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Ψυχολογία
Πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.
Οι αγωνίες των παιδιών και πώς

να τις διαχειριστείτε, σελ. 20

Νέα εποχή 
Το σώµα και το πρόσωπο θέλουν

την ενυδάτωσή τους. Μάθετε τι ακριβώς 
χρειάζονται, σελ. 28
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ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ της ζωής τους οι γυναίκες ταλαιπωρούνται 

από κολπικές διαταραχές, είτε αυτές οφείλονται σε ορµονικές αλλαγές 

(κύηση, εµµηνόπαυση), είτε σε κάποια λοίµωξη, είτε απλά σε καθηµε-

ρινές συνήθειες, όπως τα ακατάλληλα σαπούνια, που µπορεί να διατα-

ράξουν τη φυσική ισορροπία.

Το Lactacyd, µε εµπειρία 60 ετών στα προϊόντα φροντίδας και περιποίη-

σης, κατανοώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, παρουσιάζει

µια νέα σειρά καθηµερινού καθαρισµού µε θεραπευτικά οφέλη.

Τα νέα προϊόντα είναι όλα υποαλλεργικά, χωρίς σαπούνι, χρωστικές και 

αλκοόλ και κλινικά αποδεδειγµένα για την απαλότητα και την αποτελε-

σµατικότητά τους.

Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και πείτε «αντίο» στις κολπικές διαταραχές...

4 νέα προϊόντα
µε θεραπευτικά οφέλη

Lactacyd Pharma 
Sensitive
Εµπλουτισµένο µε βιολογικό 

L-γαλακτικό οξύ, είναι ιδανικό 

για την καθηµερινή γυναικεία 

φροντίδα, για γυναίκες µε πολύ 

ευαίσθητο δέρµα, και στην περί-

πτωση δερµατικών ερεθισµών 

και αλλεργιών.

Lactacyd Pharma 
with Antibacterial
Με αντιβακτηριακούς παράγο-

ντες, χρησιµοποιείται κατά τη 

διάρκεια της κύησης και µετά 

τον τοκετό, κατά τη διάρκεια της 

εµµηνορρυσίας και σε καταστά-

σεις υψηλού κινδύνου, όπως 

είναι η κολύµβηση και η σάουνα. 

Με εκχύλισµα από θυµάρι, γνω-

στό για τα αντισηπτικά οφέλη του, 

και άλας χαλκού, που είναι φυσι-

κός αντιβακτηριακός παράγοντας.

Lactacyd Pharma 
Moisturizing
Χάρη στα πλούσια ενυδατικά 

συστατικά του -γαλακτικό οξύ, 

γλυκερίνη, ελαϊκό γλυκερύλιο-, 

ενδείκνυται για χρήση κατά την 

εµµηνόπαυση και µετά από αυτήν 

ή για προβλήµατα ξηρότητας 

της ευαίσθητης περιοχής, κατά 

την εγκυµοσύνη ή κατά τη λήψη 

κάποιας φαρµακευτικής αγωγής.

Lactacyd Pharma 
Soothing
Με εκχύλισµα από µπλε µαργα-

ρίτα, γνωστή για τα καταπραϋ-

ντικά της οφέλη, και βισαβολόλη, 

γνωστή για την αντιφλεγµο-

νώδη δράση της, ενδείκνυται ως 

συµπληρωµατική θεραπεία για 

την αντιµετώπιση των κολπικών 

λοιµώξεων. Ξεπλένει την περιοχή 

ερεθισµού, καταπραΰνοντας και 

ανακουφίζοντας.
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Pharma PLUS

Σας καλωσορίζουµε στο φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού των αγαπηµένων σας 
φαρµακείων Pharma PLUS. Οι φαρµακοποιοί του δικτύου και η συντακτική οµάδα 
έχουν ετοιµάσει µε µεράκι ένα τεύχος µε εξαιρετικά άρθρα, πρωτότυπες προτάσεις 
και µοναδικές προσφορές.

Γνωρίζετε τι σηµαίνει το «φθινόπωρο»; Το «φθινόπωρο» είναι λέξη ελληνική, που 
έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και εννοιολογικά συνδέεται µε το τέλος της καρπο-
φορίας. Ο λαός τη λέει και «χειµόπωρο», «χυνόπωρο», «µοθόπωρο», «ψιµόπωρο» ή 
«στενοκαίρι». Είναι δεµένο άρρηκτα µε τον άνθρωπο της υπαίθρου, τον γεωργό και 
τον κτηνοτρόφο. Είναι η εποχή των χρωµάτων, των αρωµάτων και των γεύσεων! Η 
εποχή της χαράς, της συγκοµιδής, της δουλειάς και της προετοιµασίας για τις δύσκο-
λες ηµέρες του χειµώνα που έρχεται... (πηγή: Arcadians.gr) 

Λόγω του Σεπτεµβρίου, η εποχή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιστροφή στα 
θρανία, µετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γεγονός που φέρνει σε όλους µας, ακόµα 
και σε εµάς τους µεγαλύτερους, ευχάριστες αναµνήσεις από τις συναντήσεις µε τους 
συµµαθητές των παιδικών µας χρόνων. Ιδιαίτερα, οι µικροί µας φίλοι έχουν την τιµη-
τική τους, µε ένα ιδιαίτερο άρθρο για τα «πρωτάκια». 

 Επίσης, στο φθινοπωρινό µας τεύχος θα βρείτε άρθρα για σηµαντικά θέµατα της 
υγείας και της οµορφιάς. Ενηµερωθείτε για τις πολεµικές τέχνες και πώς αυτές θα 
σας βοηθήσουν να επαναφέρετε το σώµα σας σε εγρήγορση, µετά τη χαλάρωση του 
καλοκαιριού. Μάθετε για τους εχθρούς και τους συµµάχους της πέψης, το δεύτερο 
πιο σύνηθες πρόβληµα υγείας µετά το κρυολόγηµα. Βρείτε πληροφορίες για τα πιο 
συχνά γαστρεντερικά προβλήµατα. 

Στις σελίδες της οµορφιάς, θα βρείτε ένα µεγάλο αφιέρωµα στην ενυδάτωση, µε 
πληροφορίες και tips που αφορούν στο πρόσωπο, στο σώµα και στα µαλλιά. ∆εν λεί-
πει βεβαίως το δισέλιδο µε τις νέες τάσεις του µακιγιάζ. Τέλος, στην ενότητα «linked», 
θα βρείτε τα νέα προϊόντα της αγοράς, καθώς και όλες τις ειδήσεις της Pharma PLUS.

Τα φαρµακεία Pharma PLUS καλωσορίζουν το φθινόπωρο µε µεγάλες προσφο-
ρές σε πολύ γνωστά προϊόντα, που θα βρείτε στο οπισθόφυλλο του περιοδικού. Μην 
ξεχνάτε να επισκέπτεστε τα φαρµακεία της Pharma PLUS, για να ενηµερώνεστε για 
τις µηνιαίες προσφορές, καθώς και για τις µοναδικές εκπτώσεις που σας προσφέρει η 
+plus card, µε την οποία κερδίζετε πόντους, που µπορείτε να τους χρησιµοποιείτε σε 
επόµενη αγορά σας. Μη διστάσετε να τη ζητήσετε από τον φαρµακοποιό σας.

Το δίκτυο φαρµακείων Pharma PLUS µεγαλώνει και επεκτείνεται µε γοργούς ρυθ-
µούς. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω 5 νέα φαρµακεία στο δίκτυο, στις περιοχές 
του Χαλανδρίου, του Περιστερίου και των Ιλισίων, και 2 στη Θεσσαλονίκη – το ένα 
στα Νέα Μάλγαρα και το άλλο στην Καλαµαριά. Σύντοµα θα είναι έτοιµα να σας υπο-
δεχθούν µε όλες τις υπηρεσίες του δικτύου. Αναγνωρίστε τα φαρµακεία του δικτύου 
Pharma PLUS από τον χαρακτηριστικό σταυρό µέσα στην πορτοκαλί κάψουλα.

Καλή ανάγνωση και καλό και δηµιουργικό φθινόπωρο!
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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

∆είτε τη  στο Facebook

 υγεία
06
Πολεµικές Τέχνες
Μπείτε ξανά σε πρόγραµµα µε έναν 
εντελώς διαφορετικό τρόπο εκγύµνασης 
(και εκτόνωσης)
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Πεπτικά προβλήµατα
Οι εχθροί και οι σύµµαχοι της πέψης
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Ψυχολογία
Η πρώτη του φορά στο σχολείο
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∆όµηση & Προστασία
Η υπερ-τροφή του δέρµατος,
των µαλλιών και των νυχιών

• Άριστο περιβάλλον 
& άµεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευµένες συµβουλές 
και υπηρεσίες

www.facebook.com/PharmaPLUSPharmacies 

44
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44
PharmaNews 
Η νέα βιτρίνα του δικτύου Pharma PLUS

46
Συνέντευξη
Ο φαρµακοποιός Παναγιώτης Κορωναίος 
µιλάει στο Link

48
What’s new
Τα νέα της αγοράς

 οµορφιά
28
Ενυδάτωση
Μια καινούρια περίοδος ξεκινά. 
Εµπλουτίστε τη µε διάθεση ανανέωσης, 
για να πετύχετε την πιο όµορφη και υγιή 
σας εµφάνιση

42
Μακιγιάζ
Ανακαλύψτε και υιοθετήστε τις νέες 
τάσεις στο µακιγιάζ και στα µαλλιά

28
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Μετά το καλοκαίρι τίθεται σε εφαρµογή το γνωµικό που 
θέλει κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Το ίδιο ισχύει 
και για τη φυσική µας κατάσταση, αφού µετά από µια 
ανάπαυλα ήρθε η ώρα να µπει ξανά σε πρόγραµµα.
Τι θα λέγατε όµως για κάτι τελείως διαφορετικό;

06

26

ΠΕΠΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Οι εχθροί και οι 
σύµµαχοι της πέψης

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Η πρώτη του φορά 
στο σχολείο

12

20

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΟΡΦΙΡΗ

Τέχνες
Βγάλε τον πολεµιστή 
που κρύβεις µέσα σου!

ΥΓΕΙΑ

Πολεµικές

Οι πολεµικές τέχνες κερδίζουν συνεχώς έδαφος και 
απευθύνονται σε ολοένα και περισσότερο κόσµο. Οι 
διάφορες µέθοδοι αυτοάµυνας υπόσχονται τα µέγι-
στα αποτελέσµατα όσον αφορά τη γράµµωση και τη 
φυσική κατάσταση, καθώς γυµνάζουν ολόκληρο το 
σώµα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ψυχική και νοη-
τική ισορροπία. Στην Ελλάδα οι πολεµικές τέχνες 
γνωρίζουν ιδιαίτερη άνοδο και υπάρχουν πολλές 
πιστοποιηµένες σχολές, κατάλληλες για µικρούς 
και µεγάλους. Ιδού οι πιο δηµοφιλείς...

∆ΟΜΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η υπερ-τροφή του δέρµατος, 
των µαλλιών και των νυχιών
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Πυγµαχία (Boxing)
Η πυγµαχία ως άθληµα αναφέρεται από την εποχή 
του Οµήρου, ενώ αρχαίες πηγές αναφέρουν ολυ-
µπιονίκες της πυγµαχίας από τον 7ο αιώνα π.Χ. Το 
άθληµα στηρίζεται στην ικανότητα των δύο αντιπά-
λων να αντικρούσουν µόνο µε τις γροθιές τους ο ένας 
τον άλλον και να καταφέρουν, µε εύστοχα και γερά 
χτυπήµατα, να τον βγάλουν εκτός µάχης, σε αγώ-
νες των τριών µέχρι δεκαπέντε τρίλεπτων γύρων, µε 
µονόλεπτο διάλειµµα µεταξύ τους, σε ένα τετράγωνο 

ρινγκ µε τέσσερα σχοινιά. Μια νίκη στην πυγµα-
χία δίνεται µέσω τεχνικών σηµείων (νικητής είναι 
ο πυγµάχος που σηµείωσε τον µεγαλύτερο αριθµό 
τεχνικά σωστών χτυπηµάτων), µέσω εγκατάλειψης 
ενός από τους δύο αντιπάλους, µέσω απόφασης του 
διαιτητή (κυρίως για να προστατευθεί ένας αθλητής 
που έχει τραυµατιστεί πολύ) και µέσω νοκ-άουτ (αν 
ένας αθλητής πέσει στο έδαφος και δεν καταφέρει 
να σηκωθεί µετά από µια µέτρηση έως το δέκα). Η 
ερασιτεχνική πυγµαχία στην Ελλάδα εκπροσωπείται 
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Στην περίπτωση 
της καποέιρα, 
η σχέση µε 
τον χορό είναι 
οργανική και 
αποτελεί κοµµάτι 
τόσο της ίδιας 
της τέχνης 
όσο και της 
κουλτούρας 
που τη γέννησε.

από την Ελληνική Οµοσπονδία Πυγµαχίας (ιδρύθηκε 
το 1951), ενώ σύλλογοι που καλλιεργούν το άθληµα 
υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, 
αν και παραδοσιακά η πυγµαχία θεωρείται ανδρικό 
άθληµα, από το 1988 κερδίζει έδαφος και µεταξύ 
των γυναικών, ενώ από τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του Λονδίνου του 2012 η πυγµαχία γυναικών έγινε 
και επίσηµο ολυµπιακό αγώνισµα.

Αϊκίντο (Aikido)
Το αϊκίντο είναι µία από τις πιο νέες ιαπωνικές πολε-
µικές τέχνες. Ο ιδρυτής του, Ουεσίµπα Μοριχέι, 
πέθανε µόλις το 1969 και αρκετοί από τους µαθη-
τές του ζουν ακόµη. Στηριγµένο στο τάιµινγκ, την 
κατάλληλη χρονική στιγµή για δράση, και στις κυκλι-
κές κινήσεις που θέτουν τον αµυνόµενο εκτός της 
γραµµής επίθεσης, το αϊκίντο διακρίνεται για το θεω-
ρητικό και «φιλοσοφικό» του υπόβαθρο, στο οποίο 
βρίσκει κανείς έντονες τάσεις αντίδρασης στο φιλο-
πόλεµο κλίµα της περιόδου 1930-1945. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι, στηριζόµενοι σε στοιχεία από τη θεωρία µε 
την οποία πλαισιώνει ο Ουεσίµπα τη διδασκαλία του, 
πολλοί αναφέρουν το αϊκίντο ως «η τέχνη της ειρή-
νης». «Κορµός» της γενεαλογίας θεωρείται το στυλ 
που διδάσκεται στην οργάνωση Αϊκικάι, της οποίας 
εξακολουθεί να ηγείται κάποιος από την οικογένεια 
Ουεσίµπα (σήµερα επικεφαλής της είναι ο εγγονός 
του Μοριχέι, ο Ουεσίµπα Μοριτέρου). Εκτός από τις 
άοπλες τεχνικές (ρίψεις και ακινητοποιήσεις), πολ-
λές σχολές αϊκίντο διδάσκουν και ένοπλες τεχνικές, 
που χρησιµοποιούν το µικρό ξίφος-µαχαίρι τάντο, 
το µεγάλο ξίφος και το κοντό ραβδί τζο –οι τεχνικές 
αυτές είναι συνήθως τεχνικές αφοπλισµού–, ενώ 
µέρος της εξάσκησης στο αϊκίντο είναι και τεχνι-
κές όπου οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται στα γόνατα.

Καποέιρα (Capoeira)
Καθώς πρόκειται για µια τέχνη που σχετίζεται µε 
τους Αφρικανούς σκλάβους που µεταφέρθηκαν από 
τους Πορτογάλους αποικιοκράτες στη Βραζιλία από 
τις αρχές του 16ου αιώνα και έως τα τέλη του 19ου, 
όλη η ιστορία που γνωρίζουµε –συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της ονοµασίας «καποέιρα»– είναι προφορική 
και διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των γενεαλογιών 
των διαφόρων δασκάλων. Από τις αρχές της και έως 
τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η καποέιρα 
διδασκόταν σχετικά ανεξέλεγκτα· και άλλαξε από 
τις προσπάθειες του δασκάλου Μανουέλ ντος Ρέις 
Ματσάντο, ο οποίος άνοιξε την πρώτη σχολή καπο-
έιρα και ξεκίνησε τη συστηµατοποίηση της διδασκα-
λίας της. Για όσους είναι εξοικειωµένοι µε τις ασια-
τικές πολεµικές τέχνες, η καποέιρα είναι ένα είδος 
καράτε, περιλαµβάνει δηλαδή χτυπήµατα µε τα χέρια 
και τα πόδια καθώς και κάποιες ανατροπές. Εκτελεί-
ται µέσα σε έναν κύκλο που λέγεται «χόντα», ο οποίος 
αποτελείται από τους ασκούµενους και από κάποιους 
µουσικούς που παίζουν κυρίως κρουστά όργανα, ενώ 
δύο από τους ασκούµενους µπαίνουν στον κύκλο και 
ξεκινούν να παίζουν. Οι κινήσεις εκτελούνται αργά 
και σύµφωνα µε τον ρυθµό της µουσικής και, παρότι 
ξεκινούν από απλές ανταλλαγές χτυπηµάτων (χωρίς 
επαφή), συνήθως κλιµακώνονται σε πολύ ακροβατι-
κές, µε επιδείξεις ισορροπίας και µεγάλης ευλυγισίας.

Κραβ Μαγκά (Krav Maga)
Το ισραηλινής προέλευσης κραβ µαγκά (η ονοµασία 
του στα εβραϊκά σηµαίνει «µάχη επαφής») δηµιουρ-
γήθηκε στις δεκαετίες του 1930 και του 1940 από 
τον δάσκαλο πολεµικών τεχνών Ίµι Σντε-Ορ/Λίτεν-
φελντ (1910-1998) και σήµερα είναι η επίσηµη πολε-
µική τέχνη-µαχητικό σύστηµα του Ισραήλ. Αντλώντας 

Τζιτ Κουν Ντο (Jeet Kune Do)
Το τζιτ κουν ντο οφείλει την ύπαρξή του στη µεγάλη 
δηµοτικότητα του ιδρυτή του, του ηθοποιού Μπρους 
Λι. Ο ίδιος ο Λι στα κείµενά του, πολλά από τα οποία 
έχουν καταγραφεί στο βιβλίο «Tao of Jeet Kune Do», 
επιµένει ότι η τέχνη του δεν αντλεί στοιχεία από 
άλλες τέχνες, αλλά αντίθετα επιδιώκει να «απελευ-
θερώσει» τον ασκούµενο από τα στερεότυπα και να 
τον οδηγήσει να σκεφτεί και να λειτουργήσει βάσει 
των αναγκών της συµπλοκής και της φυσικής κίνησης 
του σώµατος. Με το σκεπτικό αυτό, το τζιτ κουν ντο 
είναι περισσότερο µια θεωρητική βάση και λιγότερο 

µια µέθοδος διδασκαλίας µαχητικών τεχνικών. Παρ’ 
όλα αυτά, στην κινησιολογία των ασκούµενων στο 
στυλ αναγνωρίζει κανείς στοιχεία από άλλα κινεζικά 
στυλ κουνγκ φου, γεγονός αναπόφευκτο, τόσο λόγω 
της καταγωγής του ιδρυτή του όσο και λόγω των 
περιορισµών που ορίζει η ίδια η ανθρώπινη φυσιο-
λογία και ανατοµία. Σε κάθε περίπτωση, ο µύθος του 
Μπρους Λι (τον οποίο ενίσχυσε ο πρόωρος θάνα-
τός του) αλλά και το πολύ ανοιχτό πλαίσιο, βάσει του 
οποίου διδάσκεται το τζιτ κουν ντο, έχουν εξασφα-
λίσει στο στυλ µια βιωσιµότητα που ήδη έχει ξεπε-
ράσει τη ζωή του ιδρυτή του.

ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Αϊκίντο

Καποέιρα
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από την προσωπική του εµπειρία, τόσο στην πάλη 
και στην πυγµαχία όσο και σε πολλές αναµετρήσεις 
σε πραγµατικές συνθήκες στην Μπρατισλάβα όπου 
µεγάλωσε, ο Λίτενφελντ διαµόρφωσε ένα σύστηµα 
µάχης, το οποίο εξέλιξε ακόµη περισσότερο αργό-
τερα, όταν υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό, και το 
οποίο έχει δανειστεί στοιχεία από πολλές πολεµικές 
τέχνες (και της Ασίας). Όντας ένα σύστηµα που έχει 
διαµορφωθεί κυρίως για χρήση από στρατιωτικές 
δυνάµεις, το κραβ µαγκά έχει ως στόχο την ταχύ-
τερη δυνατή εξουδετέρωση του αντιπάλου. Αυτός 
είναι και ο λόγος που οι τεχνικές του δεν είναι θεα-
µατικές αλλά απλές, µικρές και γρήγορες, και στο-
χεύουν πάντοτε στα σηµεία που θα έχουν το πιο 
άµεσο αποτέλεσµα.

Καράτε (Karate)
Το καράτε αποτελεί το πιο διάσηµο ίσως εξαγώγιµο 
προϊόν της ιαπωνικής κουλτούρας, παρότι –κυριο-
λεκτικά µιλώντας– δεν προέρχεται από την κυρίως 
Ιαπωνία, αλλά από το σύµπλεγµα των νησιών που 
λέγονται Οκινάουα και βρίσκονται νότια της χώρας 
από την Κίνα. Έχοντας σαφείς επιρροές από τα κινε-
ζικά συστήµατα πυγµαχίας, το καράτε έχει στην Οκι-
νάουα ρίζες τουλάχιστον τριών αιώνων και διδά-
σκεται εκεί ακόµη και σήµερα σε δεκάδες στυλ και 
από εκατοντάδες σχολές. Η µορφή του που είναι 
πιο γνωστή στη ∆ύση είναι αυτή που διαδόθηκε τη 
δεκαετία του 1930 από τον Φουνακόσι Γκιτσίν και 
από κάποιους άλλους δασκάλους από την Οκινάουα, 
που ακολούθησαν την πορεία του από την Οκινά-
ουα έως την Ιαπωνία. Σήµερα το καράτε χωρίζεται 
βασικά σε δύο µεγάλα παρακλάδια: στο κλασικό-
παραδοσιακό καράτε, το οποίο αναπτύχθηκε είτε 
στην Ιαπωνία (Σότοκαν, Ουάντο Ρίου) είτε στην Οκι-

νάουα (Γκότζου Ρίου, Σίτο Ρίου, Σόριν Ρίου κ.α.) και 
το οποίο δίνει έµφαση στις κατά µόνας φόρµες και 
στο ελεύθερο παίξιµο ηµι-επαφής (semi-contact), 
και στο πιο σύγχρονο καράτε, το οποίο δίνει έµφαση 
στους αγώνες τόσο ηµι-επαφής όσο και πλήρους 
επαφής (full contact). Χαρακτηριστικό και των δύο 
τύπων καράτε είναι η πληθώρα χτυπηµάτων µε τα 
χέρια και τα πόδια, ενώ στα συστήµατα της Οκινά-
ουα η άοπλη εξάσκηση συµπληρώνεται και από το 
λεγόµενο «Οκινάουα κοµπούντο» (παλιά πολεµική 
τέχνη της Οκινάουα), που περιλαµβάνει την εκµά-
θηση παραδοσιακών όπλων, όπως τα νουντσάκου, 
τα κάµα, τα τόνφα κ.ά.

Τάι Τσι Τσουάν (Tai Chi Chuan)
Η προβολή του τάι τσι τσουάν στην τελετή έναρ-
ξης των Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου δίπλα 
στην πυρίτιδα, στο χαρτί, στην τυπογραφία και 
στην πυξίδα δίνει ένα µέτρο της αξίας που του 
προσδίδει η Κίνα. Το τάι τσι τσουάν ανήκει στην 
κατηγορία των λεγόµενων εσωτερικών-µαλα-
κών πολεµικών τεχνών, δίνει δηλαδή βάρος στην 
παραγωγή δύναµης µέσω της σωστής ευθυ-
γράµµισης του σκελετού. Το πιο γνωστό χαρα-
κτηριστικό του είναι η πολύ αργή ταχύτητα µε 
την οποία εκτελούνται οι φόρµες, ταχύτητα η 
οποία έχει οδηγήσει πολλούς να αµφισβητούν την 
αποτελεσµατικότητά του ως πολεµικής τέχνης, ή 
ακόµη και την ίδια την υπόστασή του ως τέτοια. 
Πάντως, το τάι τσι τσουάν έχει µαχητικές εφαρ-
µογές που δεν υπολείπονται σε τίποτε από τα 
«σκληρά», «εξωτερικά» στυλ κινεζικών πολε-
µικών τεχνών. Ο λόγος για τον οποίο οι φόρµες 
του τάι τσι τσουάν εκτελούνται αργά είναι για να 
µπορέσει ο ασκούµενος να αντιληφθεί καλύτερα 
τη σωστή θέση του σώµατος και να τη συνδυά-
σει µε την αναπνοή.

ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
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ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα προβλήµατα του πεπτικού συστήµατος είναι
η δεύτερη –µετά το κρυολόγηµα– πιο κοινή αιτία που 
οδηγεί τους ανθρώπους να ζητήσουν ιατρική βοήθεια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
Η πεπτική δυσλειτουργία µπορεί να είναι υπεύθυνη 
για µια σειρά ασθενειών – από τη µειωµένη άµυνα 
του ανοσοποιητικού συστήµατος και τις αυτοάνοσες 
παθήσεις έως την κατάθλιψη και τη χρόνια κόπωση. 
Αντίστροφα, όσο καλύτερα λειτουργεί το πεπτικό 
µας σύστηµα, τόσο πιο υγιείς είµαστε.

Εκτός από τον αέρα που αναπνέουµε µε τους 
πνεύµονες και τα στοιχεία που απορροφάµε από το 
περιβάλλον µέσω του δέρµατος, όλα τα υπόλοιπα 
δοµικά και διατροφικά στοιχεία εισέρχονται στον 
οργανισµό µας µέσω του γαστρεντερικού συστή-
µατος. Συνολικά, το λεπτό και το παχύ έντερο κατα-
λαµβάνουν µια επιφάνεια όσο... ένα γήπεδο τένις! Η 
διαδροµή της τροφής από την πρόσληψή της έως 
το στοµάχι και το έντερο είναι µια εξαιρετικά πολύ-
πλοκη διαδικασία, κατά την οποία µπορεί να δηµι-
ουργηθούν πολλά προβλήµατα. Επιπλέον, το παχύ 
έντερο είναι ένα ζωντανό οικοσύστηµα, που έχει 
εννέα φορές περισσότερα βακτήρια σε σχέση µε τα 
κύτταρα του υπόλοιπου σώµατος. Αν και οι έρευνες 
δείχνουν ότι 2 στα 3 άτοµα είχαν µικρά ή µεγάλα 
πεπτικά προβλήµατα τον τελευταίο µήνα, πολύ λίγοι 
γνωρίζουν πώς λειτουργεί το πεπτικό σύστηµα. Τα 
έντερα ονοµάζονται και «δεύτερος εγκέφαλος».

Η πεπτική λειτουργία
Η πέψη ξεκινά από το στόµα, όπου τα ένζυµα που 
περιέχονται στο σάλιο αρχίζουν τη διάσπαση του 
αµύλου. Κατόπιν, οι τροφές µέσω του οισοφάγου 
περνούν στο στοµάχι, όπου συντελείται η µηχανική 
πέψη, αλλά και σηµαντικό µέρος της χηµικής. Το 
στοµάχι παράγει γαστρικό οξύ, το οποίο σκοτώνει τα 
περισσότερα βακτήρια. Το γαστρικό οξύ είναι επίσης 
σηµαντικό για την ενεργοποίηση του ενζύµου που 
είναι απαραίτητο για τη διάσπαση των πρωτεϊνών.

Τα πεπτικά προβλήµατα συχνά αρχίζουν στο 
στοµάχι. Με την αύξηση της ηλικίας, µειώνεται η 

Οι εχθροί και οι σύµµαχοι

της πέψης
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παραγωγή γαστρικού οξέος, που σηµαίνει ότι δεν 
πέπτονται και δεν απορροφώνται φυσιολογικά οι 
πρωτεΐνες. Οι συνέπειες κυµαίνονται από τη διατα-
ραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος και τις συχνές 
λοιµώξεις έως την οστεοπόρωση και τις διαταρα-
χές µνήµης.

Η χολή, η οποία παράγεται στο ήπαρ, γαλακτοµα-
τοποιεί τα λίπη της διατροφής, που σηµαίνει ότι τα 
κάνει διαλυτά στο νερό, και έτσι µπορούν να περά-
σουν στη λέµφο (η χολή µπορεί να συγκριθεί µε το 
σαπούνι όταν πλένουµε τα χέρια µας: κάνει το λίπος 
να διαλύεται στο νερό). Άλλη σηµαντική λειτουργία 
της χολής είναι η αποβολή τοξινών που έχουν παρα-
χθεί στο ήπαρ. Στη συνέχεια, τα θρεπτικά συστατικά 
περνούν στο λεπτό έντερο. Εκεί αναµειγνύονται 
µε τους πεπτικούς χυµούς από το πάγκρεας, που 
περιέχουν πεπτικά ένζυµα και ειδικές ορµόνες. Τα 
ένζυµα διασπούν τις τροφές στα θρεπτικά συστα-
τικά, ενώ οι ορµόνες ρυθµίζουν τον κορεσµό και 
τον µεταβολισµό. 

Στο λεπτό έντερο γίνεται και η απορρόφηση 
των συστατικών από τον βλεννογόνο στο αίµα και 
τη λέµφο. Η λειτουργία του λεπτού εντέρου είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσµατική, ώστε το µόνο που δεν 
απορροφάται και συνεχίζει στο παχύ έντερο είναι 
οι φυτικές ίνες.

Η τελευταία στάση είναι το παχύ έντερο. Αυτό 
απορροφά το νερό, ανόργανα άλατα και κάποιες 
βιταµίνες. Επιπλέον, εδώ υπάρχουν τα πολύ χρήσιµα 

εντερικά βακτήρια. Η διέλευση του φαγητού από το 
στόµα στο παχύ έντερο µπορεί να διαρκέσει από 
µερικές ώρες έως αρκετές ηµέρες.

Η σηµασία των προβιοτικών
και των φυτικών ινών
Υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι για τους οποίους 
πρέπει να καταναλώνουµε άφθονες φυτικές ίνες. 
Ένας από αυτούς είναι ότι οι φυτικές ίνες αποτε-
λούν τροφή για τα «καλά» εντερικά µικρόβια, τα 
οποία –διαφορετικά– θα πεθάνουν από την πείνα, 
αφού όλα τα άλλα διατροφικά στοιχεία που περιέ-
χουν ενέργεια απορροφώνται πλήρως από το λεπτό 
έντερο και δεν φτάνουν στο παχύ, όπου βρίσκονται 
τα µικρόβια της εντερικής χλωρίδας. 

Οι φυτικές ίνες που προάγουν τη φυσιολογική 
εντερική χλωρίδα ονοµάζονται πρεβιοτικές και τα 
τρόφιµα που περιέχουν ζωντανά, «καλά» εντερικά 
βακτήρια ονοµάζονται προβιοτικά (όπως π.χ. το 
γιαούρτι και το ξινόγαλα). Τα βακτήρια του παχέος 
εντέρου µεταβολίζουν τις πρεβιοτικές φυτικές ίνες 
και τις µετατρέπουν σε λιπαρά οξέα µικρής αλυ-
σίδας. Αυτά απορροφώνται από τον βλεννογόνο 
του παχέος εντέρου και πηγαίνουν στο ήπαρ, όπου 
–µεταξύ άλλων– προάγουν τον µεταβολισµό του 
λίπους. Παράλληλα, είναι σηµαντικά για το ανοσο-
ποιητικό σύστηµα. Οι φυτικές ίνες, επίσης, δεσµεύ-
ουν τοξικές ουσίες (όπως τα βαρέα µέταλλα) και 
βοηθούν στην απέκκρισή τους.

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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Συµπτώµατα και αντιµετώπιση των πιο συχνών 
παθήσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία 
του πεπτικού µας συστήµατος.

Το σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου 
(σπαστική κολίτιδα)
Υπολογίζεται ότι αφορά περίπου το 20% του πλη-
θυσµού. Ο όρος περιλαµβάνει µια ποικιλία διαταρα-
χών του εντέρου. Τυπικά συµπτώµατα είναι ο πόνος 
και η δυσφορία στην κοιλιά, καθώς και το αίσθηµα 
του φουσκώµατος. Χαρακτηριστικό της διαταρα-
χής αυτής είναι η εναλλαγή της δυσκοιλιότητας µε 
διάρροια. Είναι πιο συχνή στις γυναίκες από ό,τι 
στους άνδρες. Παρά το γεγονός ότι το σύνδροµο 
ευερέθιστου εντέρου είναι συχνό, η ιατρική δεν µας 
διαφωτίζει για τις αιτίες του. ∆εν υπάρχουν εξετά-
σεις που µπορούν να καθορίσουν αν ένας ασθενής 
πάσχει από το συγκεκριµένο σύνδροµο. Η διάγνωση 
τίθεται αποκλείοντας άλλες αιτίες, όπως π.χ. χρό-
νιες εντερικές φλεγµονοπάθειες (νόσος του Crohn, 
ελκώδης κολίτιδα, νόσοι κολλαγόνου) και κλασικές 

δυσανεξίες (στη λακτόζη και στη γλουτένη). Το σύν-
δροµο αυτό είναι, στην ουσία, µια φλεγµονώδης 
κατάσταση. Τα συµπτώµατα προκαλούνται ή επιδει-
νώνονται και από ψυχολογικούς παράγοντες, όπως 
το στρες, το άγχος και η ανησυχία – αλλά και από 
διάφορους τύπους τροφίµων. Το σύνδροµο ευε-
ρέθιστου εντέρου φαίνεται επίσης πως ακολουθεί 
ή εµφανίζεται πριν από άλλες διαταραχές, όπως 
η ινοµυαλγία και το σύνδροµο χρόνιας κόπωσης.

Αντιµετώπιση: Θα πρέπει να αποκλειστεί ότι υπάρ-
χει τροφική δυσανεξία (και όχι µόνο στη λακτόζη 
και στη γλουτένη) και να εξεταστεί εάν η λειτουργία 
του πεπτικού συστήµατος (γαστρικό οξύ, πεπτικά 
ένζυµα, χολικά άλατα και εντερικά µικρόβια) είναι 
φυσιολογική. Εάν τα συµπτώµατα προκαλούνται από 
τρόφιµα, καλό θα είναι να κρατήσετε ένα «ηµερο-
λόγιο διατροφής» για µια χρονική περίοδο, ώστε να 

συνδέσετε συγκεκριµένα συµπτώµατα µε τις τρο-
φές που τα προκαλούν. Το πρόβληµα είναι όµως 
ότι τα συµπτώµατα που προκαλούνται από τροφι-
κές δυσανεξίες µπορεί να κάνουν και τέσσερις ηµέ-
ρες να εµφανιστούν ύστερα από την πρόσληψη της 
συγκεκριµένης τροφής.

Τροφική δυσανεξία
Είναι ένα αυξανόµενο πρόβληµα στον δυτικό κόσµο. 
Περίπου το ένα πέµπτο του πληθυσµού αισθάνε-
ται ότι κάποιο τρόφιµο του προκαλεί δυσφορία, 
µε τη µορφή δυσκοιλιότητας, διάρροιας, ναυ-
τίας, πόνου στο στοµάχι, µετεωρισµού, γαστρο-
οισοφαγικής παλινδρόµησης κ.ά. Μερικοί γίνονται 
ευερέθιστοι και υπερκινητικοί, ενώ άλλοι εµφα-
νίζουν υπνηλία. Άλλα συµπτώµατα είναι η κεφα-
λαλγία ή η ηµικρανία, οι µυϊκοί πόνοι και η δυσκο-
λία στη συγκέντρωση. Το λεπτό έντερο είναι σαν 
ένα «κόσκινο», ένα τείχος προστασίας από τον έξω 
κόσµο. Σε περιπτώσεις τροφικής δυσανεξίας, το 
λεπτό έντερο παύει να λειτουργεί απόλυτα φυσι-
ολογικά σαν κόσκινο, γιατί έχουν δηµιουργηθεί 
βλάβες στον βλεννογόνο (σαν µεγαλύτερες τρύ-
πες στο κόσκινο). Αυτό σηµαίνει ότι µεγαλύτερες 
πρωτεΐνες από τα τρόφιµα µπαίνουν στην κυκλο-
φορία του αίµατος, και αυτό οδηγεί σε αντίδραση 
του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Οι πιο κοινές µορφές τροφικής δυσανεξίας είναι 
οι εξής:

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα πιο συχνά 
γαστρεντερικά 
προβλήµατα

γλουτένη

φρουκτόζη

λακτόζη

Δυσανεξία
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1. ∆υσανεξία στη γλουτένη. Βρίσκεται κυρίως 
στο σιτάρι, αλλά κάποιοι άνθρωποι έχουν προβλή-
µατα και µε άλλα είδη σιτηρών, όπως η σίκαλη, το 
κριθάρι και –σε πολύ µικρότερο βαθµό– η βρώµη.

2. ∆υσανεξία στη λακτόζη. 
Υπολογίζεται ότι το 80% του πλη-
θυσµού αναπτύσσει στην ενήλικη 
ζωή του δυσανεξία στη λακτόζη (σάκ-
χαρο του γάλακτος).
3. ∆υσανεξία στη φρουκτόζη. Υπάρ-
χουν δύο µορφές δυσανεξίας στη φρου-
κτόζη. Η µία είναι µια σπάνια, κληρονοµική 
και δυνητικά σοβαρή νόσος, αποτέλεσµα της 
κακής απορρόφησης της φρουκτόζης από το 
έντερο, που οφείλεται σε ενζυµική ανεπάρκεια. 
Τα συµπτώµατα είναι πόνος στο στοµάχι και διάρ-
ροια, αλλά και επιληπτικές κρίσεις, ίκτερος, ηπατική 
δυσλειτουργία της διεύρυνσης, ναυτία, κόπωση και 
εναλλαγές της διάθεσης. Η άλλη –κοινή– µορφή 
εκδήλωσης της δυσανεξίας στη φρουκτόζη είναι 
να αισθάνεται κανείς δυσφορία όταν καταναλώνει 
φρούτα, ζάχαρη και µερικά λαχανικά.

Αντιµετώπιση: Η διάγνωση της τροφικής δυσα-
νεξίας είναι πολύπλοκη και απαιτεί γιατρό µε ειδικές 
γνώσεις στο θέµα, όπως και ειδικές διατροφικές οδη-
γίες. Η δυσανεξία στη λακτόζη µπορεί να ανιχνευ-
θεί µε εξετάσεις αίµατος. Εάν υποπτεύεστε ότι έχετε 
δυσανεξία σε ένα τρόφιµο, µπορείτε να δοκιµάσετε 
τη µέθοδο του αποκλεισµού του συγκεκριµένου τρο-
φίµου από το διαιτολόγιό σας για µερικές εβδοµάδες. 
Πολλοί µπορούν να καταναλώνουν µικρές ποσότη-
τες του τροφίµου που τους ενοχλεί, αρκεί να µην το 
καταναλώνουν καθηµερινά, αλλά κάθε 4-5 ηµέρες.

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πεπτικό έλκος, γαστρίτιδα 
Στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλείται από 
ένα βακτήριο, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η 
λοίµωξη συµβαίνει συχνά στην παιδική ηλικία και 
είναι χρόνια. Το βασικό σύµπτωµα είναι η περιο-
δική δυσφορία στο επιγάστριο (κάτω από το στέρνο 
και πάνω από τον αφαλό, στο κέντρο της κοιλιάς), 
µε τη µορφή καούρας και ξινίλας, και εµφανίζε-
ται στο 30% των ανθρώπων που έχουν µολυνθεί. 
Περίπου το 10% των ανθρώπων εµφανίζει κάποια 
στιγµή έλκος στοµάχου ή δωδεκαδακτύλου, ενώ 
ένας πολύ µικρός αριθµός εµφανίζει καρκίνο του 
στοµάχου, που οφείλεται σε αυτό το βακτήριο.

Αντιµετώπιση: Η λοίµωξη µπορεί να ανιχνευθεί 
µε εξέταση αίµατος, κοπράνων ή αναπνοής. Η θερα-
πεία γίνεται µε ειδικά αντιβιοτικά.

Περίπου
το ένα πέµπτο 
του πληθυσµού 
αισθάνεται ότι 
κάποιο τρόφιµο 
του προκαλεί 
δυσανεξία.
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Η πρώτη του 
φορά στο σχολείο 
Προετοιµάστε 
συναισθηµατικά 
το «πρωτάκι» σας

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο 
σχολικό κουδούνι, γονείς και παιδιά 
προετοιµάζονται για τη νέα σχολική 
χρονιά. Συναισθήµατα χαράς, 
ανυποµονησίας και ενθουσιασµού 
συνυπάρχουν µε το άγχος, την 
αγωνία και τον φόβο γι’ αυτή
τη σηµαντική στιγµή στη ζωή τόσο 
του παιδιού όσο και των γονιών του.

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
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Πώς θα βοηθήσετε το παιδί σας
να διαχειριστεί το άγχος του

Οι αγωνίες των παιδιών
Τα παιδιά, ανάλογα µε την ηλικία τους, εκφράζουν 
και διαφορετικές ανησυχίες. Τα µικρότερα παιδιά 
(τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τα «πρωτάκια») 
µπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο να αποχω-
ριστούν τους γονείς τους, ιδίως αν είναι η πρώτη 
τους φορά, ή να έχουν πιο πρακτικής φύσεως ανη-
συχίες, όπως τι θα γίνει αν δεν βρίσκουν την τάξη 
τους ή την τουαλέτα, ή τι θα κάνουν αν µια µέρα 
σχολάσουν και δεν είναι εκεί κάποιος δικός τους να 
τα πάρει. Αν παρατηρήσετε ότι το παιδί σας είναι 
αγχωµένο, αφιερώστε του χρόνο, καθίστε κοντά 
του και συζητήστε µαζί του τι το απασχολεί. 

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

2Πείτε στο παιδί σας ότι µπορεί να αισθά-
νεται αγχωµένο ή ανήσυχο που ξεκινά το 
σχολείο, όπως άλλωστε αισθάνονται όλοι 

–ακόµα κι εσείς–, όταν κάνουν κάτι για πρώτη φορά 
και δεν το γνωρίζουν. Αναγνωρίστε τα συναισθή-
µατα του παιδιού σας και επιτρέψτε του να µιλήσει 
ελεύθερα γι’ αυτά, ακόµα και αν δυσκολεύει εσάς 
τους ίδιους να ακούτε ότι το παιδί σας αισθάνε-
ται δύσκολα. Είναι πολύ σηµαντικό να του επιτρέ-
ψετε να µιλήσει ελεύθερα και χωρίς διακοπές, να 
ακούσετε πραγµατικά τι το αγχώνει, τι το φοβίζει, 
και όχι να σπεύσετε να το καθησυχάσετε, λέγοντάς 
του ότι δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να νιώθει έτσι. 
Με αυτό τον τρόπο ακυρώνετε αυτό που νιώθει 
και µπλοκάρετε τη συναισθηµατική του έκφραση. 
Αναγνωρίστε και εσείς ότι το παιδί σας αισθάνε-
ται φοβισµένο. Μπορείτε να το ηρεµήσετε, λέγο-
ντάς του: «Το καταλαβαίνω ότι νιώθεις φόβο, και 
είναι φυσικό, γιατί ξεκινάς κάτι καινούργιο, που δεν 
ξέρεις πώς είναι». 

3Μπορείτε επίσης να µοιραστείτε µαζί του τις 
δικές σας εµπειρίες από το σχολείο, να του 
διηγηθείτε όµορφες ή αστείες ιστορίες, αλλά 

και να του µιλήσετε για τις ανησυχίες που είχατε και 
εσείς την πρώτη φορά που πήγατε στο σχολείο, το 
άγχος και τον φόβο για το άγνωστο. Συναισθήµατα 
φυσιολογικά και αποδεκτά, που όµως έδωσαν τη 
θέση τους σε συναισθήµατα χαράς, αφού περνού-
σατε πολύ όµορφα στο σχολείο, κάνατε καινούρ-
γιους φίλους και η δασκάλα σας ήταν πολύ καλή. 

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε στο παιδί παραδείγ-
µατα από προηγούµενες εµπειρίες του, για το πώς 
αυτό είχε αισθανθεί παρόµοια στο παρελθόν, αλλά 
τελικά τα κατάφερε. Το µήνυµα είναι ότι, αφού τα 
κατάφερε τότε (π.χ. όταν πήγε στον παιδικό σταθµό), 
µπορεί να τα καταφέρει και τώρα. 

4 Αν το παιδί σας ανησυχεί για µια συγκεκρι-
µένη κατάσταση, όπως π.χ. για το τι θα συµ-
βεί αν δεν έχει κανένα παιδάκι για να παί-

ξει, βοηθήστε το να σκεφτεί πώς θα µπορούσε 
να διαχειριστεί µια τέτοια κατάσταση. Για παρά-
δειγµα, µπορείτε να το ρωτήσετε «τι θα µπορού-
σες να κάνεις σε αυτή την περίπτωση;» ή να σκε-
φτείτε µαζί πιθανές λύσεις ή να του προτείνετε 
εσείς κάποιες, αν χρειαστεί. Προσπαθήστε να είστε 
συγκεκριµένοι: για παράδειγµα, µπορείτε να του 

1Αρχίστε να προετοιµάζετε το παιδί σας 
αρκετό καιρό πριν από την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, ξεκινώντας να µιλάτε σιγά-

σιγά για το καινούργιο σχολείο. Περιγράψτε του 
πώς είναι, τι θα κάνει εκεί κάθε µέρα, πόσα ωραία 
πράγµατα θα µάθει –όπως να διαβάζει µόνο του 
τις αγαπηµένες του ιστορίες ή να παίζει καινούρ-
για οµαδικά παιχνίδια– και µιλήστε  του για τους 
φίλους που θα αποκτήσει ή για τους φίλους του από 
το νηπιαγωγείο που θα ξανασυναντήσει. Απαντή-
στε στις ερωτήσεις του. Αν έχετε τη δυνατότητα, 
επισκεφθείτε µαζί µε το παιδί το σχολείο πριν από 
την πρώτη ηµέρα και εντοπίστε πού είναι οι βασι-
κοί χώροι, το κυλικείο, η τουαλέτα κ.ά.

Αντιµετωπίστε µε 
κέφι το ξεκίνηµα 
του σχολείου! 
∆ώστε στο 
παιδί χώρο να 
συµµετάσχει 
ενεργά στις 
προετοιµασίες.





ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

προτείνετε να ψάξει κάποιο άλλο παιδί που είναι 
µόνο του και να του προτείνει να παίξουν µαζί. 
Είναι πολύ βοηθητικό για τα µικρά παιδιά να τους 
επισηµαίνετε ότι οι δάσκαλοι ή το προσωπικό του 
σχολείου θα είναι διαθέσιµοι να τα βοηθήσουν σε 
ό,τι χρειαστούν.

5 Αντιµετωπίστε µε κέφι το ξεκίνηµα του σχο-
λείου! ∆ώστε στο παιδί χώρο να συµµετά-
σχει ενεργά στις προετοιµασίες, χωρίς άγχος 

και εκνευρισµό. Επιτρέψτε του να κάνει τις δικές 
του επιλογές. Αγοράστε µαζί τα σχολικά είδη που 
θα χρειαστεί. Αφήστε το να επιλέξει µόνο του το 
καινούργιο του γραφείο ή την τσάντα του σχολείου, 
τα τετράδιά του και τα µολύβια του. Αφήστε το να 
διαλέξει τα ρούχα που θα φορέσει την πρώτη του 
ηµέρα στο σχολείο. 

6 Βοηθήστε το παιδί να διαµορφώσει το καθη-
µερινό του πρόγραµµα, το οποίο χρειάζεται 
να περιλαµβάνει ξεκούραση, µελέτη και προ-

ετοιµασία για την επόµενη ηµέρα (να φτιάξει την 
τσάντα του, να ετοιµάσει τα ρούχα που θα φορέσει 
κ.λπ.), και φυσικά το παιχνίδι!!!

Γονείς, µη φορτώνετε τα παιδιά µε υποχρεώσεις 
και εξωσχολικές δραστηριότητες, και µην τους 
στερείτε το παιχνίδι τους! Είναι ό,τι πιο σηµαντικό 
για την υγιή τους ανάπτυξη, αλλά και για να είναι 
ευτυχισµένα � και αυτό είναι και το ζητούµενό σας.

Η πρώτη ηµέρα στο σχολείο 
Ξυπνήστε µε ηρεµία και καλή διάθεση. Συνο-
δέψτε το παιδί στο σχολείο και ρωτήστε το 
πώς νιώθει. Καθησυχάστε το αν έχει αγωνία. 
Πριν το αφήσετε στην τάξη, δώστε του ένα 
φιλί και µια αγκαλιά, και πείτε του ότι θα πάτε 
να το πάρετε όταν σχολάσει. Μη φύγετε χωρίς 
να σας δει. Το παιδί σας είναι πλέον µαθητής!
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Hair Skin Nails

ΥΓΕΙΑ ∆ΟΜΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η υπερ-τροφή του δέρµατος,
των µαλλιών και των νυχιών

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι η υγεία του δέρµατος, των 
µαλλιών και των νυχιών είναι στενά συνδεδεµένη;
Αυτό συµβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι τα νύχια 
και τα µαλλιά δηµιουργούνται στα κύτταρα του δέρµατος 
και δοµούνται από την ίδια πρωτεΐνη, την κερατίνη.

Τα αµινοξέα, τα οποία εξασφαλίζουµε µέσω των 
πρωτεϊνών, αποτελούν ίσως τα βασικότερα συστα-
τικά των µαλλιών µας. Ειδικότερα η L-κυστεΐνη 
και η L-µεθειονίνη ενδυναµώνουν τα µαλλιά µας, 
καθώς είναι σηµαντικές πηγές θείου. Το θείο είναι 
απολύτως απαραίτητο για την παραγωγή κερατίνης, 
µιας ελαστικής πρωτεΐνης, στο δέρµα, στα µαλλιά 
και στα νύχια. Μία ακόµη φυσική και εξαιρετικά 
απορροφήσιµη από τον οργανισµό πηγή οργανι-
κού θείου είναι το MSM (Methyl Sulfonyl Methane).

Ξεχωριστό ρόλο στην υγεία των τριών «προστα-
τευτικών» ιστών παίζουν φυσικά και οι βιταµίνες 
παντοθενικό οξύ, βιοτίνη και βιταµίνη Ε, που προ-
σφέρουν ενδυνάµωση, καλύτερη υφή και αντιο-
ξειδωτική προστασία. Τα ιχνοστοιχεία, χαλκός κα 
σελήνιο, συµβάλλουν στο φυσιολογικό χρώµα των 
µαλλιών και του δέρµατος, ενώ ο ψευδάργυρος 
δυναµώνει τους ιστούς και προστατεύει από το 
οξειδωτικό στρες. Επιπλέον, το πυρίτιο είναι το 
στοιχείο εκείνο που δίνει ελαστικότητα και µειώ-
νει την ψαλίδα των µαλλιών.

Μιλώντας για το δέρµα, τα µαλλιά και τα νύχια, 
δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε το κολλα-

γόνο, µια ακόµη ελαστική πρωτεΐνη, της οποίας η 
παραγωγή στο σώµα από κάποια ηλικία και µετά 
µειώνεται σηµαντικά, όµως την ενισχύουµε µε 
βιταµίνη C και το ιχνοστοιχείο χαλκός. Τέλος, έχετε 
σκεφτεί ποια είναι η υπερ-τροφή την οποία τρώνε 
τα πουλιά για να έχουν δυνατά φτερά; Αυτή δεν 
είναι άλλη από το κεχρί, µια φυσική πηγή αµινο-
ξέων, βιταµινών και µετάλλων. 

Και, επειδή το δέρµα είναι το µεγαλύτερο όργανο 
του σώµατός µας, έχουµε 180.000 τρίχες και τα 
νύχια µας µεγαλώνουν 3,5 χιλιοστά τον µήνα, κατα-
λαβαίνουµε ότι οι ανάγκες του οργανισµού µας 
στα παραπάνω συστατικά είναι πολύ µεγαλύτε-
ρες από όσες µπορούµε να καλύψουµε µέσω της 
διατροφής µας.

Μπορεί οι περισσότεροι να έχουµε συνδέσει το 
δέρµα, τα µαλλιά και τα νύχια µε την εξωτερική µας 
εµφάνιση, παίζουν όµως ρόλο-κλειδί στη θωρά-
κιση του σώµατός µας, αφού στην ουσία το καλύ-
πτουν. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου 
πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητά τους, 
όπως διατροφικοί, ορµονικοί και ψυχολογικοί. Για 
να καταφέρουµε να διατηρήσουµε, αλλά και να 
βελτιώσουµε την υγεία του δέρµατος, των µαλ-
λιών και των νυχιών, είναι απαραίτητο να κατα-
ναλώνουµε καθηµερινά τα παρακάτω θρεπτικά 
συστατικά, τα οποία επιτρέπουν την απρόσκοπτη 
παραγωγή όλων των συστατικών που διατηρούν 
τα µαλλιά, τα νύχια και το δέρµα υγιή.

Το κεχρί –φυσική 
πηγή αµινοξέων, 
βιταµινών και 
µετάλλων– είναι 
σούπερ τροφή για 
το δέρµα, τα νύχια 
και τα µαλλιά.





Μια καινούρια περίοδος ξεκινά. Επιστρατεύστε τη γλυκιά επίγευση 
των διακοπών που πέρασαν και εµπλουτίστε τη µε διάθεση 
ανανέωσης, για να πετύχετε την πιο όµορφη και υγιή σας εµφάνιση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

ενυδάτωση

42
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ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Fall beauty trends

Ώρα για 
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Το φθινόπωρο οι ανάγκες του δέρµατος –σε πρό-
σωπο και σώµα– και των µαλλιών είναι ιδιαίτερα 
αυξηµένες, µετά την καλοκαιρινή περίοδο, και 
σίγουρα πολύ εξειδικευµένες, καθώς η «ταλαι-
πωρία» των διακοπών έχει αφήσει τα σηµάδια της 
πάνω τους. Μπορεί να είστε πιο ξεκούραστες και 
µε γεµάτες µπαταρίες για να αντιµετωπίσετε τη 
νέα «σχολική» χρονιά, να έχετε όρεξη να επιστρέ-
ψετε στη δουλειά σας και να δώσετε τον καλύτερό 
σας εαυτό, αλλά θα πρέπει να φροντίσετε να δεί-
χνετε όσο ξεκούραστες και όµορφες αισθάνεστε. 
Η ταλαιπωρηµένη, ξηρή επιδερµίδα και τα ατίθασα 
µαλλιά οφείλουν να γίνουν παρελθόν, δίνοντας τη 
θέση τους σε ένα λαµπερό και υγιές δέρµα και σε  
υπέροχα µαλλιά.

Στόχος: ενυδάτωση!
Μετά την έκθεση στον ήλιο –ακόµη και όταν γίνε-
ται πολύ προσεκτικά–, οι ανάγκες για ενυδάτωση 
του δέρµατος είναι αυξηµένες. Χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή, ώστε να µην είναι βεβιασµένη και επιφα-
νειακή, αλλά να διεισδύει βαθύτερα στα στρώµατα 
του δέρµατος, να έχει διάρκεια και να γίνεται µε 
ουσιαστικό τρόπο, ώστε το δέρµα να αποκτήσει την 
ελαστικότητα που έχασε κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες. Με την κατάλληλη ενυδάτωση εξαφανίζεται 
κάθε αίσθηση τραβήγµατος, ερεθισµού, ξηρότητας 
και κοκκινίλων από την επιδερµίδα, ενώ ενισχύεται 
η άµυνά της. Μια καλά ενυδατωµένη επιδερµίδα 
είναι λαµπερή, ενδυναµωµένη και ισορροπηµένη. 
Και αυτός είναι ο στόχος!

Βαθύς καθαρισµός – απολέπιση
Πριν από το στάδιο της ενυδάτωσης θα πρέπει να 
προηγείται ένας καλός καθαρισµός, σε βάθος. Και, 
αν σε µια άλλη περίοδο ένα απαλό καθηµερινό 
καθαριστικό προϊόν ήταν αρκετό, τώρα οι ανάγκες 
είναι αυξηµένες και διαφορετικές. Μπορεί να φοβά-
στε ότι, αν χρησιµοποιήσετε όλο το οπλοστάσιο 
του καθαρισµού, θα αποχαιρετίσετε πιο γρήγορα το 
λαµπερό σας µαύρισµα, που τόσο κόπο κάνατε να το 
αποκτήσετε, αλλά µαζί του θα αποµακρύνετε και τα 
νεκρά κύτταρα και τις βροµιές που έχουν εγκατα-
σταθεί στους πόρους σας, εµποδίζοντας το δέρµα 
σας να αναπνεύσει σωστά και να λάµψει. Εντάξτε 
στη ρουτίνα οµορφιάς σας ένα απολεπιστικό προ-
ϊόν καθαρισµού µε ή χωρίς κόκκους, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του δέρµατός σας –αλλά και του γούστου 
σας–, και αφήστε το να παρασύρει µαζί του την παλιά 
κυτταρική στοιβάδα, που καλύπτει την πραγµατική 
σας λάµψη. Εκτός από την ευχαρίστηση που θα σας 
προσφέρει ο βαθύς καθαρισµός, καθώς θα δείτε τη 
στιλπνότητα άµεσα στην επιφάνεια της επιδερµίδας 
σας, θα νιώσετε τα ουσιαστικά του αποτελέσµατα, 
αφού εφαρµόσετε την κρέµα σας, η οποία θα µπο-
ρέσει τώρα να διεισδύσει πιο σωστά στο δέρµα και 
να δράσει µε τον τρόπο που είναι προγραµµατι-
σµένη, προσφέροντάς σας τα µέγιστα. 

Με την 
κατάλληλη 
ενυδάτωση 
εξαφανίζεται 
κάθε αίσθηση 
τραβήγµατος, 
ερεθισµού και 
ξηρότητας από 
την επιδερµίδα, 
ενώ ενισχύεται
η άµυνά της.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
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Μάσκες οι θαυµατουργές
Είναι το µυστικό όπλο οµορφιάς, που, αν δεν το 
παραλείπετε ποτέ, θα δικαιωθείτε χρόνια µετά, 
µε ένα δέρµα φανερά πιο νέο από τη βιολογική 
του ηλικία. Οι µάσκες δεν έχουν εκτιµηθεί µέχρι 
σήµερα όσο τους αξίζει και θεωρούνται συνήθως 
συµπληρωµατικά προϊόντα οµορφιάς, που αποτε-
λούν δεύτερη και τρίτη επιλογή. Ξανασκεφτείτε το! 
Είναι γρήγορες και αποτελεσµατικές, ενώ δίνουν 
πολύ εύκολα στο δέρµα το boost που χρειάζε-
ται, ανάλογα µε την κάθε περίσταση. Προµηθευ-
τείτε όχι µόνο µία µάσκα, αλλά περισσότερες, και 
κάντε τους συνδυασµούς που χρειάζεστε. Μπο-
ρείτε να ξεκινήσετε από µια µάσκα για βαθύ καθα-
ρισµό –η οποία θα βοηθήσει ακόµη περισσότερο τα 
στρώµατα του δέρµατος να αποβάλουν τα περιττά 
στοιχεία– και να συνεχίσετε µε µια µάσκα πλούσια 
σε ενυδατικά συστατικά, που θα «κλειδώσει» την 
υγρασία στο δέρµα. Ίσως µε κάποιες από αυτές τις 
µάσκες να αισθανθείτε ένα ελαφρύ τσούξιµο στην 
επιδερµίδα. Μην αποθαρρυνθείτε και την αφαιρέ-
σετε πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος που υποδεικνύε-
ται στη συσκευασία. Είναι πιθανή αυτή η αντίδραση 
του δέρµατος, αλλά, αν το αφήσετε να απορρο-
φήσει τα θρεπτικά συστατικά, η σφριγηλότητα και 
η λάµψη που θα αποκτήσετε θα σας ανταµείψουν. 
Αν µετά την ενυδατική µάσκα αισθάνεστε ακόµη 
ότι η επιδερµίδα σας δεν είναι αρκετά λαµπερή, 
εφαρµόστε µια πιο εξεδικευµένη µάσκα, ειδική για 
λάµψη, θρέψη, ρυτίδες και σύσφιγξη.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Για λαµπερά 
µάτια 
και χείλη
Μην ξεχνάτε ποτέ 
την ιδιαίτερα 
ευαίσθητη περιοχή 
των µατιών και 
των χειλιών, όπου 
η επιδερµίδα είναι 
πολύ λεπτότερη και 
χρειάζεται ειδική 
φροντίδα. Αποφύγετε 
scrubs και µάσκες 
προσώπου, αλλά 
φροντίστε να τα 
ενυδατώσετε µε 
ειδικά patches και 
ειδικές µάσκες, 
που εφαρµόζονται 
σε αυτές µόνο 
τις περιοχές και 
έχουν διαφορετική 
σύνθεση, η 
οποία υπόσχεται 
την κατάλληλη 
διεισδυτικότητα 
χωρίς ερεθισµούς. 
Θα διαπιστώσετε 
ότι η επιδερµίδα 
σας έγινε πιο λεία, 
πιο ξεκούραστη και 
χωρίς τις λεπτές 
γραµµές.
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Και το σώµα θέλει την ενυδάτωσή του
Για το πρόσωπο υπάρχουν πολλά, διαφορετικά και 
συµπληρωµατικά προϊόντα που έχουµε εκπαιδευτεί 
να τα αναζητάµε και να τα εφαρµόζουµε –τουλάχι-
στον– στην αλλαγή της εποχής. Τι συµβαίνει όµως 
µε το σώµα; Το προσέχουµε το ίδιο; ∆υστυχώς, όχι. 
Τείνουµε να το ξεχνάµε, καθώς σιγά-σιγά καλύπτε-
ται, και να ρίχνουµε το βάρος µας στο πρόσωπο και 
στα µαλλιά, που βρίσκονται σε κοινή θέα. Κι όµως, 
έχει ταλαιπωρηθεί το ίδιο ή και περισσότερο πολλές 
φορές, και του αξίζει καλύτερη µοίρα. Ακόµη και αν 
δεν είστε ο τύπος που προγραµµατίζει κάποια µασάζ 
και περιποίηση από ειδικό, µπορείτε να κάνετε το 
δέρµα του σώµατος σας να βρίσκεται σε απόλυτα 
υγιή κατάσταση, και να το δείχνει. Ακολουθήστε 
τα ίδια περίπου βήµατα µε αυτά του προσώπου. 
Βάλτε στο ντους, εκτός από το αφρόλουτρο, και ένα 

πίλινγκ, για να αποµακρύνετε τα νεκρά κύτταρα από 
την επιφάνειά του, και φυσικά για να εξαφανίσετε 
τυχόν «λεκέδες» από το καλοκαιρινό ξεφλούδισµα. 
Με ένα αντίστοιχο ειδικό προϊόν για σηµεία όπως οι 
φτέρνες, τα γόνατα και οι αγκώνες, θα δείτε αυτά τα 
σκληρά σηµεία να µαλακώνουν ξανά και να γίνονται 
απαλά και λεία. Μπορεί να µην εφαρµόζετε µάσκα 
στο σώµα, αλλά η βαθιά ενυδάτωση είναι απολύτως 
απαραίτητη. Προτιµήστε κρέµες και body butter, αντί 
για υδαρείς λοσιόν, και µην παραλείψετε ούτε εκα-
τοστό να το καλύψετε.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Για τις απαιτητικές πατούσες σας 
επιλέξτε ένα εξειδικευµένο προϊόν 

και εφαρµόστε το σε πλούσιο στρώµα 
πριν κοιµηθείτε. Αν το κρίνετε 

απαραίτητο, ενισχύστε τη δράση 
του φορώντας βαµβακερές 
κάλτσες κατά τη διάρκεια 

του ύπνου. 

Μπορεί να
µην εφαρµόζετε 
µάσκα στο σώµα, 
αλλά η βαθιά 
ενυδάτωση 
είναι απολύτως 
απαραίτητη. 
Προτιµήστε 
κρέµες και body 
butter, αντί για 
υδαρείς λοσιόν.

Πατούσες
για... φίληµα
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Οµορφιά στα άκρα
Οι τάσεις της οµορφιάς επιβάλλουν 
κάθε σεζόν άλλα χρώµατα τόσο στο 
µακιγιάζ όσο και στα νύχια. Για να ανα-
δειχθούν όµως τα άκρα σας, δεν γίνεται 
παρά να είναι φροντισµένα και υγιή! 

Ίσως σας αρέσουν τα σκούρα, βαθιά χρώ-
µατα ή τα φωτεινά και δροσερά, ή προτιµάτε να 
αφήνετε τα νύχια σας στο φυσικό τους χρώµα, 
χωρίς να επεµβαίνετε καθόλου. Σε κάθε περίπτωση, 
τα στάδια που πρέπει να προηγηθούν είναι πάντα 
τα ίδια και δεν πρέπει να παραλείπετε κανένα. 
• Το κόψιµο των νυχιών δεν είναι απλή υπόθεση, 
όπως µπορεί να νοµίζετε. Χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή, ώστε να µην προκληθούν ερεθισµοί, 
τραυµατισµοί και λάθη που πιθανόν να επιφέρουν 
µολύνσεις. Τα νύχια που δεν έχουν κοπεί σωστά 

µπορεί να εισχωρήσουν στο δέρµα 
και να δηµιουργήσουν πολύ µεγα-
λύτερα προβλήµατα από µια άσχηµη 

εµφάνιση και µόνο. Γι’ αυτό εµπιστευ-
θείτε κάποιον ειδικό (ποδολόγο) ή επι-

λέξτε ένα θεραπευτικό πεντικιούρ, ώστε 
να ανακουφίσετε τα πόδια σας από τυχόν προ-

βλήµατα. Ειδικά αν έχετε παρατηρήσει αλλοιώσεις 
στην υφή των νυχιών ή στο σχήµα τους, θα πρέπει 
να απευθυνθείτε σε ποδίατρο, για να διαγνώσει 
το πρόβληµα και να σας προτείνει την ανάλογη 
θεραπεία, π.χ., για µύκητες. 
• Αν επιλέγετε να κάνετε µόνες σας το «beauté» 
των άκρων σας, φροντίστε να έχετε πάντα πολύ 
καθαρά τα εργαλεία που χρησιµοποιείτε. Το 
καθαρό οινόπνευµα θα βοηθήσει να είναι απολυ-
µασµένα και έτοιµα προς χρήση όποτε θελήσετε. 

Φυλάξτε τα σε µια κλειστή θήκη, που θα κρα-
τάει µακριά τη σκόνη. Είναι καλύτερα να κάνετε 
µόνες σας τη συντήρηση, αλλά να αφήνετε τις 
«διορθωτικές» κινήσεις σε έναν ειδικό, ώστε να 
εξασφαλίζετε την επιτυχηµένη και ασφαλή περι-
ποίησή τους. 
• Νυχοκόπτης, ψαλιδάκι, κόπτης για τα πετσά-
κια, λίµα, buffer και ξυλάκια είναι κάποια από τα 
εργαλεία που µπορεί να έχετε στην κατοχή σας. 
Εκτός αυτών, προµηθευτείτε ένα ειδικό λάδι για 
τα πετσάκια, ώστε να παραµένουν µαλακά και στη 
θέση τους, µε το οποίο θα κάνετε ελαφρύ µασάζ 
κάποια βράδια, είτε είναι βαµµένα είτε όχι. Αν τα 
νύχια σας έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις –παρα-
τηρούνται ραβδώσεις στην επιφάνειά τους, σκί-
ζουν, ξεφλουδίζουν κ.λπ.–, αναζητήστε ένα ειδι-
κευµένο προϊόν που θα επαναφέρει την οµαλή 
και υγιή τους όψη.
• Αφού έχετε εξασφαλίσει το σωστό σχήµα, την 
ενυδάτωσή τους και την υγεία τους, επιλέξτε να 
τα «καλύψετε» ή όχι µε χρώµα. Να έχετε όµως 
κατά νου ότι, περνώντας από την επιφάνειά τους 
µια απλή βάση, τα προστατεύετε από τους εξω-
τερικούς παράγοντες που ενδεχοµένως να τους 
επιφέρουν αλλοιώσεις. Το χρώµα είναι το τελικό 
στάδιο, το οποίο µπορεί να αλλάζει όποτε εσείς 
το επιθυµείτε. Φέτος, θα δείτε µοβ, καφέ, µπλε 
σκούρα και γκρι, βαθιά κόκκινα, αλλά και πολλά 
nude, ενώ θα διαπρέψουν οι υφές από σατινέ έως 
µεταλλικές.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Μοβ, καφέ, µπλε 
σκούρα και γκρι, 
βαθιά κόκκινα και 
nude, οι τάσεις 
της σεζόν.
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Για υγιή µαλλιά
Αν φανήκατε «έξυπνες» και προστατεύσατε τα µαλλιά 
σας την καλοκαιρινή περίοδο που πέρασε, δεν έχετε 
παρά να συνεχίσετε την καλή δουλειά που κάνατε, 
επιλέγοντας αυτή τη φορά τα προϊόντα –σαµπουάν, 
conditioner και µάσκα– που ταιριάζουν στον τύπο 
τους, για να συντηρήσετε την υγιή τους όψη. 

Φυσικά, ένα κούρεµα –ακόµη και αν είναι µόνο 
λίγα εκατοστά– θα τα κάνει πιο υγιή, καθώς θα απο-
µακρύνει τις άκρες, που έχουν την τάση να φθεί-
ρονται. Ανανεώστε και το χρώµα σας, εφόσον τα 
βάφετε, ώστε να είναι λαµπερά και όµορφα. Υπάρ-
χουν, πλέον, βαφές που περιποιούνται την τρίχα και 
δεν την ταλαιπωρούν, χωρίς να προκαλούν κανέναν 
απολύτως ερεθισµό στο τριχωτό της κεφαλής, και 
είναι απολύτως ασφαλείς. Αυτό σας δίνει έναν ακόµη 
λόγο –ακόµη και αν µέχρι σήµερα δεν τα βάφατε– 
να τολµήσετε να καλύψετε τα λευκά, να κάνετε µια 
µικρή αλλαγή στον τόνο τους ή ακόµη και µια πιο 
δραστική κίνηση ανανέωσης, µε απόκλιση 2-3 τόνων 
στο χρώµα τους. Μη φοβηθείτε τις αλλαγές στα µαλ-
λιά σας. Το φθινόπωρο είναι η καλύτερη περίοδος 
για τολµηρές ανανεώσεις.

Λάδια: οι τελευταίες αφίξεις
Το trend των λαδιών για το πρόσωπο, το σώµα 
και τα µαλλιά έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο διά-
στηµα, αλλά τώρα βρίσκεται στην κορύφωσή του. 
Θα βρείτε πολλά και διαφορετικά προϊόντα, που 
δουλεύουν σε συνέργεια µε τις κρέµες σας και 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Ένα κούρεµα θα 
κάνει τα µαλλιά 
πιο υγιή, καθώς 
θα αποµακρύνει 
τις άκρες, που 
έχουν την τάση 
να φθείρονται. 

προσφέρουν στο δέρµα άµεση θρέψη, αφήνο-
ντάς του µια µεταξένια αίσθηση. Ξηρά ή λιπαρά 
λάδια, απλά ή µε ιριδίζοντα στοιχεία που προσδί-
δουν λάµψη στην επιδερµίδα, µε άρωµα ή άοσµα, 
ενισχυµένα µε βιταµίνες για αντιοξειδωτική δράση, 
ικανοποιούν ακόµη και τις πιο δύσκολες απαιτή-
σεις. Πολλά από αυτά αποτελούν πολυεργαλεία, 
καθώς εφαρµόζονται από την κορυφή µέχρι τα 
νύχια κυριολεκτικά. Χάρη στη σύνθεσή τους, µια 
µικρή ποσότητα αρκεί για να ανακτηθεί η ισορ-
ροπία στα χαµένα λιπίδια –που σηµαίνει έντονη 
ξηρότητα και αφυδάτωση– και να ενδυναµωθεί η 
φυσική άµυνα του οργανισµού. Η υφή λαδιού είναι 
αυτή που εξασφαλίζει τη βαθιά διεισδυτικότητα των 
ενεργών συστατικών και αποτελεί την καινούρια 
τάση. Μην τα φοβηθείτε. ∆οκιµάστε τα.
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Η τριχόπτωση του φθινοπώρου
∆υστυχώς, µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού –αντρι-
κού και γυναικείου– ταλαιπωρείται από την εποχική 
τριχόπτωση. Αν η ανησυχία σας για τα µαλλιά λοιπόν 
δεν είναι ούτε το χρώµα ούτε το κούρεµα, αλλά η 
διατήρησή τους ποσοτικά και ποιοτικά, λάβετε τα 
µέτρα σας. Θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τη 
διατροφή σας, ενισχύοντάς τη µε τροφές πλού-
σιες σε Ω-3 λιπαρά οξέα, πρωτεΐνες, βιταµίνες του 
συµπλέγµατος Β, βιταµίνη C, ασβέστιο, ψευδάρ-
γυρο και σίδηρο. 

Εκτός αυτών, όµως, καλό είναι να λάβετε ακόµη 
πιο δραστικά µέτρα και να ενισχύσετε τον οργανισµό 
σας µε τα κατάλληλα συµπληρώµατα διατροφής, 
που στοχεύουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος 
αυτού. Ένα ισορροπηµένο συµπλήρωµα µε βιταµί-
νες του συµπλέγµατος Β, µέταλλα, ιχνοστοιχεία και 

αµινοξέα ενισχύει την κερατίνη, κάνοντας τα µαλ-
λιά δυνατά και βοηθώντας τα να διατηρήσουν την 
υφή και την πυκνότητά τους. Ταυτόχρονα, θα ωφε-
λήσετε και τα νύχια σας, που θα γίνουν πιο δυνατά 
και θα σταµατήσουν να σπάνε και να ξεφλουδίζουν.

Εφόσον γνωρίζετε ότι η εποχική τριχόπτωση σας 
ταλαιπωρεί, επενδύστε έγκαιρα σε ειδικά προϊόντα 
περιποίησης, που επηρεάζουν τον κύκλο ζωής της 
τρίχας, χάρη στα καινοτόµα δραστικά συστατικά 
τους, καταφέρνοντας να επιβραδύνουν τον ρυθµό 
της τριχόπτωσης και να αφυπνίσουν την ανάπτυξη 
των µαλλιών. Ειδικές λοσιόν, θεραπείες αλλά και 
συµπληρωµατικά προϊόντα περιποίησης, όπως 
σαµπουάν και κρέµες, υπόσχονται αυτό το φθινό-
πωρο να ανακτήσουν τα µαλλιά σας έγκαιρα την 
πυκνότητα και τη δύναµή τους.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Επενδύστε 
έγκαιρα σε 
ειδικά προϊόντα 
περιποίησης,
που επηρεάζουν
τον κύκλο ζωής 
της τρίχας.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Με την αλλαγή της 
εποχής έρχεται η στιγµή 

να «ανακαλύψετε» και να 
υιοθετήσετε τις νέες τάσεις 

του µακιγιάζ, και όχι µόνο.

Κοτσίδες, πλεξίδες και χρώµα
Τα µαζεµένα µαλλιά θριαµβεύουν! Σε χαµηλά, 
αυστηρά ponytails µε σχέδια και περίτεχνα 
πιασίµατα ή χαλαρές, χαλασµένες πλεξίδες 
στο πλάι, όπως και αν τα προτιµάτε, κερδίζουν 
έδαφος. Συνδυάστε τα µε έντονο χρώµα, 
όπως φούξια, µπλε ρουά ή πράσινο στα 
µάτια, δηµιουργώντας cat-eyes που τραβούν 
τα βλέµµατα, και θα πετύχετε τον τέλειο 
συνδυασµό γι’ αυτή τη σεζόν. 

Beauty Trends
Fall
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Πληθωρικό eyeliner 
Εκτός από τις κλασικές, σικάτες λεπτές και 
µακριές γραµµές, που κάθε γυναίκα λατρεύει, το 
eyeliner φέτος το συναντάµε και σε παράδοξες 
γραµµές. Τριπλές γραµµές µαζί, πάνω και 
κάτω από το µάτι, πιο χοντρό και µε χρώµα, οι 
παραλλαγές του είναι εδώ, αλλά είναι πάντα 
κοµψές και προσδίδουν έντονη θηλυκότητα στο 
λουκ σας – ακόµη και αν µερικές φορές είναι πιο 
άγριες. Υιοθετήστε την τάση όπως την έδειξαν 
στα σόου τους γνωστοί οίκοι.

Glamour 40’s, 50’s, 60’s 
Οι δεκαετίες αυτές αποτελούν µεγάλη επιρροή 
για το µακιγιάζ –αλλά και τα µαλλιά–, καθώς 
δανείζουν τον glamour χαρακτήρα τους σε πολλά 
λουκ, όπως είδαµε σε fashion shows των πιο 
γνωστών οίκων. Άλλοτε είναι απόλυτα θηλυκά 
µε χρυσά, λαµπερά βλέφαρα και άλλοτε πιο 
αποδοµηµένα, σε µια punk εκδοχή τους, ενώ τα 
χείλη είναι βαµµένα µε τέτοιο τρόπο που µοιάζουν 
να έχουν «ξεβάψει» µόνα τους, διατηρώντας 
πάντα τη φρεσκάδα και την απαλότητά τους.

Φυσικότητα
Κάθε σεζόν γυρνάει µε τον δικό της, µοναδικό 
τρόπο, µε σκοπό πάντα να κάνει τις γυναίκες 
να φαίνονται κορίτσια, δροσερά και φρέσκα. 
Αυτή τη σεζόν το τρίπτυχο θέλει: λαµπερό 
φυσικό δέρµα, µεγάλα έντονα φρύδια και λίγο 
ρουζ. Είδαµε παραλλαγές του στα σόου των 
µεγαλύτερων οίκων, και σε όλα η επιδερµίδα 
ήταν διάφανη µε καθαρές γραµµές, οι οποίες 
τόνιζαν ακόµη περισσότερα τα περιποιηµένα, 
πλούσια φρύδια, που έµοιαζαν εφηβικά. 
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48 WHAT’S 
NEW
Τα νέα
της αγοράς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο φαρµακοποιός 
Παναγιώτης Κορωναίος 
µιλά στο Link

Νέα βιτρίνα 
Το δίκτυο
Pharma PLUS φόρεσε 
τα φθινοπωρινά του!

Φθινόπωρο. Εποχή ανανέωσης, εποχή ανα-
διοργάνωσης και ανασχεδιασµού, µετά από 
µια περίοδο χαλαρότητας και ανάπαυλας, 
όπως είναι το καλοκαίρι και οι διακοπές. 
Γιατί µη µου πείτε ότι µετά τις διακοπές δεν 
έχετε ανάγκη από µια ανανέωση. Εξωτερική 
και εσωτερική. 

Έτσι και η βιτρίνα του δικτύου Pharma 
PLUS αυτό το φθινόπωρο ανανεώνεται και 
συµβαδίζει µε την εποχή. Τα φύλλα αρχίζουν 
να πέφτουν από τα δέντρα, ο καιρός όµως 
εξακολουθεί να είναι καλός και ο ήλιος µας 
συντροφεύει στην καθηµερινή µας αναδι-
οργάνωση.

Φυσικά από τα φαρµακεία του δικτύου δεν 
λείπουν και οι καθιερωµένες προσφορές. 

44

LINKED

Πέφτουν

Αξιόπιστα προϊόντα της αγοράς, από παρα-
φάρµακα και συµπληρώµατα διατροφής 
µέχρι κρέµες και καλλυντικά σας προσφέ-
ρονται στις πιο προσιτές τιµές, µε πολλά 
δώρα και εκπλήξεις!

Κι αν είστε κάτοχοι της κάρτας πόντων 

+plus card θα κερδίσετε ακόµα µεγαλύτε-
ρες εκπτώσεις στα φαρµακεία του δικτύου. 
Μαζεύοντας πόντους, τους οποίους θα 
εξαργυρώνετε στις επόµενες αγορές σας 
θα νοιώθετε µονίµως τυχεροί. Ακόµα να 
την αποκτήσετε;

Πέφτουν
τα φύλλα...
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LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΝΤΙΑ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ

Αν και έχει ενταχθεί µόλις έναν χρόνο στο δίκτυο 
της Pharma PLUS, ο φαρµακοποιός Παναγιώτης 
Κορωναίος έχει ήδη αποκοµίσει οφέλη από αυτή
την επιλογή του. Απόδειξη αποτελούν οι πελάτες του, 
που αυξάνονται, όπως µας λέει παρακάτω, συνεχώς...

«Στόχος να γίνει 
το φαρµακείο 
πόλος 
φροντίδας»

Είστε σχετικά νέοι στο δίκτυο της Pharma PLUS 
(από το 2013). Έχετε προλάβει να αποκοµίσετε 
οφέλη και, αν ναι, ποια είναι αυτά;
Στο δίκτυο της Pharma PLUS έχουµε ενταχθεί περί-
που έναν χρόνο. Στο διάστηµα αυτό τα οφέλη που 
αποκοµίζουµε τα µεταφέρουµε στους πελάτες µας, 
οι οποίοι αυξάνονται µέρα µε την ηµέρα. Η νέα 
εικόνα που αποκτήσαµε δεν είναι µόνο «εικόνα», 
είναι ένα σύνολο ωφέλιµων επιλογών για τον κατα-
ναλωτή ή τον ασθενή µας. 

Ενδιαφέρεται ο κόσµος για τις προσφορές της 
+plus card; Τελικά, πόσο χρήσιµο εργαλείο είναι 
η κάρτα της Pharma PLUS;
Η +plus card συµφέρει τον πελάτη. Επιβραβεύει την 
επιλογή του να έρχεται σε εµάς. Εκτός από τη συµ-
βουλή µας για τη σωστή επιλογή του προϊόντος που 
τον ενδιαφέρει, σε έναν σηµαντικό αριθµό προϊό-
ντων λαµβάνει την καλύτερη έκπτωση της αγοράς 
(Best Price) ενώ στα υπόλοιπα εξασφαλίζει µόνιµη 
έκπτωση µέσω της συλλογής πόντων µε τη χρήση 
της +plus card .

Τι άλλες ενέργειες marketing χρησιµοποιείτε και 
ποιες θεωρείτε ότι έχουν το µεγαλύτερο απο-
τέλεσµα;



Προσφέρουµε λύσεις χωρίς να είναι υποχρεωτική η 
αγορά προϊόντος. Ακούµε τον πελάτη µας. Σεβόµα-
στε τα χρήµατα που διαθέτει. Το «πώς σας πάει!!!» 
σε εµάς δεν πιάνει τόπο. Μόνον έτσι κερδίζουµε 
την εµπιστοσύνη, που µας είναι απαραίτητη για να 
ξαναέρθει ένας ευχαριστηµένος πελάτης.

Πόσο έχει δυσκολέψει το επάγγελµά σας µε την 
οικονοµική κρίση και τα πολλά προβλήµατα που 
έχει δηµιουργήσει στον κλάδο της υγείας;
Η οικονοµική κρίση θερίζει τους πάντες. Στον κλάδο 
µας, οι συνεχείς µειώσεις των τιµών των φαρµά-
κων, οι καθυστερήσεις στις πληρωµές µας από τα 
ασφαλιστικά ταµεία και η έλλειψη ρευστότητας –
τόσο η δική µας όσο και των πελατών µας– έχουν 
δυσκολέψει πολύ το επάγγελµά µας. Είµαστε υπο-
χρεωµένοι να το αντιµετωπίσουµε. Απαιτούνται 
σωστές επιλογές συνεργασίας, ώστε να πέφτει το 
κόστος των προϊόντων και να αυξάνεται η ποιότητα 
των υπηρεσιών µας στον πελάτη. 

Παίζει ρόλο η βιτρίνα σε ένα φαρµακείο;

Η βιτρίνα, ως σηµαντικό µέσο προβολής, πρέπει 
να αντανακλά τη φιλοσοφία ενός φαρµακείου. Στη 
δική µου βιτρίνα προβάλλονται άριστες επιλογές σε 
εποχιακά προϊόντα, µε τις καλύτερες τιµές. 

Πόσο βάρος δίνετε στα καλλυντικά, ως φαρ-
µακείο; Σε ποια άλλα προϊόντα δίνετε ιδιαίτερη 
έµφαση;
Στα καλλυντικά προϊόντα έχουµε µια συνεχή ανά-
πτυξη, που οφείλεται στην ποικιλία, στις ελκυστικές 
τιµές και στην παρουσία της αισθητικού, κ. Μαρίας 
∆ρούζα, ικανής να συζητήσει και να προτείνει τα 
κατάλληλα προϊόντα. Επιλεγµένοι κωδικοί «Best 
Price» υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων 
του φαρµακείου µας, που ξαφνιάζουν ευχάριστα 
τους πελάτες µας. 

Τι προϊόντα θα προτείνατε σε µια πελάτισσα αυτή 
την εποχή, για να ανανεωθεί και να ενυδατωθεί 
µετά το καλοκαίρι; 
Το καλοκαίρι αφήνει στο δέρµα µας σηµάδια από την 
παρατεταµένη έκθεση στον ήλιο και στη θάλασσα. 
Η ανανέωση της επιδερµίδας µας µπορεί να ξεκι-
νήσει µε έναν βαθύ καθαρισµό. Στη συνέχεια, για 
να ενυδατώσουµε την επιδερµίδα µας, χρησιµοποι-
ούµε µάσκα ενυδάτωσης µε βιταµίνες. Στο τέλος, 

Φαρµακείο Παναγιώτη 
Κορωναίου & Σία Ο.Ε., 

Στρ. Καραϊσκάκη 62, 
Χαϊδάρι,

τηλ.: 210 5912025.

Η βιτρίνα,
ως σηµαντικό 

µέσο προβολής, 
πρέπει να 
αντανακλά

τη φιλοσοφία 
ενός 

φαρµακείου.

εφαρµόζουµε µια ενυδατική κρέµα προσώπου και 
µατιών, και πάντα καλό θα είναι να χρησιµοποιούµε 
αντηλιακό πριν βγούµε στον ήλιο. 

Η εξειδίκευση ενός φαρµακείου –σε ορισµένους 
τοµείς φυσικά– είναι χρήσιµη;
Σίγουρα ναι.

Τι στόχους έχετε για το µέλλον;
Να αναπτύξουµε περισσότερο το φαρµακείο µας, 
ως «πόλο φροντίδας». Έχοντας δουλέψει πολλά 
χρόνια µε την απλή, ανθρώπινη επιλογή «Σεβασµός 
προς τον άλλο», κερδίσαµε την εκτίµηση πολλών 
συµπολιτών µας. Αυτό είναι που µας βοηθάει αυτές 
τις δύσκολες µέρες.
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Βάλτε τέλος στον κύκλο ζωής της ψεί-
ρας και της κόνιδας µε την ολοκληρω-
µένη σειρά πρόληψης και αντιµετώπισης 
Fleriana. To φυσικό σαµπουάν Fleriana, 
µε εκχύλισµα καρύδας και φυσικά ενεργά 
συστατικά, αποτελεί ιατροτεχνολογικό 
προϊόν µε πιστοποίηση CE και κλινικά 
αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα. Η 
φυσική σύνθεσή του δρα άµεσα και σκο-
τώνει 98% την ψείρα και την κόνιδα, µε 
την πρώτη εφαρµογή σε µόλις 15 λεπτά. 
Προληπτικά, χρησιµοποιήστε τη λοσιόν 
Fleriana Lice Protector, η οποία κρατάει 
µακριά τις ψείρες, παρέχοντας πλήρη 
προστασία και πρόληψη.

Το Biofreeze είναι ένα πρωτοποριακό 
προϊόν που ανακουφίζει πόνους µυών και 
αρθρώσεων βασιζόµενο στις ευεργετι-
κές ιδιότητες της Κρυοθεραπείας η οποία 
είναι γνωστή και ως «Η ψυχρή µέθοδος». 
∆ιατίθεται στα φαρµακεία σε 3 µορφές 
για εφαρµογή σε κάθε σηµείο πόνου. 
To gel είναι κατάλληλο για εφαρµογή 
σε µεγάλες επιφάνειες, όπως χέρια και 
πόδια. Το roll-on είναι αποτελεσµατικό 
για εφαρµογή σε µικρότερες περιοχές 
του σώµατος καθώς και για µασάζ στην 
πάσχουσα περιοχή. Τέλος, το spray 
είναι ιδανικό για γρήγορη και εύκολη 
εφαρµογή και για χρήση σε δύσκολα 
σηµεία του σώµατος, όπως η πλάτη.

>BIOFREEZE ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL

Ανακουφίζει τους πόνους των µυών

Το Clinofar και η Omega 
Pharma Hellas προσφέρουν τη 
συσκευασία αµπούλες Clinofar 
30 τεµαχίων σε µια µοναδική 
προσφορά τιµής. Αγοράζοντας 
20 αµπούλες, παίρνετε δωρεάν 
επιπλέον 10. Το Clinofar είναι 
ιδανικό για ρινικές πλύσεις και 
για τον καθαρισµό των µατιών, 
ακόµη και για τα ευαίσθητα 
βρέφη, από τη γέννησή τους. 
∆ιατίθεται σε όλα τα φαρµακεία 
δικτύου Pharma PLUS.

>CLINOFAR AΠΟ ΤΗΝ OMEGA PHARMA HELLAS

Σε συσκευασία µε 10 αµπούλες δώρο!

LINKED WHAT’S NEW

>ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ QUEST

Το δώρο της φύσης 

Περιέχει ένα µεγάλο εύρος µικρο-
θρεπτικών συστατικών, όπως βιτα-
µίνες, ιχνοστοιχεία, ισχυρά αντι-
οξειδωτικά, «καλά» λιπαρά οξέα 
(ωµέγα-3, 6, 7 & 9), φλαβονοειδή, 
καροτενοειδή και φυτοστερόλες, τα 
οποία παρέχουν σηµαντική υποστή-
ριξη και φροντίδα σε πολλούς τοµείς 
της ανθρώπινης υγείας. To ευεργε-
τικό φυτό ιπποφαές συµβάλλει στη 
διατήρηση της καλής κατάστασης 
των κυττάρων του δέρµατος, στην 
προστασία του και στην αντιγήρανση, 
ενώ αποτελεί µια φυσική πολυ-
θρεπτική υποστήριξη για τον καθένα.

>CURE DE FORCE AΠΟ ΤΗΝ ΚLORANE

Καινοτοµία κατά
της τριχόπτωσης 
Ένα καινοτόµο προϊόν που χαρίζει µοναδική τόνωση, ανα-
δοµώντας ολικά τα µαλλιά από τη ρίζα έως την άκρη. Το 
σύµπλεγµα κινίνης-καφεΐνης, που περιέχει το Cure de Force 
της Klorane, διεγείρει την ανάπτυξη της τρίχας και δραστηριο-
ποιεί τα γονίδια που συµβάλλουν στην κερατινοποίησή της από 
την αρχή της δηµιουργίας της. Σε συνδυασµό µε τη βιταµίνη 
Β5, επιλεγµένη για τη δυναµωτική της δράση στην τρίχα, το 
προϊόν διεισδύει στην ίνα της, για να την ενυδατώσει και να 
τη δυναµώσει. Έτσι, διεγείρει την ανάπτυξη των µαλλιών και 
σταµατά την τριχόπτωση. ∆υνατά εκ των έσω, τα µαλλιά είναι 
πιο δυνατά και τονωµένα. ∆οκιµάστε το!

>FLERIANA ΑΠΟ ΤΗΝ POWER HEALTH

Ψείρες; Με το Fleriana τούς µένουν 15 λεπτά ζωής!



>ALMORA PLUS ΑΠΟ ΤΗΝ ELPEN

Ενυδάτωση µε ηλεκτρολύτες

Κυκλοφόρησε το Almora Plus σε νέα 
συσκευασία των 12 φακελίσκων. Ένα προϊόν 
ειδικής διατροφής, µε υπέροχη γεύση φρά-
ουλας, το οποίο περιέχει µείγµα ηλεκτρο-
λυτών και δεξτρόζης, που ενυδατώνει τον 
οργανισµό µε αποτελεσµατικό τρόπο, ανα-
πληρώνοντας τους ηλεκτρολύτες που έχει 
χάσει. Το Almora Plus µπορεί να χορηγη-
θεί σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
χρειάζεται αποκατάσταση ή/και συντήρηση 
υγρών και ηλεκτρολυτών, όπως είναι τα 
ελαφρά περιστατικά διάρροιας και γαστρε-
ντερικών διαταραχών, κατά την άθληση και 
την έντονη εργασία και σε περιόδους υψη-
λών θερµοκρασιών. Συνιστάται ακόµα και 
για βρέφη ή παιδιά.

Ένας ισορροπηµένος συνδυασµός από βιτα-
µίνες, µέταλλα και αµινοξέα, µαζί µε τζίν-
σενγκ και τζίνγκο µπιλόµπα, για µέγι- στο 
αποτέλεσµα στις σεξου-
αλικές επιδόσεις 
του άντρα και της 
γυναίκας. Το Sexovit 
δρα ως χαλαρωτικό, 
αυξάνει την αυτοπε-
ποίθηση και τη διέ-
γερση, έχει αφρο-
δισιακές ιδιότητες 
και αυξάνει τη libido 
καθώς και τη γονιµό-
τητα. ∆ρα µετά από τη 
χρήση λίγων µόνο ηµερών.

>SEXOVIT ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Ανεβάστε τη λίµπιντό σας

Η Apivita παρουσιάζει την ολοκληρωµένη 
της πρόταση για εντατική ενυδάτωση, ανα-
ζωογόνηση και προστασία από την πρόωρη 
γήρανση, µε υψηλά ποσοστά φυσικών συν-
θέσεων που αγγίζουν το 98%. Η νέα Aqua 
Vita προσφέρει άµεση ανάκτηση της υγρασίας 
που χάνει η επιδερµίδα καθηµερινά (24ωρη 
ενυδάτωση), αλλά και αύξηση της ικανότη-
τας διατήρησής της. Παράλληλα, αποκαθιστά 
και διατηρεί τη νεανικότητα και την οµορ-
φιά της επιδερµίδας, ενώ προστατεύει από 
την πρόωρη γήρανση και την περιβαλλοντική 
ρύπανση.

>AQUA VITA ΑΠΟ ΤΗΝ APIVITA

∆ίνει ζωή στην επιδερµίδα

>REDUFLUX AΠΟ ΤΗΝ BENEGAST

Ανακούφιση από την 
καούρα και τη δυσπεψία 
Το πιστοποιηµένο ιατροτεχνολογικό προϊόν περιέχει το 
100% φυσικό ενεργό συστατικό Phycodol™, ένα υψη-
λής ποιότητας αλγινικό εκχύλισµα φαιοφυκών. Ο µηχανι-
σµός δράσης του συστατικού Phycodol αλληλεπιδρά µε τα 
γαστρικά υγρά του στοµάχου, σχηµατίζοντας έναν ανώ-
τερο προστατευτικό φραγµό, ο οποίος καταστέλλει άµεσα 
την παλινδρόµηση των οξέων και παράλληλα εµποδίζει τον 
πόνο και τη δυσφορία. Το Redufl ux δεν περιέχει ζάχαρη και 
έχει δροσερή γεύση µέντας, ενώ διατίθεται από τα φαρµα-
κεία σε µασώµενα δισκία και σε υγρούς πόσιµους φακελί-
σκους. To προϊόν είναι κατάλληλο για ενήλικες, για παιδιά 
ηλικίας άνω των 12 ετών, για εγκύους, αλλά και κατά την 
περίοδο της γαλουχίας. 
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής της γυναίκας 
καθιστά αναγκαία την καθηµερινή υγιεινή 
της ευαίσθητης περιοχής. Το Lactal είναι ένα 
κολπικό τζελ, που περιέχει στη σύνθεσή του 
γαλακτικό οξύ και γλυκογόνο. Είναι ιδανικό 
για τη διατήρηση του φυσιολογικού pH στον 
κόλπο, την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
δυσάρεστων οσµών και την καταπολέµηση 
των παθολογικών εκκρίσεων, ενώ χρησιµο-
ποιείται για τη βακτηριακή κολπίτιδα, όπως 
και κατά τη διάρκεια ή µετά τη λήψη αντιβι-
οτικών. Το Lactal είναι απόλυτα ασφαλές και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί προληπτικά από 
γυναίκες κάθε ηλικίας. Επωφεληθείτε από την 
προσφορά του φθινοπώρου και αγοράστε το 
Lactal µε έκπτωση 20% µόνο στα φαρµακεία 
του δικτύου Pharma PLUS.

> LACTAL 

Aπαραίτητο και µετά
τις διακοπές σας
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