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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

INFO 
Πάνω από 200.000 
καταναλωτές προτιµούν 
συστηµατικά τα φαρµακεία 
Pharma PLUS, γιατί τους 
προσφέρουν:

• ∆ιαρκή ανανέωση 
και πληρότητα προϊόντων 
υγείας και οµορφιάς
• Προνοµιακές αγορές µε τη χρήση 
της +plus card
• Μοναδικά δώρα

Pharma Plus Link
Περιοδικό Υγείας και Οµορφιάς.
∆ιανέµεται δωρεάν µέσω των 
φαρµακείων 

Θα θέλαµε τις από-
ψεις και τις παρατη-
ρήσεις σας γι’ αυτή 
την προσπάθειά µας, 
αφού οι δικές σας 
ανάγκες είναι αυτές 
που θα διαµορφώ-
σουν τα επόµενα 
τεύχη του «Pharma 
PLUS Link». Μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε µαζί µας είτε στην 
ταχυδροµική διεύθυνση Pharma PLUS 
Α.Ε., οδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 190 
02 Παιανία, Αττική (υπόψη Τµήµατος 
Marketing), είτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση pharmaplus@lavipharm.com.www.pharmaplus.gr
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Pharma PLUS

Τo Pharma PLUS Link, το αγαπηµένο σας περιοδικό υγείας και οµορφιάς, µύρισε …
καλοκαίρι και σας υποδέχεται µε εξαιρετικά άρθρα, φρέσκιες προτάσεις και µοναδι-
κές προσφορές.

Το καλοκαίρι είναι για πολλούς η καλύτερη εποχή του χρόνου. Ιδιαίτερα εµείς, που 
έχουµε το προνόµιο να ζούµε σε µια χώρα µε απαράµιλλες φυσικές οµορφιές, κάτω 
από έναν καταγάλανο ουρανό, µε σύµµαχό µας το εύκρατο κλίµα και τον καλό καιρό, 
έχουµε πολλές ευκαιρίες να το χαρούµε. Και αν αυτά τα χρόνια της κρίσης, οι λέξεις 
«διακοπές» και «ξεκούραση» φαντάζουν ως όνειρο για τους περισσότερους, πρέπει 
όλοι µας να βρούµε τον τρόπο, µε τα µέσα που ο καθένας διαθέτει, να ξεκουραστούµε 
και να φορτίσουµε τις µπαταρίες µας για τους επόµενους µήνες. 

∆ώστε λοιπόν στον εαυτό σας την ευκαιρία να γνωρίσει τη χώρα στην οποία ζούµε, 
βρίσκοντας µέρη που πιθανόν πολλοί δεν έχουν ακόµα ανακαλύψει. Και µε τιµές πολύ 
χαµηλότερες από ό,τι φανταζόµαστε. Με σύµµαχό µας το διαδίκτυο, που µας δίνει 
πλέον την ευκαιρία να διαβάσουµε απόψεις ανθρώπων που έχουν επισκεφτεί οποιο-
δήποτε µέρος µας τραβήξει την προσοχή, µπορούµε µέσα από τις προσωπικές τους 
εµπειρίες να επιλέξουµε τον δικό µας ελληνικό παράδεισο.

Στο καλοκαιρινό µας τεύχος, µπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικά άρθρα για την υγεία 
και την οµορφιά σας. Μάθετε τι είναι αλήθεια και τι ψέµα σε ένα σωρό ερωτήµατα για 
τα συµπληρώµατα διατροφής. Ενηµερωθείτε για τον επιχείλιο έρπη και πώς να τον 
θεραπεύσετε. Θέµατα εποχιακά, όπως η διάρροια των ταξιδιωτών και οι κολπικές 
µολύνσεις, βρίσκουν απαντήσεις στα αντίστοιχα ενηµερωτικά άρθρα. 

Στις σελίδες του θα βρείτε ένα µεγάλο αφιέρωµα στον ήλιο και τη θάλασσα, µε 
πληροφορίες για τα παιδικά αντηλιακά, που έχουν γίνει πλέον τόσο απαραίτητα, αλλά 
και για τα µαλλιά που ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες. ∆ιαβάστε 
για τους βασικούς κανόνες για ασφαλές µαύρισµα και χρήσιµες πληροφορίες για τα 
θαλάσσια σπορ, που τόσο µας βοηθούν να περάσουµε ευχάριστα τον χρόνο των δια-
κοπών µας. Τέλος, στην ενότητα «linked», θα βρείτε όλα τα νέα της Pharma PLUS και 
της αγοράς.

Μην ξεχάσετε και αυτό το καλοκαίρι να επισκεφθείτε για τις αγορές σας τα αγαπη-
µένα σας φαρµακεία του δικτύου Pharma PLUS. Εκεί σας περιµένουν προσφορές σε 
αντηλιακά και όχι µόνο προϊόντα, αλλά και οι σωστές συµβουλές από το φαρµακο-
ποιό σας για όποιο θέµα υγείας και οµορφιάς σας απασχολεί. Με τη χρήση της κάρτας 
+plus card, εκτός από τις εκπτώσεις, κερδίζετε και πόντους που τους χρησιµοποι-
είτε σε επόµενη αγορά σας. Μη διστάσετε να τη ζητήσετε από το φαρµακοποιό σας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να καλωσορίσω τα νέα φαρµακεία µέλη του δικτύου στην 
Καλαµάτα, την Αριδαία και στο Χαλάνδρι. Αναγνωρίστε τα φαρµακεία του δικτύου 
Pharma PLUS από το χαρακτηριστικό σταυρό µέσα στην πορτοκαλί κάψουλα.

Καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι!



ΥΓΕΙΑ

Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν είναι φάρµακα, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
φαρµάκων, ούτε προϊόντα ειδικής διατροφής.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Αλήθειες και ψέµατα 
για τα πιο συνηθισµένα 
υποκατάστατα γεύµατος

Συµπληρώµατα 
διατροφής
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Πρόσφατες 
µελέτες έδειξαν 
ότι ένας µεγάλος 
αριθµός ατόµων 
καταναλώνει 
µικρότερες 
ποσότητες 
ασβεστίου, 
µαγνησίου, 
σιδήρου, 
ψευδαργύρου, 
χαλκού και 
µαγγανίου από 
όσο χρειάζεται.

Χρειαζόµαστε τα συµπληρώµατα;
Γενικά, γνωρίζουµε ότι, καταναλώνοντας καθηµε-
ρινά 5 µερίδες φρούτων και λαχανικών, λαµβάνουµε 
µια σηµαντική ποσότητα βιταµινών, ιχνοστοιχείων, 
φυτικών ινών, αλλά και άλλων θρεπτικών συστατι-
κών. Επιπρόσθετα, ακολουθώντας µια διατροφή που 
εµπεριέχει όλες τις οµάδες τροφίµων, σε σωστές 
αναλογίες και ποσότητες, προσφέρουµε στον οργα-
νισµό µας όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Άρα, υπάρχει 
η γενική αποδοχή ότι µια δίαιτα που περιλαµβάνει 
τρόφιµα όλων των οµάδων µπορεί, υπό φυσιολο-
γικές συνθήκες, να καλύψει τις διατροφικές ανά-
γκες του γενικού πληθυσµού. Στην πράξη, ο σηµε-
ρινός τρόπος ζωής και η διατροφή µας συχνά δεν 
µας παρέχουν τις απαραίτητες ποσότητες από τις 
απαιτούµενες βιταµίνες και τα µεταλλικά στοιχεία.

Επίσης, πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι ένας 
µεγάλος αριθµός ατόµων καταναλώνει µικρότερες 
ποσότητες ασβεστίου, µαγνησίου, σιδήρου, ψευδαρ-
γύρου, χαλκού και µαγγανίου από όσο χρειάζεται.

ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

η 
ηλικία
και το
φύλο

η συνολική 
διατροφή

η ύπαρξη 
οργανωµένης 

άσκησης

οι ειδικές 
παθολογικές 
καταστάσεις

το 
οικογενειακό

ιστορικό 
παθήσεων

κ.ά.

Τα συµπληρώµατα γενικά διακρίνονται σε δύο κατη-
γορίες, ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση τους. 
Τα συµπληρώµατα διατροφής, τα οποία αποτελούν 
διατροφικά προϊόντα, µε σκοπό τη συµπλήρωση 
της συνήθους δίαιτας, και τα τρόφιµα ειδικής δια-
τροφής, τα οποία, λόγω της σύνθεσής τους, προο-
ρίζονται για ειδική διατροφή συγκεκριµένων οµά-
δων πληθυσµού.

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ΕΟΦ, ως 
«συµπληρώµατα διατροφής» ορίζονται τα τρόφιµα 
µε σκοπό τη συµπλήρωση της συνήθους δίαιτας, 
τα οποία αποτελούν συµπυκνωµένες πηγές θρε-
πτικών συστατικών, ή άλλων ουσιών µε θρεπτι-
κές ή φυσιολογικές επιδράσεις, µεµονωµένων ή 
σε συνδυασµό.

Τα συµπληρώµατα διατίθενται αποκλειστικά 
στα φαρµακεία και σε δοσιµετρικές µορφές, όπως 
κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια, καθώς και σε 
φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φια-
λίδια µε σταγονόµετρο και άλλες παρόµοιες µορφές.

H αναγκαιότητα 
της λήψης των 
συµπληρωµάτων 
εξαρτάται 
από πολλούς 
παράγοντες, όπως:

Γενικά, είναι αποδεκτό ότι κάποια άτοµα πιθανόν να χρειαστούν συµπληρώµατα 
βιταµινών και µετάλλων, για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες.
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Ποια είναι τελικά η αλήθεια;
• Καµία επιστηµονική µελέτη δεν έδειξε ότι η 
χορήγηση διατροφικών συµπληρωµάτων είναι 
σε θέση να υποκαταστήσει τα οφέλη που προ-
σφέρει µια σωστή διατροφή.
• ∆εν υπάρχει καµία επιστηµονική βάση για τη 
σύσταση λήψης συµπληρωµάτων βιταµινών ή ιχνο-
στοιχείων από τον υγιή πληθυσµό. Το παρόν σχό-

λιο αφορά βέβαια µόνο υγιείς ανθρώ-
πους, του γενικού πληθυσµού, και όχι 

υγιείς που βρίσκονται σε «ιδιαίτερη» 
φυσιολογική κατάσταση, όπως π.χ. 
έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, 

έφηβοι, υπερήλικες κ.ά.

ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ειδικές κατηγορίες 
ατόµων που 
πιθανόν να 
χρειάζονται 
συµπληρώµατα 
διατροφής:
• Νεογνά
• Χορτοφάγοι
• Παιδιά και ενήλικες 
σε υποθερµιδική 
δίαιτα, λόγω 
παχυσαρκίας
• Ανεπάρκειες 
σχετιζόµενες µε 
φάρµακα (π.χ. 
αντιεπιληπτικά)
• Άτοµα µε ψυχογενή 
ανορεξία – βουλιµία
• Παιδιά που 
υποσιτίζονται
• Έφηβες σε 
εγκυµοσύνη
• Θηλάζουσες
• Ειδικές νοσολογικές 
καταστάσεις
• Άτοµα µε 
έντονη σωµατική 
δραστηριότητα
• Άτοµα τρίτης ηλικίας

• Πρόσφατες µελέτες για τα πολυβιταµινούχα 
συµπληρώµατα, καθώς και για τα συµπληρώµατα 
ιχνοστοιχείων και µετάλλων, κατέληξαν στο συµπέ-
ρασµα ότι δεν υπάρχουν πειστικά αποδεικτικά 
στοιχεία πως η χορήγηση είτε µίας µόνο βιταµίνης 
είτε ενός πολυβιταµινούχου συµπληρώµατος βοη-
θάει στην πρόληψη ευρέος φάσµατος ασθενειών.
• Η άποψη ότι «τα συµπληρώµατα δεν βλάπτουν» 
είναι αληθής.
• Λάβετε υπόψη ότι οι σωστές και υγιεινές διατρο-
φικές συνήθειες και η τακτική σωµατική άσκηση, 
ως τρόπος ζωής, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για 
την υγεία και την ευεξία.

Γιατί παίρνουµε συµπληρώµατα;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους κατανα-
λώνουµε συµπληρώµατα. Οι βασικότεροι, σύµφωνα 
µε µια πρόσφατη έρευνα, είναι:
• Τα άµεσα αποτελέσµατα στην κατάσταση της υγείας
• Η πρόληψη των ασθενειών
• Η βελτίωση του αµυντικού συστήµατος
• Η παροχή ενέργειας
• Η καλύτερη αθλητική επίδοση
• Ο συνδυασµός µε χαµηλοθερµιδική δίαιτα
    για απώλεια βάρους.

Ποια είναι τελικά η αλήθεια;
• Καµία επιστηµονική µελέτη δεν έδειξε ότι η 
χορήγηση διατροφικών συµπληρωµάτων είναι 
σε θέση να υποκαταστήσει τα οφέλη που προ-
σφέρει µια σωστή διατροφή.
• ∆εν υπάρχει καµία επιστηµονική βάση για τη 
σύσταση λήψης συµπληρωµάτων βιταµινών ή ιχνο-
στοιχείων από τον υγιή πληθυσµό. Το παρόν σχό-

λιο αφορά βέβαια µόνο υγιείς ανθρώ-

Τα συµπληρώµατα 
διατροφής βοηθούν 
στο κάψιµο λίπους 
και στη µείωση του 
σωµατικού βάρους. 
Βρείτε αυτό που 
σας ταιριάζει µε 
τη βοήθεια του 
φαρµακοποιού σας.
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Eπιχείλιος έρπης
ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΙ ΙΟΙ

Τι είναι και πώς θα τον θεραπεύσετε

Ο έρπης είναι ένας ιός γνωστός εδώ και 25 αιώνες, που οφείλει την ονοµασία του στον 
Ιπποκράτη. Οι ιοί συνήθως παίρνουν το όνοµά τους από τη συµπεριφορά των συµπτωµάτων 
που προκαλούν, και ο Ιπποκράτης είχε παρατηρήσει ότι πρόκειται για έναν ιό που «έρπει».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
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Ο ιός κάνει τον κύκλο του, για 7-10 ηµέρες, µέχρις 
ότου σπάνε οι φυσαλίδες, δηµιουργείται µια κρού-
στα στο δέρµα, και τελικά αποµένει µια ερυθρότητα 
στην περιοχή.

Προσοχή, είναι µεταδοτικός
Ο επιχείλιος έρπης µεταδίδεται κυρίως µε την 
άµεση επαφή, όπως για παράδειγµα µε το φιλί. Για 
να περιορίσετε τη µετάδοσή του, µη µοιράζεστε την 
πετσέτα σας, τα ποτήρια σας, τα µαχαιροπίρουνά 
σας ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας αντικεί-
µενο. Αποφεύγετε να αγκαλιάσετε ευαίσθητες οµά-
δες ατόµων, όπως βρέφη, εγκύους και ηλικιωµένα 
άτοµα. Μην ακουµπάτε τη µολυσµένη περιοχή. Μη 
σπάτε τις φυσαλίδες και µην ξύνετε τις δερµατικές 
πληγές που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της 
επούλωσης του επιχείλιου έρπητα, γιατί µπορεί να 
µολύνετε τα δάκτυλά σας µε τον ιό.

Θεραπεία µε επιθέµατα
Οι κρέµες για τον έρπητα θεωρούνται µικρής δραστι-
κότητας και οι γιατροί προτείνουν την τοπική χρήση 
επιθεµάτων µε καθαρό οινόπνευµα, που µπορούν να 
καταστείλουν τον έρπητα στην έναρξή του. Σε περί-
πτωση που καπνίζετε, είναι ευκαιρία να διακόψετε το 
κάπνισµα, διότι αυξάνει τις υποτροπές. Επίσης, µην 
εκτίθεστε πολύ στον ήλιο. Όταν οι υποτροπές είναι 
συχνές, οι γιατροί προτείνουν θεραπεία, που συνίστα-
ται στην καθηµερινή λήψη αντιικής αγωγής για χρο-
νικό διάστηµα 1-2 ετών. Αυτά τα φάρµακα µπορούν να 
ληφθούν για την πρόληψη της εκδήλωσης της νόσου 
ή να µειώσουν το πρόβληµα ενώ έχει εµφανιστεί.

Ο έρπης συνήθως µολύνει τα χείλη, γι’ αυτό και 
ονοµάζεται επιχείλιος. Ο ιός του έρπητα ονοµάζεται 
HSV (Herpes Simplex Virus) και είναι µεταδιδόµενη 
ασθένεια. Έχει ανακαλυφθεί ότι στην πραγµατικό-
τητα δεν είναι µόνο ένας ιός, αλλά µια οικογένεια 
ιών, µε πάνω από 150 παραλλαγές. Τον άνθρωπο 
τον αφορούν οκτώ από αυτές τις παραλλαγές, και 
κυρίως ο HSV1, που συνήθως προκαλεί τον επι-
χείλιο έρπητα.

Συµπτώµατα του επιχείλιου έρπητα
Ο ιός πρώτα προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα 
του στόµατος και ύστερα µεταφέρεται στο δέρµα 
του προσώπου, και τελικά στα νεύρα των χειλέων, 
όπου παραµένει για πάντα σε λανθάνουσα κατά-
σταση. Ο έρπης µπορεί να ενεργοποιηθεί µία ή και 
περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της ζωής µας. 
Όταν δραστηριοποιηθεί, ταξιδεύει από κύτταρο σε 
κύτταρο και δηµιουργεί τα πρώτα συµπτώµατα. 

Στην αρχή προκαλούνται µούδιασµα και κάψιµο 
γύρω από τα χείλη ή στο εσωτερικό του στόµατος. 
Το δέρµα κοκκινίζει, πρήζεται και πονάει. Μάλιστα, 
όταν η λοίµωξη παρουσιάζεται για πρώτη φορά, 
συνήθως συνυπάρχουν πόνος, χαµηλός πυρετός 
και διόγκωση των τραχηλικών λεµφαδένων στον 
λαιµό. Σταδιακά, µπορεί να εµφανιστούν επώδυνες 
φουσκάλες ή φυσαλίδες µε υγρό πάνω στο ερεθι-
σµένο δέρµα, που προκαλούν τσούξιµο, πύον και 
ξερά σκασµένα χείλη. Κάποια στιγµή, οι φουσκά-
λες σπάνε και δηµιουργούν πληγές, που θέλουν 
περίπου δύο εβδοµάδες για να υποχωρήσουν από 
µόνες τους.

Μη σπάτε 
τις φυσαλίδες 
και µην ξύνετε 
τις δερµατικές 
πληγές που 
σχηµατίζονται 
κατά τη διάρκεια 
της επούλωσης 
του επιχείλιου 
έρπητα, γιατί 
µπορεί να 
µολύνετε τα 
δάκτυλά σας 
µε τον ιό.

ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΙ ΙΟΙ
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«Κολπίτιδα» είναι ο γενικός ιατρικός όρος που χρη-
σιµοποιείται για την περιγραφή διάφορων κατα-
στάσεων που αφορούν τη µόλυνση ή τον ερεθισµό 
του κόλπου. Η αιδοιοκολπίτιδα αναφέρεται στον 
ερεθισµό τόσο του κόλπου όσο και του αιδοίου, 
δηλαδή και των εξωτερικών γυναικείων γεννη-
τικών οργάνων. Αυτές οι καταστάσεις µπορεί να 

οφείλονται σε µολύνσεις από µικροοργανισµούς, 
όπως τα βακτήρια, οι µύκητες ή οι ιοί, σε ενοχλή-
σεις που προκαλούν χηµικά συστατικά καλλυντικών 
προϊόντων, όπως τα αφρόλουτρα ή τα αποσµητικά, 
αλλά και στην επαφή της ευαίσθητης περιοχής µε 
µη καθαρά εσώρουχα. Άλλες φορές η κολπίτιδα 
προκαλείται από µικρόβια που µεταδίδονται µέσω 
της σεξουαλικής επαφής.

Τα συµπτώµατα της κολπίτιδας ποικίλλουν, ανά-
λογα µε το αίτιο της µόλυνσης. Μερικά από τα πιο 
κοινά είναι οι δύσοσµες κολπικές εκκρίσεις, το 
τσούξιµο κατά την ούρηση, η φαγούρα γύρω από 
την εξωτερική περιοχή του κόλπου και η ενόχληση 
κατά τη σεξουαλική πράξη. Οι έξι πιο συνηθισµέ-
νοι τύποι κολπικών µολύνσεων είναι οι µολύνσεις 
από µύκητες (Candida), η βακτηριακή (µικρόβια) 
κολπίτιδα, οι τριχοµονάδες, τα χλαµύδια, η ιογενής 
κολπίτιδα και η µη µεταδοτική κολπίτιδα. 

Οι µολύνσεις από µύκητες
και η βακτηριακή κολπίτιδα,
καθώς ευνοούνται από τη ζέστη,
είναι συχνότερες τώρα το καλοκαίρι.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Κολπικές 
µολύνσεις

ΥΓΕΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ

Μύκητας Candida
Οι µολύνσεις που προκαλούνται από µύκητες είναι 
γνωστές στις περισσότερες γυναίκες µε τον όρο 
«κολπίτιδα». Πιο συγκεκριµένα, οφείλονται σε ένα 
από τα εκατοντάδες είδη µυκήτων, ο οποίος ονοµά-
ζεται Candida. Αυτός ο µύκητας ζει φυσιολογικά σε 
µικρούς αριθµούς στο εσωτερικό του κόλπου, όπως 
και στο στόµα και στα έντερα αντρών και γυναικών. 
Όταν προκαλεί µόλυνση, εκκρίνεται ένα παχύρρευ-
στο λευκό υγρό. Τα πιο ενοχλητικά συµπτώµατα της 
µυκητίασης είναι η κοκκινίλα και η φαγούρα του 
κόλπου και του αιδοίου. Οι συγκεκριµένες κολπικές 
µολύνσεις συνήθως δεν µεταδίδονται µε τη σεξουα-
λική πράξη. Όµως, ευνοούνται από τις υψηλές θερ-
µοκρασίες, οι οποίες προκαλούν εφίδρωση, καθώς η 
υγρασία αποτελεί το «καλύτερο» περιβάλλον για τους 
µύκητες. Για την αντιµετώπιση του µύκητα συνιστώ-
νται ειδική διατροφή και αντιµυκητιασικά φάρµακα.

Πρόληψη
• Φοράτε ρούχα 
από φυσικές ίνες 
και αποφεύγετε τα 
στενά εσώρουχα και 
παντελόνια. 
• Μην κάνετε συχνά 

ντους µε αντισηπτικά 
για την ευαίσθητη 
περιοχή, γιατί διατα-
ράσσεται η ισορρο-
πία του pH σας. 
• Αποφεύγετε τα 
αρωµατισµένα 
σερβιετάκια. 
• Μην αφήνετε το 
µαγιό να στεγνώνει 
πάνω σας.
• Αποφεύγετε τα 
καυτά µπάνια στην 
µπανιέρα.
• Πλένετε τα εσώ-
ρουχά σας σε ζεστό 
νερό. 
• Τρώτε γιαούρτι, 
που ευνοεί τη 
«φιλική» χλωρίδα 
του κόλπου.
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Το ποσοστό κυµαίνεται από 30% έως 70%, ανά-
λογα πάντα µε τον προορισµό, ενώ ο βασικότερος 
παράγοντας για την εµφάνισή της είναι η έλλειψη 
υψηλού επίπεδου υγιεινής στους χώρους εστία-
σης. Στο 80-90% των περιπτώσεων το αίτιο είναι 
κάποιο βακτήριο, µε συχνότερο το ETEC E. coli. Σε 
κάθε περίπτωση, υπάρχουν χώρες υψηλού κινδύνου, 
όπως οι χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Αφρικής, 
της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, µετρίου κινδύ-
νου, όπως οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, η Κίνα, το 
Ισραήλ, η Ρωσία, η Νότια Αφρική και µερικά από τα 
νησιά της Καραϊβικής, όπως η Αϊτή και η ∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία, και χαµηλού κινδύνου, όπως οι ΗΠΑ, ο 
Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία, 
χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης κ.ά. 
Γενικά, ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος σε περιοχές 
όπου δεν υπάρχουν σύστηµα αποχέτευσης, σταθερή 
παροχή ρεύµατος, τρεχούµενο νερό και η απαραί-
τητη εκπαίδευση στους χειριστές των τροφίµων.

Παράγοντες που την ευνοούν 
• Η ηλικία του ταξιδιώτη 
• Η χώρα στην οποία θα ταξιδέψει 
• Οι συνθήκες υγιεινής στις χώρες προορισμού
• Η κύηση
• Η χώρα προέλευσης
• Η κατανάλωση αλκοόλ
• Η μεγάλη διάρκεια του ταξιδιού
• Ο τύπος του ταξιδιού.

Η διάρροια των ταξιδιωτών από μικρόβια και ιούς 
έχει χρόνο επώασης 6-48 ώρες και διαρκεί 3-5 
ηµέρες (χωρίς αγωγή), ενώ η ιογενής 2-3 ηµέρες. 

Μέτρα προφύλαξης και θεραπεία
Η επιλογή ασφαλών τροφίµων και ποτών και η υγι-
εινή των χεριών, µε τη χρήση ειδικών αντισηπτικών 
και µαντιλιών, βοηθούν στη µείωση των πιθανοτή-
των εμφάνισης της διάρροιας των ταξιδιωτών. Η 
συγκεκριµένη διαταραχή µπορεί να αντιµετωπιστεί 
µε αντιδιαρροϊκά σκευάσµατα, τα οποία ελέγχουν 
και µειώνουν τα συµπτώµατα της διάρροιας. Ρωτή-
στε σχετικά τον φαρµακοποιό σας.

Η ∆ΙΑΡΡΟΙΑ 
των... 
ταξιδιωτών
Η διάρροια των ταξιδιωτών αποτελεί το συχνότερο,
αλλά και το πιο προβλέψιµο πρόβληµα υγείας  
που σχετίζεται µε τα ταξίδια.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΟΡΦΙΡΗ

Στο ταξίδι σε 
παραθαλάσσιο 
µέρος ο κίνδυνος 
προσβολής  
είναι 28%,
στο ταξίδι µε 
γκρουπ 31%, 
στο ατοµικό 
ταξίδι 32% 
και στο ταξίδι 
περιπέτειας 
34%.

ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
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Κάθε άτοµο έρχεται στον κόσµο έχοντας κάποια 
γενετικά καθορισµένα χαρακτηριστικά και δυνα-
τότητες. Πάρα πολλά από τα συστήµατα του οργα-
νισµού του βρέφους είναι ανολοκλήρωτα και ανα-
πτύσσονται σε αλληλεπίδραση µε τα ερεθίσµατα 
που προέρχονται από το περιβάλλον του, καθώς 
και µε την ανταπόκριση και τη συµπεριφορά των 
ανθρώπων που το φροντίζουν. 

Το βρέφος συντονίζεται µε τη συµπεριφορά και 
τις συναισθηµατικές αντιδράσεις των ανθρώπων 
που το περιβάλλουν. Οι πρώιµες εµπειρίες που βιώ-
νει έχουν πολύ µεγάλη επίδραση στα φυσιολογικά 
και βιοχηµικά του συστήµατα, που είναι ασχηµά-
τιστα και τόσο ευαίσθητα. Αν αυτές οι εµπειρίες 
είναι προβληµατικές, τότε κάποια συστήµατα µπο-
ρεί να ρυθµιστούν µε έναν µη βοηθητικό, δυσλει-
τουργικό τρόπο. Ακόµα και ο εγκέφαλος, που έχει 
τον ταχύτερο βαθµό ανάπτυξης κατά τη διάρκεια 
του πρώτου ενάµιση χρόνου, µπορεί να µην ανα-
πτυχθεί επαρκώς ή κατάλληλα, αν το µωρό δεν 
µεγαλώνει στις κατάλληλες συνθήκες. Οι πρώτες 
αυτές εµπειρίες εγγράφονται στις δοµές του εγκε-
φάλου µας και επηρεάζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό 
τη µετέπειτα ζωή µας.

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η ανάγκη για 
συναισθηµατική 
εγγύτητα

Ο τρόπος που οι άνθρωποι σχετίζονται µε τους άλλους 
ξεκινά να διαµορφώνεται ήδη από τη βρεφική ηλικία.
Από την εµβρυϊκή, στην πραγµατικότητα.

ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑ�ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΜΠΡΑ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Επικοινωνία στο ch.tompra@gmail.com, www.charatompra.gr

Η θεωρία του συναισθηµατικού 
δεσµού (ή προσκόλλησης)
Ο Βρετανός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής John 
Bowlby (1907-1991) είναι ο πρώτος ο οποίος δια-
τύπωσε τη θεωρία του συναισθηµατικού δεσµού, 
που σήµερα έχει ευρύτατη αποδοχή. Σύµφωνα µε 
αυτή τη θεωρία, το βρέφος έχει έµφυτη την ανάγκη 
συναισθηµατικής εγγύτητας µε µια σταθερή φιγούρα 
(του κύριου φροντιστή, συνήθως της µητέρας), την 
οποία εσωτερικεύει. Έτσι, αισθάνεται ασφαλές και 
αναπτύσσεται συναισθηµατικά και κοινωνικά µε 
φυσιολογικό τρόπο. Η αλληλεπίδραση του ατόµου 
µε τους άλλους καθοδηγείται και αξιολογείται µε 
βάση τις αναµνήσεις και τις προσδοκίες που εµπε-
ριέχονται σε αυτά τα µοντέλα. 

Η αναπτυξιακή ψυχολόγος Ma� Ainsworth προσ-
διόρισε τρεις βασικούς τύπους συναισθηµατικού 
δεσµού: τον ασφαλή, τον αποφευκτικό (φοβικό/
αποφευκτικό ή απορριπτικό/αποφευκτικό) και τον 
αγχώδη/αµφιθυµικό, ενώ αργότερα αναγνωρίστηκε 
και ένας τέταρτος τύπος δεσµού, ο αποδιοργανω-
µένος. 

Πώς δηµιουργείται ο ασφαλής 
δεσµός; 
Κύριος υπεύθυνος για την ανάπτυξη ασφαλούς 
δεσµού είναι ο γονιός, ο οποίος πρέπει να ανταπο-
κρίνεται άµεσα, να δείχνει ευαισθησία στις ανάγκες 
του βρέφους και να είναι συναισθηµατικά διαθέσι-
µος. Το άτοµο κύριας προσκόλλησης λειτουργεί ως 
µια ασφαλής βάση για το µωρό, ώστε να εξερευνά 
τον κόσµο και να επιστρέφει σε αυτήν. Ο τρόπος 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του µωρού δια-
µορφώνει µοτίβα, πρότυπα προσκόλλησης. 

Οι άνθρωποι 
διαµορφώνουν 
από πολύ µικρή 
ηλικία εσωτερικά 
µοντέλα 
διεργασίας, 
δηλαδή κάποια 
γνωστικά 
σχήµατα και 
πεποιθήσεις, που 
τους βοηθούν
να κατανοούν 
τον εαυτό τους 
και τους άλλους.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ
Α� er sun και πρώτες 
βοήθειες για το κάψιµο

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ 
ΜΑΛΛΙΩΝ
Η υγεία των µαλλιών µας 
απειλείται

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ
Πώς θα διαλέξω το κατάλληλο;

FITNESS
Ώρα για δράση 
κάτω από
τον ήλιο!

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Καλοκαιρινοί 
ιριδισµοί

days

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Ο ήλιος αποτελεί πηγή χαράς και ευεξίας για µικρούς 
και µεγάλους. Αν όµως δεν προστατευθούµε σωστά 
και έγκαιρα από την ηλιακή ακτινοβολία, κινδυνεύουµε 
όχι µόνο τώρα, αλλά και στο µέλλον.
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Αν προσαρµόσετε τις συνήθειές σας και υιοθετή-
σετε µια έξυπνη συµπεριφορά, χρησιµοποιώντας 
το σωστό αντηλιακό προϊόν, ο ήλιος θα είναι µόνο 
πηγή ενέργειας και καλός σας φίλος. Άλλωστε, είναι 
γνωστό ότι η έκθεση στον ήλιο είναι ζωτικής σηµα-
σίας για την υγεία, καθώς αυξάνει τα επίπεδα της 
βιταµίνης D. Βέβαια, έχοντας υπόψη ότι καθηµε-
ρινά 20 λεπτά αρκούν για τη σύνθεση της συγκε-
κριµένης βιταµίνης, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται 
να υπάρχει σε όλα µέτρο. 

Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ευθύνονται για 
το 80% της γήρανσης του δέρµατος, όπως είναι 
γνωστό, αλλά αυτό που αποτελεί την τελευταία 
κατεύθυνση στα αντηλιακά είναι η προστασία από 
τις ακτίνες UVA µεγάλου µήκους κύµατος. Αυτές 
διεισδύουν βαθύτερα από τις ακτίνες UVA και UVB 
µικρού µήκους κύµατος, και δυστυχώς βλάπτουν 
πολύ περισσότερο το δέρµα. Επηρεάζουν τη µελα-
νίνη, κάνοντας την επιδερµίδα θαµπή, και συµβάλ-
λουν στο να εµφανιστούν καφέ κηλίδες, ρυτίδες και  
κοκκινίλες. Παράλληλα, χάνεται η ελαστικότητα της 
επιδερµίδας και αποδυναµώνονται οι µηχανισµοί 
άµυνάς της, αφού τα κύτταρα παύουν να λειτουρ-
γούν σωστά, µε αποτέλεσµα το δέρµα να γίνεται 
πιο ευάλωτο. 

Για αποτελεσµατική αντηλιακή προστασία, υπάρχει 
συνεχής εξέλιξη των αντηλιακών φίλτρων. Επίσης, 
επιβάλλεται όλες οι εταιρείες αντηλιακών να ακολου-
θούν την αυστηρή Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, η οποία απαιτεί αντηλιακή προστασία UVA/UVB 
σε αναλογία 1:3, δηλαδή η προστασία UVB είναι ανα-
λογικά τριπλάσια από την προστασία UVA. Επιλέξτε 
σωστά και εκπαιδευτείτε σε έναν νέο τρόπο µαυρί-
σµατος, που υπόσχεται ένα λαµπερό, υγιές δέρµα. 

Μετά την προστασία,
έρχεται η απόλαυση
Προτεραιότητα έχει η προστασία! Αµέσως µετά 
έρχεται η απόλαυση στη χρήση των προϊόντων που 
χαρίζουν υγιές µαύρισµα. Πλέον, έχουν εξελιχθεί 
πολύ οι υφές και οι συνθέσεις σε µια µεγάλη γκάµα 
προϊόντων, από την οποία µπορείτε να επιλέξετε 
αυτό που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες σας. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει η σύνθεσή τους να επιτρέπει 
την οµοιόµορφη κατανοµή των φίλτρων στην επι-
δερµίδα, για την καλύτερη προστασία. 

Υπάρχουν άκρως αισθησιακές υφές, πλούσιες, 



ενυδατικές, δροσερές, που απλώνονται εύκολα 
και στεγνώνουν γρήγορα. Η αίσθηση της γυµνής 
επιδερµίδας που είναι πιο ενυδατωµένη και πιο 
βελούδινη στο άγγιγµα αποτελεί βασική προϋ-
πόθεση. 

Αν αναζητάτε µια ανάλαφρη, λεπτόρρευστη 
γαλακτώδη υφή που εξασφαλίζει υψηλή προ-
στασία, είναι η χρονιά σας, αφού έχουν αυξη-
θεί κατά πολύ τα fluids! Επίσης, δροσερές υφές 
aqua gel και αντηλιακά µε υφή ξηρού λαδιού, που 
θρέφουν την επιδερµίδα, προσφέρουν τη µέγι-
στη καλλυντική ευχαρίστηση, µετατρέποντας την 
εφαρµογή τους σε µια στιγµή αισθησιασµού. Με 
χρώµα, µε δράση ενάντια στη λιπαρότητα και στη 
γυαλάδα ή για εξειδικευµένες ανάγκες, όπως η 
ερυθρότητα, οι ευρυαγγείες, οι πανάδες, η ακµή 
και η φωτοαλλεργία, τα νέα αντηλιακά προϊόντα 
δίνουν λύσεις, χαρίζοντας ταυτόχρονα απόλυτα 
οµοιογενές και εντυπωσιακά λαµπερό µαύρισµα 
µε µεγάλη διάρκεια, ενώ παράλληλα συνδυάζουν 
φίλτρα υψηλής προστασίας µε στόχο µια υγιή και 
όµορφη επιδερµίδα.

Προµηθευτείτε 
µεϊκάπ που
να συνδυάζουν 
την υψηλή κάλυψη 
µε την υψηλή
αντηλιακή 
προστασία, για 
τη θωράκιση της 
επιδερµίδας σας 
από τον ήλιο. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

Οι νέες αντηλιακές κρέµες
Κάτι καινούριο συµβαίνει στον χώρο της οµορφιάς 
και δεν θα µπορούσε να µείνει µακριά από τα αντη-
λιακά. Οι κρέµες BB και CC έχουν ανοίξει καινού-
ριες κατηγορίες, που καλύπτουν πολλές ανάγκες 
ταυτόχρονα. Το επόµενο βήµα είναι οι αντηλιακές 
κρέµες προσώπου που ανήκουν ταυτόχρονα σε µία 
από αυτές τις δύο κατηγορίες. Χάρη στις διορθω-
τικές χρωστικές τους, καλύπτουν τις επιφανειακές 
ατέλειες της επιδερµίδας, κάνοντάς τη να δείχνει 
οµοιογενής, λαµπερή και αψεγάδιαστη µε µία µόνο 
κίνηση. Την προστατεύουν από τη φωτογήρανση 
και την αφυδάτωση, την θρέφουν και µειώνουν 
ορατά τις ατέλειες και τις ανοµοιοµορφίες. Παράλ-
ληλα, ενισχύουν την υγιή λάµψη και ενεργοποιούν τη 
φυσική παραγωγή µελανίνης, για µια υπέροχα χρυ-
σαφένια επιδερµίδα. Το αποτέλεσµα είναι ότι κάτω 
από το µαύρισµα η επιδερµίδα διατηρεί τη νεανική 
της όψη. Οι CC έχουν έντονη αντιγηραντική δράση, 
προστατεύουν τα κύτταρα της επιδερµίδας από το 
οξειδωτικό στρες και καλύπτουν τους περισσότερους 
τύπους δυσχρωµιών και ατελειών του δέρµατος.

BB και CC
Οι νέες BB και CC 
Creams έχουν πολλα-
πλή δράση και άνοιξαν 
νέες κατηγορίες στην 
περιποίηση. 

Οι BB προσφέρουν:
Αποτελεσµατική προ-
στασία από την ηλι-
ακή ακτινοβολία UVA/
UVB, οµοιοµορφία 
χρωµατικού τόνου, 
κάλυψη ατελειών, 
λάµψη και ενυδάτωση. 

Οι CC προσφέρουν:
Αποτελεσµατική προ-
στασία από την ηλι-
ακή ακτινοβολία UVA/
UVB, οµοιοµορφία 
χρωµατικού τόνου, 
κάλυψη ατελειών, 
λάµψη, ενυδάτωση και 
αντιγηραντική δράση. 
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Μακιγιάζ & αντηλιακή προστασία
Προµηθευτείτε το κατάλληλο για τον τύπο σας 
διορθωτικό µεϊκάπ σε υφή πούδρας, το οποίο συν-
δυάζει την υψηλή κάλυψη ενός fond de teint και το 
ανάλαφρο µατ αποτέλεσµα µιας πούδρας, θωρακί-
ζοντας την ίδια στιγµή την επιδερµίδα σας από τον 
ήλιο µε υψηλή αντηλιακή προστασία. Ένα compact 
προϊόν είναι ιδιαίτερα πρακτικό, για να το έχετε 
πάντα στην τσάντα σας, ώστε να κάνετε ένα γρή-
γορο φρεσκάρισµα κατά τη διάρκεια της ηµέρας.

Ο σωστός 
τρόπος 
χρήσης 
Όποιο αντηλιακό κι 
αν επιλέξετε, αν δεν 
το χρησιµοποιήσετε 
σωστά, δεν θα 
πετύχετε την απόλυτη 
προστασία. Πρέπει 
να απλώνετε την 
ενδεδειγµένη 
ποσότητα µε την 
κατάλληλη συχνότητα. 
Το πιο συνηθισµένο 
λάθος είναι η 
επάλειψη µικρής 
ποσότητας αντηλιακού 
µία και µόνο φορά, 
κατά την έκθεση στον 
ήλιο. Ξεκινήστε 20 
λεπτά πριν εκτεθείτε 
στην ακτινοβολία 
του, εφαρµόζοντας 
οµοιόµορφα ένα 
κουταλάκι του γλυκού 
στο πρόσωπο και την 
τριπλάσια ποσότητα 
στο σώµα, και 
επαναλάβετε µετά την 
επαφή σας µε το νερό 
ή από εφίδρωση. 

Το πιο συνηθισµένο λάθος
είναι η επάλειψη µικρής ποσότητας 
αντηλιακού µία και µόνο φορά,
κατά την έκθεση στον ήλιο. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

10 κανόνες για ασφαλές µαύρισµα

1. Εφαρµόστε το αντη-
λιακό 20 λεπτά πριν από 
την έκθεση στον ήλιο. 

2. Υπολογίστε ποσότητα 
αντηλιακού για το πρό-
σωπο όσο ένα κουταλάκι 
του γλυκού και περίπου 
όσο χωράει σε ένα σφη-
νάκι για το σώµα.

3. Ανά µία ώρα επαναλά-
βετε τη χρήση του αντη-
λιακού και, αν ανήκετε 
στις ευαίσθητες οµάδες, 
αυξήστε περισσότερο
τη συχνότητα.

4. Αν αθλείστε ή 

ιδρώνετε, επαναλαµβά-
νετε τη χρήση του αντη-
λιακού συχνότερα από 
τον προβλεπόµενο χρόνο. 

5. Αποφύγετε την 
έκθεση στον ήλιο µεταξύ 
12-5 µ.µ., καθώς οι ακτί-
νες του ήλιου είναι πιο 
δυνατές και επικίνδυνες.

6. Προστατευθείτε µε 
τα κατάλληλα ανοιχτό-
χρωµα ρούχα και επι-
λέξτε µακριά παντελόνια 
και µακρυµάνικα φαρδιά 
πουκάµισα, αν είστε πολύ 
ευαίσθητοι στην ηλιακή 
ακτινοβολία.

ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

10 κανόνες για ασφαλές µαύρισµα
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την αισθητική τους, και 
φορέστε τα στα µάτια, 
και όχι... στα µαλλιά!

9. Χρησιµοποιείτε ειδικά 
αντηλιακά για τα µάτια, 
τα χείλη και τις ευαίσθη-
τες ζώνες – µην ξεχνάτε 

να αλείφετε και τα 
αυτιά σας.

10. Συνεχίστε τη χρήση 
αντηλιακού µε τον ίδιο 
ζήλο των πρώτων ηµε-
ρών και µην επαναπαύε-
στε στην «προστασία» 
που προσφέρει το µαυ-
ρισµένο δέρµα σας. 

7. Βάλτε τα καπέλα µε 
πλατύ γείσο στην καθη-
µερινότητά σας, και όχι 
µόνο στην παραλία. 

8. Επιλέξτε γυαλιά ηλίου 
µε κριτήριο την προστα-
σία που παρέχουν από 
τις υπεριώδεις ακτίνες, 
και όχι απλά και µόνο 
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Πρώτες 
Βοήθειες
Αν το παρακάνατε και 
έχετε αίσθηση καύ-
σου, ελαφριά ζαλάδα 
και έντονο ερύθηµα, 
κάντε αµέσως ένα 
χλιαρό ντους, απλώ-
στε ένα ειδικό προ-
ϊόν (a� er sun) στην 
επιδερµίδα, φορέστε 
φαρδιά και ελαφριά 
ρούχα, που αφή-
νουν το δέρµα να 
αναπνέει, µείνετε σε 
δροσερό και σκιερό 
περιβάλλον και πιείτε 
άφθονο νερό και 
υγρά, όπως φυσι-
κούς χυµούς.

Οι κίνδυνοι της πολύωρης έκθεσης 
στον ήλιο
Ειδικά σε µια χώρα όπως η Ελλάδα, που η ηλιο-
φάνεια είναι έντονη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
οφείλουµε να παίρνουµε όλα τα δυνατά µέτρα, για 
να εκµηδενίσουµε τις πιθανότητες εµφάνισης του 
καρκίνου του δέρµατος. Στο πλαίσιο της ενηµέρω-
σης του κοινού, η Ευρωπαϊκή Ακαδηµία ∆ερµατο-
λογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) οργανώνει από 
το 2000 και κάθε χρόνο την «Ευρωπαϊκή Ηµέρα 
Μελανώµατος» σε 30 χώρες της Ευρώπης. Στην 

Ελλάδα, µε πρωτοβουλία της Ελληνικής ∆ερµατο-
λογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (Ε∆ΑΕ), η 
συγκεκριµένη ηµέρα αποτελεί την αφετηρία για µία 
ολόκληρη εβδοµάδα αφιερωµένη στην πρόληψη, 
την «Ελληνική Εβδοµάδα κατά του Καρκίνου του 
∆έρµατος», η οποία φέτος πραγµατοποιήθηκε από 
τις 5 έως τις 9 Μαΐου. Σε συνεργασία µε δερµατο-
λόγους, έχει δηµιουργηθεί ο ειδικός ιστότοπος για 
το ευρύ κοινό, www.myskincheck.gr, όπου µπορείτε 
να ενηµερωθείτε για τους κινδύνους της ηλιακής 
ακτινοβολίας και την έγκαιρη διάγνωση του καρκί-
νου του δέρµατος. Είναι κρίµα σε αυτό το όργανο 
του σώµατος, την επιδερµίδα, που είναι ορατή και 
µπορεί αµέσως να εντοπιστεί και να αντιµετωπι-
στεί ένα πιθανό καρκίνωµα, να µη δίνουµε την πρέ-
πουσα προσοχή. Το 90% των µελανωµάτων µπο-
ρούν να θεραπευτούν, αν διαγνωστούν έγκαιρα στα 
πρώτα τους στάδια, και η αυτοεξέταση είναι αυτή 
που βοηθάει στην έγκαιρη διάγνωση.

πρόληψη

ΟΜΟΡΦΙΑ ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

Γιατί χρειάζοµαι a� er sun; 
Ακόµη και αν υπήρξατε απόλυτα συνεπείς σε όλα 
όσα έπρεπε να εφαρµόσετε κατά την έκθεσή σας 
στον ήλιο, το δέρµα σας έχει υποστεί κάποιες 
«βλάβες», τις οποίες προσπαθεί να επιδιορθώσει 
αµέσως µετά. Βοηθήστε το! 

Αφού κάνετε ένα ντους και αποµακρύνετε το 
αλάτι και τα υπολείµµατα των αντηλιακών, απλώ-
στε τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώµα το 
κατάλληλο προϊόν για µετά τον ήλιο. Μπορεί να 
αναρωτιέστε γιατί δεν µπορείτε να συνεχίσετε τη 
συνηθισµένη κρέµα σώµατος που αγαπάτε, αλλά 
η απάντηση είναι απλή. Τα a� er sun προϊόντα είναι 
ειδικά µελετηµένα για να έχουν καταπραϋντική και 
αναπλαστική δράση. Τα περισσότερα από αυτά 
ενυδατώνουν και περιποιούνται σε βάθος την επι-
δερµίδα, ενώ της προσφέρουν άµεσα µια έντονη 
αίσθηση δροσιάς, που είναι ιδιαίτερα ανακουφι-
στική. Καταπολεµώντας έτσι τον ερεθισµό που 
οφείλεται στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενισχύουν 
τη φυσική διαδικασία επανόρθωσης της επιδερ-
µίδας και τη βοηθούν να επιστρέψει στην υγιή, 
ισορροπηµένη φυσική της κατάσταση. 

Συµπληρωµατικά, τη βοηθούν να διατηρεί την 
ηλιοκαµένη εµφάνιση και κάνουν το µαύρισµα 
οµορφότερο, καθώς η επιδερµίδα ακτινοβολεί 
λάµψη, γίνεται µεταξένια και φωτεινή, αποκαλύ-
πτοντας όλο τον αισθησιασµό της. 

Πολύτιµα συστατικά
για άµεση δράση
Ένα πολύ παλιό, κοινό µυστικό αποκατάστασης της 
επιδερµίδας µετά την έκθεση στον ήλιο είναι η επά-
λειψη µε γιαούρτι. Αυτό το συστατικό –το βρώσιµο 
γιαούρτι– έχει πλέον συµπεριληφθεί σε a� er sun 
προϊόντα, προκειµένου να µεταφερθούν όλες οι ιδι-
ότητες και η απαλή υφή του στο τελικό προϊόν. 

Παράλληλα, το εκχύλισµα αλόης συναντάται σε 
πολλά προϊόντα που προορίζονται για χρήση µετά 
τον ήλιο, αφού καταπολεµά αποτελεσµατικά κάθε 
ερεθισµό. Η αναπλαστική δράση αυτού του φυτού 
είναι εντυπωσιακή και καταφέρνει να µειώνει το ερύ-
θηµα, καθώς αυξάνει τα επίπεδα ενυδάτωσης της 
επιδερµίδας. 

Τέλος, η βιταµίνη Ε υπάρχει σε πλήθος προϊόντων 
και συνδυάζει τις αντιοξειδωτικές της δράσεις µε τα 
υπόλοιπα συστατικά τους, κάνοντας έτσι ακόµη πιο 
άµεση και αποτελεσµατική τη δράση τους.
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Για υγιή µαλλιά
Η απάντηση στις επιθέσεις που δέχονται τα µαλ-
λιά σας το καλοκαίρι είναι η τέλεια προστασία και 
ενυδάτωση σε κάθε τύπο µαλλιών. Το αλάτι της 
θάλασσας, οι ακτίνες UV και το χλώριο της πισί-
νας είναι καταστρεπτικά για τα µαλλιά, τα οποία 
–ακριβώς όπως και η επιδερµίδα– χρειάζονται 
ιδιαίτερη προστασία και περιποίηση τους καλο-
καιρινούς µήνες. Η ακτινοβολία UV και το νερό 
µειώνουν τη λιπιδική προστασία της τρίχας και 
διεισδύουν στο εσωτερικό της, καταστρέφο-
ντας τον φλοιό και µειώνοντας την ανθεκτικό-
τητα των µαλλιών. Η χρήση προϊόντων που προ-
σφέρουν αντιοξειδωτική προστασία, όπως και 
προστασία από το ξεθώριασµα και το φριζάρι-
σµα, που αναδοµούν την τρίχα και επαναφέρουν 
την υγιή της κατάσταση είναι επιβεβληµένη. Θα 
βρείτε αρκετά προϊόντα µαλλιών για χρήση πριν, 
κατά την έκθεση και µετά την έκθεση στον ήλιο, 
που προσφέρουν ιδανική ισορροπία ανάµεσα σε 
προστασία και θρέψη. Εµπλουτισµένα µε τα απα-
ραίτητα λιπαρά οξέα, δεν βαραίνουν τα µαλλιά, 

µαλλιά

ΟΜΟΡΦΙΑ ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

απαντούν στις εξειδικευµένες ανάγκες ακόµη και 
των ευαισθητοποιηµένων µαλλιών και ενισχύουν 
τη φυσική άµυνα της τρίχας. Το σαµπουάν, το 
conditioner, η µάσκα, το λάδι, το γαλάκτωµα χωρίς 
ξέβγαλµα και ο ορός για τις άκρες αυτών των 
αντηλιακών σειρών µπορούν να κάνουν θαύµατα 
στα µαλλιά σας, ώστε να µη χρειαστείτε επειγό-
ντως κούρεµα και βάψιµο αµέσως µετά τις καλο-
καιρινές σας διακοπές! Θα είναι µια νέα πραγµα-
τικότητα και µια ευχάριστη αλλαγή.

Στυλ και προστασία
Ακόµη, όµως, κι όταν φοράτε αντηλιακό µαλλιών, 
δεν πρέπει να αποχωρίζεστε το καπέλο σας. Έτσι, 
θα εξασφαλίσετε τη µη αλλοίωση του χρώµατος 
των µαλλιών σας – ειδικά αν τα βάφετε. 

Τα µαντίλια, τα τουρµπάνια και οι περίτεχνοι 
τρόποι να τυλίξετε τα µαλλιά σας µε αυτά µπο-
ρούν να προσθέσουν στυλ και άποψη στην εµφά-
νισή σας, προστατεύοντάς τα ταυτόχρονα µε τον 
καλύτερο τρόπο.

Πίνετε άφθονο νερό! 
Η επαρκής ενυδάτωση 
του οργανισµού παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην 

υγιή εµφάνιση τόσο
της επιδερµίδας όσο

και των µαλλιών. 
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Προστατεύστε το παιδί σας
Αρκεί να αναλογιστείτε ότι το 80% των δερµατι-
κών βλαβών από την ηλιακή ακτινοβολία προκα-
λούνται πριν από την ενηλικίωση, για να καταλά-
βετε τη σηµασία της προστασίας των παιδιών κάτω 
από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο. Μην εκθέτετε τα 
βρέφη και τα µικρά παιδιά έως 3 ετών στην άµεση 
ακτινοβολία του ήλιου και φορέστε τους ειδικά προ-
στατευτικά ρούχα µε δείκτη αντηλιακής προστα-
σίας. Είτε κολυµπούν στο νερό είτε παίζουν στην 
άµµο είτε κάθονται µαζί σας στη σκιά, θα έχετε µία 
επιπλέον σιγουριά για την επαρκή προστασία που 
τους προσφέρετε, µαζί µε το αντηλιακό που θα 
εφαρµόζετε στα εκτεθειµένα µέρη τους σώµατος 
και του προσώπου, µε την απαραίτητη συχνότητα 
και πάντα σε επαρκή ποσότητα! 

Πώς θα διαλέξω το κατάλληλο 
παιδικό αντηλιακό;
Η εύθραυστη παιδική επιδερµίδα έχει υψηλές απαι-
τήσεις, γι’ αυτό τα αντηλιακά που θα επιλέξετε για 
τα παιδιά σας οφείλουν να είναι ειδικά προσαρ-
µοσµένα στις ανάγκες του ευαίσθητου παιδικού 
δέρµατος. Αποφύγετε τις χηµικές ουσίες, που δεν 
είναι ανεκτές από το δέρµα, και προτιµήστε συνθέ-
σεις µε 100% αγνά, φυσικά, ενεργά συστατικά, τα 
οποία σέβονται τη φυσιολογία του δέρµατος. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν κλινικά ελεγ-
µένη σύνθεση υπό την επίβλεψη παιδιάτρων, να 

είναι υποαλλεργικά, χωρίς άρωµα, χωρίς paraben 
και paba, µε φωτοσταθερά φίλτρα προστασίας. 
Επίσης, οι υφές τους να είναι πολύ ανθεκτικές στο 
νερό και στην άµµο, αλλά ταυτόχρονα να απλώνο-
νται εύκολα και γρήγορα. Ζητούµενο επίσης είναι 
να έχουν τέλεια απορρόφηση και ανεκτικότητα από 
όλους τους τύπους δέρµατος – ακόµη και από τα 
ατοπικά.

Η σηµασία των sunblock 
αντηλιακών
Προτιµήστε τα αντηλιακά των παιδιών σας να ανή-
κουν σε αυτή την κατηγορία, καθώς τα συγκεκρι-
µένα προϊόντα αντανακλούν την ηλιακή ακτινο-
βολία και δεν αφήνουν τις υπεριώδεις ακτίνες να 
επηρεάσουν το δέρµα. Επειδή τα φυσικά sunblock 
δεν ενοχοποιούνται για ερεθισµούς και αλλεργι-
κές αντιδράσεις, κρίνονται καταλληλότερα για την 
ευαίσθητη και την παιδική επιδερµίδα.

παιδί

ΟΜΟΡΦΙΑ ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

12-5 µ.µ.
ξεχάστε

το µπάνιο και
τις βόλτες κάτω 

από τον ήλιο! 
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ΟΜΟΡΦΙΑ FITNESS

ΣΠΟΡ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Ώρα για δράση!
ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΝΤΙΑ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ

Ποιος λέει ότι οι διακοπές είναι µόνο για χαλάρωση και 
παγωµένα ροφήµατα στις παραλίες; Έχετε σκεφτεί ότι 
µπορεί να είναι και η αφορµή για να κάψετε θερµίδες;

Εξοπλισµός: Γυαλάκια οπωσδήποτε και, αν θέλετε, 
βατραχοπέδιλα για έξτρα εκγύµναση στα πόδια. 
Οφέλη: Το κολύµπι είναι αεροβική άσκηση, ενώ τονώ-
νει και γυµνάζει όλους τους µυς του σώµατος. 

Wind surfing
Για τους λάτρεις του ανέµου
Αν είστε λάτρης του αθλήµατος, σίγουρα έχετε εξο-
πλισµό. Αν δεν το έχετε ανακαλύψει ακόµη, καλύτερα 
να απευθυνθείτε σε ειδική σχολή και να ξεκινήσετε 
µαθήµατα, γιατί το surfing δεν είναι κάτι που µπο-
ρείτε να το µάθετε µόνοι σας. Αφού κάνετε τα βασικά 
και καταφέρετε να σταθείτε όρθιοι στην ιστιοσα-
νίδα, επιλέξτε µέρες µε λίγα µποφόρ, ίσα-ίσα για να 
κάνετε εξάσκηση. Αν δεν καταφέρετε να ισορροπή-
σετε µε τον αέρα, δοκιµάστε λίγο paddling: ξαπλώστε 
µπρούµυτα στη σανίδα, ανασηκώστε λίγο το στήθος, 
σφίξτε την κοιλιά, για να ελέγξετε το κέντρο βάρους 
σας, και χρησιµοποιήστε τα χέρια σας σαν κουπιά. 
Εναλλακτικά, µπορείτε να δοκιµάσετε kite-surf, που 
χρειάζεται λιγότερο αέρα και διαφορετικό εξοπλισµό. 
Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, εκτός από την 
τεχνική, θα χρειαστεί να µάθετε και τους ανέµους. 

Εξοπλισµός: Μία σανίδα, πανί, ειδικά παπουτσάκια για 
να µη γλιστράτε, κράνος για ασφάλεια και, αν κρυώ-
νετε, µια ισοθερµική στολή από νεοπρένιο.

Κολύµπι
Για όλες τις ηλικίες
Το κολύµπι έχει πολλαπλά οφέλη και ενδείκνυται 
για όλες τις ηλικίες. Το µόνο που χρειάζεται είναι 
να αυξήσετε σταδιακά την ώρα που είστε µέσα 
στη θάλασσα και να εναλλάσσετε τα είδη κολύµ-
βησης, για να µη βαριέστε. Το ελεύθερο είναι το 
πιο διαδεδοµένο στυλ, αν και οι περισσότεροι 
δεν το εκτελούν σωστά. Προσπαθήστε να κινείτε 
συνεχώς τα πόδια, ενώ τα χέρια να βγαίνουν από 
το νερό στο ύψος των αγκώνων, και δώστε βάρος 
στη σωστή αναπνοή: Εισπνέετε κανονικά από τη 
µύτη, όταν είστε στην επιφάνεια, και βγάζετε τον 
αέρα από το στόµα, όσο είστε κάτω από το νερό. 
Βγάζετε το κεφάλι σε διαφορετική κατεύθυνση 
κάθε φορά ανά 3 ή 5 «χεριές». Όταν κουραστείτε, 
γυρίστε το σε ύπτιο ή πρόσθιο, που είναι και το 
πιο ξεκούραστο. 

Κολύμπι

Wind surfing



Οφέλη: Το να σκίζεις τα κύµατα µε τη σανίδα σου είναι 
διασκεδαστικό. Παράλληλα, είναι µια εξαιρετική άσκηση, 
που γυµνάζει χέρια, κοιλιακούς, πλάτη και µηρούς. 

Θαλάσσιο σκι
Για όσους αναζητούν την πρόκληση
Πρόκειται για ένα άθληµα που γυµνάζει όσο τίποτε 
άλλο όλο το σώµα. Το να µάθετε να στέκεστε είναι 
θέµα 5-6 µαθηµάτων, αλλά απαιτεί οπωσδήποτε 
εκπαιδευτή. Ο δάσκαλος θα σας βάλει πρώτα στην 
µπάρα, για να νιώσετε το συναίσθηµα τού να είστε 
πάνω στο νερό, και πολύ γρήγορα –ίσως και την ίδια 
µέρα– θα σας δώσει το σκοινί. Το να σηκωθείτε είναι 
θέµα τεχνικής και δεν απαιτεί καθόλου δύναµη. Το 
µόνο που χρειάζεται είναι να έχετε σφιγµένο όλο το 
σώµα σαν κουβάρι και να ακούτε τον δάσκαλο. Να 
θυµάστε ότι το σκάφος είναι αυτό που σας σηκώνει. 
∆υστυχώς, όµως, µέχρι να µάθετε να σηκώνεστε, οι 
τούµπες θα είναι πολλές και λίγο νεράκι θα το πιείτε… 
Πάντως, αν µάθετε διπλό, µη χάνετε χρόνο, ξεκινή-
στε αµέσως µαθήµατα για µονό, καθώς είναι πολύ 
πιο ενδιαφέρον και δύσκολο.

Εξοπλισµός: Εκτός από τα πέδιλα ή το πέδιλο, αν κάνετε 
µονό, καλό είναι να φοράτε σωσίβιο, γιατί όταν πέφτετε, 
έρχεστε πιο γρήγορα στην επιφάνεια και αισθάνεστε 
µεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης, απαραίτητα είναι τα γάντια, 
για να µη γλιστρούν τα χέρια σας.
Οφέλη: Γυµνάζει σχεδόν όλες τις µυϊκές οµάδες, τόσο 
στο πάνω όσο στο κάτω µέρος του σώµατος. 

Καταδύσεις
Για τους εξερευνητές
Το να παρατηρείς τα ψάρια και την κίνηση στον βυθό 
είναι µαγικό αλλά και ξένο προς τους περισσότερους 
από εµάς. Έτσι, το άθληµα αυτό συνήθως προσφέρει, 
εκτός από µαγεία, και ένα αίσθηµα φόβου, που πρέπει 
να υπάρχει, αλλά όχι να υπερισχύει. Αρχικά πρέπει να 
βρείτε ένα τοπικό και διαπιστευµένο κέντρο καταδύ-
σεων. Το κέντρο αυτό θα σας παρέχει τον κατάλληλο 
εξοπλισµό και θα σας προτείνει κύκλους µαθηµάτων, 
ανάλογα µε το πόσο θέλετε να προχωρήσετε. 

Εξοπλισµός: Καλό είναι να έχετε δική σας µάσκα, βατρα-
χοπέδιλα και αναπνευστήρα, για να ταιριάζουν στα δικά 
σας χαρακτηριστικά. Τη στολή και τον υπόλοιπο κατα-
δυτικό εξοπλισµό σάς τα παρέχει συνήθως το κέντρο. 
Οφέλη: Μια αξέχαστη εµπειρία, που θα θυµάστε όλη τη 
χρονιά, υπέροχες εικόνες και πιο σφιχτά πόδια και κοιλιά.
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Θαλάσσιο σκι

Καταδύσεις

Οι καλοκαιρινοί 
µήνες 
ενδείκνυνται
για σπορ 
εξωτερικών 
χώρων ή για 
σπορ που έχουν 
σχέση µε το 
νερό. Σπορ 
που θα σας 
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Κάτω από το φως του δυνατού 
ήλιου, αλλά και τις ζεστές 
καλοκαιρινές βραδιές, το µακιγιάζ 
επιβάλλει τους δικούς του κανόνες. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Χάλκινα βλέφαρα
Ζεστές αποχρώσεις του χαλκού αναδεικνύουν 
το βλέµµα, δίνοντας ταυτόχρονα λάµψη και 
φως στο µακιγιάζ. Με καλογραµµένα σχήµατα 
ή µε πιο «λερωµένα» smoky περιγράµµατα, 
οι µπρονζέ σκιές και τα µολύβια κυριαρχούν, 
όπως φάνηκε και στα σόου διάσηµων 
σχεδιαστών. Μην τα φοβηθείτε! Ταιριάζουν σε 
όλες και µπορούν να «σταθούν» όλες τις ώρες 
της ηµέρας.

Καλοκαιρινοί
ιριδισµοί
Καλοκαιρινοί
ιριδισµοί
Καλοκαιρινοί
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Λευκές γραµµές
Το χρώµα που χαρα-
κτηρίζει το καλοκαίρι 
είναι, αναµφισβήτητα, 
το λευκό. Φέτος, εντά-
χθηκε δυναµικά και 
στο µακιγιάζ και απο-
τελεί κυρίαρχη τάση. 
Λευκές λεπτές γραµ-
µές eyeliner, ολόλευκα 
βλέφαρα µε µατ σκιές 
και άσπρα καλοσχηµα-
τισµένα νύχια είναι οι 
σωστές επιλογές για 
να χαρίσετε φως στην 
εµφάνισή σας.

Bronzer
Η ηλιοκαµένη όψη της επιδερµίδας διαπρέπει 
πάντα τέτοια εποχή. Μπορεί να αποφεύγετε την 
έκθεση στον ήλιο και να προστατεύεστε από την 
ηλιακή ακτινοβολία, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι 
δεν θέλετε να αποκτήσετε το υπέροχο χρώµα που 
χαρίζει στο δέρµα. Το must προϊόν για ακόµη µία 
χρονιά είναι το bronzer. Η πολυχρηστική παλέτα 
του µπορεί να εφαρµοστεί µε ποικίλους
τρόπους στα σηµεία του προσώπου –στα µήλα, 
στο Τ, σε όλο το πρόσωπο- και στο ντεκολτέ, 
φέρνοντας το καλοκαίρι πιο κοντά. Αυτή τη σεζόν 
η τάση θέλει το bronzer να απλώνεται ψηλά στα 
πλαϊνά του προσώπου, όπως το είδαµε άλλωστε 
και στα µεγαλύτερα σόου µόδας στον κόσµο.

Πορτοκαλί χείλη 
Αν πρέπει να ξεχωρί-
σουµε µία µόνο τάση 
για το φετινό καλο-
καίρι, αυτή είναι τα 
πολύ έντονα, σχεδόν 
φωσφοριζέ πορτοκαλί 
χείλη. Πότε τελείως 
µατ και πότε glossy και 
ζουµερά, τα πορτοκαλί 
κραγιόν και gloss απο-
τελούν το µοναδικό 
–ίσως– χρώµα στο 
µακιγιάζ σας, καθώς το 
υπόλοιπο πρόσωπο σε 
ένα τέτοιο λουκ παρα-
µένει σχεδόν γυµνό.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο φαρµακοποιός ∆ηµήτρης 
Κοντογιώργος µιλά στο Link

WHAT’S NEW
Τα νέα της αγοράς

Προσφορές µε 
καλοκαιρινό αέρα
Το δίκτυο Pharma PLUS 
φέρνει τη θάλασσα
στην πόλη.

Παρατηρήσατε τώρα τελευταία κάτι ασυνή-
θιστο στο φαρµακείο της γειτονιάς σας; Μια 
χρυσαφένια αµµουδιά, φερ’ ειπείν, µε κατα-
γάλανα νερά, κοχύλια, αστερίες και οµπρέ-
λες... Αν κάτι σάς θυµίζουν οι εικόνες αυτές, 
τότε µη διστάσετε να µπείτε µέσα το συντο-
µότερο δυνατόν!

Και αυτό γιατί σε όλα τα φαρµακεία του 
δικτύου Pharma PLUS, που έχουν σήµα 
κατατεθέν στη βιτρίνα τους ένα άκρως καλο-
καιρινό σκηνικό όπως το παραπάνω, υπάρ-
χουν τόσο πολλές προσφορές, που δεν θα 
θέλατε να χάσετε! Στα φαρµακεία Pharma 
PLUS θα βρείτε τα πιο αξιόπιστα προϊόντα 
της αγοράς, από παραφάρµακα και συµπλη-
ρώµατα διατροφής µέχρι κρέµες και καλ-
λυντικά, στις πιο προσιτές τιµές, µε πολλά 
δώρα και εκπλήξεις.

44

LINKED

Κοχύλια στη στεριά!

∆εν είναι όµως µόνο οι προσφορές που 
θα σας κάνουν να νιώσετε µοναδικοί στα 
φαρµακεία του δικτύου Pharma PLUS. Είναι 
και το εξειδικευµένο προσωπικό, πάντα πρό-
θυµο να σας εξυπηρετήσει και να σας συµ-
βουλέψει. 

Πριν φύγετε, πάντως, ζητήστε την +plus 
card, µια κάρτα πόντων, που θα σας αντα-
µείψει µε επιπλέον εκπτώσεις για την προ-
τίµησή σας στα φαρµακεία του δικτύου. 

Τα φαρµακεία Pharma PLUS σάς περι-
µένουν!
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Φαρµακείο
∆ηµήτρη Κοντογιώργου,
Παραλία Αγ. Αποστόλων, 

Κάλαµος Αττικής,
τηλ.: 22950 82076.

των ασθενών, τα συµπληρώµατα διατροφής είναι 
µια εναλλακτική, πιο φυσική πρόταση, για να αντι-
µετωπίσουµε διαφορετικά τις ασθένειες. Επίσης, τα 
δερµοκαλλυντικά του φαρµακείου είναι ελεγµένα και 
παρασκευασµένα ακόµα και για τα πιο ευαίσθητα και 
αλλεργικά δέρµατα.

Ποια είναι τα κριτήρια επιτυχίας που πρέπει να 
πληροί ένα φαρµακείο για να κερδίσει την εµπι-
στοσύνη και την προτίµηση των πελατών του; 
Σηµαντικό ρόλο αποτελεί η συνολική εικόνα ενός 
φαρµακείου. Αυτό σηµαίνει ότι η σωστή επιλογή 
τοποθεσίας (κεντρικό σηµείο, εντός αγοραστικής 
κίνησης), η άψογη εξυπηρέτηση αλλά και οι εκπτω-
τικές προσφορές συντελούν στην απόλυτη επιτυχία. 

Πόσο σηµαντικό «εργαλείο» έχει αποδειχθεί η 
+plus card της Pharma PLUS; 
Η +plus card της Pharma PLUS είναι σηµαντικό 
εργαλείο της ανάπτυξης του φαρµακείου, αλλά και 

της συνεχούς επικοινωνίας µας µε τους πελάτες µας 
(SMS, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.). Άλλωστε, δεν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι, µέσω της κάρτας, ο πελάτης 
έχει έκπτωση 13%, αλλά και επιβραβεύεται µε το 
bonus των 20 ευρώ, πράγµα το οποίο αποτελεί –αν 
θέλετε– και ένα είδος παιχνιδιού µε συνεχή αγώνα 
κατάκτησης των 750 πόντων!

Τι άλλου είδους ενέργειες marketing χρησιµοποι-
είτε για να προσελκύσετε πελατεία;
Οργανώνουµε διάφορα happenings για τους πελά-
τες µας. Ενδεικτικά, αναφέρω παιδικά πάρτι για τους 
λιλιπούτειους, µικρούς µας πελάτες (έχουµε µάλιστα 
και ειδικό χώρο απασχόλησης των παιδιών), Ηµέρα 
Ενηµέρωσης για τον ∆ιαβήτη, κληρώσεις δώρων 
σε εορταστικές περιόδους, δωρεάν µακιγιάζ για τις 
πελάτισσές µας, διάφορα δώρα από το «Χαµόγελο 
του Παιδιού» κ.ά.

Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζετε στη δουλειά σας 
µετά τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την 
οικονοµική κρίση στον κλάδο της υγείας;
Η οικονοµική κρίση επηρέασε όλους τους κλάδους, 
άρα και της υγείας, και επόµενο είναι να έχει επηρεά-
σει και τον κλάδο του φαρµακείου – ίσως περισσό-
τερο από όλους. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα είναι η 
έλλειψη της ρευστότητας, µε συνέπεια την αδυναµία 
αποπληρωµής των χρεών (µάλιστα, το κράτος πλη-
ρώνει τις συµµετοχές του ΕΟΠΠΥ µε καθυστέρηση 

τεσσάρων µηνών και άνω), αλλά και την αδυναµία 
πληρωµής των πελατών, ακόµα και της συµµετοχής 
των φαρµάκων.

Με ποιον τρόπο τις ξεπερνάτε τις δυσκολίες και 
σε τι προσβλέπετε;
Κατ’ αρχήν, η άποψή µας είναι ότι όλοι είµαστε έξω 
από τον πάγκο. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουµε την 
άµεση επαφή µε τους πελάτες. Προσφέρουµε υπη-
ρεσίες (µέτρηση πίεσης-σακχάρου κ.λ.π.), ενηµερώ-
νουµε καθηµερινά για ό,τι νέο κυκλοφορεί και γενικά 
είµαστε δίπλα στους πελάτες µας. Με αυτό τον τρόπο 
ξεπερνάµε τις δυσκολίες και χτίζουµε στενές σχέσεις 
εµπιστοσύνης µε αυτούς. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, 
εµείς αντιµετωπίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία και 
προσβλέπουµε ό,τι καλύτερο για τους συνανθρώ-
πους µας, ειδικά στο θέµα της υγείας. Όσον αφορά 
το φαρµακείο µας, θα συνεχίσουµε τον αγώνα µας, 
για να είµαστε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά φαρ-
µακεία στην περιοχή µας. 

Προσπαθούµε 
όλο και 

περισσότεροι 
πελάτες 

µας να είναι 
ευχαριστηµένοι 

µε την 
εξυπηρέτησή 

µας.
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Το Lactacyd παρουσιάζει νέα προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας, προσαρµοσµένα 
ακριβώς στις ανάγκες σας! Μια µεγάλη 
ποικιλία προϊόντων καθαρισµού για την 
ευαίσθητη περιοχή, κατάλληλων για όλες 
τις φάσεις της ζωής σας: εφηβεία, έµµη-
νος ρύση, εγκυµοσύνη, λοχεία και εµµηνό-
παυση. Επιλέξτε τα προϊόντα της Lactacyd 
για την προσωπική σας υγιεινή και νιώστε 
πιο φρέσκιες, µε αυτοπεποίθηση, ακόµα 
και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
του µήνα.

∆ύο νέα προϊόντα έρχονται να προστεθούν στην 
οικογένεια των δερµατολογικών εργαστηρίων 
Avène. Πρόκειται για µια κρέµα µε χρώµα (SPF 
30), µε προ-τοκοφερύλιο και oil-free υφή, που 
χαρίζει οµοιόµορφο χρώµα στο δέρµα, και για 
ένα αντηλιακό λάδι (SPF 30), που συνδυάζει την 
καλλυντική ευχαρίστηση µε την ασφάλεια των 
αντηλιακών Avène. Φωτοσταθερή και χωρίς 
αλκοόλη, η σύνθεσή του δεν περιέχει κιναµµω-
µικά οξέα. Είναι εξαιρετικά αέρινο, µε καλοκαι-
ρινό άρωµα, χωρίς λιπαρότητα, µε υφή που δεν 
κολλάει και απορροφάται εύκολα, χαρίζοντας
στο δέρµα θρέψη και απαλότητα. 

>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ LACTACYD 

Φυσική ισορροπία κάθε µέρα

>EAU THERMALE ΑΠΟ ΤΗΝ AVÈNE

Οι ειδικοί στο ευαίσθητο δέρµα

>PREGNACARE BREAST�FEEDING ΤΗΣ VITABIOTICS

Για την περίοδο του θηλασµού 

Το Pregnacare Breast-Feeding της 
Vitabiotics είναι ένας µοναδικός συνδυα-
σµός θρεπτικών συστατικών, ειδικά σχε-
διασµένος από κορυφαίους επιστήµονες 
για τις γυναίκες που θηλάζουν. Τα συστα-
τικά του (βιταµίνες και µέταλλα) προσφέ-
ρουν διατροφική υποστήριξη στη µητέρα 
που θηλάζει και συµβάλλουν στην παρα-
γωγή θρεπτικότερου µητρικού γάλακτος 
για το βρέφος. Το προϊόν δεν περιέχει 
τεχνητά χρώµατα, συντηρητικά, γλουτένη, 
αλάτι ή µαγιά και παράγεται σύµφωνα µε 
φαρµακευτικές προδιαγραφές και αυστη-
ρούς ελέγχους ποιότητας. Κάθε συσκευα-
σία περιλαµβάνει ταµπλέτες και κάψουλες.

LINKED WHAT’S NEW

>V�VEIN ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Στηρίξτε τα πόδια σας που σας στηρίζουν! 
Το V-Vein της Health Aid, χάρη στη 
µοναδική του σύνθεση µε επιλεγ-
µένα φυτικά συστατικά, βότανα 
και βιοφλαβονοειδή (τζίνγκο µπι-
λόµπα, πολυφαινόλες σταφυλιού, 
τζίντζερ και µπίλµπερι), βελτιώ-
νει την αιµατική ροή στα άκρα. 
Επίσης, βοηθάει στην αντιµε-
τώπιση των συµπτωµάτων της 
κακής κυκλοφορίας του αίµατος 
(πρήξιµο, βάρος, κούραση, κιρ-
σοί, φλεβίτιδες), µέσω της αντι-
φλεγµονώδους δράσης και της 
αντιοξειδωτικής προστασίας που 
προσφέρει. Είναι ιδανικό τόσο για 
άνδρες όσο και για γυναίκες. 

>SUNCARE ΑΠΟ ΤΗΝ APIVITA

∆ιπλάσια προστασία
από τη φωτογήρανση
Χάρη στο δραστικό εκχύλισµα της θαλάσσιας λεβάντας, τα 
αντηλιακά Apivita Suncare προσφέρουν εντατική ενυδάτωση 
της επιδερµίδας σας αυτό το καλοκαίρι. Επιπλέον, η αποκλει-
στική πατέντα (Βραβείο Καινοτοµίας 2013) του ειδικά επε-
ξεργασµένου εκχυλίσµατος πρόπολης, σε συνδυασµό µε την 
πολύ υψηλή προστασία από την UVA ακτινοβολία, εξασφαλί-
ζουν διπλάσια προστασία από τη φωτογήρανση. Παράλληλα, 
τα προϊόντα Suncare έχoυν σταθερό spf για όλη τη διάρκεια 
ζωής τους, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο νερό µε υφές που 
απλώνονται εύκολα, περιέχουν 14 φυτικά εκχυλίσµατα και
οι φυσικές τους συνθέσεις αγγίζουν το 77%-100%. 

Οι ειδικοί στο ευαίσθητο δέρµα
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>HELIODERM CRÈME NATURELLE ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA 

Παιδικό προϊόν µόνο µε φυσικά φίλτρα

Ένα παιδικό αντηλιακό µε φυσικά φίλτρα, 
που προσφέρει ιδανική προστασία για την 
ευαίσθητη παιδική επιδερµίδα. Τα φυσικά 
φίλτρα αντανακλούν την υπεριώδη ακτινο-
βολία, δηµιουργώντας ένα παχύρρευστο, 
αδιαφανές προστατευτικό φιλµ κατά την 
εφαρµογή τους, και ενισχύουν τον αµυ-
ντικό µηχανισµό της επιδερµίδας. Χωρίς 
άρωµα και parabens, η Crème Naturelle 
της Helioderm, ιδανική για βρέφη και παι-
διά, συνδυάζει ενυδατικούς και καταπραϋ-
ντικούς παράγοντες, ενώ προστατεύει από 
ερεθισµούς, φροντίζοντας το παιδί 
�και αυτό το καλοκαίρι� να απολαύσει 
το παιχνίδι του στον ήλιο και στη θάλασσα. 

>INFANT SUN CARE SPF 50+ 
THΣ FREZYDERM

Ηλιοπροστασία µε 
φυσικά φίλτρα 

Το Infant Sun Care SPF 50+ 
είναι ένα αντηλιακό γαλά-
κτωµα προσώπου και σώµα-
τος για νήπια, που προσφέρει 
αποτελεσµατική, πολύ υψηλή 
ηλιοπροστασία µόνο µε ανόρ-
γανα φίλτρα. Είναι ιδανικό για 
νήπια και παιδιά (12 µηνών+), 
αλλά και για άτοµα µε ατοπική 
προδιάθεση και δυσανεξία στα 
οργανικά φίλτρα. ∆εν περιέχει 
άρωµα και parabens.

Πρόκειται για ένα αντηλιακό γαλάκτωµα ειδικά 
σχεδιασµένο για βρέφη και παιδιά µε πολύ 
υψηλή προστασία 50+, κατάλληλο για χρήση 
σε πρόσωπο και σώµα, από τη γέννηση. Το 
προϊόν ενισχύει τον δερµατικό φραγµό προ-
στασίας και µειώνει την αφυδάτωση. Είναι 
εξαιρετικά αδιάβροχο, ανθεκτικό στον ιδρώτα 
και στην τριβή από την πετσέτα, φωτοστα-
θερό και δεν αφήνει λιπαρότητα. ∆οκιµάστε 
την εξαιρετική υφή του σε µια πρακτική αερο-
στεγή συσκευασία µε dispenser. 

>SUN LOTION 50+ ΑΠΟ ΤΗ MUSTELA

Ιδανικό για βρέφη 
από τη γέννηση

Σήµερα η RoC στηρίζει ακόµα περισσότερο 
τις σύγχρονες γυναίκες, προσφέροντας ολο-
κληρωµένες προτάσεις οµορφιάς για κάθε 
ανάγκη, δίνοντάς τους παράλληλα ένα µεγάλο 
δώρο: Με την αγορά ενός και µόνο προϊό-
ντος παίρνουν άλλο ένα, συµπληρωµατικό 
προϊόν, σε κανονική συσκευασία! Αντιµετωπί-
στε, ανάλογα µε τις ανάγκες της επιδερµίδας 
σας, τη θαµπή όψη, τις ρυτίδες, τη χαλάρωση, 
την απώλεια όγκου και τα πολλαπλά σηµάδια 
γήρανσης, εξασφαλίζοντας βαθιά ενυδάτωση 
και αποτελεσµατικότητα.

>ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ROC ΜΕ ∆ΩΡΟ

Νιώστε όµορφα 
µε τον εαυτό σας!

Ηλιοπροστασία µε 

Το Infant Sun Care SPF 50+ 

κτωµα προσώπου και σώµα-
τος για νήπια, που προσφέρει 
αποτελεσµατική, πολύ υψηλή 
ηλιοπροστασία µόνο µε ανόρ-
γανα φίλτρα. Είναι ιδανικό για 
νήπια και παιδιά (12 µηνών+), 
αλλά και για άτοµα µε ατοπική 
προδιάθεση και δυσανεξία στα 
οργανικά φίλτρα. ∆εν περιέχει 

>DERMOXEN ULTRACALMING SD

Ειδικά για τις διαβητικές 
γυναίκες 

Το πρώτο καθαριστικό καθηµερινής χρή-
σης για τις διαβητικές γυναίκες, που αντι-
µετωπίζουν �επαναλαµβανόµενα� βακτή-
ρια και µυκητιασικές λοιµώξεις, κολπική 
ξηρότητα, δυσπαρευνία, κνησµό, ερυθρό-
τητα και συχνούς ερεθισµούς. Το DermoXEN 
Ultracalming περιέχει γαλακτικό οξύ για 
την επαναφορά του φυσιολογικού pH του 
δέρµατος και των βλεννογόνων, φυσικό 
εκχύλισµα από φύκια Fucus Vesiculosus, 
µε αντισηπτικές και ενυδατικές ιδιότη-
τες, υαλουρονικό οξύ, το οποίο δρα ενά-
ντια στην κολπική ξηρότητα και δηµιουργεί 
µια ασπίδα προστασίας από ερεθισµούς, και 
Αvenanthramide, µε καταπραϋντική δράση 
κατά του καύσου και του κνησµού. Xωρίς 
συντηρητικά και parabens. Κατάλληλο από
3 ετών και πάνω.




