέρμα-
τος. Μάθετε να αντιμετωπίζετε σωστά τα παραπάνω 
προβλήματα, να τους «επιβάλλεστε», και το δέρμα 
σας θα αναδείξει την υγιή, λαμπερή πλευρά του.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑνΑνέωση

Οι περισσότερες γυναίκες είναι πεπεισμένες ότι 
έχουν ευαίσθητο δέρμα, απλά και μόνο επειδή 
παρουσιάζουν συμπτώματα ευαισθησίας κάποιες 
μεμονωμένες φορές. Σοβαρό πρόβλημα αντιμε-
τωπίζουν όσες έχουν όντως ευαίσθητο δέρμα και, 
κυρίως, αυτές που έχουν ατοπικό. Υπάρχει όμως 
διαφορά μεταξύ της ευαίσθητης επιδερμίδας και 
της ατοπικής. Στις περιπτώσεις της ατοπικής επι-
δερμίδας το δέρμα αντιδρά έντονα στην εφαρμογή 
των προϊόντων περιποίησης. Χαρακτηριστικά, ανα-
φέρουμε τον κνησμό, το τράβηγμα, τις κοκκινίλες 
και την έντονη ξηρότητα. Γι’ αυτό αποφύγετε να 
αλλάζετε τα προϊόντα που σας ταιριάζουν και μεί-
νετε πιστές στο brand που δεν ερεθίζει το δέρμα 
σας. Καθώς βέβαια οι ανάγκες της επιδερμίδας 
αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και 
από εποχή σε εποχή, οφείλετε να κάνετε και τις 
ανάλογες αλλαγές. Μείνετε μακριά από επιθετικά 
προϊόντα με πολύ δυνατά συστατικά, που δίνουν 
άμεσα αποτελέσματα – όπως τα AHA, η ρετινόλη 
και τα βαριά πίλινγκ. Ο δερματολόγος σας μπορεί 
να σας βοηθήσει σημαντικά τόσο με τη διάγνωση 
του προβλήματος όσο και με την υπόδειξη των 
προϊόντων που σας ταιριάζουν.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα 
θέματα που απασχολούν διαχρονικά τις γυναίκες. 
Αρχικά, στην εφηβεία, τα ενοχλητικά «σπυράκια» 
κάνουν δειλά την εμφάνισή τους, για να πολλαπλα-
σιαστούν πολλές φορές ανεξέλεγκτα. Αυτός ο εφι-
άλτης όμως δεν τελειώνει απαραίτητα λίγα χρόνια 
μετά. Υπάρχει και σε μια άλλη μορφή –την ακμή των 
ενηλίκων–, που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες ακόμη 
και μετά τα τριάντα. Το πιο βασικό είναι να απευ-
θυνθείτε αμέσως στον δερματολόγο σας, για να σας 
συστήσει την κατάλληλη αγωγή. Μην το καθυστερή-
σετε και μην προσπαθήσετε να εξαλείψετε μόνες σας 
την ακμή, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να 
διακινδυνεύσετε μια μόλυνση, να αποκτήσετε αντι-
αισθητικά σημάδια στην πορεία και να εντείνετε το 
πρόβλημα. Κρατήστε μακριά από το πρόσωπο τα 
χέρια σας και ακολουθήστε κατά γράμμα ό,τι σας 
συστήσει ο γιατρός σας σε καθαρισμό, περιποίηση, 
μακιγιάζ αλλά και διατροφή! Θα δείτε ότι «ο χρόνος 
όλα τα γιατρεύει» με την κατάλληλη αγωγή.

Ακμή 
ενηλίκων

έυαίσθητο 
δέρμα

Ο δερματολόγος 
και ο 
διατροφολόγος 
θα σας 
βοηθήσουν στη 
διάγνωση του 
προβλήματος 
και στην 
αντιμετώπισή 
του.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΑνΑνέωση

Ανομοιόμορφος τόνος
επιδερμίδας και θαμπάδα
Η γνωστή σε όλες μας λάμψη της επιδερμίδας, 
αυτή η πολυπόθητη «αξία» της ομορφιάς που 
χαρακτηρίζει το όμορφο, νεανικό δέρμα, είναι 
ίσως η μεγαλύτερη ανησυχία όλων των γυναι-
κών, όλων των ηλικιών. Και αυτό γιατί υπάρχουν 
πολλοί λόγοι που την υπονομεύουν: από την ακμή 
μέχρι την κούραση και το στρες, και από την κακή 
διατροφή μέχρι την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. 
Υπάρχουν όμως και άλλα αίτια που προκαλούν 
ανομοιομορφία στον τόνο. Οι πανάδες, οι λεκέ-
δες, οι ρυτίδες και οι κοκκινίλες προστίθενται 
σε αυτή τη λίστα. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι το 
πρόβλημα της λάμψης θα μας απασχολήσει όλες 
κάποια στιγμή στη ζωή μας. Κάνοντας όσα πρέπει 

–σωστή και ισορροπημένη διατροφή, πολύ νερό, 
γυμναστική, ύπνο και χρήση αντηλιακού–, μει-
ώνετε τις πιθανότητες να χάσετε τη λάμψη σας. 
Η προδιάθεση για πανάδες, κηλίδες και μέλα-
σμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια 
του γιατρού σας, με τις αντίστοιχες θεραπείες 
και τα ανάλογα προϊόντα περιποίησης. Σε κάθε 
περίπτωση, μπορείτε να δώσετε φως στην επι-
δερμίδα σας με τη χρήση ειδικών serum –που 
αποτελούν μία από τις τελευταίες τάσεις στην 
κοσμετολογία–, αλλά και επενδύοντας σε μια 
καλή βάση μακιγιάζ (primer) με μικροανακλα-
στές φωτός στη σύνθεσή της και ένα αντίστοι-
χης τεχνολογίας φον ντε τε.
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Ο χρόνος περνάει και αφήνει τα σημάδια του 
χαραγμένα στο πρόσωπό μας. Εκτός από αυτά, 
όμως, αποτυπώνονται και τα σημάδια από τις 
συνήθεις εκφράσεις μας. Καλό το χαμόγελο και 
οι γλυκές «ρυτιδούλες» γύρω από τη μύτη και τα 
μάτια, όταν κάτι μάς κάνει να χαμογελάμε, αλλά 
δεν τα θέλουμε σε μόνιμη βάση στο πρόσωπό 
μας! Μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, όλα αυτά 
έχουν εγκατασταθεί για τα καλά, και γίνονται κάθε 
μέρα και πιο έντονα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες 
προφανείς προφυλάξεις που μπορείτε να παίρ-
νετε, όπως τα σωστά γυαλιά ηλίου, που «κόβουν» 
την ακτινοβολία και το φως του ήλιου, ώστε να 
μην κάνετε συνοφρυωμένες εκφράσεις. Η χρήση 
της αντηλιακής κρέμας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους είναι καθοριστική, επίσης, για τη γήρανση 
που δέρματος. Επιλέξτε για τους πιο «μουντούς» 

στο πρόσωπό σας, τότε μια επίσκεψη στον πλα-
στικό χειρουργό θα σας διαφωτίσει γύρω από 
τις τελευταίες σχετικές εξελίξεις –όπως είναι τα 
νήματα–, και ίσως να σκεφτείτε την επαναφορά 
του περιγράμματος του προσώπου με την ιατρική 
βοήθεια, χωρίς τομές και χειρουργείο.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑνΑνέωση

Ρυτίδες

Χαλάρωση

μήνες κρέμες προσώπου με δείκτη SPF ή φορέ-
στε φον ντε τε με SPF, αν δεν θέλετε να φοράτε 
αντηλιακό συνεχώς. Το σημαντικότερο είναι η 
πρόληψη σε αυτή την κατηγορία. Όσο νωρίτερα 
ξεκινήσετε να προσέχετε, τόσο το καλύτερο. Ουσι-
αστικά, «αγοράζετε» χρόνο. Ανάλογα με την επι-
δερμίδα –λεπτή, ανθεκτική, ξηρή κ.ά.– και τον 
τρόπο ζωής σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη 
σωστή στιγμή προϊόντα περιποίησης με δραστικά 
συστατικά κατά της γήρανσης. Και, πάλι, ο δερμα-
τολόγος σας θα σας κατευθύνει για να πετύχετε 
έγκαιρη προστασία και να μη χρειαστεί να δράσετε 
πυροσβεστικά. Αν, τώρα, βλέπετε πολύ έντονες 
τις ρυτίδες σας, μην απογοητεύεστε. Υπάρχουν 
πλέον πολλά «όπλα» στη φαρέτρα του δερματο-
λόγου για την αποκατάστασή τους, όπως το ενέ-
σιμο υαλουρονικό οξύ, το botox κ.ά.

Είναι αναμφισβήτητα το πιο δύσκολο και μη ανα-
στρέψιμο –σχεδόν– «εφέ» που μπορεί να φέρει 
η ηλικία. Συνήθως, εμφανίζεται σε γυναίκες μετά 
τα 45, και τότε είναι που σταματάς να βλέπεις 
πλέον τα υπόλοιπα σημάδια γήρανσης, όπως οι 
ρυτίδες, και επικεντρώνεσαι στη χαλάρωση. Μην 
περιμένετε να φτάσετε εκεί, για να κάνετε κάτι γι’ 
αυτό! Φερθείτε με αγάπη στο πρόσωπό σας και 
μην το τρίβετε και το τραβάτε όλα τα προηγού-
μενα χρόνια, γιατί αυτές οι επαναλαμβανόμενες 
μηχανικές κινήσεις επιβαρύνουν την κατάσταση 
σε βάθος χρόνου. Αν ξέρετε ότι έχετε προδιάθεση 
–κοιτάξτε τη μητέρα σας και θα το καταλάβετε–, 
μετά τα 35 επενδύστε σε μια δυνατή κρέμα ή σε 
ένα serum κατά της χαλάρωσης, και συνδυάστε τα 
με άλλα προϊόντα για το εκάστοτε θέμα που σας 
αφορά. Θα βοηθούσε να μαθαίνατε και κάποιες 
κινήσεις-πιέσεις για να εφαρμόζετε την κρέμα σας 
καθημερινά, που «γυμνάζουν» το δέρμα σε βάθος, 
ώστε να διατηρεί την ελαστικότητα και τη σφριγη-
λότητά του. Το ίδιο κάνουν και κάποιες ασκήσεις 
face yoga, που μπορείτε να τις κάνετε καθημε-
ρινά και είναι πολύ εύκολες, διασκεδαστικές και 
αποτελεσματικές. Αν έχετε ήδη δει τη χαλάρωση 

Κρέμες,
ειδικές αγωγές, 
θεραπείες και 
μικροεπεμβάσεις 
στην υπηρεσία 
σας. 
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ομορφια HOME SPA

Είναι καιρός πλέον να φροντίσετε
τον εαυτό σας λίγο παραπάνω από 
το συνηθισμένο, και αυτό όχι μόνο 
ως εξαίρεση για τις γιορτές, αλλά και 
για κάθε μέρα της καινούριας χρονιάς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Η τελετουργία του spa προσφέρει αναζωογόνηση, 
χαλάρωση και αίσθηση ομορφιάς. Δεν είναι δυνατόν 
να απολαμβάνετε το επαγγελματικό αποτέλεσμα 
ενός spa καθημερινά, μπορείτε όμως να το βάλετε 
στην καθημερινότητά σας, υιοθετώντας κάποιες 
βασικές του αρχές μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, στη 
ρουτίνα ομορφιάς σας.

Ηρεμία και απόλαυση
Δημιουργήστε ένα περιβάλλον στο μπάνιο που θα 
σας προδιαθέτει για να χαλαρώσετε. Βάλτε πάντα 
πετσέτες σεταρισμένες και όχι πολλές και διαφο-
ρετικές, ώστε να υπάρχει αρμονία ως εικόνα και 
να σας ξεκουράζει. Αν είναι δυνατόν, επιλέξτε έναν 
χαμηλό φωτισμό –αν υπάρχει διπλός διακόπτης– 
και ενισχύστε αυτήν την αίσθηση φωτός με κάποιο 
κερί. Αν είναι και αρωματικό, τα οφέλη διπλασιάζο-
νται, αρκεί να επιλέξετε τη μυρωδιά του σύμφωνα 
με την αρωματοθεραπεία. Έτσι, η διάθεσή σας και 
ο ψυχισμός σας θα επηρεαστούν ευχάριστα μέσα 
σε λίγα μόνο λεπτά.

Αλλάξτε 
συνήθειες



Νότες χαλάρωσης
Η μουσική είναι ένα σημαντικό κομμάτι, καθώς 
σας ταξιδεύει ευχάριστα και σας απομονώνει από 
το υπόλοιπο σπίτι και τους ήχους του. Βάλτε μια 
συσκευή MP3 μόνιμα στο μπάνιο, αφού τη γεμίσετε 
με μουσικά κομμάτια για χαλάρωση και ήχους της 
φύσης. Ανοίξτε τη μόλις μπείτε στο μπάνιο, πριν 
κάνετε οτιδήποτε. Εκτός των άλλων, θα σας δίνει 
και ρυθμό σε όσα θα ακολουθήσουν. 

Στοπ σε όλα
Σταματήστε να αντιμετωπίζετε την περιποίηση προ-
σώπου και σώματος ως ανάγκη, και μετατρέψτε 
τη στην προσωπική σας ώρα μέσα στο 24ωρο – 
ακόμη κι αν είναι μόνο λίγα λεπτά. Μην αφήνετε 
κανέναν να σας απασχολεί ταυτόχρονα ρωτώντας 
πράγματα για την ημέρα που έρχεται ή που έφυγε. 
Κλείστε την πόρτα και αφήστε τα πάντα και τους 
πάντες έξω. Είναι μόνο λίγα λεπτά! Μπορούν να 
περιμένουν όλα.

Καίριες κινήσεις
Θα πολλαπλασιάσετε τα οφέλη της κρέμας που χρη-
σιμοποιείτε στο πρόσωπο αν αλλάξετε τον τρόπο 
που την εφαρμόζετε. Ξεκινήστε και τελειώστε βάζο-
ντας τα χέρια σας γύρω από τη μύτη και εισπνεύστε, 
ώστε να δράσουν οι αρωματικές νότες της κρέμας 
σας. Κάντε απαλές κινήσεις από τη μέση προς τα 
έξω και πιέστε ελαφρά σε κομβικά σημεία, όπως 
είναι οι πλαϊνές περιοχές της μύτης, των ματιών και 
του στόματος, η κορυφή των φρυδιών και οι λοβοί 
των αυτιών, μένοντας για λίγο σε αυτά τα σημεία. 

Θα εντυπωσιαστείτε από τη διαφορά που θα παρα-
τηρήσετε άμεσα, αλλά και μετά από λίγες ημέρες. 

Όλα στην ώρα τους
Είτε επιλέγετε το ντους είτε τη γεμάτη μπανιέρα, 
φροντίστε το νερό να είναι ζεστό και οι υδρατμοί 
να αναμειχθούν με το άρωμα του αφρόλουτρου, για 
να επιδράσουν ευχάριστα στη διάθεσή σας και να 
σας γεμίσουν ενέργεια, να σας χαλαρώσουν ή να 
σας αναζωογονήσουν, ανάλογα με το τι επιλέγετε 
κάθε φορά. Στον ίδιο χώρο ενυδατώστε το σώμα 
σας από την κορυφή μέχρι τα νύχια και ανοίξτε την 
πόρτα μόνο όταν είστε πλέον πανέτοιμη. Τότε, μπο-
ρείτε πλέον να κλείσετε τη μουσική, να δυναμώσετε 
το φως και να επιστρέψετε στην πραγματικότητα. 
Μόνο που αυτή τη φορά θα είναι πιο ευχάριστη, και 
αυτό γιατί εσείς θα είστε πιο χαλαρή και έτοιμη για 
μια υπέροχη ημέρα ή ένα απολαυστικό βράδυ αντί-
στοιχα. Τελειώστε το τελετουργικό σας με ένα τσάι, 
που θα σας «συνδέσει» με τον υπόλοιπο κόσμο και 
θα αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ σας.

Πρόσωπο,
σώμα, ψυχή και 
μυαλό ηρεμούν 
και συντελούν 
στην όμορφη 
λαμπερή 
εμφάνιση.

ομορφια HOME SPA
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party Λόγω των ημερών, στο άκουσμα του πάρτι φαντά-
ζεστε ένα κάλεσμα σε σπίτι ή έξω με επίσημο 
ένδυμα, ποτά, χορό και ένταση. Λάθος! Δεν μιλάμε 
γι’ αυτό το πάρτι, αλλά για ένα «πάρτι ομορφιάς» 
με τις φίλες σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή, μιας και 
τώρα έχετε κάποιες ημέρες άδεια από τη δουλειά, 
άρα έχετε χρόνο και διάθεση για να αναδείξετε τον 
καλύτερο εαυτό σας, αλλά και για να βρεθείτε με 
τις φίλες σας λίγο περισσότερο από έναν καφέ στα 
πεταχτά! Οργανωθείτε και ευχαριστηθείτε το, γυρ-
νώντας τον χρόνο πίσω διπλά: στα πιτζάμα πάρτι 
της εφηβείας, αλλά και στο αψεγάδιαστο δέρμα 
των νεανικών σας χρόνων. 

Let’s
Από την Ένη ΛΑμπρόύΛη

στείλτε πρόσκληση στις φίλες σας, και μια μαγική 
βραδιά «κοριτσιών» σάς περιμένει αυτές τις γιορτές.
Είναι το δικό σας δώρο Χριστουγέννων!

ομορφια HOME SPA PARTY
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Η οργάνωση είναι το παν. Φιξάρετε την ημέρα 
και την ώρα που μπορούν όλες οι ενδιαφερόμε-
νες να παρευρεθούν. Επειδή το κάνετε για δια-
σκέδαση, δανειστείτε ένα μέρος των κανονικών 
πάρτι και γεμίστε το ψυγείο σας με υπέροχα φρούτα 
για να φτιάξετε κοκτέιλ –εκτός από αυτά που θα 
χρησιμοποιήσετε για μάσκες ομορφιάς. Ζητήστε 
από όλες να φέρουν όποιο καλλυντικό –μάσκα ή 
πίλινγκ– έχουν στα συρτάρια τους και θέλουν να 
το μοιραστείτε, και είστε έτοιμες να απολαύσετε 
κάθε στιγμή. Τα σχόλια, τα κουτσομπολιά, τα γέλια 
και τα πειράγματα θα σας φέρουν ακόμη πιο κοντά 
με τις φίλες σας. Αξίζετε λίγη χαλάρωση μετά από 
μια κουραστική χρονιά, και οι δικοί σας άνθρωποι 
–φίλοι και συγγενείς– είναι οι καλύτεροι για να σας 
βοηθήσουν να το πετύχετε. 

Φτιάξτε σπιτικές μάσκες για καθαρισμό, ενυδά-
τωση και λάμψη του δέρματος, αλλά και μάσκες 
μαλλιών. Θα χρειαστείτε πολλές συνταγές για φυσι-
κές μάσκες, που θα βρείτε στο διαδίκτυο ή σε κάποιο 
ειδικό βιβλίο. Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε ήδη 
αγοράσει την αγαπημένη σας μάσκα και να απο-
λαύσετε τα οφέλη της, καθώς μια φίλη θα σας την 
εφαρμόσει λες και βρίσκεστε στο spa των ονείρων 
σας. Υπάρχουν πολλές μάσκες σε σωληνάρια, μονο-
δόσεις ή σε φακελάκια, ώστε η καθεμία να επιλέξει 
τη μάσκα που ταιριάζει στις δικές της, προσωπικές 
ανάγκες. Μη μείνετε σε μία! Όταν επισκέπτεστε 
κάποιο spa ή ινστιτούτο ομορφιάς, αυτό είναι ένα 
από τα μυστικά τους. Σας βάζουν πολλά και διαφο-
ρετικά συμπληρωματικά προϊόντα, ώστε να επωφε-
ληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο στο σύντομο 
αυτό διάστημα. Κλείστε τα μάτια και χαλαρώστε. 

Αφού ζήσετε την εμπειρία του καθαρισμού και 
της μάσκας, είναι η κατάλληλη στιγμή να δοκιμά-
σετε ένα χτένισμα ή ένα μακιγιάζ που δεν το συνη-
θίζετε. Μια περίτεχνη κοτσίδα, απαλές vague ή ένας 
κότσος-υπερπαραγωγή μάλλον αξίζουν την προ-
σπάθεια. Όσο για το μακιγιάζ, τολμήστε! Το φλογερό 
κόκκινο κραγιόν της κολλητής σας, που το ζηλεύετε 
κάθε φορά αλλά δεν το τολμάτε, είναι η κατάλληλη 
στιγμή να το δοκιμάσετε. Θυμηθείτε να της πείτε 
να το έχει μαζί της. Φορέστε με διαφορετικό τρόπο 
τις σκιές σας, βάλτε το eyeliner πιο ψηλά, αφήστε 
κάποια άλλη να σας βάψει, και ίσως ανακαλύψετε 
ένα καινούργιο στυλ για σας. Θυμηθείτε ότι πρόκει-
ται για ένα παιχνίδι απολαύσεων, που σκοπό έχει να 
σας ομορφύνει εσωτερικά και εξωτερικά. Οπλιστείτε 
με καλή διάθεση, και ξεκινήστε το πάρτι.

ομορφια HOME SPA PARTY

Ο σκοπός του 
«πάρτι ομορφιάς» 
παραμένει πάντα
η διασκέδαση.
Τα υπέροχα 
φρούτα θα 
χρησιμεύσουν τόσο 
για το δέρμα σας, 
όσο και για
τα κοκτέιλ που
θα πιείτε.
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look
ομορφια μακιγιαζ

Βαθιές χωρίστρες 
Καθαρές γραμμές και στα μαλλιά, με βαθιές 
χωρίστρες, που βοηθούν τα πιο δομημένα 
χτενίσματα. Είτε τα προτιμάτε ολόισια ή
με έντονες vague είτε μαζεμένα, όπως
στον Balenciaga, «τραβήξτε» μια χωρίστρα!
Οι οίκοι Gucci, Chloé και Antonio Berardi 
προτιμούν τις χωρίστρες στο πλάι, ενώ οι 
Μax Μara, Burberry Prorsum και Blumarine 
στη μέση. 

μεταλλικές σκιές
Στις πασαρέλες των μεγάλων οίκων
του εξωτερικού οι μεταλλικές αντανακλάσεις
στα μάτια πήραν όλες τις αποχρώσεις.
Επιλέξτε ασημί, πράσινο, μπλε, μοβ ή καφέ,
και δουλέψτε τες περιφερειακά στα μάτια,
για να παγιδεύετε το φως σε κάθε σας κίνηση.

αλογοουρές - Στολίδια στα μαλλιά
Ψηλές ή χαμηλές, σφιχτές ή όχι, με λαστιχάκια 
στο μήκος τους, ώστε να δημιουργούν τμήματα, 
ή λιτές και απέριττες, οι αλογοουρές αποτελούν 
statement. Στους Fulton και Valentino ήταν όλες 
ή ατημέλητες χαμηλές ή τελείως ίσιες ψηλές. 
Αυτή που ξεχώρισε ακόμη πιο πολύ ήταν αυτή 
της Chanel, με τις πολλές λωρίδες υφάσματος. 
Ένα νέο είδος «στολιδιού» για τα μαλλιά! Αν 
είστε του πιο παραδοσιακού και δεν επιθυμείτε 
τόσες καινοτομίες, μείνετε σε ένα μεγάλο και 
εντυπωσιακό κοκαλάκι για τα μαλλιά.

Ποιες τάσεις της σεζόν είναι
αυτές που ταιριάζουν απόλυτα
στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα
και στις λαμπερές εμφανίσεις;
Δείτε τις και υιοθετήστε όποια
σας εκφράζει.

Από την Ένη ΛΑμπρόύΛη

Νύχια
με άποψη 
Δεν πρέπει να 
αφήσετε τα νύχια 
σας έξω από την 
προετοιμασία των 
ρεβεγιόν. Ξεχάστε 
τα κλασικά κόκκινα 
και μαύρα νύχια, και 
τολμήστε περίεργες 
τεχνικές, που 
τους δίνουν υφή 
και πολυχρωμία. 
Φτερά, caviar 
pearls και ό,τι 
άλλο σκεφτείτε 
μπορούν τώρα να 
γίνουν ένα με τα 
νύχια σας. Είναι οι 
πρωταγωνιστές!

Εντυπωσιακές βλεφαρίδες
Όσο πιο μακριές, τόσο το καλύτερο! Κάποιες 
φορές, όπως στις προτάσεις μεγάλου οίκου, ήταν 
ενωμένες γεμάτες κόμπους, παραμένοντας πάντα 
εντυπωσιακές. Αν έχετε ήδη μακριές βλεφαρίδες, 
είστε από τις τυχερές που μπορούν να πετύχουν 
το θεμιτό αποτέλεσμα με μια πολύ καλή μάσκαρα 
και πάρα πολλές στρώσεις της. Θυμηθείτε ότι 
αλλάζουν τελείως το βλέμμα και επιλέξτε ένα 
πιο καθαρό αποτέλεσμα με κάποια τουφάκια 
μεμονωμένα. Υπάρχει πάντα η λύση των ψεύτικων 
βλεφαρίδων, που δίνει πολλές εναλλακτικές. 
Εξασκηθείτε ώστε να τις φορέσετε πιο εύκολα και 
δώστε στο μακιγιάζ σας μια εντυπωσιακή εικόνα.

Christmas
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48 WHAT’S 
NEW
Τα νέα
της αγοράς

συνεντευξη
ο φαρμακοποιός 
Λάμπρος Κουρής
μιλάει στο Link

Μαγικό Σύμπαν 
Εορταστικές Ημέρες 
κέρδους στο δίκτυο 
Pharma PLUS

Η πιο μαγική γιορτή του χρόνου, τα Χρι-
στούγεννα, είναι προ των πυλών.

Έστω και για λίγες ημέρες θα αφήσουμε 
την γλυκιά αίσθηση της «παιδικότητας» να 
κυριαρχήσει. Αυτή τη μοναδική αίσθηση, με 
την οποία όλα τα απλά πράγματα, η αγκα-
λιά των δικών μας ανθρώπων, η αγάπη 
της οικογένειας, ένα όμορφο στολίδι, ένα 
μικρό δώρο, φαντάζουν πολύτιμα συστα-
τικά του δικού μας μικρού μαγικού σύμπα-
ντος και γίνονται η γενεσιουργός αιτία κάθε 
συναισθήματος χαράς και ευφορίας που 
μας κατακλύζει αυτές τις ημέρες.

Αυτό το αίσθημα της «παιδικότητας» 
συνιστά φέτος και το θέμα της βιτρίνας του 
δικτύου Pharma PLUS για τα Χριστούγεννα 

44

LiNkEd

2014 – Πρωτοχρονιά 2015: η γιορτινή 
ατμόσφαιρα και το κλίμα ευφορίας.

Το θέμα της φετινής μας βιτρίνας, όμως, 
είναι κάτι παραπάνω από εορταστικό, είναι 
γεμάτο από μοναδικές προσφορές προς 
εσάς που εμπιστεύεστε καθημερινά, όλη τη 
χρονιά, τους ανθρώπους του δικτύου μας!

Γιατί φέτος, όσο περισσότερο αγοράζεις, 
στο δίκτυο Pharma PLUS, τόσο περισσό-
τερο κερδίζεις! Και αυτό γιατί στο δίκτυο 

Pharma PLUS με κάθε αγορά σου 20€ με 
την κάρτα σου +plus card κερδίζεις δωρο-
επιταγές σε διάφορες κατηγορίες προϊό-
ντων.

Μπείτε και επωφεληθείτε από τις μονα-
δικές προτάσεις του δικτύου μας. Προμη-
θευτείτε όλα τα απαραίτητα καλλυντικά, 
συμπληρώματα διατροφής, τα δώρα σας 
και κερδίστε άμεσα δωροεπιταγές για τις 
επόμενες αγορές σας!

Γιορτές
Προσφοράς
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Linked συνεντευξη

Από τon kωστΑ μόρφιρη

ο Λάμπρος κουρής είναι ο ιδιοκτήτης ενός πολύ 
οργανωμένου φαρμακείου στα καλύβια και αποτελεί 
πρότυπο του μοντέρνου φαρμακοποιού.

προσωπική επαφή
Με γνώση και Παίζει ρόλο η βιτρίνα σε ένα φαρμακείο;

Η βιτρίνα ίσως να παίζει ρόλο στην προσέλκυση 
ενός περαστικού πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
θα πρέπει να είναι καθαρή και να μην μπερδεύει, 
μεταδίδοντας πολλά μηνύματα. Βασική μας επιδί-
ωξη είναι η ποιότητα της βιτρίνας μας να βρίσκει 
ανάλογη συνέχεια και εντός του φαρμακείου. Με 
την είσοδο του καταναλωτή στο φαρμακείο επιδι-
ώκουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυ-
πηρέτηση που μπορεί να λάβει.

Τα συμπληρώματα και τα καλλυντικά τι σας έχουν 
προσφέρει ως φαρμακείο; 
Η διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής και καλ-
λυντικών, καθώς και γενικότερα προϊόντων που 
ενισχύουν την ευεξία ή την περιποίηση σώματος, 
μετατρέπει το φαρμακείο σε έναν πολυχώρο υγείας. 
Έτσι, οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να κινη-
θούν μέσα στον χώρο του φαρμακείου για να γνω-
ρίσουν τα προϊόντα. Επίσης, μπορούν να μας συμ-
βουλευτούν, εκτός από θέματα υγείας, και σε θέματα 

διατροφής και ομορφιάς. Επιπλέον, η συγκεκριμένη 
διαφοροποίηση της εικόνας του φαρμακείου μας 
από τα συνηθισμένα συμβάλλει θετικά στην οικο-
νομική μας ανάπτυξη.

Η εξειδίκευση ενός φαρμακείου, σε ορισμένους 
τομείς φυσικά, είναι χρήσιμη;
Φυσικά και είναι χρήσιμη, καθώς η αύξηση του 
ανταγωνισμού επιτάσσει την περαιτέρω διεύ-
ρυνση και εξειδίκευση σε άλλους τομείς. Πέραν 
του βασικού μας ρόλου, είμαστε και επιχειρηματίες∙ 
επομένως, για να αντεπεξέλθουμε στις σημερινές 
καταστάσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δημι-
ουργικά τις επιστημονικές μας γνώσεις. 

Σας προβληματίζει –και, αν ναι, γιατί;– η απελευ-
θέρωση του επαγγέλματός σας;
Όπως οι περισσότεροι, έτσι και εγώ προβλημα-
τίζομαι σχετικά με την απελευθέρωση του επαγ-
γέλματός μας. Αρχικά, γιατί επιτρέπει την πολυϊ-
διοκτησία φαρμακείων από άτομα με οικονομική 
ευρωστία, δημιουργώντας έτσι συνθήκες άνισης 
μεταχείρισης προς τους νεότερους συναδέλφους. 
Επιπροσθέτως, η δημιουργία αλυσίδας φαρμακείων 
και η ένταξή τους σε μεγάλα πολυκαταστήματα θα 
έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των λεγόμενων 
φαρμακείων «της γειτονιάς». 

Πόσο σάς έχει βοηθήσει η ένταξή σας στο δίκτυο 
της Pharma PLUS και ποιες αλλαγές παρατηρή-
σατε στο φαρμακείο σας;
Η ένταξη στο δίκτυο της Pharma PLUS έχει συμβά-
λει σημαντικά στην αποδοτικότητα της επιχείρησής 
μου, καθώς ενισχύθηκα στον τομέα της οργάνωσης. 
Επίσης, μου δίνει τη δυνατότητα προσφορών και 
εκπτώσεων προς τους πελάτες μου, ενώ παράλληλα 
μπορώ –μέσω των συναντήσεων και των σεμιναρίων 
που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα– 
να μαθαίνω τις εξελίξεις στον χώρο και να ανταλ-
λάσσω απόψεις με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα.

Με τη 
Pharma PLUS 

ανταποκρινόμαστε 
στην εμπιστοσύνη 
των πελατών μας 

με ουσιαστικό 
τρόπο.Πόσο έχει δυσκολέψει το επάγγελμά σας με την 

οικονομική κρίση;
Σίγουρα, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πάνω 
σε αυτό. Τα περιστατικά είναι πολλά και καθημε-
ρινά. Ο κόσμος βιώνει δύσκολες καταστάσεις, και 
αυτό γίνεται πιο εμφανές στον χώρο της υγείας, ο 
οποίος από τη φύση του είναι πιο ευαίσθητος στις 

επιπτώσεις της κρίσης. Θα περιοριστώ στο να επι-
σημάνω ότι η νέα κατάσταση είναι πρωτόγνωρη, 
και εμείς προσπαθούμε με όσες δυνάμεις διαθέ-
τουμε να ανταποκριθούμε.

Με ποιον τρόπο κερδίζετε την εμπιστοσύνη του 
πελάτη;
Προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς ενημερωμέ-
νοι για ό,τι καινούργιο «τρέχει» αναφορικά με το 
αντικείμενό μας. Τόσο στο κομμάτι των προϊόντων 
όσο και σε εκείνο των υπηρεσιών. Αν όμως μπορώ 
να ξεχωρίσω κάτι, αυτό αφορά τη σχέση που χτί-
ζεις με τον πελάτη. Ο πελάτης –πολύ περισσότερο 
στον κλάδο μας– εμπιστεύεται το πρόσωπο που 
έχει απέναντί του. Επομένως, με γνώση και προ-
σωπική επαφή κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του.

Πόσο σημαντικό εργαλείο έχει αποδειχθεί η +plus 
card της Pharma PLUS;
Έχει αποδειχθεί ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς 
μας δίνεται η δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην 
εμπιστοσύνη των πελατών μας με ουσιαστικό τρόπο. 
Και αυτό γιατί ο κάτοχος της κάρτας επιβραβεύε-
ται, μέσω των αγορών του, με δωρεάν προϊόντα 
και εκπτώσεις, ενώ λαμβάνει πρώτος πληροφό-
ρηση για τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά του φαρμακείου.

Φαρμακείο
Λάμπρος Κουρής

Ράπτη Χρήστου 43, 
Καλύβια. 

Τηλ.: 22990 47033.
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Το σύγχρονο εξειδικευμένο συμπλήρωμα διατροφής NeuroAge 
συνδυάζει δύο εγκεκριμένα συστατικά από την EFSA, τον σίδηρο και 
το παντοθενικό οξύ, και σας βοηθάει να διατηρείτε σε άψογη φόρμα και 
εγρήγορση όλες τις λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η συγκέντρωση, 
η μνήμη, η μάθηση και η λογική. Ιδανικό για όσους βιώνουν μια έντονη 
καθημερινότητα, παρουσιάζουν νοητική κούραση και δυσκολίες μνήμης, 
αφού αποδεδειγμένα συμβάλλει στη σωστή λειτουργία, στην ενίσχυση 
και στη διαύγεια του εγκεφάλου.

Η Chronoderm Vitamine C είναι μια 
καινοτόμος θεραπεία αντιγήρανσης, 
που βασίζεται στη δύναμη της 
καθαρής βιταμίνης C. Κλινικές 
μελέτες έχουν δείξει την ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση της βιταμίνης 
C, η οποία συμβάλλει ενεργά στη 
μείωση των κηλίδων γήρανσης, 
ενώ ενεργοποιεί το κολλαγόνο, που 
δραστηριοποιείται για τη μείωση 
του βάθους των ρυτίδων. Διατίθεται 
σε πρωτοποριακή συσκευασία 
περιεκτικότητας 10% σε σταθερή 
βιταμίνη C, που επιτρέπει την 
προετοιμασία της με μία μόνο κίνηση!

To Vitamins Academy είναι το εργαλείο που μπορείτε 
να κατεβάσετε στο smartphon ή στο tablet σας και 
αυτόματα να αποκτήσετε τον απόλυτο σύμμαχο για την 
υγεία σας. Η εφαρμογή σάς προσφέρει έναν πλήρη 
εξατομικευμένο οδηγό, ώστε να καλύψετε τις προσωπικές 
σας ανάγκες για βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής, 
όπως και καθημερινές συμβουλές υγείας από ειδικούς 
επιστήμονες. Παρέχει πληθώρα πληροφοριών γύρω από 
τα ευεργετικά συστατικά που εμπεριέχονται στα προϊόντα 
της Power Health και φροντίζει να βρει για εσάς το πιο 
κοντινό φαρμακείο στη γειτονιά σας.

To Reduflux™ αποτελεί ένα πιστοποιημένο 
προϊόν, που παρέχει άμεση δράση και 
ανακούφιση από την καούρα και τη δυσπεψία. 
Το 100% φυσικό ενεργό συστατικό Phycodol™, 
που περιέχει, αποτελείται από υψηλής 
ποιότητας αλγινικό εκχύλισμα φαιοφυκών. 
Ο μηχανισμός δράσης του συστατικού Phycodol™ 
αλληλεπιδρά με τα γαστρικά υγρά του στομάχου, 
σχηματίζοντας έναν ανώτερο προστατευτικό 
φραγμό, ο οποίος καταστέλλει άμεσα την 
παλινδρόμηση των οξέων και παράλληλα 
εμποδίζει τον πόνο και τη δυσφορία.To προϊόν 
είναι κατάλληλο για ενήλικες, για παιδιά ηλικίας 
άνω των 12 ετών, για εγκύους, αλλά και κατά την 
περίοδο της γαλουχίας.

>CHRONODERM VITAMINE 
C10% ΤΗσ CASTALIA

Αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα

>VITAMINS ACADEMY ΤΗσ POWER HEALTH

Ο απόλυτος σύμμαχος

>REDUFLUX ΤΗσ BENEGAST 

Για άμεση δράση

>JOINTACE COLLAGEN ΤΗσ VITABIOTICS 

Ιδανικό για την υγεία 
των αρθρώσεων 
Το Jointace® Collagen αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό 
συστατικών για τη διατήρηση της υγείας  
των αρθρώσεων. Η προηγμένη σύνθεσή του περιλαμβάνει 
κολλαγόνο, θειική γλυκοσαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, τζίντζερ 
και ιχνοστοιχεία, καθιστώντας το ιδανικό για άτομα με 
φθορά και πόνο στις αρθρώσεις, για άτομα άνω των 45 
ετών με προβλήματα στις αρθρώσεις τους, για όσους έχουν 
κάνει χειρουργείο στις αρθρώσεις, αλλά και για όσους 
γυμνάζονται και θέλουν να τις προστατεύσουν.

>BRONCOLD SYRUP ΤΗσ HEALTH AID

Φυσική αντιμετώπιση 
Το Broncold περιέχει συνδυασμό φυτικών συστατικών ειδικά 
μελετημένων για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση. 
Η μέντα ελευθερώνει την αναπνοή, ο γλυκάνισος είναι 
παραδοσιακό θεραπευτικό που «μαλακώνει» τον ερεθισμένο 
λαιμό, ενώ η κόκκινη πιπεριά ανακουφίζει από την καταρροή, 
τον πονόλαιμο, τον επίμονο βήχα και το κρυολόγημα. Είναι 
τo μόνο φυσικό σιρόπι που καταπολεμά και τον ξηρό και τον 
παραγωγικό βήχα, ενώ είναι κατάλληλο για όλους, όπως και 
για παιδιά άνω των 6 ετών, καθώς δεν προκαλεί υπνηλία.

>NEUROAGE ΤΗσ ELPEN

Η μνήμη σας είναι πάντα
σε εγρήγορση

O ρόλος του νερού στην επιδερμίδα είναι 
καταλυτικός. Διατηρεί την υγεία των κυττάρων, 
εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της επιδερμίδας 
και αυξάνει τη σφριγηλότητα και τη νεανικότητά 
της, προστατεύοντας έτσι από την πρόωρη 
γήρανση. H Νέα Κρέμα Ματιών Aqua Vita 
προσφέρει στην ευαίσθητη επιδερμίδα γύρω 
από τα μάτια την εντατική ενυδάτωση και την 
αντιοξειδωτική προστασία που χρειάζεται, καθώς 
την ενυδατώνει και την αναζωογονεί, αντιμετωπίζει 
τα σημάδια κούρασης, προστατεύει από την 
πρόωρη γήρανση, τονώνει τη μικροκυκλοφορία και 
βοηθάει στην αντιμετώπιση των μαύρων κύκλων 
και του οιδήματος στη συγκεκριμένη περιοχή.

> AQUA VITA ΤΗσ APIVITA 

Εντατική ενυδάτωση
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Linked what’s new

>DERMIOX CREAM
ΤΗσ FREZYDERM

Για νεανική επιδερμίδα 

Πρόκειται για μια ενισχυμένη κρέμα, η οποία 
μειώνει τις ρυτίδες, στατικές ή έκφρασης, 
που έχουν εμφανιστεί στο πρόσωπο και 
στον λαιμό. Χάρη στα φυτικά εκχυλίσματά 
της, προσφέρει μυοχαλαρωτική δράση, 
ανάλογης αποτελεσματικότητας με αυτήν 
των ενέσιμων επεμβατικών διεργασιών, 
και απαλύνει τις ρυτίδες έκφρασης σε 
βάθος και σε έκταση. Παράλληλα, θρέφει, 
επουλώνει και ενυδατώνει σε βάθος. Έτσι, 
οι ρυτίδες μειώνονται και η επιδερμίδα 
γίνεται και πάλι φρέσκια, νεανική και 
λαμπερή, χωρίς σημάδια γήρανσης. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και μετά από ενέσιμη 
επεμβατική θεραπεία, για επιμήκυνση της 
διάρκειας του αποτελέσματος.
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