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Αγαπητοί αναγνώστες,

Στέλιος Μουσαµάς 
Γενικός ∆ιευθυντής Pharma PLUS

Σας καλωσορίζουµε στο φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού των φαρµακείων Pharma PLUS.

Τέλος διακοπών; Όχι ακριβώς, όταν µιλάµε για την πανέµορφη χώρα µας! Αυτή την εποχή ο καιρός 
στην Ελλάδα συνθέτει το ειδυλλιακότερο σκηνικό για διακοπές. Τα τοπία γλυκαίνουν από τον φθινοπω-
ρινό ήλιο, οι θάλασσες παραµένουν ζεστές για κολύµπι (τουλάχιστον για τον Σεπτέµβριο), τα θέρετρα 
γαληνεύουν από κόσµο και η γη χαρίζει τους πλέον πολύτιµους καρπούς της: το λάδι και το σταφύλι. 
Το φθινόπωρο η φύση στην Ελλάδα γίνεται µαγική. 

Στις αρχές του φθινόπωρου και για ολόκληρο τον Σεπτέµβριο γίνεται ο τρύγος και µπορείτε να πάρετε 
µέρος πατώντας σταφύλια, ενώ, προς το τέλος Σεπτεµβρίου και στις αρχές του Οκτώβρη, αν βρεθείτε 
στην Κρήτη, θα απολαύσετε τα ρακιζιά, όπου οι ντόπιοι αποστάζουν την περίφηµη τσικουδιά. Αργά 
το φθινόπωρο, τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο, οι διακοπές στην ηπειρωτική Ελλάδα σας επιφυ-
λάσσουν µια ευχάριστη έκπληξη: στους µεγάλους ελαιώνες θα δείτε τους ντόπιους να µαζεύουν τις 
ελιές. Η Ελλάδα το φθινόπωρο είναι απόλαυση!  

Με αυτές τις όµορφες σκέψεις, σας προτρέπουµε να περιηγηθείτε στα άρθρα του τεύχους που κρατάτε 
στα χέρια σας, που στόχο έχουν να σας συµβουλεύσουν και να σας ενηµερώσουν για θέµατα υγείας 
και οµορφιάς.

Στην ενότητα της υγείας, διαβάστε ένα ενδιαφέρον άρθρο για τα µάτια µε απλές συµβουλές για την 
προστασία τους. Το Alzheimer, µία νόσος που –δυστυχώς– παρουσιάζει συνεχή αύξηση τα τελευταία 
χρόνια, είναι το άρθρο του νέου σε ηλικία, αλλά εξαιρετικού φαρµακοποιού-επιστήµονα του δικτύου 
µας, Σταµέλου Πολυτάρχου. Τη σπουδαιότητα της άσκησης, ακόµα και σε µεγάλη ηλικία, αναδεικνύει 
το επόµενο άρθρο του περιοδικού, ενώ το τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, που απασχολεί ένα σηµα-
ντικότατο µέρος του πληθυσµού, αναλύεται αµέσως µετά. Για το πώς αντιµετωπίζουν την «κρίση της 
µέσης ηλικίας» οι σύγχρονοι µεσήλικες µας ενηµερώνει το αντίστοιχο άρθρο. Κλείνοντας την ενότητα 
της υγείας, µην ξεχάσετε να διαβάσετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την ώρα που το παιδί πάει 
για πρώτη φορά στον παιδικό σταθµό.

Στην ενότητα της οµορφιάς, λόγω της εποχής, το βασικό άρθρο-αφιέρωµα αφορά στην ενυδάτωση 
και την περιποίηση της επιδερµίδας µετά την «ταλαιπωρία» από τον ήλιο και τη θάλασσα. Το µασάζ 
προσώπου και τα οφέλη του είναι ένα θέµα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γυναικείο πληθυσµό, αλλά 
όχι µόνο. Τέλος, δε θα µπορούσε να λείψει το δισέλιδο µε τις νέες τάσεις στο µακιγιάζ για το φετινό 
φθινόπωρο.

Στην ενότητα “linked”, µάθετε τα νέα του δικτύου της Pharma PLUS και της αγοράς, διαβάστε τη 
συνέντευξη του φαρµακοποιού µας στην περιοχή των Εξαρχείων, και βρείτε ένα «ταξιδιάρικο» άρθρο 
για την όµορφη πόλη των Χανίων. 

Τα καλά νέα του δικτύου δεν σταµατούν εδώ. Το δίκτυό µας, πιστό στη δέσµευση για παροχή σωστών 
συµβουλών αλλά και καλών τιµών, σας καλεί στα φαρµακεία του, για να βρείτε τα καλύτερα προϊόντα 
της αγοράς σε εξαιρετικές τιµές. Σε κάθε σηµείο της Ελλάδας όπου υπάρχει ένα φαρµακείο Pharma 
PLUS, να είστε βέβαιοι ότι θα βρείτε την κατάλληλη λύση για την υγεία και την οµορφιά σας και µε τη 
χρήση της κάρτας του δικτύου +plus card θα κερδίσετε πόντους µε κάθε σας αγορά σε καλλυντικά, 
συµπληρώµατα διατροφής και άλλα παραφαρµακευτικά προϊόντα. Ανακαλύψτε τα φαρµακεία Pharma 
PLUS µε σήµα το σταυρό στην πορτοκαλί κάψουλα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να καλωσορίσω στο δίκτυο 3 νέα φαρµακεία: στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Αγία 
Βαρβάρα και στους Αµπελόκηπους, στο κέντρο της Αθήνας. Σύντοµα θα είναι έτοιµα να σας υποδε-
χθούν µε όλες τις υπηρεσίες του δικτύου Pharma PLUS.

Καλή ανάγνωση!
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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 

Τα σχόλιά σας είναι 
σηµαντικά για εµάς 
και λαµβάνονται 
υπόψη στη διαµόρ-
φωση κάθε τεύ-
χους. Mπορείτε να 
στέλνετε τις από-
ψεις και τις παρατη-
ρήσεις σας είτε στην 
ταχυδροµική διεύ-
θυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός Αγίας 
Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία, 
Αττική (υπόψη τµήµατος Marketing), 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pharmaplus@lavipharm.com.

www.pharmaplus.gr

∆είτε τη  στο Facebook• Άριστο περιβάλλον  
& άµεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευµένες συµβουλές  
και υπηρεσίες

www.facebook.com/pharmaplus.gr 

46

06

 linked
42
Pharma News
«Βρέχει» προσφορές στο δίκτυο Pharma PLUS.

44 
Συνέντευξη 
Ο φαρµακοποιός Χρήστος Παπαθανάσης  
µιλάει στο Link.

46
Χανιά 
Όχι τυχαία δηµοφιλής προορισµός.

48
What’s new
Τα νέα προϊόντα της αγοράς.

 οµορφιά
26
Ενυδάτωση
Τη χρειάζεται άµεσα το σώµα µας. 

30
Αναζωογόνηση
Πώς να «ξυπνήσετε» την οµορφιά σας.

36
Μασάζ προσώπου 
Απλές οδηγίες για ελαστική επιδερµίδα. 

38
Προτάσεις δώρων 
Τα καλύτερα της εποχής.

40
Fall 2015
Οι νέες τάσεις σε µακιγιάζ και χτενίσµατα 
από τις πασαρέλες σε Μιλάνο και Παρίσι.

30

 υγεία
06
Μάτια
Συµβουλές για την προστασία τους.

10
Alzheimer 
Τι βοηθά στην αντιµετώπιση της νόσου.

12
Fitness 
Η άσκηση στην τρίτη ηλικία.

16
Σακχαρώδης διαβήτης
Ενδείξεις µιας ύπουλης νόσου.

18
Καούρες  
43% των Ελλήνων τις έχει νιώσει. 

20
Πρωτάκια
Οδηγός επιβίωσης για ...γονείς.

22
Μεγαλώνω
Το άγχος των 50 και κάτι.



KAOYΡΕΣ
Ταλαιπωρούν 
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∆ΙΑΒΗΤΗΣ TYΠOY 2
Αυτό που λέµε «σάκχαρο»

ALZHEIMER
Η διατροφή 
που βοηθά

Για τα µάτια 
σας µόνο

Προστατέψτε τα µάτια σας 
σαν ...τα µάτια σας 
µε απλές συµβουλές.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΟΡΦΙΡΗ 

Φάτε καλά
Η προστασία των µατιών σας ξεκινά µε το φαγητό 
στο πιάτο σας. Αρκετές µελέτες υποστηρίζουν ότι 
θρεπτικά συστατικά όπως τα ω-3 λιπαρά οξέα, η 
λουτεΐνη, ο ψευδάργυρος και οι βιταµίνες C και Ε, 
βοηθούν στην προφύλαξη από την ηλικιακή φθορά 
που σχετίζεται µε προβλήµατα όρασης, όπως η εκφύ-
λιση της ωχράς κηλίδας και του καταρράκτη, όπως 
υποστηρίζουν αρκετές µελέτες. 

Ακολουθώντας µια καλά ισορροπηµένη διατροφή, 
µπορείτε επίσης να διατηρήσετε το σωστό βάρος, 
το οποίο µειώνει τις πιθανότητες να αναπτύξετε 
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ΥΓΕΙΑ

FITNESS
Η σωστή άσκηση  
στην τρίτη ηλικία

ασθένειες που σχετίζονται µε την παχυσαρ-
κία, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 
2. Ο διαβήτης είναι η κύρια αιτία τύφλωσης 
σε ενήλικες.

Σταµατήστε το κάπνισµα
Το κάπνισµα αυξάνει τις πιθανότητες να 
εµφανίσετε καταρράκτη, βλάβη του οπτι-
κού νεύρου και ωχρά κηλίδα. Εάν έχετε προ-
σπαθήσει στο παρελθόν να σταµατήσετε το 
κάπνισµα και το ξαναρχίσατε, απλά συνεχί-
στε να προσπαθείτε.

MEΓΑΛΩΝΩ
Το άγχος της 
µέσης ηλικίας

ΠΑΙ∆Ι
Προετοιµασία 
για τον παιδικό 
σταθµό
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Φοράτε πάντα γυαλιά ηλίου
Το σωστό είδος των γυαλιών ηλίου θα προστατεύ-
σει τα µάτια σας από την υπεριώδη ακτινοβολία 
του ήλιου και τις UV ακτίνες. Η υπερβολική έκθεση 
στην υπεριώδη ακτινοβολία αυξάνει τις πιθανό-
τητες να εµφανίσετε καταρράκτη ή και εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας. ∆ιαλέξτε τα γυαλιά ηλίου που 
εµποδίζουν 99% έως 100% τις UVA και UVB. Οι 
µεγάλοι φακοί προστατεύουν τα µάτια ακόµη και 
από το πλάι. Στην περίπτωση που φοράτε φακούς 
επαφής, παρότι ορισµένοι προσφέρουν προστα-
σία από τις UV ακτίνες, καλό είναι να φοράτε και 
τα γυαλιά ηλίου, για να εξασφαλίσετε µεγαλύτερη 
προστασία.

ΥΓΕΙΑ ΜATIA

Χρησιµοποιήστε 
µια οθόνη 
υπολογιστή 
που ελαχιστοποιεί 
την αντανάκλαση.

Γυαλιά ασφαλείας
Εάν εργάζεστε µε επικίνδυνα ή πτητικά υλικά, φορέ-
στε κάθε φορά προστατευτικά ή ασφαλείας γυαλιά. 
Ορισµένα σπορ, όπως οι ρακέτες, µπορεί να οδη-
γήσουν σε τραυµατισµό των µατιών. Φοράτε προ-
στατευτικά γυαλιά ή αθλητικά γυαλιά µε φακούς.

Μην το παρακάνετε στον υπολογιστή
Η χρήση υπολογιστή για υπερβολικά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µπορεί να προκαλέσει: 
• καταπόνηση των ματιών 
• θολή όραση 
• πρόβλημα εστίασης 
• ξηροφθαλμία 
• πονοκεφάλους.

 ● Βεβαιωθείτε ότι η συνταγή γυαλιών όρα-
σης ή φακών επαφής είναι εντός της προ-
τεινόµενης ηµεροµηνίας χρήσης και κατάλ-
ληλη για χρήση υπολογιστή.
 ● Μερικοί άνθρωποι κατά τη χρήση υπολογι-
στή µπορεί να χρειάζονται γυαλιά για καλύ-
τερη προστασία από το έντονο φως και την 
καταπόνηση των µατιών.
 ● Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας έτσι 
ώστε τα µάτια σας να είναι στο ίδιο ύψος 

µε το επάνω µέρος της οθόνης. Αυτό σας 
επιτρέπει να κοιτάζετε την οθόνη προς τα 
κάτω και ξεκουράζει τα µάτια σας.
 ● Προσπαθήστε να αποφύγετε το έντονο 
φως στον υπολογιστή σας από τα παρά-
θυρα και τα φώτα. Χρησιµοποιήστε µια 
οθόνη που ελαχιστοποιεί την αντανάκλαση, 
εάν χρειάζεται.
 ● Επιλέξτε µια άνετη, υποστηρικτική καρέ-
κλα. Τοποθετήστε την έτσι ώστε τα πόδια 

σας να πατάνε καλά στο πάτωµα.
 ● Αν τα µάτια σας είναι ξηρά, προσπαθήστε 
να τα ανοιγοκλείνετε λίγο περισσότερο από 
ότι συνήθως. Κάθε 20 λεπτά ξεκουράστε 
τα µάτια σας κοιτάζοντας µακριά σε από-
σταση περίπου 10 µέτρων για 20 δευτε-
ρόλεπτα. Τουλάχιστον κάθε 2 ώρες σηκω-
θείτε και κάνετε ένα διάλειµµα 15 λεπτών.
 ● Χρησιµοποιήστε ειδικά ενυδατικά κολλύρια 
για τα µάτια.

Μπροστά στον υπολογιστή: 
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ΥΓΕΙΑ ΤΑ +  ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Tα τελευταία χρόνια οι στατιστικές δείχνουν 
µια συνεχή αύξηση του ποσοστού των 
ανθρώπων που εµφανίζουν τη νόσο. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΜΕΛΟ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ

Alzheimer

Οι υψηλές 
δόσεις βιταµινών 
Β6, Β12 και 
φυλλικού οξέος 
αποτρέπουν 
την εµφάνιση 
και την εξέλιξη 
της νόσου.

H νόσος του Alzheimer, η οποία προσβάλλει πάνω 
από έναν στους 10 ανθρώπους άνω των 65 ετών 
και έναν στους 3 άνω των 85 ετών, είναι µια χρόνια 
νευροεκφυλιστική ασθένεια του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήµατος, η οποία αργά και προοδευτικά καταστρέ-
φει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Χαρακτηρίζεται από στα-
διακή απώλεια της µνήµης και περιορισµό των υπό-
λοιπων νοητικών λειτουργιών του εγκεφάλου, όπως 
η σκέψη και η οµιλία. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα συµπτώµατα της νόσου σε αρχικό στάδιο είναι 
σχετικά ήπια και συνήθως περνούν απαρατήρητα 
τόσο από τον ασθενή όσο και από το οικογενειακό 
του περιβάλλον. Με την εξέλιξη της ασθένειας, τα 
συµπτώµατα γίνονται εντονότερα ενώ εµφανίζονται 
νέα προβλήµατα, όπως η σύγχυση, οι αλλαγές στη 
διάθεση και ο αποπροσανατολισµός στον χώρο και 

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ:

Για τα συµπτώµατα 
και την πρόληψη 

της νόσου γράφει 
ο Σταµέλος 

Πολυτάρχου, 
φαρµακοποιός 

του ∆ικτύου 
Pharma PLUS.

στον χρόνο. Τελικά, ο ασθενής εξαρτάται ολοκληρω-
τικά από τους άλλους όσον αφορά τις δραστηριότη-
τες της καθηµερινής του ζωής.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Έχει αποδειχθεί ότι στα άτοµα που υποφέρουν από 
τη συγκεκριµένη νόσο παρατηρούνται µειωµένα επί-
πεδα ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή (χηµική 
ουσία υπεύθυνη για τη µεταβίβαση µηνυµάτων από 
το ένα κύτταρο στο άλλο) που παίζει σηµαντικό ρόλο 
στη µνηµονική διαδικασία.

Επιστήµονες γνωρίζουν πλέον ότι τα υψηλά επί-
πεδα της οµοκυστεΐνης –ενός µη πρωτεϊνικού αµινο-
ξέος– στο αίµα αποτελούν παράγοντα κινδύνου για 
την εµφάνιση της νόσου, καθώς και ότι τα συµπλη-
ρώµατα βιταµινών του συµπλέγµατος Β βοηθούν στη 
µείωση των επιπέδων της. Συγκεκριµένα, έρευνα του 
Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης έδειξε ότι οι υψηλές 

δόσεις βιταµινών Β6, Β12 και φυλλικού οξέος αποτρέ-
πουν την εµφάνιση και την εξέλιξη της νόσου. Επί-
σης, τα ω-3 λιπαρά και ειδικότερα το δοκοσαεξανοϊκό 
οξύ (DHA) µειώνουν τις πιθανότητες εµφάνισης της 
νόσου σε µεγαλύτερη ηλικία. Η λεκιθίνη παρέχει στα 
κύτταρα του εγκεφάλου την ακετυλοχολίνη, η οποία 
τα βοηθά να συνεχίσουν να επικοινωνούν µεταξύ 
τους, προλαµβάνοντας έτσι την έκπτωση της νοητι-
κής λειτουργίας. Τέλος, το Ginkgo Biloba ενισχύει τη 
µικροκυκλοφορία του εγκεφάλου και κατά συνέπεια 
την µνήµη, όµως θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυ-
τόχρονη λήψη του µε αντιπηκτικά.

Συµπερασµατικά, η νόσος του Alzheimer είναι µια 
µη ιάσιµη νόσος και η αντιµετώπισή της εξαρτάται 
από τον τρόπο εξέλιξής της. Η έγκαιρη διάγνωση και 
η πρόληψη παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφά-
λιση µιας καλής ποιότητας ζωής για τον ασθενή και 
το οικείο του περιβάλλον.

∆

ΙΑΤ Ρ Ο Φ
Η

Σ

ΤΑ

ΤΗΣ
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ΥΓΕΙΑ FITNESS

Η σηµασία της άσκησης σε οποιαδήποτε ηλικία 
δεν µπορεί να υποτιµηθεί. Τα οφέλη της για 
τη σωµατική και ψυχική υγεία, καθώς και για 
τη συναισθηµατική ευεξία είναι αµέτρητα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ

Άσκηση για πάντα

To πρόγραµµα 
άσκησης που 
θα ακολουθήσετε 
πρέπει να 
είναι απόλυτα 
προσαρµοσµένο 
στις ανάγκες σας, 
αλλά και στις 
δυνατότητές σας. 

Mens sana in corpore sano («νοῦς ὑγιής ἐν σώµατι 
ὑγιεῖ») είπε πρώτος ο Ρωµαίος σατιρικός ποιητής 
Γιουβενάλης, στην προσπάθειά του να πείσει τους 
συµπολίτες του να ζήσουν ενάρετα, επισηµαίνοντας 
την αξία ενός υγιούς σώµατος. Σήµερα οι περισσό-
τεροι από εµάς γνωρίζουµε και κατανοούµε τη σηµα-
σία που έχει η σωστή και συστηµατική άσκηση για 
την ποιότητα της ζωής µας. Αν µάλιστα η υγεία ενός 
ατόµου το επιτρέπει, επιβάλλεται να ασκείται και µετά 
την ηλικία των 65 ετών. 

Μετά τη διακοπή της εργασιακής ζωής και µε το 
πέρασµα των ετών, ο οργανισµός εµφανίζει σταδιακά 
προβλήµατα, τα οποία οφείλονται στην αδυναµία του 
σώµατος και στη µείωση της µυϊκής µάζας. Η σαρκο-
πενία �δηλαδή η απώλεια της µυϊκής µάζας, µε την 
αύξηση της ηλικίας� σχετίζεται µε µειωµένη µυϊκή 
δύναµη, συσταλτικότητα, αντοχή, αιµάτωση, αλλά 
και µε µειωµένη ικανότητα µεταβολισµού των απο-
θηκευµένων ενεργειακών συστατικών του σώµατος, 

καθώς και µε αίσθηµα κόπωσης. Η αντιµετώπισή της 
µπορεί να γίνει διαιτητικά. Ωστόσο, η πιο αποτελεσµα-
τική µέθοδος είναι η άσκηση, η οποία αποδεδειγµένα 
µειώνει τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών παθήσεων, 
διατηρεί την αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα 
και προλαµβάνει σε µεγάλο βαθµό τα εγκεφαλικά 
επεισόδια, την εµφάνιση σακχαρώδη διαβήτη, την 
παχυσαρκία, τις νόσους του αναπνευστικού συστή-
µατος, ακόµα και κάποιες µορφές καρκίνου. Επίσης, 
συµβάλλει στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης και στον 
έλεγχο των αισθηµάτων της µοναξιάς και της ανασφά-
λειας, που ελλοχεύουν µετά τη διακοπή της εργασίας. 
Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση, εκτός από 
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, αυξάνει και το 
προσδόκιµό της έως και 3,5 χρόνια. 

Tο κατάλληλο πρόγραµµα
To πρόγραµµα άσκησης που θα ακολουθήσετε θα 
πρέπει να είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανά-
γκες σας, αλλά και στις δυνατότητές σας, όπως αυτές 
θα προκύψουν έπειτα από προσεκτικό ιατρικό έλεγχο. 
Ιδανικές είναι οι ασκήσεις που γυµνάζουν µεγάλες µυϊ-
κές οµάδες, όπως το βάδισµα, το τζόκινγκ, ο χορός, 
η ποδηλασία και η κολύµβηση, καθώς η εκγύµναση 

µικρότερων µυϊκών οµάδων οδηγεί σε µεγαλύτερη 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Βασικό είναι επίσης 
το είδος της γυµναστικής να ταιριάζει µε την ιδιοσυ-
γκρασία σας, και κατ’ επέκταση µε την καθηµερινό-
τητά σας, έτσι ώστε η άσκηση να συνοδεύεται και από 
αισθήµατα απόλαυσης. Αν, για παράδειγµα, σας αρέ-
σει η επαφή µε τη φύση, επιλέξτε το περπάτηµα, το 
ποδήλατο ή το τζόκινγκ. Αν είστε λάτρης της θάλασ-
σας, επιδοθείτε στο κολύµπι, ενώ, αν σας αρέσει η 
µουσική, δοκιµάστε τον χορό. Απαραίτητη είναι η 
συµβουλή του προσωπικού σας ιατρού, ο οποίος θα 
σας καθοδηγήσει για το είδος της γυµναστικής που 
είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σας.

Με την πάροδο του χρόνου, η ευλυγισία του σώµα-
τος σταδιακά µειώνεται. Σύµφωνα όµως µε µελέ-
τες, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ευλυγισίας, 
εφόσον επιδοθείτε σε ασκήσεις τεντώµατος, δηλαδή 
stretching, ιδιαίτερα στις αρθρώσεις του αυχένα, των 
ώµων, των καρπών, των ισχίων και των αστραγάλων. 

Η ιδανική συχνότητα και ένταση
Η ιδανική συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση της 
άσκησης για ανθρώπους µεγάλης ηλικίας δεν είναι 
αυστηρά καθορισµένες, καθώς εξαρτώνται από την 
ήδη υπάρχουσα φυσική κατάσταση και υγεία τους. 
Ένας µέσος όρος που απευθύνεται σε υγιή άτοµα 
είναι 2 µε 3 ηµέρες άσκησης την εβδοµάδα, διάρ-
κειας 20 µε 30 λεπτών. Για εκείνους που δεν γυµνά-
ζονται συνιστάται να ξεκινήσουν αργά και σταδιακά 
την ενασχόλησή τους µε την άσκηση. Στην αρχή, 5 
µε 10 λεπτά 2 µε 3 φορές εβδοµάδα είναι αρκετά. 

Για να οριστεί η σωστή ένταση της άσκησης, πρέπει 
να προηγηθεί η δοκιµασία κοπώσεως. Η φυσιολογική 
καρδιακή συχνότητα που συνιστάται κυµαίνεται στο 
60-80% της µέγιστης καρδιακής. Αν στη δοκιµασία 
κόπωσης διαγνωστεί κάποιο πρόβληµα, θα πρέπει η 
ένταση της άσκησης να περιοριστεί –ανάλογα µε την 
έκταση και το είδος του προβλήµατος– σε βαθµό που 
να αντιστοιχεί το πολύ στο 50% της µέγιστης καρ-
διακής συχνότητας. 

Η σωστή προετοιµασία, οι κατάλληλες ώρες
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η προετοιµασία του σώµατος 
πριν από την άσκηση, δηλαδή η καλή προθέρµανση. Οι 

ξαφνικές, γρήγορες και απότοµες κινήσεις θα πρέπει 
να αποφεύγονται, ενώ τα διαλείµµατα χαλάρωσης µετά 
από έντονη άσκηση είναι απαραίτητα. Μετά το τέλος 
της άσκησης, αφιερώστε 5 µε 10 λεπτά στην αποθε-
ραπεία, κάνοντας διατάσεις, για να χαλαρώσουν οι 
µύες και να αποφύγετε τα πιασίµατα. Επιπλέον, απαι-
τείται περισσότερος χρόνος για την επαναφορά της 
καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης σε 
φυσιολογικά επίπεδα µετά την άσκηση σε σχέση µε 
αυτόν που χρειάζονται νεότερα άτοµα. 

Για την άσκησή σας αποφύγετε τις πρωινές ώρες, 
καθώς κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα σας ακολουθεί 
ένα αίσθηµα κούρασης. Για πιο ικανοποιητικά αποτε-
λέσµατα, οφείλετε να συνοδεύετε τη γυµναστική µε 
µια ισορροπηµένη διατροφή, πάντα µε την καθοδή-
γηση του ιατρού σας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε πιο συχνά «µακάρι 
να το είχα κάνει αυτό» αντί για «ευτυχώς που το 
έκανα». Μην είστε ένας από αυτούς.  
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Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι  
µια συνηθισµένη ασθένεια για συνηθισµένους 
ανθρώπους, που συχνά εµφανίζεται σιωπηλά. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

ΥΓΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ

εξανθήµατα κ.ά. Το αιµατολογικό εργαστήριο και 
µια σειρά εξετάσεων δίνουν την απάντηση στην 
ερώτηση «έχω σάκχαρο;». 
Πρωινή µέτρηση σακχάρου νηστείας: Συστή-
νεται 12ωρη νηστεία πριν από την εξέταση. Οι 
φυσιολογικές τιµές του σακχάρου νηστείας κυµαί-
νονται από 60 mg/dl έως 110 mg/dl. Με πάνω από 
125 mg/dl (Aµερικανική ∆ιαβητολογική Eταιρεία) 
ή πάνω από 140 mg/dl (Παγκόσµιος Oργανισµός 
Yγείας), απευθύνεστε στον παθολόγο σας ή σε έναν 
ενδοκρινολόγο, ο οποίος θα σας συστήσει µια εξέ-
ταση που ονοµάζεται δοκιµασία ανοχής γλυκόζης.  
∆οκιµασία ανοχής γλυκόζης: Περιλαµβάνει 
περισσότερες από µία αιµοληψίες, προκειµένου 
να διερευνηθούν οι αυξοµειώσεις της γλυκόζης 
στο αίµα πριν και µετά τη λήψη της. Αν η τιµή του 
σακχάρου στη δεύτερη µέτρηση βρεθεί µεγαλύ-
τερη από 140 mg/dl, τότε µιλάµε για διαταραχή 
της ανοχής της γλυκόζης, η οποία είναι ο προθά-
λαµος του διαβήτη. Αν η τιµή είναι µεγαλύτερη 
από 200 mg/dl, µιλάµε για την ύπαρξη διαβήτη.
Εξέταση γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης 
(HbA1c): Πρόκειται για απλή αιµατολογική εξέ-
ταση µε την οποία παρακολουθείται η ρύθµιση του 
σακχάρου αίµατος, καθώς αντικατοπτρίζει τη µέση 
τιµή σακχάρου αίµατος τους 3 µήνες πριν από την 
εξέταση. Τιµές HbA 1c < 6% θεωρούνται ενδει-
κτικές καλού γλυκαιµικού ελέγχου. 

Σάκχαρο

Σάκχαρο έχουµε όλοι. Αυξηµένο σάκχαρο έχουν οι 
διαβητικοί, οι πάσχοντες δηλαδή από σακχαρώδη 
διαβήτη, τη µεταβολική ασθένεια η οποία στον ανε-
πτυγµένο κόσµο παίρνει διαστάσεις επιδηµίας και 
χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του 
σακχάρου στο αίµα και διαταραχή του µεταβολι-
σµού της γλυκόζης. Εκτός από τον διαβήτη τύπου 1 
(γνωστός παλαιότερα ως ινσουλινοεξαρτώµενος ή 
νεανικός διαβήτης) και τον διαβήτη κύησης, ο δια-
βήτης τύπου 2 θεωρείται ασθένεια τρόπου ζωής.

Εκτιµάται ότι περισσότεροι από 250 εκατ. 
άνθρωποι ζουν µε διαβήτη, ενώ προβλέπεται ότι 
ο αριθµός αυτός θα φτάσει τα 380 εκατ. µέχρι το 
2025, καθώς κάθε χρόνο στη λίστα προστίθενται 
επιπλέον 7 εκατ. άνθρωποι. Τι φταίει; Ο τρόπος 
ζωής, αποφαίνονται οι επιστήµονες: δηλαδή η 
κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης και η συνα-
κόλουθη παχυσαρκία. Για κάθε κιλό αύξησης του 
βάρους πάνω από το φυσιολογικό ο κίνδυνος δια-
βήτη αυξάνεται σχεδόν κατά 10%. 

Αν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και δεν 
το γνωρίζετε, πιθανόν να είστε ασυµπτωµατικός, 
όπως συµβαίνει στο αρχικό στάδιο της νόσου. 
Μπορεί επίσης να παρουσιάζετε κάποια συνηθι-
σµένα συµπτώµατα στα οποία δεν δίνετε σηµασία: 
µεγαλύτερη δίψα (και περισσότερες επισκέψεις 
στην τουαλέτα, ιδιαίτερα τη νύχτα), αίσθηµα κού-
ρασης και υπνηλίας, ασυνήθιστη πείνα, αλλαγές 
στο βάρος, εκνευρισµό, φαγούρα, τραύµατα που 
αργούν να επουλωθούν, µολύνσεις του δέρµατος, 

Αν είστε πάνω από 40, µάλλον ευτραφής, µε κληρονοµικό ιστορικό διαβήτη τύπου 2 
και ανεβασµένες τιµές στις εξετάσεις, πιθανόν να βρίσκεστε σε κατάσταση «προδια-
βήτη». Αν αλλάξετε τρόπο ζωής, οι πιθανότητες να µην περάσετε στο στρατόπεδο 
των διαβητικών είναι µε το µέρος σας: 
• Μείωση βάρους µε ισορροπηµένο διαιτολόγιο. Όσοι ακολουθούν διατροφή 
πλούσια σε φυτικές ίνες και σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή τη Μεσογειακή 
∆ιατροφή, βελτιώνουν τον έλεγχο του σακχάρου τους κατά 95%. 
• Άσκηση. Η έλλειψή της αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη κατά 25%. 
Αντίθετα, άνθρωποι µε προδιάθεση διαβήτη, ακόµη και αν παρουσιάζουν ελαφρώς 
ανεβασµένες τιµές στις εξετάσεις, έχουν 40% λιγότερες πιθανότητες να τον εµφα-
νίσουν αν περπατούν 30-40 λεπτά την ηµέρα. Έρευνες καταδεικνύουν πτώση κατά 
20-30% των επιπέδων σακχάρου µετά από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.

«Είμαι στο όριο»

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%B6%CE%B7
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Οι συχνές καούρες είναι το κυριότερο σύµπτωµα 
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης,
που ταλαιπωρεί 4 στους 10  Έλληνες. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΟΡΦΙΡΗ

ΥΓΕΙΑ ΠΕΨΗ

διευκολύνεται η «άνοδος» του περιεχοµένου του 
στοµάχου προς τον οισοφάγο. Aν θέλετε να ξεκου-
ραστείτε, βάλτε δύο µαξιλάρια στην πλάτη, ώστε να 
είστε ανασηκωµένοι.   
• Κάντε µια βόλτα. Μια ήπια δραστηριότητα µετά 
το φαγητό, όπως ένας χαλαρός περίπατος, ωθεί το 
περιεχόµενο του στοµάχου προς το έντερο. 
• Ελέγξτε το βάρος σας. Το περιττό βάρος, ιδίως 
όταν συσσωρεύεται στον κορµό, πιέζει το στοµάχι, 
διευκολύνοντας τη γαστροοισοφαγική παλινδρό-
µηση. Οι υπέρβαροι τείνουν να έχουν πιο χαλαρό 
οισοφαγικό σφιγκτήρα και να ταλαιπωρούνται έως 
και 2-3 φορές συχνότερα από καούρες.
• Φοράτε χαλαρά ρούχα. Τα ρούχα που πιέζουν 
την κοιλιά µπορεί να αυξήσουν την ενδοκοιλιακή 
πίεση και να προκαλέσουν παλινδρόµηση. 
Τα φάρµακα που ανακουφίζουν  
Εάν δεν ταλαιπωρείστε από καούρες και απλώς 
θέλετε να πάρετε κάτι για να ανακουφιστείτε άµεσα, 
επειδή π.χ. φάγατε πολύ στο γιορτινό τραπέζι, τότε 
έχετε να επιλέξετε από δύο κατηγορίες φαρµάκων:  
Αντιόξινα: Καταστέλλουν την παραγωγή των οξέων 
του στοµάχου και προκαλούν ανακούφιση σε λιγό-
τερο από µία ώρα. 
Αλγινικά: Πρόκειται για νεότερη κατηγορία φαρµά-
κων που δεν καταστέλλουν την παραγωγή γαστρι-
κού οξέος, αλλά το παρεµποδίζουν να παλινδροµή-
σει, δηµιουργώντας ένα στρώµα τζελ στο στοµάχι. 
∆ρουν εντός 5 λεπτών. 

Οι καούρες συνήθως παρουσιάζονται µετά από ένα 
βαρύ και πικάντικο γεύµα, καθώς και όταν ξαπλώ-
νουµε ή καπνίζουµε αµέσως µετά το φαγητό. Οφεί-
λονται στην παλινδρόµηση του όξινου περιεχοµένου 
του στοµάχου προς τον οισοφάγο. Αυτό συµβαί-
νει εξαιτίας της χαλάρωσης του οισοφαγικού σφι-
γκτήρα, που κανονικά «κλείνει» µόλις περάσει η 
τροφή. εάν παραµείνει «ανοιχτός», τότε το φαγητό 
«ανεβαίνει» από το στοµάχι και νιώθουµε ένα κάψιµο 
στον οισοφάγο. Οι συχνές καούρες είναι το κυριό-
τερο σύµπτωµα της γαστροοισοφαγικής παλινδρό-
µησης, της πάθησης που οφείλεται στην κακή λει-
τουργία του οισοφαγικού σφιγκτήρα.
Πώς να τις αποφύγετε  
• Μην καπνίζετε αµέσως µετά το φαγητό, αποφύ-
γετε τα αναψυκτικά και καταναλώνετε αλκοόλ µε 
µέτρο. Η νικοτίνη, τα αεριούχα ποτά και το αλκοόλ 
χαλαρώνουν τον οισοφαγικό σφιγκτήρα, επιτρέπο-
ντας στο φαγητό να «ανέβει» από το στοµάχι.
• Μη φορτώνετε το στοµάχι. Προτιµάτε τα µικρά 
γεύµατα, µασάτε καλά και χωρίς βιασύνη.
• Μην ξαπλώνετε αµέσως µετά το φαγητό, καθώς 

Η νικοτίνη και 
το αλκοόλ 
χαλαρώνουν 
τον οισοφαγικό 
σφιγκτήρα, 
επιστρέποντας 
στο φαγητό 
να «ανέβει» 
από το στοµάχι.

Απαλλαγείτε 
από τις καούρες



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ�ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2120 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ�ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Οδηγός επιβίωσης για νεόκοπους γονείς  
και τα βλαστάρια τους που θα περάσουν για 
πρώτη φορά το κατώφλι του µικρού σχολείου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι

να γράφει σωστά. Επίσης, σε έναν παιδικό σταθµό 
που πληροί τις προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας 
εντοπίζονται πρώιµα θέµατα οµιλίας, κίνησης και 
κοινωνικοποίησης. 

Η ώρα του αποχωρισµού
Έχετε κάνει την εγγραφή, έχετε αγοράσει το πρώτο 
του λιλιπούτειο σακίδιο και, από την παραλία ακόµη, 
έχετε πει απ’ έξω-απ’ έξω στο παιδί: «Τι ωραία που 
θα πας στον παιδικό σταθµό…, θα κάνεις φίλους…, 
εκεί έχει πολλά παιχνίδια, καλές δασκάλες…». Τις 
περισσότερες φορές οι γονείς τα λένε όλα αυτά 
για να τα πιστέψουν οι ίδιοι, αφού αυτοί είναι που 
βιώνουν πρώτοι το άγχος του αποχωρισµού. Και, 
όπως επισηµαίνουν οι ειδικοί (θα σας το πουν και οι 
υπεύθυνοι του παιδικού σταθµού), µόνο αν πιστέ-
ψουν οι γονείς στα ευεργετήµατα του µικρού αυτού 
σχολείου, θα απελευθερωθεί και το παιδί και θα 
καλοδεχτεί τη νέα του, ανεξάρτητη, ζωή. 

Σε αρκετές περιπτώσεις η καινούργια αυτή ζωή 
συνδυάζεται µε πολλές παράλληλες αλλαγές και 
παράπλευρες απώλειες. Ο φηµισµένος Βρετανός 
ψυχολόγος Μάρτιν Χέρµπερτ, στο βιβλίο «Ψυχολο-
γικά προβλήµατα παιδικής ηλικίας» (Ελληνικά Γράµ-
µατα, 1998), αναφέρει ότι ο παιδικός σταθµός ή το 
νηπιαγωγείο συνοδεύονται από µια σειρά αλλαγών 

Πρώτη στάση: 
παιδικός σταθµός!

Μάθε, παιδί µου, ανεξαρτησία
«Μα δεν είναι µικρό;» θυµάµαι τη µητέρα µου να 
λέει για την τετραπέρατη εγγονή της που έκλεινε 
σε λίγες εβδοµάδες τα τρία και ετοιµαζόταν για τον 
παιδικό σταθµό. «Εσένα σε στείλαµε στα πέντε…» 
Ναι, αλλά τότε τα παιδιά έµεναν σπίτι και αντάλ-
λασσαν επισκέψεις σε φίλους και θείους, όπου 
έπαιζαν µε γειτονόπουλα και ξαδέλφια, και το κυρι-
ότερο δεν πήγαιναν σε ένα απαιτητικό νηπιαγω-
γείο, όπου θα έπρεπε στα πέντε τους να ξεκινούν 
γραφή –µην πω και ανάγνωση. Καθώς τώρα το 
νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό (ακαδηµαϊκά µοιά-
ζει περισσότερο µε την πρώτη δηµοτικού αλλοτι-
νών χρόνων), το παιδί πρέπει στην ηλικία 5 ετών 
να διαχειρίζεται σύνθετα συναισθήµατα και κατα-
στάσεις: να ξέρει να διεκδικεί αλλά και να υποχω-
ρεί, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, να συγχρωτίζεται 
και να ασκείται στην αυτοσυγκράτηση, και βέβαια 
πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες τόσο στην αδρή 
όσο και στη λεπτή κινητική, προκειµένου να µάθει 
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στην οικογενειακή ζωή. Συνήθως συµπίπτουν µε 
την επιστροφή της µητέρας στην εργασία ή µε την 
απόκτηση ενός ακόµη παιδιού. Η αποµάκρυνση 
του παιδιού από το σπίτι είναι δυσκολότερη όταν 
αυτό δεν έχει συµπληρώσει ακόµη τα δύο του χρό-
νια, και κυρίως όταν συµπίπτει µε τον ερχοµό ενός 
νέου µωρού στο σπίτι. Να σηµειωθεί ότι το άγχος 
του αποχωρισµού εµφανίζεται περίπου στην ηλικία 
των 7 µηνών, κορυφώνεται µεταξύ του 13ου και του 
24ου µήνα και στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί. 

Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις όπου ο αποχωρι-
σµός είναι πιο σκληρός για τη µητέρα απ’ ό,τι για το 
παιδί, εξαιτίας των ενοχών που ενδεχοµένως νιώθει 
(«µήπως το εγκαταλείπω;»), του άγχους της («θα τα 
καταφέρει;») ή της θλίψης της, η οποία µπορεί να 
πηγάζει από το γεγονός της αποµάκρυνσης του παι-
διού από κοντά της. Οι έµπειροι παιδαγωγοί συµ-
φωνούν ότι το άγχος του παιδιού να αποχωριστεί 
τους γονείς του και οι δυσκολίες προσαρµογής του 
στο σχολείο συνδέονται άµεσα µε το γονεϊκό άγχος 
υπερπροστατευτικών ενηλίκων, οι οποίοι δεν αφή-
νουν τα παιδιά τους να πάρουν πρωτοβουλίες και 
τα κρατούν εξαρτηµένα, µε το άλλοθι ότι τα προ-
στατεύουν από ενδεχόµενους κινδύνους. 

Με τη συνεργασία της νηπιαγωγού-παιδαγωγού 
Άννας Μπαµίχα.

Tα Dos & Don’ts για να 
περάσετε τον «σκόπελο» 
µε όσο το δυνατόν λιγότερες 
απώλειες ηθικού: 

• Επιλέξτε έναν παιδικό σταθμό που να ταιριάζει σε 
εσάς και στο παιδί σας. Ει δυνατόν, µάλιστα, αυτός ο σταθ-
µός να έχει και καλοκαιρινό τµήµα προσαρµογής, δηλαδή 
να απασχολεί δηµιουργικά για µερικές ηµέρες το καλοκαίρι 
τους «νεοσύλλεκτους» του Σεπτεµβρίου, προκειµένου να 
εξοικειωθούν µε τον χώρο και τους παιδαγωγούς. 
• Να σκέφτεστε και να μιλάτε θετικά στο παιδί σας 
για το µικρό σχολείο. Είναι το µέρος όπου θα παίζει και θα 
µαθαίνει παρέα µε άλλα παιδάκια, που θα γίνουν φίλοι του. 
• Στη διάρκεια της προσαρµογής να ακολουθείτε τις 
οδηγίες των υπευθύνων του σταθµού. Συχνά εκείνοι 
ξέρουν αυτό που οι γονείς νοµίζουν ότι ξέρουν.
• Η προσαρµογή είναι µια διαδικασία που δεν αφορά 
μόνο το παιδί αλλά και τον γονέα, συνήθως τη 
μητέρα, η οποία αποχωρίζεται το νήπιο πηγαίνοντάς το 
στο πρώτο του σχολείο. Αν νιώθετε ότι οι φόβοι σας είναι 
τέτοιοι που δεν θα σας αφήσουν να αποχωριστείτε το παιδί 
σας, συζητήστε το µε κάποιον ειδικό.
• Η περίοδος της προσαρµογής είναι µικρότερη και λιγό-
τερο επώδυνη αν το παιδί έχει συνηθίσει σε μικρούς 
αποχωρισµούς –το αφήνετε σπίτι µε τη γιαγιά ή µε 
κάποιο άλλο πρόσωπο για να πάτε για ψώνια. Είναι επί-
σης λιγότερο οδυνηρή αν το παιδί έχει «µπολιαστεί» στην 
επαφή µε πολλά πρόσωπα – είστε κοινωνικοί και το σπίτι 
σας είναι ανοιχτό σε φίλους. 
• Τις πρώτες ηµέρες της προσαρµογής µη διστάσετε να 
του δώσετε µαζί του το αγαπηµένο του παιχνίδι. Είναι αυτό 
που οι ψυχολόγοι ονοµάζουν «µεταβατικό» αντικείµενο, 
το οποίο θα του δώσει την απαραίτητη ασφάλεια σε έναν 
ελάχιστα γνωστό κόσµο.
• Η συνήθης διαδικασία προσαρμογής είναι η εξής: 
Το παιδί πηγαίνει στο σχολείο συνοδευόµενο από τη µαµά 
ή τον µπαµπά. Εκείνοι µένουν για λίγο µαζί του και, ανά-
λογα µε το πρόγραµµα του σχολείου, φεύγουν λέγοντας 
κάτι σαν «πάω να πάρω έναν χυµό και έρχοµαι» ή «πάω να 
παρκάρω καλύτερα το αυτοκίνητο», για να επιστρέψουν σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος απουσίας δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το µισάωρο την πρώτη φορά που το παιδί 
θα µείνει µόνο του. 
• Το µεγαλύτερο λάθος των γονιών είναι να φεύγουν 
από το σχολείο στα κρυφά, «για να µην κλάψει». Αντί-
θετα, όταν η νηπιαγωγός σάς ζητήσει να αποχωρήσετε, θα 
πρέπει να ενηµερώσετε το παιδί σας γι’ αυτό και να το δια-
βεβαιώσετε ότι θα επιστρέψετε, για να το πάρετε στο τέλος 
της ηµέρας. Μόνο έτσι το παιδί θα εµπιστευτεί το σχολείο 
και κυρίως δεν θα χάσετε εσείς τη φερεγγυότητά σας.
• Μη λυγίσετε στα κλάματα του παιδιού σας. Κάντε 
µια σαφή, σύντοµη και τρυφερή συζήτηση και αφήστε το 
στα χέρια της νηπιαγωγού. Αν το παιδί καταλάβει ότι µε τα 
δάκρυά του σας καταφέρνει, την επόµενη φορά θα κλαίει 
µε λυγµούς. Μη φτάνετε όµως στο άλλο άκρο της σκληρό-
τητας. Μέτρον άριστον.
• Υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί, µετά από λίγες 
ηµέρες παραµονής του στο σχολείο, και ενώ όλα φαίνονται 
να εξελίσσονται οµαλά στην προσαρµογή του, αρνείται να 
πάει σχολείο. Μην υποκύψετε στα παρακάλια. Το σχολείο, 
ακόµη και αυτός ο µικρός παιδικός σταθµός, είναι ένας 
τόπος χαράς και ψυχαγωγίας, αλλά δεν είναι παιδική χαρά. 
Το παιδί “δεσµεύεται” ότι θα το παρακολουθεί. 

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι

Το άγχος 
του παιδιού 
συνδέεται 
άµεσα µε το 
γονεϊκό άγχος 
υπερπροστα-
τευτικών 
ενηλίκων.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ�ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  2524 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ�ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η «κρίση της µέσης ηλικίας» 
είναι υπαρκτή ή µήπως είναι 
η δικαιολογία των κακοµαθηµένων 
ενηλίκων να γκρινιάζουµε ή 
να επαναστατούµε χωρίς αιτία; 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Μαµά, γερνάω

«Το ταξίδι της 
ανακάλυψης 
δεν σηµαίνει 
να ψάχνεις 
καινούργια 
µέρη, αλλά να 
έχεις καινούργια 
µάτια». 
-Μαρσέλ Προυστ

καθοµιλουµένη στα τέλη της δεκαετίας του ’70 µε 
το βιβλίο «Οι εποχές της ζωής ενός ανθρώπου» του 
Αµερικανού ψυχολόγου Ντάνιελ Λέβινσον. Σε αυτό, 
µεσήλικες άνδρες αγωνίζονταν να µεταβούν σε µια 
χρονική στιγµή όπου κανείς δεν είναι πια νέος, αλλά 
ούτε και µεγάλος. Ο Λέβινσον πίστευε ότι η κρίση 
της µέσης ηλικίας εµφανίζεται από τα 40 έως τα 45, 
ως αποτέλεσµα της αναπόφευκτης σύγκρισης των 
νεανικών ονείρων ενός ανθρώπου και της ενήλικης 
ζωής του. Η επανεξέταση της ζωής είναι επώδυνη 
διαδικασία: προκαλεί κατάθλιψη, άγχος, αλλά και την 
απελπισµένη επιθυµία τού «τώρα ή ποτέ». 

Στις µελέτες του ο Λέβινσον αναφερόταν κυρίως σε 
άνδρες, θεωρώντας –όπως αρκετοί συνάδελφοί του– 
ότι αυτοί πλήττονται περισσότερο από αυτή την κρίση, 
ίσως γιατί ακόµη και σήµερα το θέµα «καριέρα» είναι 
στερεοτυπικά το άντρο των αρσενικών της φυλής. 
Κι εκεί, γύρω στα 45, η καριέρα αποτιµάται, και είτε 
απογειώνεται είτε καθηλώνεται. Οι γυναίκες, ακόµη 

είδωλό µου στον καθρέφτη µε παλιές φωτογραφίες, 
να αναλογίζοµαι όσα έχω ή δεν έχω κάνει, να νιώθω 
στάσιµη ή µετέωρη, να νοσταλγώ –συµπτώµατα της 
«κρίσης της µέσης ηλικίας», λένε οι ειδικοί, και αποφά-
σισα να υλοποιήσω κάποια από τα παλιά σχέδια. Όσα 
µε αφορούν ακόµη. (∆ηλαδή, όχι τα µαθήµατα πιάνου.)

Οι µεσήλικες µπορούν καλύτερα;
«Όταν είναι κανείς νέος, είναι πολύ νωρίς. Όταν είναι 
γέρος, είναι πολύ αργά». Η φράση αποδίδεται στον 
κυνικό φιλόσοφο ∆ιογένη, και δεν µπορείς παρά να 
συµφωνήσεις µαζί της. Όλοι όσοι έχουµε περάσει τα 
σαράντα ξέρουµε πόσο νωρίς ήταν για όλα κάποτε. 
Πόσα λάθη κάναµε επειδή δεν ξέραµε… Σήµερα ως  
µεσήλικες έχουµε όλα τα εφόδια για να ζήσουµε τα 
καλύτερά µας χρόνια. Τότε, γιατί δεν µπορούµε; Είναι 
το σώµα ή το πνεύµα που φθείρεται; Ή µήπως είναι 
τα κοινωνικά στερεότυπα που µας ζώνουν σαν φίδια; 
Η φράση «κρίση της µέσης ηλικίας» µπήκε στην  

και αν έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στον επαγγελµα-
τικό τοµέα, κρίνονται δραµατικά από την εµφάνισή 
τους. Στην εποχή µας ένα “φθαρµένο” ανδρικό πρό-
σωπο είναι γοητεία, ένα “σπασµένο” γυναικείο πρό-
σωπο χρήζει ιατρικών παρεµβάσεων. Τι κοινό έχουν 
οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι σε τέτοιου είδους 
κρίσεις; Πιθανότατα τη ναρκισσιστική συµπεριφορά, 
λένε οι ειδικοί. Όσο πιο νάρκισσος είναι κανείς, τόσο 
λιγότερο εµβαθύνει. Και η µέση ηλικία απαιτεί εµβά-
θυνση και αυτοκριτική, όχι αυτοθαυµασµό.

Το στοίχηµα 
Αναθεώρηση, επανατοποθέτηση, ανακεφαλαίωση, 
ανατροπή… Οι λέξεις που περιέχουν το συνθετικό 
«ανα-» είναι το αντίδοτο στην κρίση µέσης ηλικίας. 
Γύρω στα 45 µπορείτε να κοιτάξετε πίσω µε ασφά-
λεια, να καταλάβετε τι κάνατε και τι παραλείψατε, και 
να επαναδιαπραγµατευτείτε τη ζωή σας. Και κάπου 
εκεί σε αυτή την ενδοσκόπηση ελλοχεύει το υπαρξιακό 

άγχος. O Ρόλο Μέι, ένας από τους θεµελιωτές της 
υπαρξιακής ψυχολογίας, είχε προσδιορίσει την αγω-
νία που βιώνουµε σε κρίσιµες στιγµές ως τον φόβο 
µπροστά στην απειλή για µια συγκεκριµένη αξία την 
οποία θεωρούµε πρωταρχική στη ζωή µας. Συνήθως 
πρόκειται για το αναπόφευκτο του θανάτου. Όταν το 
υπαρξιακό άγχος δεν ξεπερνά κάποια φυσιολογικά 
όρια, γίνεται κινητήριος δύναµη για να αντιληφθούµε 
πιο καθαρά τη ζωή µας και να πάρουµε συγκεκριµένες 
αποφάσεις γι’ αυτήν. Αντίθετα, η αποφυγή του υπαρ-
ξιακού άγχους ή η υπερβολή στον τρόπο µε τον οποίο 
το βιώνουµε µπορεί να µας οδηγήσουν σε νευρώσεις 
και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις. 

Μη φοβάστε να φοβάστε, λοιπόν. Μη διστάζετε να 
προβληµατίζεστε. Αλλά τολµήστε να ζήσετε. Στη µέση 
ηλικία ίσως λείπει ο παρορµητισµός, αλλά µήπως 
εξαιτίας του δεν κάναµε τα µεγαλύτερά µας λάθη; 
Ας δούµε λοιπόν τον µεσήλικα εαυτό µας ως έναν 
πρωτάρη στη δεύτερη ευκαιρία του, που µπορεί να 
επαναπροσδιορίσει την προσωπική του ζωή, καθώς 
και να δοθεί σε σπουδές και καριέρα. Στο κατώφλι 
των 50 ίσως πρέπει κανείς να σκεφτεί πόσο θέλει να 
συµβιβαστεί και πώς θα περάσει την υπόλοιπη ζωή 
του. Αυτό δεν σηµαίνει επαναστάσεις χωρίς αιτία, µε 
βεβιασµένες κινήσεις διαζυγίων και παραιτήσεων, 
αλλά σοφές επιλογές για το υπόλοιπο της ζωής. 

Οι ειδικοί έχουν καταλήξει ότι η µέση ηλικία µάς 
αγχώνει όταν ασχολούµαστε ιδιαίτερα µε αυτή. 

Συµβουλεύουν να εκτιµήσουµε µε επιείκεια το παρελ-
θόν και να αναθεωρήσουµε τη στάση µας απέναντι 
στη ζωή µε θετικό τρόπο για το µέλλον που είναι 
µπροστά. Το παρελθόν είναι εκεί αναλλοίωτο. Μόνο 
το παρόν και το µέλλον αναµένουν τη δράση µας. Ας 
εστιάσουµε σε αυτά. 

Τα διαβατήρια για µακρινά ταξίδια ανανεώνονται 
χωρίς ηλικιακά κριτήρια –πάντα µας περιµένει ένας 
προορισµός στην άλλη άκρη του κόσµου, η πακτω-
µένη καριέρα µπορεί να δώσει ένδοξα τη θέση της σε 
αυτό που λέµε «κάτι δικό µου», η ∆ιά Βίου Εκπαίδευση 
είναι πια γεγονός. Γνώρισα πριν από χρόνια έναν ειδι-
κευόµενο γιατρό που πλησίαζε τα πενήντα. «Όταν 
πάτησα τα 40, τα βρήκα σκούρα» έλεγε. «Κάποιος 
άλλος µπορεί απλά να είχε βρει ερωµένη. Εγώ µπήκα 
στην Ιατρική, που ήταν το νεανικό µου όνειρο».  
Και, αν το παράδειγµα του «νέου» γιατρού δεν σας 
εµπνέει, να σας θυµίσω ότι ο Μπαχ πριν από τα 38 
ήταν απλώς ένας ταλαντούχος δάσκαλος µουσικής. 

∆εν ξέρω αν ήταν η αυθόρµητη κίνηση να αποµα-
κρύνω το βιβλίο από τα µάτια µου για να διαβάσω 
καλύτερα ή αν ήταν η τούρτα µε τον “καρκινικό” 
αριθµό 44 που µου έκοψε για λίγο τη φόρα και σκέ-
φτηκα την ηλικία µου. Ή µήπως ήταν το µεταπτυχιακό 
που δεν έκανα, τα ιταλικά που δεν τελείωσα, το πιάνο 
που δεν έµαθα ποτέ, η Νέα Υόρκη που δεν πήγα… 
Μήπως τελικά ήταν απλά θέµα αφαίρεσης; «Είµαι 44, 
ο µέσος όρος ζωής µιας γυναίκας δεν ξεπερνά τα 80 
έτη. Πέρασε η µισή µου ζωή».

Σήµερα βρίσκοµαι σε απόσταση αναπνοής από 
τα πενήντα. Σταµάτησα να µετράω, να συγκρίνω το 
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Κωδικός:
Ενυδάτωση

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Μετά το καλοκαίρι το σώµα σας 
«διψάει». Ακούστε τις ανάγκες 
του και δράστε άµεσα, ώστε να 
του χαρίσετε την υγιή όψη και 
την ισορροπία που χρειάζεται.

26

30

ΟΜΟΡΦΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ

∆ΩΡΑ
Οι καλύτερες  
προτάσεις της εποχής

ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Για να διατηρεί η επιδερµίδα 
την ελαστικότητά της 

Μπορεί να σας φαίνεται παράδοξο, αλλά τώρα 
είναι η κατάλληλη εποχή να φροντίσετε σχολα-
στικά το σώµα σας. Το πιθανότερο είναι να ασχο-
λείστε µε την εµφάνισή σας την άνοιξη –ενόψει 
του καλοκαιριού–, όµως τoν Σεπτέµβριο, αµέ-
σως µετά τις διακοπές, είναι η περίοδος που το 
σώµα σας χρειάζεται την ουσιαστική σας φρο-
ντίδα. Η συνεχής επαφή και τριβή της επιδερ-
µίδας µε την άµµο και τη θάλασσα, όπως και η 
µεγάλη και πολύωρη έκθεση στην ηλιακή ακτινο-
βολία, έχουν ως συνέπεια την ξηρότητα και την 

αφυδάτωσή της. Η επιδερµίδα, στην προσπάθειά 
της να προστατέψει το σώµα από τις συνέπειες 
της υπερβολικής αυτής έκθεσης, πιέζεται, ενώ η 
προστατευτική λειτουργία του φραγµού της δια-
ταράσσεται σηµαντικά. Έτσι, η άµεση ενυδάτωση 
καθίσταται αναγκαία για να µπορέσει να ανακάµ-
ψει και να βρει την ισορροπία της.

36

38

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Tι να κάνουµε για να 
«ξυπνήσουµε» την 
οµορφιά µας

AUTUMN LOOKS
Oι νέες τάσεις σε  
µακιγιάζ και χτενίσµατα

40
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Το σήµα κινδύνου
Κάποιες φορές υπάρχουν συµπτώµατα που µας προ-
ειδοποιούν για το «κακό» που κάνουµε στο δέρµα µας 
και άλλες όχι. Η ζηµιά όµως γίνεται πάντα. Αν εµφα-
νιστούν κόκκινα σηµαδάκια διάσπαρτα ή συγκεντρω-
µένα σε πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως για παρά-
δειγµα στο ντεκολτέ, τότε η αντίδρασή σας θα είναι 
άµεση. Το ίδιο θα γίνει και σε περιπτώσεις τυχόν ερε-
θισµών που συνοδεύονται από κνησµό ή τράβηγµα. 
Αυτό, βέβαια, σηµαίνει ότι έχετε ήδη παραβιάσει τα 
όρια αντοχής του – πράγµα που θα έπρεπε να φροντί-
σετε να σεβαστείτε νωρίτερα. Αν λοιπόν δείτε τέτοια 
συµπτώµατα, δράστε άµεσα. Το µπάνιο µε χλιαρό 
νερό, χωρίς επιθετικά καθαριστικά και χωρίς τρίψιµο, 
είναι το πρώτο βήµα. Σκουπιστείτε µόνο ταµποναρι-
στά µε την πετσέτα και απλώστε σε όλο το σώµα µια 
ειδική κρέµα για έντονη ενυδάτωση που δεν περιέχει 
συστατικά τα οποία µπορεί να προκαλέσουν επιπλέον 
ερεθισµό. Αποφύγετε αρώµατα και απλά καλλυντικά 
προϊόντα, και αναζητήστε εξειδικευµένα συστατικά. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ

Η τελετουργία
Αν δεν έχετε παρατηρήσει στην επιδερµίδα σας 
κάποια αλλοίωση (σπιθουράκια, κοκκινίλες, εµφανή 
ξηρότητα κ.ά.), µπορείτε πρώτα να κάνετε απολέ-
πιση, για να αποµακρύνετε τα νεκρά κύτταρα που 
έχουν συσσωρευτεί στην επιφάνειά της ―κάνοντάς 
τη θαµπή και κουρασµένη―, και µετά να προχωρή-
σετε στην ενυδάτωσή της. Με αυτόν τον τρόπο θα 
εξασφαλίσετε µεγαλύτερη διείσδυση των ενεργών 
συστατικών και πιο γρήγορα αποτελέσµατα αποκα-
τάστασης. Μην παρασύρεστε από το µαύρισµα που 
δεν θέλετε να χάσετε µε την απολέπιση. Έφτασε 
η στιγµή να το αποχωριστείτε και να αποκτήσετε 
λαµπερή και υγιή επιδερµίδα σε όλο το σώµα! 
Το ζητούµενο είναι η βαθιά ενυδάτωση, που θα 
προσφέρει άµεσα µόνιµη ανακούφιση στην ταλαι-
πωρηµένη επιδερµίδα. Η έντονη ξηρότητα δεν 
καταπολεµείται µε µία και µόνο φορά, χρειάζεται 
να εστιάσετε σε αυτήν την ανάγκη του σώµατός 

σας και να λειτουργήσετε µε πρόγραµµα και συνέ-
πεια. Μόνο έτσι θα επαναφέρετε την ισορροπία 
στην επιδερµίδα σας και θα την ξανακάνετε απαλή, 
ελαστική και υγιή. Και µην πέφτετε στην παγίδα της 
έλλειψης χρόνου για να µη βάλετε κρέµα σώµα-
τος και µην επαναπαύεστε στην καλή εµφάνισή 
της επιδερµίδας µετά τις πρώτες επαλείψεις. ∆εν 
αρκεί η επιφανειακή ενυδάτωση. Πρέπει να φτά-
σετε στα κατώτερα στρώµατα, και αυτό θα το επι-
τύχετε µε συνεργό σας µια κρέµα που µπορεί όντως 
να διεισδύσει. 
∆ώστε σηµασία στην υφή του προϊόντος που θα επι-
λέξετε, ώστε η χρήση του να είναι απολαυστική και 
να ανυποµονείτε για τη στιγµή που θα ενδώσετε στη 
δράση του. Αν λειτουργεί σαν βάλσαµο, σαν καλλυ-
ντικό και σαν µια προσωπική στιγµή χαλάρωσης, θα 
είναι πολύ πιο εύκολο να µείνετε πιστή στη χρήση 
του. Λοιπόν, περιποιηθείτε και αγαπήστε το σώµα 
σας, και αυτό θα σας το ανταποδώσει!

Μην 
επαναπαύεστε 
στην καλή 
εµφάνιση της 
επιδερµίδας 
µετά τις πρώτες 
επαλείψεις, 
καθώς η 
επιφανειακή 
ενυδάτωση 
δεν αρκεί.
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Η συνήθης ρουτίνα περιποίησης, δηλαδή ένας καλός 
καθαρισµός το βράδυ πριν κοιµηθείτε και η µάσκα 
που θα εφαρµόσετε µία φορά την εβδοµάδα, δεν 
αρκεί για να ανακτήσει η επιδερµίδας σας την ενυ-
δάτωση, την ελαστικότητα και τη λάµψη της, που 
χάθηκαν κατά τη διάρκεια των ξέγνοιαστων δια-
κοπών. Η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτείτε λίγο 
περισσότερο για να σβήσετε τα σηµάδια που άφησε 
το καλοκαίρι στο πρόσωπο, στο σώµα και στα µαλλιά 
σας. Ο ήλιος, η θάλασσα και η αλµύρα έχουν αφυ-
δατώσει την επιδερµίδα και τα µαλλιά σας, κάνοντας 
επιτακτική ανάγκη την ειδική φροντίδα τους, έτσι 
ώστε η ενυδάτωσή τους να επανέλθει στα φυσιο-
λογικά –προ διακοπών– επίπεδα. Επιπλέον, οι χαµη-
λές θερµοκρασίες του χειµώνα, που ακολουθούν 
τη ζέστη του καλοκαιριού, επιβαρύνουν τις ξηρές 
επιδερµίδες, οι οποίες έχουν ανάγκη από εντατική 
φροντίδα. Έτσι, ξεκινά ένας φαύλος κύκλος για το 
δέρµα σας, τον οποίο πρέπει να διακόψετε ακολου-
θώντας τα παρακάτω βήµατα περιποίησης. 

Βοηθήστε την επιδερµίδα και 
τα µαλλιά σας –µε την απαραίτητη 
εντατική φροντίδα και περιποίηση– να 
ανακτήσουν τη χαµένη τους υγεία και 
λάµψη µετά το καλοκαίρι.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

  Αναγέννηση  
µετά το καλοκαίρι

Πρόσωπο & σώµα
Αρχίστε µε βαθιά απολέπιση της επιδερµίδας, 
τόσο του προσώπου όσο και του σώµατος, η 
οποία θα εντείνει τη φυσική διαδικασία της για 
αναγέννηση. Με την αποµάκρυνση των νεκρών 
κυττάρων, τα θρεπτικά συστατικά των προϊό-

ντων που θα εφαρµοστούν αποκτούν τη δυνατό-
τητα να διεισδύσουν σε βάθος. Για την απολέπιση 
της επιδερµίδας σας επιλέξτε πρωινή ώρα, καθώς 
τα νεκρά κύτταρα ανεβαίνουν στην επιφάνειά της 
το βράδυ και µπορούν να καθαριστούν πιο εύκολα. 
Συνεχίστε µε την ενυδάτωση. Επιλέξτε προϊό-
ντα µε πλούσια υφή, που θα θρέψουν την επι-

δερµίδα σας και θα την επαναφέρουν στα ιδανικά 
επίπεδα υγρασίας. Είναι ευκαιρία 

–αν δεν το έχετε ήδη κάνει– να 
δοκιµάσετε ένα λάδι προσώ-
που και ένα παχύρρευστο body 
butter, προϊόντα που θα θρέ-

ψουν το δέρµα σας, προσφέρο-
ντας άµεσα αποτελέσµατα. 

Μαλλιά
Οι επιπτώσεις των καλοκαιρινών διακοπών φαίνονται 
αναµφίβολα και στα µαλλιά, τα οποία µετά το πέρας 
του καλοκαιριού είναι ταλαιπωρηµένα και έχουν χάσει 
τη λάµψη τους. Όσο συνεπής κι αν είστε στη φροντίδα 
τους, ο συνδυασµός του ήλιου µε το αλάτι της θάλασσας 
ή το χλώριο της πισίνας ξεθωριάζει το χρώµα των βαµ-
µένων µαλλιών, κάνοντάς τα άτονα και θαµπά. ∆ώστε 
λοιπόν προτεραιότητα στη φροντίδα του χρώµατος, 
επενδύοντας σε ενυδατικά προϊόντα περιποίησης που 
απαντούν ειδικά στις ανάγκες του τύπου µαλλιών σας. 
∆ύο µε τρεις φορές την εβδοµάδα εφαρµόστε µια πλού-
σια θρεπτική µάσκα, δίνοντας έµφαση στις άκρες, “κλει-
δώνοντας” την υγρασία στην τρίχα και βελτιώνοντας 
την ελαστικότητά της. Ξεβγάζετε πάντα µε κρύο νερό. 



Ανάπλαση
1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι 
1 κουταλάκι του γλυκού µέλι 
1 κουταλάκι του γλυκού βρώµη

Χτυπήστε όλα τα υλικά στο µπλέντερ και απλώστε τη 
µάσκα για 30 λεπτά σε όλο το πρόσωπο. Ξεπλύνετε 
µε χλιαρό νερό.

Τόνωση
1 ασπράδι αυγού
1 φράουλα
1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ
Ροδόνερο 

Αναµείξτε τα υλικά στο µπλέντερ προσθέτοντας σιγά-
σιγά ροδόνερο, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια µάσκα 
που να µπορεί να απλωθεί αλλά να µην είναι και πολύ 
αραιή. Εναλλακτικά, βράστε το άµυλο µαζί µε το ροδό-
νερο µέχρι να δηµιουργηθεί µια αλοιφή, αφήστε τη 
να κρυώσει και στη συνέχεια προσθέστε τα υπόλοιπα 
υλικά. Αφού την απλώσετε, αφήστε τη να δράσει και 
αφαιρέστε τη µε χλιαρό νερό. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Βαθιά ενυδάτωση
1 κουταλιά της σούπας βαζελίνη 
1 κουταλιά της σούπας κρέµα γάλακτος
1 κουταλάκι του γλυκού τυρί κότατζ
1 κουταλάκι του γλυκού µέλι
1 κουταλάκι του γλυκού αλεύρι βρώµης 

Χτυπήστε τα υλικά στο µπλέντερ και απλώστε τη µάσκα 
στο πρόσωπό σας, αφήνοντάς τη να δράσει για 10 
λεπτά.  Ξεπλύνετε µε χλιαρό νερό.

Προστασία από τον ήλιο
2 κουταλιές της σούπας σησαµέλαιο
2 κουταλιές της σούπας aloe vera σε µορφή τζελ 
1 κουταλιά της σούπας σιτέλαιο 
12 σταγόνες έλαιο κανέλας
12 σταγόνες έλαιο λεβάντας 

Αναµείξτε τα υλικά στο µπλέντερ και αφήστε τα µέχρι 
να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές µείγµα. Απλώστε τη 
µάσκα και αφήστε τη να δράσει για όσο περισσότερη 
ώρα µπορείτε. Ξεπλύνετε καλά.
Προσοχή! Η µάσκα δεν µπορεί σε καµία περίπτωση 
να αντικαταστήσει το αντηλιακό σας.

3+1 σπιτικές µάσκες για τέλειo πρόσωπο
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Άκρα
Τα χέρια και, κυρίως, τα πόδια αφυδατώνονται πολύ 
το καλοκαίρι, καθώς είναι µονίµως εκτεθειµένα στην 
ηλιακή ακτινοβολία, ενώ κάθε επίσκεψη στην παρα-
λία τα καταπονεί ακόµη περισσότερο. Ένα καλό µανι-
κιούρ και ένα εξίσου προσεκτικό πεντικιούρ, που θα 
εµπιστευθείτε στους ειδικούς ή θα κάνετε µόνη στο 
σπίτι, είναι απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση, προη-
γείται η απολέπιση και ακολουθεί η ενυδάτωση, η 
οποία πρέπει να γίνει µέρος της καθηµερινής σας 
ρουτίνας περιποίησης. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΕΞΤΡΑ ΤΙΡ: 
Άφθονο νερό
Η καθηµερινή κατανάλωση άφθονου νερού είναι 
επιτακτική ανάγκη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρό-
νου, πόσο µάλλον τώρα που τα επίπεδα υγρασίας 
του οργανισµού σας –συµπεριλαµβανοµένης φυσικά 
και της επιδερµίδας–, εξαιτίας των υψηλών θερµο-
κρασιών του καλοκαιριού και της έκθεσής σας στον 
ήλιο, είναι χαµηλά. 

Για να επαναφέρετε την υγρασία στα σωστά επί-
πεδα, πρέπει να πίνετε τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό 
ανά µία ώρα, αποφεύγοντας το παγωµένο ακόµη κι αν 
κάνει ζέστη. Η ιδανική θερµοκρασία είναι εκείνη που 
πλησιάζει περισσότερο τη θερµοκρασία του σώµατος. 

Κάντε µασάζ στο πρόσωπό σας µε χλιαρό νερό, 
µια διαδικασία που είναι εξαιρετικά ευεργετική για το 
δέρµα, καθώς επιτρέπει στο νερό να διεισδύσει στις 
βαθύτερες στιβάδες, ενώ ταυτόχρονα“ξυπνά” τα νευ-
ρικό σύστηµα. Επιπλέον, ενυδατώνοντας συνεχώς την 
επιδερµίδα, διατηρούνται περισσότερο τα δερµατικά 
σας κύτταρα, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να µην ξεφλου-
δίσετε, αλλά να διατηρήσετε και το πολυπόθητο µαύ-
ρισµά σας για περισσότερο καιρό. 



Φροντίστε το πρόσωπό σας 
µε «ασκήσεις» µασάζ που διατηρούν 
την επιδερµίδα για πάντα ελαστική.

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡ∆Α

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

∆εν είναι πολυτέλεια! Μην το σκέφτεστε έτσι. Είναι 
πολύ πιο απλό από όσο ακούγεται, ενώ τα οφέλη 
για το πρόσωπο είναι θεαµατικά. Έχετε συνηθίσει 
να σκέφτεστε το µασάζ ως παροχή υπηρεσιών από 
κάποιον ειδικό. ∆εν χρειάζεται όµως απαραίτητα 
να κλείσετε ραντεβού για να ζήσετε την εµπειρία. 
Αυτό µπορεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα, για την απόλαυση της περιποίησης και την 
πιο εξειδικευµένη φροντίδα του προσώπου σας. 
Σε καθηµερινή, όµως, βάση µπορείτε να απολαµ-
βάνετε ένα ολιγόλεπτο µασάζ που θα κάνετε µόνες 
σας. Το µυστικό είναι να δώσετε ακόµη λίγα λεπτά 
στην καθηµερινή σας ρουτίνα οµορφιάς και να 
ενσωµατώσετε κάποιες βασικές κινήσεις-πιέσεις 
µασάζ στον τρόπο που απλώνετε τις κρέµες στο 
πρόσωπό σας. Έτσι, όχι µόνο θα χαλαρώνετε, αλλά 
θα µεγιστοποιείτε και τη δράση των προϊόντων 
που χρησιµοποιείτε. 

Οι κινήσεις

1 Βάλτε στις παλάµες σας το προϊόν που χρησι-
µοποιείτε και καλύψτε τη µύτη σας, παίρνοντας 
βαθιές εισπνοές, που θα σας χαλαρώσουν. 

2 Ξεκινώντας από τους κροτάφους, ασκήστε πιέσεις  
και κάντε κύκλους που ακολουθούν τη γραµµή 
των φρυδιών και το κόκαλο κάτω από τα µάτια, 
µε φορά από την εξωτερική γωνία προς την εσω-
τερική, κάνοντας µικρές στάσεις µε πιέσεις στις 
άκρες και στη µέση του κόκαλου. Επαναλάβετε 
την κίνηση αρκετές φορές. 

3 Τσιµπήστε απαλά την εσωτερική γωνία των φρυ-
διών και κρατήστε για λίγο. Θα νιώσετε την ένταση 
να εξαφανίζεται. 

4 Στη συνέχεια προχωρήστε στο µέτωπο και τρα-
βήξτε και τα δύο χέρια ταυτόχρονα από το κέντρο 
προς τα έξω. Επιµείνετε στα σηµεία στα οποία 
σχηµατίζονται ρυτίδες έκφρασης. 

&Ευεξία  
οµορφιά

•   Χρησιµοποιώντας ένα λάδι προσώπου, θα διευ-
κολύνετε τις κινήσεις, καθώς τα δάχτυλα θα γλι-
στρούν απαλά, κάνοντας ακόµη πιο εύκολη και 
ευχάριστη τη διαδικασία. Θα βρείτε πολλούς ορούς 
και προϊόντα νυκτός σε τέτοια µορφή. 

•   Οι κυκλικές κινήσεις ενδείκνυνται σε κάθε περί-
πτωση, ενώ η δύναµη που ασκείται πρέπει να είναι 
τόση ώστε να µη δηµιουργείται αίσθηση τραβήγ-
µατος.  
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Στην περιοχή 
των µατιών 
χρησιµοποιήστε 
τον παράµεσο, 
για να απλώσετε 
την κρέµα.

5 Κατεβείτε στα πλαϊνά της µύτης και πιέστε µε τα 
δάχτυλα κρατώντας για λίγο. Με κυκλικές κινήσεις 
προχωρήστε µε τις παλάµες σας προς τα αυτιά, 
και καταλήξτε πιέζοντας στο πίσω µέρος τους. 

6 Επιστρέψτε στα πλαϊνά της µύτης και τσιµπήστε 
τις ρινοπαρειακές ρυτίδες στη βάση και σε όλο 
το µήκος τους.

7 Γύρω από τα χείλη σχηµατίζονται λεπτές κάθε-
τες γραµµές, που µπορούν να λειανθούν κάνο-
ντας τσιµπηµατάκια περιµετρικά του κάθε χείλους 
καθώς και των δύο χειλιών –άνω και κάτω– µαζί.

8 Στο πιγούνι οι πιέσεις που ασκείτε πρέπει να 
είναι ανοδικές και γίνονται µε τις παλάµες, σαν 
να αγκαλιάζουν το πρόσωπο και να το ανορ-
θώνουν. Γυρνώντας τα χέρια από την εξωτε-
ρική τους µεριά, κάντε απαλά χτυπηµατάκια µε 
τα δάχτυλα στο περίγραµµά του.

9 Το ντεκολτέ είναι ένα σηµείο που απαιτεί την ίδια 
προσοχή µε το πρόσωπο. Πιέστε µε τις παλάµες 
όλη του την επιφάνεια και κάντε µικρές κυκλικές 
κινήσεις στα σηµεία στα οποία δηµιουργούνται 
µικρές γραµµές, σαν να τις ανοίγετε. 

 10 Σκύψτε µπροστά και πιέστε ελαφρά τον λαιµό σας 
για λίγο. Κάντε κύκλους και τρίψτε απαλά τον αυχένα. 

 11 Βάλτε τα χέρια σας στο πρόσωπο, ώστε να το 
καλύπτουν οι παλάµες σας, και κρατήστε τα για 
λίγο ακίνητα. Αποµακρύνετέ τα και έχετε τελειώσει!

•   Στην περιοχή των µατιών χρησιµοποιήστε τον 
παράµεσο για να απλώσετε την κρέµα σας, ώστε 
να µην υπερβάλλετε στη δύναµη που ασκείτε.

Τα + του µασάζ:
• Ξεκουράζει και χαλαρώνει.
• Απαλύνει τις λεπτές γραµµές και τις ρυτίδες. 
• Τονώνει την επιδερµίδα.
• Ενεργοποιεί το κυκλοφορικό. 
• Χαρίζει λάµψη στην επιδερµίδα.
• ∆ίνει ήρεµη όψη. 
• Καταπολεµά πονοκεφάλους και κούραση.

Tips:
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Νέες
συνήθειες οµορφιάς

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΩΡΩΝ

Τα προϊόντα της νέας σεζόν,  
που αναβαθµίζουν  
τη ρουτίνα περιποίησης.

3 Ο Green Coffee 200mg της 

Quest είναι µη καβουρδισµένος 

καφές, πλούσιος σε χλωρογενικό 

οξύ, που ενισχύει τη χρησιµοποίηση του 

λίπους (έναντι των υδατανθράκων) για 

την παραγωγή ενέργειας, µε αποτέλεσµα 

την καύση του λίπους, και αποτελεί τον 

ιδανικό σύµµαχο ενός προγράµµατος 

µείωσης βάρους. Παράλληλα, προσφέ-

ρει αντιοξειδωτική προστασία και δρα 

διεγερτικά, λόγω της καφεΐνης. 1 έως 3 

ταµπλέτες την ηµέρα µε το φαγητό µαζί 

µε νερό αρκούν.

4 Η ειδικά σχεδιασµένη σύνθεση 

του Lipikar Baume AP+ της 

La Roche Posay καταπραΰ-

νει, θρέφει και ενυδατώνει σε βάθος. 

Συνδυάζει την υψηλή συγκέντρωση 

ιαµατικού νερού της La Roche-Posay 

(50%) µε το νέο πατενταρισµένο δρα-

στικό συστατικό Αqua Posay Filliformis 

και νιασιναµίδη, βούτυρο καριτέ (20%), 

έλαιο κανόλα και γλυκερίνη, συστατικά 

που καταπραΰνουν άµεσα και µειώνουν 

τη συχνότητα εµφάνισης ξηρότητας. Η 

ισορροπία του µικροβιώµατος σταθερο-

ποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα και 

το δέρµα γίνεται απαλό και ελαστικό. 

5 Η αφρώδης ενυδατική κρέµα 

καθαρισµού Pureté Thermale της 

Vichy, χάρη στην τεχνολογία δια-

µόρφωσης «µεικτής βάσης», εξασφαλί-

ζει καλύτερη αίσθηση κατά τον καθα-

ρισµό και τη φροντίδα της επιδερµίδας. 

Το µυστικό της βρίσκεται στο εκχύλισµα 

moringa, που προστατεύει τα κύτταρα 

από τους καθηµερινούς ρύπους, όπως 

τον καπνό του τσιγάρου, αλλά και από 

τους «ακραίους», όπως το κάδµιο και 

τον υδράργυρο. Είναι εµπλουτισµένη µε 

υψηλές δόσεις γλυκερίνης, αφήνει την 

επιδερµίδα τέλεια ενυδατωµένη µετά το 

ξέβγαλµα, ενώ ταυτόχρονα µειώνει την 

αίσθηση τραβήγµατος. 

6 Το Cellu Slim 45+ της Elancyl, 
µε καφεΐνη και συσφιγκτικό 

εκχύλισµα µήλου, καταπολεµά 

εντατικά την κυτταρίτιδα και την όψη 

«φλοιού πορτοκαλιού», λειαίνοντας 

και σµιλεύοντας τη σιλουέτα. Τονώνει 

τα χέρια και προσφέρει αντιγηραντική 

δράση, ενώ αφήνει στην επιδερµίδα ένα 

απαλό άρωµα µε νότες λουλουδιών. 

7 Το αφρίζον µαλακτικό τζελ καθα-

ρισµού προσώπου και σώµατος 

Sensial Gel Nettoyant Surgras 

της Castalia είναι ιδανικό για την καθη-

µερινή υγιεινή της ευαίσθητης και αφυ-

δατωµένης επιδερµίδας κάθε τύπου. 

∆εν περιέχει σαπούνι, κι έτσι καθαρίζει 

απαλά, χωρίς να διαταράσσει το ιδανικό 

επίπεδο ενυδάτωσης της επιδερµίδας.

8 H αναζωογονητική και ενυδατική 

µατ κρέµα Hydra-Chrono+ Fluide 

Fraicheur της Lierac για κανονι-

κές προς λιπαρές επιδερµίδες, ρυθµίζει 

την ενυδάτωση, προστατεύει και χαρίζει  

µατ αποτέλεσµα από το πρώτο λεπτό, 

ενώ είναι ιδανική βάση για το µακιγιάζ.

1 Η κρέµα µατιών αντιγήρανσης και 

λάµψης µε βλαστοκύτταρα πορτο-

καλιού Bee Radiant της Apivita 

αναστρέφει τη διεργασία γήρανσης  

αντιµετωπίζοντας και προλαµβάνοντας 

την εµφάνιση των ρυτίδων, καταπο-

λεµά τα σηµάδια κούρασης, όπως είναι 

οι µαύροι κύκλοι, τα οιδήµατα και η 

θαµπή όψη, και επαναφέρει τη φυσική 

λάµψη της επιδερµίδας στην περιοχή 

των µατιών. 

2 Το µαλακτικό λάδι για την καθη-

µερινή περιποίηση του βρε-

φικού δέρµατος Baby Oil της 

Frezyderm περιέχει χαµοµήλι, που ανα-

κουφίζει από τους ερεθισµούς και τη 

φλόγωση, µαλακτικούς εστέρες, που 

περιποιούνται το ξηρό, αφυδατωµένο 

και ευαίσθητο δέρµα, και παραφινέλαιο 

φαρµακευτικής καθαρότητας, που δηµι-

ουργεί ένα φιλµ προστασίας της επιδερ-

µίδας και αποκαθιστά τον διαταραγµένο 

δερµατικό φραγµό.

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡ∆Α

2

Το Cellu Slim 45+ της Elancyl,
µε καφεΐνη και συσφιγκτικό 

εκχύλισµα µήλου, καταπολεµά 

εντατικά την κυτταρίτιδα και την όψη 

«φλοιού πορτοκαλιού», λειαίνοντας 

και σµιλεύοντας τη σιλουέτα. Τονώνει 

τα χέρια και προσφέρει αντιγηραντική 

δράση, ενώ αφήνει στην επιδερµίδα ένα 

απαλό άρωµα µε νότες λουλουδιών. 

Το αφρίζον µαλακτικό τζελ καθα-

ρισµού προσώπου και σώµατος 

Sensial Gel Nettoyant Surgras 

 είναι ιδανικό για την καθη-

µερινή υγιεινή της ευαίσθητης και αφυ-

δατωµένης επιδερµίδας κάθε τύπου. 

∆εν περιέχει σαπούνι, κι έτσι καθαρίζει 

απαλά, χωρίς να διαταράσσει το ιδανικό 

επίπεδο ενυδάτωσης της επιδερµίδας.
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Μαύρες «γραµµές»
Το αγαπηµένο όλων των γυναικών, το µαύρο µολύβι, παίρνει τη 

θέση που του αξίζει και αναδεικνύεται σε βασικό πρωταγωνιστή 
της σεζόν. ∆εν είναι µια απλή λύση ανάγκης της τελευταίας στιγµής, 

αλλά µια συνειδητή επιλογή. Μπορεί να φορεθεί είτε µε καθαρές, 
σκληρές γραµµές είτε πιο «λιωµένο», ώστε να δηµιουργεί ένα 

απαλό smoky εφέ ή ένα πιο έντονο βαµπ smoky λουκ. 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΞΑΡΛΗ

Fall 2015: Tα πιο δυνατά   trends του φθινοπώρου
Οι τάσεις στο µακιγιάζ και στα χτενίσµατα  
για το φθινόπωρο που ξεκινά επιβάλλουν  
την παρουσία τους και προσαρµόζονται 
στο προσωπικό σας στυλ.

Φρύδια µε σχήµα
Στις προηγούµενες σεζόν µιλούσαµε για έντονα φρύδια. Πλέον, 
οι περισσότερες έχουν φροντίσει µε συνεχή περιποίηση και µε τη 
σωστή καθοδήγηση να τους ξαναδώσουν τον χαµένο τους όγκο –από 
τα χρόνια που τα έβγαζαν πολύ– και να τα αφήσουν να µεγαλώσουν. 
Φέτος θα πρέπει όλος αυτός ο κόπος να αξιοποιηθεί και να δώσει ένα 
τέλειο «frame» στα µάτια σας. Χτενάκια, σκιές, µολύβια φρυδιών και 
(κυρίως) τζελ, µε χρώµα ή χωρίς, είναι τα απαραίτητα εργαλεία για 
να δηµιουργηθεί το απαιτούµενο σχήµα. Χτενίστε τα προς τα πάνω, 
για να ακολουθήσετε τη φετινή τάση, και αφήστε τα να φαίνονται πιο 
«άγρια» και ατηµέλητα. Το υπόλοιπο µακιγιάζ και το γενικότερο στυλ 
σας θα πρέπει να ακολουθούν preppy look.

Πολύ σκούρα χείλη
Αν τα χείλη σας είναι µεγάλα, είστε το ιδανικό 
κοινό για την τελευταία τάση του µακιγιάζ. Τα 
σκούρα χρώµατα κραγιόν κάνουν αυτή τη σεζόν 
πολύ δυναµική είσοδο. Και, αν φαντάζεστε µόνο 
κάποια σκούρα βυσσινί και µπορντό, κάνετε 

λάθος. Η πιο hot απόχρωση είναι η πολύ 
σκούρα καφέ, ένα χρώµα που δεν έχει 

εµφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Το 
µαύρο ακολουθεί ως το δεύτερο 
επικρατέστερο –και δεν απαιτεί 
να ασπαστείτε τη ροκ κουλτούρα 
στο υπόλοιπο στυλ σας. Σε κάθε 
περίπτωση, φροντίστε να είναι 
πολύ καθαρό το περίγραµµα, 
ώστε να µη «χύνεται» το 
χρώµα, δηµιουργώντας 
µουντζούρες γύρω από 
το στόµα. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ/ΜΑΛΛΙΑ

Κότσοι σε παραλλαγές
Τα µαλλιά µαζεύονται ψηλά 
αυτό το φθινόπωρο. Όχι µε ένα 
µόνο στυλ, αλλά µε πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε 
να επιλέξετε από τις πολύ 
σφιχτοδεµένες αλογοουρές που 
δεσπόζουν ψηλά στο κέντρο 
του κεφαλιού –ή και µπροστά– 
µέχρι τους µπαλαρινέ κότσους µε 
τουφάκια να πετάνε ατηµέλητα, 
και από τα πολύπλοκα αλλά 
µοντέρνα σινιόν µέχρι τις κοτσίδες 
που πλέκονται µαζί µε κορδέλες. 
Για να υιοθετήσετε απόλυτα την 
τάση, φορέστε και ένα κόσµηµα 
στα µαλλιά σας. Θα κάνει ακόµη 
και το πιο απλό πιάσιµο να 
ξεχωρίσει. 

σκούρα χρώµατα κραγιόν κάνουν αυτή τη σεζόν 
πολύ δυναµική είσοδο. Και, αν φαντάζεστε µόνο 
κάποια σκούρα βυσσινί και µπορντό, κάνετε 

λάθος. Η πιο hot απόχρωση είναι η πολύ 
σκούρα καφέ, ένα χρώµα που δεν έχει 

εµφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Το 
µαύρο ακολουθεί ως το δεύτερο 
επικρατέστερο –και δεν απαιτεί 
να ασπαστείτε τη ροκ κουλτούρα 
στο υπόλοιπο στυλ σας. Σε κάθε 
περίπτωση, φροντίστε να είναι 
πολύ καθαρό το περίγραµµα, 
ώστε να µη «χύνεται» το 
χρώµα, δηµιουργώντας 
µουντζούρες γύρω από
το στόµα. 

Μαύρες «γραµµές»
Το αγαπηµένο όλων των γυναικών, το µαύρο µολύβι, παίρνει τη 

θέση που του αξίζει και αναδεικνύεται σε βασικό πρωταγωνιστή 
της σεζόν. ∆εν είναι µια απλή λύση ανάγκης της τελευταίας στιγµής, 

αλλά µια συνειδητή επιλογή. Μπορεί να φορεθεί είτε µε καθαρές, 
σκληρές γραµµές είτε πιο «λιωµένο», ώστε να δηµιουργεί ένα 

απαλό smoky εφέ ή ένα πιο έντονο βαµπ smoky λουκ. 

trends του φθινοπώρου
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WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα
της αγοράς 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο φαρµακοποιός 
Χρήστος Παπαθανάσης 
µιλάει στο Link 

«Βρέχει» προσφορές στο 
δίκτυο Pharma PLUS.

Οι βιτρίνες του δικτύου Pharma PLUS γέµι-
σαν χαρούµενες οµπρέλες. «Το φθινόπωρο 
είναι µια δεύτερη άνοιξη, όταν κάθε φύλλο 
είναι ένα λουλούδι» λέει ο Καµύ, και θα συµ-
φωνήσουµε: φθινόπωρο δεν σηµαίνει ότι 
φθίνουν οι καρποί, αλλά ότι κυοφορούνται. 
Αυτή η µεταβατική εποχή είναι ιδανική για να 
σχεδιάσουµε µαζί µε τη Pharma PLUS τον 
δρόµο µας για καλύτερη υγεία και εµφάνιση.

Ο Σεπτέµβρης είναι ο µήνας της επιστρο-
φής στην κανονικότητα και στη «χρυσή ρου-
τίνα», στην ασφάλεια του σπιτιού, αλλά και 
στο ρίσκο του επαγγελµατικού και ακαδηµα-
ϊκού στίβου. Και έχει σχεδόν όλα όσα και η 
Πρωτοχρονιά � ίσως µάλιστα οι προκλήσεις 
και οι υποσχέσεις στον εαυτό µας να είναι 
περισσότερες από εκείνες για τις οποίες 
δεσµευόµαστε την 1η Ιανουαρίου, καθώς 
πρέπει να τελειώσει ο ξελογιαστής Αύγου-
στος, για να επιστρέψουµε «στα θρανία» 
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LINKED

Καλό

και στις υποχρεώσεις µας. Μιας και για 12 
χρόνια πηγαίναµε στο σχολείο, βιωµατικά 
θέτουµε στόχους το φθινόπωρο, τους υλο-
ποιούµε τον χειµώνα, αποσυντονιζόµαστε 
την άνοιξη και τεµπελιάζουµε το καλοκαίρι. 

Μετά τη θερινή ραστώνη, το φθινοπωρινό 
αεράκι σαρώνει τους δισταγµούς µας, ανα-
νεώνει τις επιθυµίες µας και δροµολογεί τα 
νέα µας σχέδια. Αυτή είναι και η καλύτερη 
στιγµή για να µπούµε σε σειρά, να συµφι-
λιωθούµε µε τα «πρέπει» και να αναζητή-
σουµε τα νέα «θέλω» µας, να δούµε τι θα 

κρατήσουµε και τι θα πετάξουµε όχι µόνο 
από την ντουλάπα και το νεσεσέρ µας, αλλά 
και από τη ζωή µας. 

Σύµµαχός µας σε όλα αυτά ο φαρµα-
κοποιός µας και το δίκτυο Pharma PLUS: 
o Σεπτέµβρης είναι µήνας προσφορών 
Lactacyd, µε 22% έκπτωση σε όλη τη 
σειρά, και µήνας προσφορών Lierac, µε 30% 
έκπτωση σε όλη τη σειρά Hydragenist. Ας 
τις εκµεταλλευτούµε για µια πιο όµορφη και 
λαµπερή εµφάνιση, ώστε να είµαστε πανέ-
τοιµοι για τα νέα ξεκινήµατα της ζωής µας.  

φθινόπωρο!

ΧΑΝΙΑ
Ιδανικός προορισµός 
της σεζόν 
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https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
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ΑΠΟ ΤON ΚΩΣΤΑ ΜΟΡΦΙΡΗ

Ο Χρήστος Παπαθανάσης έχει το φαρµακείο 
του στα Εξάρχεια. Eδώ, µας µιλά για τους 
φαρµακοποιούς στη νέα τάξη πραγµάτων.

Πόσο σηµαντικό εργαλείο έχει αποδειχθεί η 
+plus card της Pharma PLUS; 
Με την κάρτα προνοµίων +plus card ο πελά-
της αποκτά µια σταθερή σχέση µε τα φαρµακεία 
µας. Είναι ένα απίστευτο “εργαλείο”, µε το οποίο 
ο καταναλωτής νιώθει ευτυχής, καθώς κερδίζει 
συνεχώς µέσα από εκπληκτικές προσφορές σε µια 
µεγάλη γκάµα προϊόντων. Άρα θα µας επισκεφθεί 
και πιο συχνά.  

Η βιτρίνα του φαρµακείου τι ρόλο παίζει;
Πολύ σηµαντικό, όπως σε όλα τα καταστήµατα 
όλων των ειδών. Όπως θα τραβήξει την προσοχή 
σου µια µπουτίκ µε προσφορές και όµορφη βιτρίνα, 
µε τον ίδιο τρόπο ένα φαρµακείο που διαφηµίζει 
π.χ. µια έκπτωση 30% σε µια σειρά προϊόντων σε 
προσκαλεί στο εσωτερικό του. Το έχω διαπιστώ-
σει πρακτικά πολλές φορές.  

Τα συµπληρώµατα και τα καλλυντικά τι σας 
έχουν προσφέρει ως φαρµακείο; 
Έχουν βοηθήσει το φαρµακείο να αυξήσει τον 
τζίρο και να δώσει –µέσω των συµβουλών των 
υπαλλήλων προς τους πελάτες– ένα ακόµη πλεο-
νέκτηµα στην πιστότητα του πελάτη.

Η εξειδίκευση ενός φαρµακείου –σε ορισµέ-
νους τοµείς φυσικά– είναι χρήσιµη;
Η εξειδίκευση και οι συµβουλές φυσικά και είναι 
πολύ χρήσιµες, αρκεί να µη θεωρήσει κανείς ότι 
είναι παντογνώστης.

Ποιο είναι τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να έχει ένας φαρµακοποιός;
Οι γνώσεις και η ευκολία προσέγγισης του πελάτη.

Οι πελάτες σας σας συµβουλεύονται συχνό-
τερα για φάρµακα ή για άλλα είδη;
Ζητούν συµβουλές για όλα, για τα φάρµακα που 
χρειάζονται, για το ποια κρέµα ταιριάζει στην επι-
δερµίδα τους, µερικές φορές ακόµη και για πολύ 
προσωπικά τους ζητήµατα! Είµαστε σύµβουλοι και 
συχνά και εξοµολογητές.

Ο σύγχρονος πελάτης στηρίζει τα ελληνικά 
παραφαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά; 
Είναι σαφές ότι σήµερα, περισσότερο από ποτέ, 
θέλει να βοηθήσει τις ελληνικές εταιρείες.

Με την +plus card  
της Pharma PLUS 
ο πελάτης αποκτά  

σταθερή 
σχέση µε τα  

φαρµακεία µας.

Φαρµακείο 
Χρήστου Παπαθανάση, 

Καλλιδροµίου 96, 
Εξάρχεια, 

τηλ. 210 8835883.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η έλλειψη ρευστότητας σε τι βαθµό έχει επη-
ρεάσει τον κλάδο του φαρµακείου;
Η έλλειψη ρευστότητας επηρέασε τον κλάδο σε 
πολύ µεγάλο βαθµό, καθώς η κατανάλωση έπεσε, 
ενώ παράλληλα η δική µας προσπάθεια να προ-
σεγγίσουµε τον πελάτη µας οδήγησε σε µείωση 
των τιµών, άρα και σε µείωση του κέρδους.

Με ποιον τρόπο κερδίζετε την εµπιστοσύνη 
του πελάτη σας; Πόσο συµβάλλει η προσω-
πική σχέση του φαρµακοποιού µε τον πελάτη;
Η εµπιστοσύνη του πελάτη κερδίζεται µε πολύ 
κόπο και χάνεται εύκολα. Νοµίζω ότι η εµπιστο-
σύνη χτίζεται αν καταφέρεις να πείσεις τον πελάτη 
ότι διαθέτεις επιστηµονική κατάρτιση και ότι δεν 
θέλεις απλώς να του αποσπάσεις τα χρήµατά του.

σήµερα 
Ο ρόλος µας

Πόσο έχει δυσκολέψει το επάγγελµά σας η 
οικονοµική κρίση και τα πολλά προβλήµατα 
που έχει δηµιουργήσει στον κλάδο της υγείας;
Πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον 
την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν διάφορα 
προϊόντα, ακόµη και φάρµακα. Επίσης, η καθυ-
στέρηση πληρωµών από τον ΕΟΠΠΥ δηµιουργεί 
προβλήµατα ρευστότητας, διότι οι φαρµακοποιοί 
µε ίδια χρήµατα πιστώνουν τον ΕΟΠΠΥ, χωρίς να 
ξέρουν πότε θα πληρωθούν ακριβώς. Άρα κάνουν 
κοινωνική πολιτική αντικαθιστώντας το κράτος.

tel:210 8835883
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Όχι τυχαία ένας από τους 
δηµοφιλέστερους τουριστικούς 
προορισµούς της χώρας, τόσο 
για  Έλληνες όσο και για ξένους, 
καθώς τα Χανιά συνδυάζουν τη 
φυσική οµορφιά, την ιστορία και την 
ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση 
µε τις άρτιες τουριστικές υποδοµές.

LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Βάζετε τα σαλιγκάρια σε µια λεκάνη 
µε νερό, τα αφήνετε µέχρι να βγά-
λουν έξω τα κεφάλια τους (για του-
λάχιστον µισή ώρα) και τα καθαρί-
ζετε καλά. Πετάτε όσα σαλιγκάρια 
δεν εξέχουν τα κεφάλια τους. Βάζετε 
σε µια κατσαρόλα νερό µέχρι τη µέση 
και, µόλις βράσει, ρίχνετε τα σαλιγκά-
ρια µε 3 κουταλιές αλάτι. Όταν αρχί-
ζουν να βγάζουν αφρούς, προσθέ-
τετε ένα ποτηράκι ξίδι και τα αφήνετε 

να βράσουν για 10 λεπτά. Πετάτε το 
νερό και τα ξεπλένετε πολύ καλά µε 
κρύο νερό. Αλατίζετε τα σαλιγκάρια, 
τα αλευρώνετε και τα βάζετε σε καυτό 
ελαιόλαδο, µε το στόµιο προς τα κάτω 
για 3 λεπτά. Ρίχνετε το δεντρολίβανο, 
το αλάτι και το πιπέρι, τα ανακατεύετε  
µία φορά και µετά από 2 λεπτά τα 
«σβήνετε» µε κόκκινο κρασί. Τα αφή-
νετε να πάρουν µια βράση και είναι 
έτοιµα για σερβίρισµα!

Εκτέλεση

Θα µπορούσε κανείς να πει ότι τα Χανιά αποτελού-
νται από δύο πόλεις: την παλιά πόλη και τη νέα, που 
συνυπάρχουν αρµονικά σε ένα ενιαίο σύνολο. 

Στην Παλιά Πόλη, µε τα στενά δαιδαλώδη σοκά-
κια και τα διατηρητέα κτίρια διάφορων περιόδων, 

θα απολαύσετε ροµαντικούς περιπάτους. Πολλά από 
τα κτίρια αυτά χρησιµοποιούνται σήµερα ως µικρά 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήµατα ή κατοικίες. 
Ολόκληρη η Παλιά Πόλη εκτείνεται παράλληλα προς 
το Ενετικό Λιµάνι των Χανίων, από το φρούριο του 
Φιρκά και το Ναυτικό Μουσείο µέχρι την Πύλη της 
Άµµου µετά τα νεώρια προς τα ανατολικά. Πρόκει-
ται για το κοµµάτι της πόλης που περικλείεται από 
τα ενετικά τείχη και συµπεριλαµβάνει τα βυζαντινά 
Χανιά, αυτά που περικλείονταν από τα µικρότερης 
έκτασης βυζαντινά τείχη. Τα βυζαντινά τείχη προστά-
τευαν το φρούριο Καστέλι, τον λόφο που πρωτοκα-
τοικήθηκε στα Χανιά. 

Εντός των τειχών θα δείτε τη ∆ηµοτική Αγορά και τα 
παράπλευρά της Στιβανάδικα, το Γιαλί Τζαµί, το Κουµ 
Καπί και τη Σπλάντζια. Για µια πανοραµική θέα των 
Χανίων, ανεβείτε στους Τάφους των Βενιζέλων. Τους 
καλοκαιρινούς µήνες δροσιστείτε σε απόσταση ανα-
πνοής από την πόλη, στις παραλίες της Αγίας Μαρί-
νας και του Πλατανιά. 

Υπάρχουν πολυάριθµες παραλίες, αλλά οι πιο 
µαγευτικές, µε τιρκουάζ νερά και εξωτική οµορ-
φιά, είναι αυτές του Μπάλου, του Ελαφονησίου και 
των Φαλάσαρνων. Μοναδική �όχι µόνο για τον νοµό 
Χανίων, αλλά για ολόκληρη την Κρήτη� είναι η λίµνη 
του Κουρνά στον Αποκόρωνα.

να βράσουν για 10 λεπτά. Πετάτε το 
νερό και τα ξεπλένετε πολύ καλά µε 
κρύο νερό. Αλατίζετε τα σαλιγκάρια, 
τα αλευρώνετε και τα βάζετε σε καυτό 
ελαιόλαδο, µε το στόµιο προς τα κάτω 
για 3 λεπτά. Ρίχνετε το δεντρολίβανο, 
το αλάτι και το πιπέρι, τα ανακατεύετε 
µία φορά και µετά από 2 λεπτά τα 
«σβήνετε» µε κόκκινο κρασί. Τα αφή-
νετε να πάρουν µια βράση και είναι 

Υλικά

1 κιλό σαλιγκάρια

1 ποτηράκι κόκκινο κρασί 

1 ποηράκι ξίδι

1 ποτηράκι αλεύρι

1 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι, δεντρολίβανο

Mια 
παραδοσιακή

χανιώτικη συνταγή:
χοχλιοί 

µπουµπουριστοί!
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Χανιά 
Αέναο 
καλοκαίρι

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ
Kydon Hotel
Πλ. Σοφ. Βενιζέλου & Στρ. Τζανακάκη 2,
28210 52280, www.kydonhotel.com
Στην καρδιά των Χανίων, το Kydon 
βρίσκεται απέναντι από την κεντρική 
αγορά, σε απόσταση λίγων λεπτών από 
την Παλιά Πόλη και το Ενετικό Λιµάνι. 
Η αγάπη για την κρητική κουζίνα φαί-
νεται τόσο στο πιστοποιηµένο «Ελλη-
νικό Πρωινό» όσο και στα à la carte 
µενού µε γεύσεις της Μεσογείου. Η δια-
σκέδαση συνεχίζεται στο Agora Bar, 
σηµείο συνάντησης της πόλης όχι µόνο 
για τη θέα του, αλλά και για τα περί-
φηµα κοκτέιλ και γλυκά του.

Akali Hotel
Κισσάµου 55, 28210 92872-5,
www.akali-hotel.gr
Συνδυασµός υψηλών υπηρεσιών, διε-
θνών προδιαγραφών και τοπικής φιλο-
ξενίας, σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων 
στο κέντρο των Χανίων, µε πισίνα, κήπο 
και συνεδριακό κέντρο, που το καθιστά 
δηµοφιλές τόσο σε παραθεριστές όσο 
και σε επιχειρηµατίες. 

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ
Θαλασσινό Αγέρι 
Βιβιλάκη 35, 28210 51136, 
www.thalasino-ageri.gr
Στη γειτονιά των Ταµπακαριών, στην 
παλιά αρχοντική συνοικία της Χαλέπας,  
απλώνει τα τραπέζια του µια ανάσα από 
τον παφλασµό των κυµάτων και σερβί-
ρει φρέσκα ψάρια, µοναδική αχινοσα-
λάτα, νόστιµη κακαβιά και µεγάλη ποικι-
λία θαλασσινών πιάτων.

Έλα
Κονδυλάκη 47, 28210 74128
Xτισµένο το 1650, ένα κινηµατογραφικό 
σκηνικό που βρίσκεται σε όλους τους 
διεθνείς τουριστικούς καταλόγους. Στην 
κουζίνα µια δυνατή οµάδα που τιµά την 
κρητική παράδοση και ετοιµάζει προτά-
σεις συνδυασµένες µε τις καλύτερες ετι-
κέτες του κρητικού αµπελώνα. 

TIP: Μια βόλτα στο χωριό Θέρισο (16 
χλµ. από τα Χανιά) θα σας ανταµείψει τόσο 
για την πανέµορφη διαδροµή µέσα από το 
φαράγγι, όσο και για τα ωραία φαγητά στις 
ταβέρνες της πλατείας.
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>PERFECTIL PLUS HAIR ΑΠΟ ΤΗ VITABIOTICS 

Εντυπωσιακά µαλλιά! 
Συνδυασµός 28 θρεπτικών συστατικών, 
που ενισχύουν την αντοχή, τον όγκο και 
τη λάµψη των µαλλιών και δρουν κατά 
της τριχόπτωσης. Το Perfectil Plus Hair 
περιέχει βιοτίνη, σελήνιο και ψευδάρ-
γυρον, που συµβάλλουν στην υγεία και 
στην πυκνότητα των µαλλιών, κολλαγόνο, 
αµινοξέα, ινοσιτόλη και µια φυσική πηγή 
πυριτίου, που ενισχύουν την ανάπτυξη και 
την αντοχή τους, καθώς επίσης βιταµίνες 
και ιχνοστοιχεία, που φροντίζουν το δέρµα 
και τα νύχια. Επιπλέον, είναι το µοναδικό 
µε το εξειδικευµένο µείγµα συστατικών 
Colourel Blend µε χαλκό, που συµβάλλει 
στον φυσιολογικό χρωµατισµό των µαλ-
λιών. ∆εν περιέχει γλουτένη, ζελατίνη, τεχνητά χρώµατα, συντηρητικά, 
αλάτι, µαγιά και λακτόζη. 

Άνυδρο τζελ µε γλυκερίνη, µαλακτικά έλαια αµυγδά-
λου, καλέντουλας και χαµοµηλιού, που προκαλεί άµεση 
ανακούφιση, σε συνδυασµό µε ήπιο µασάζ στην κοι-
λίτσα του βρέφους, καθώς δηµιουργεί ένα ενυδατικό 
φιλµ, το οποίο αυξάνει τοπικά τη θερµοκρασία του 
δέρµατος έως και 10 C, χωρίς όµως να επεµβαίνει στη 
µικροκυκλοφορία του αίµατος. ∆εν περιέχει φαρµα-
κευτικές ουσίες, parabens, χρώµα και συντηρητικά. 

Το Almora plus µε γεύση φράουλας 
είναι ένα προϊόν ειδικής διατροφής, 
που περιέχει µείγµα ηλεκτρολυτών 
(Na+, K+, Cl-) και δεξτρόζης, ενυδατώ-
νοντας αποτελεσµατικά τον οργανισµό 
και αναπληρώνοντας τους ηλεκτρολύτες 
σε όλες τις περιπτώσεις που ο οργα-
νισµός χρειάζεται αποκατάσταση ή/και 
συντήρηση υγρών και ηλεκτρολυτών: 
• Ελαφρά περιστατικά διάρροιας οποιασδήποτε αιτιολογίας. 
• Περιστατικά γαστρεντερικών διαταραχών οποιασδήποτε αιτιολο-
γίας, που συνοδεύονται από διάρροιες και εµετούς. 
• Κατά την άθληση και την έντονη εργασία.
• Σε περιόδους καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών.
Eίναι κατάλληλο και για βρέφη και παιδιά. 

>COLIC RELIEF MASSAGE GEL  
ΑΠΟ ΤΗ FREZYDERM

Άµεση ανακούφιση 
από τους κολικούς

>ALMORA PLUS ΑΠΟ ΤΗΝ ELPEN

Ηλεκτρολύτες  
για ενυδάτωση  

>CB12 ΑΠΟ ΤΗΝ OMEGA PHARMA HELLAS

Καθηµερινή ανάσα αυτοπεποίθησης

LINKED WHAT’S NEW

>THEALOZ DUO ΑΠΟ ΤΗ THÉA SYNAPSIS

Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση  
της ξηροφθαλµίας 

Πρωτότυπο υποκατάστατο δακρύων, που συνδυάζει δύο φυσικά συστα-
τικά, το υαλουρονικό και την τρεχαλόζη, προσφέροντας τη µέγιστη ενυδά-
τωση και λίπανση της οφθαλµικής επιφάνειας σε ασθενείς µε (από ήπια έως 
σοβαρή) ξηροφθαλµία. 

Το υαλουρονικό είναι ένα βιοπολυµερές, µε την ικανότητα να συγκρατεί 
µεγάλες ποσότητες νερού και παράλληλα να προσκολλάται στην οφθαλ-
µική επιφάνεια, χαρίζοντας µεγαλύτερη ενυδάτωση και λίπανση. Η τρε-
χαλόζη ενισχύει την παρατεταµένη δράση του υαλουρονικού, µε αποτέ-
λεσμα τη μείωση των ενσταλάξεων έως 50%. Και τα δύο βοηθούν στη 
µετανάστευση, προσκόλληση, πολλαπλασιασµό και προστασία των κυττά-
ρων της οφθαλµικής επιφάνειας. 

Η αναγεννητική και επουλωτική δράση του Thealoz Duo το καθι-
στά ιδανικό µετά από οφθαλµικά χειρουρ-
γεία και τραυµατισµούς, ενώ είναι υπότονο 
για να προσφέρει ανακούφιση και προστασία 
σε χρήστες φακών επαφής, χωρίς να επηρε-
άζει τους µαλακούς φακούς λόγω έλλειψης 

συντηρητικών. 
Κυκλοφορεί και σε 

µορφή γέλης ως Thealoz 
Duo Gel, το οποίο, χάρη 
στην προσθήκη καρβοµε-
ρούς, προσφέρει µεγάλη 
διάρκεια παραµονής στην 
οφθαλµική επιφάνεια και 
παρατεταµένη ενυδάτωση 
κατά τις βραδινές ώρες, 
χωρίς να κολλά ή να 
θολώνει την όραση.

>REDUGAS ΑΠΟ ΤΗΝ OMEGA PHARMA HELLAS 

Ανακούφιση & πρόληψη  
από φούσκωµα και αέρια 

Ο τυµπανισµός (φούσκωµα) είναι µια συνηθισµένη διαταραχή του 
γαστρεντερικού, που συνοδεύεται από ενοχλητικά συµπτώµατα, όπως 
το σφίξιµο στην κοιλιά και η αίσθηση διόγκωσής της. Ένα από τα 
αίτιά του είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής (άγχος, γρήγορη διατροφή). 
Το 43% των ενηλίκων στην Ελλάδα έχει εµφανίσει έστω µία φορά 
συµπτώµατα τυµπανισµού, αερίων και µετεωρισµού, ενώ οι γυναίκες 
αντιµετωπίζουν συχνότερα τέτοια προβλήµατα. 

Το Redugas ανακουφίζει άµεσα από το φούσκωµα, ενώ παράλ-
ληλα εµποδίζει τη συσσώρευση νέων αερίων χάρη στη µοναδική 
διπλή δράση του, καθώς το φυσικό του συστατικό Lycosyl συνδυάζει 
την αποτελεσµατικότητα της σιµεθικόνης µε την ευεργετική δράση των 
πρεβιοτικών. Η σιµεθικόνη ανακουφίζει γρήγορα από το φούσκωµα, 
ενώ το πρεβιοτικό ινουλίνη βοηθά στην αποκατάσταση της εντερικής 
χλωρίδας, προλαµβάνοντας την επανεµφάνιση των συµπτωµάτων.

Το Redugas διατίθεται 
σε µασώµενα δισκία µε 
γεύση µέντας και ανή-
κει στην εξειδικευµένη 
σειρά Benegast για το 
γαστρεντερικό σύστηµα 
της Omega Pharma. Στο 
www.myeupepsia.gr 
ενηµερωθείτε µε απλές 
και χρήσιµες συµβουλές 
µε ποιους τρόπους µπο-
ρείτε να βελτιώσετε το 
πεπτικό σας σύστηµα.

>ΝΕΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA

Tέλος στις ατέλειες  
της επιδερµίδας
Η CASTALIA κυκλοφορεί από τη σειρά Dermopur ένα νέο επανα-
στατικό προϊόν έρευνας των εργαστηρίων της, που καταπολεµά την 
εµφάνιση των ατελειών της επι-
δερµίδας: το Dermopur Patch 
Liquide, µε υφή γέλης, συνδυάζει 
ενεργά συστατικά υψηλής αποτε-
λεσµατικότητας και αποδεδειγµέ-
νης δράσης ενάντια στις ατέλειες.

Ο συνδυασµός των συστατικών 
Salicylic Acid, Acnacidol, Oleamed 
και Aloe Vera µειώνει την έκκριση 
σµήγµατος, βοηθά στην αποφυγή 
ανάπτυξης βακτηρίων, καθαρίζει και 
ενυδατώνει την επιδερµίδα, ενώ ανα-
στέλλει τη δηµιουργία των µαύρων 
στιγµάτων. Τα συστατικά δρουν µέσω 
ενός µοναδικού τεχνολογικού συστή-
µατος: λίγα λεπτά µετά την εφαρµογή 
της, η γέλη του Dermopur Patch Liquide 
δηµιουργεί ένα διάφανο φιλµ-επίθεµα, 
το οποίο ευνοεί την παρατεταµένη απο-
δέσµευση και τη βέλτιστη απορρόφηση 
των συστατικών από την επιδερµίδα.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους επι-
δερµίδας που παρουσιάζουν χρόνιες ή 
περιστασιακές ατέλειες. 

Στο www.castalia-derm.com µάθετε 
πώς µπορείτε να αποκτήσετε υγιή και 
όµορφη επιδερµίδα µε τα δερµοκαλλυ-
ντικά CASTALIA, ενώ για νέα και προσφο-
ρές ακολουθήστε τη σελίδα της 
στο Facebook. 

Το στοµατικό διάλυµα CB12 σχεδιάστηκε από 
την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Όσλο και, σε αντίθεση µε άλλα προϊόντα του 
εµπορίου, δεν καταπολεµά απλώς την κακο-
σµία του στόµατος (χαλίτωση), αλλά στοχεύει 
στη ρίζα του προβλήµατος, εξουδετερώνο-
ντας και εµποδίζοντας τον σχηµατισµό δύσο-
σµων ενώσεων στη στοµατική κοιλότητα. Χάρη 
στον πατενταρισµένο συνδυασµό οξικού ψευ-
δαργύρου (0,3%) και χλωρεξιδίνης (0,025%), 
που είναι πολύ πιο δραστικός απ’ ό,τι το κάθε 
συστατικό µεµονωµένα, το CB12 προσδέ-
νεται στον βλεννογόνο, στα δόντια και στη 
γλώσσα, διασφαλίζοντας άριστη αναπνοή για 

τουλάχιστον 12 ώρες. Κυκλοφορεί σε 3 μορφές: 
• CB12 mint/menthol (original) µε δροσερή 
και φρέσκια γεύση μέντας/μενθόλης. Περιέχει 
φθοριούχο νάτριο σε ποσοστό 0,05%.
• CB12 mild µε πιο ήπια φρέσκια γεύση 
µέντας/µενθόλης.
• CB12 boost, που 
εµποδίζει  
την κακοσµία, 
τον σχηµατισµό  
οδοντικής  
πλάκας και  
την εµφάνιση  
τερηδόνας. 

>NASAL OINTMENT ΑΠΟ ΤΗ FREZYDERM  

Αντιµετώπιση ερεθισµών 
και ενίσχυση του 
επιδερµικού φραγµού 

Άνυδρη ρινική αλοιφή για όποια περιοχή του δέρ-
µατος απαιτεί φροντίδα για την πρόληψη ανάπτυ-
ξης µικροβίων (αµυχές, γδαρσίµατα), τη µείωση 
φλεγµονών και την αποκατάσταση της διαταραγµέ-
νης δερµατικής χλωρίδας. Χωρίς άρωµα, χρώµα, 
συντηρητικά και φαρµακευτικές ουσίες, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες, είναι 
κατάλληλη για οµοιοπαθητική αγωγή και συµβατή µε 
φαρµακευτικές αγωγές για την αντιµετώπιση µολύν-
σεων. ∆εν χρησιµοποιείται σε ανοιχτή πληγή. 

λου, καλέντουλας και χαµοµηλιού, που προκαλεί άµεση 

C, χωρίς όµως να επεµβαίνει στη 

M  

Αντιµετώπιση ερεθισµών 

χρησιµοποιηθεί σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες, είναι 
κατάλληλη για οµοιοπαθητική αγωγή και συµβατή µε 

-
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ρων της οφθαλµικής επιφάνειας. 
Η αναγεννητική και επουλωτική δράση του 

στά ιδανικό µετά από οφθαλµικά χειρουρ
γεία και τραυµατισµούς, ενώ είναι υπότονο 
για να προσφέρει ανακούφιση και προστασία 
σε χρήστες φακών επαφής, χωρίς να επηρε
άζει τους µαλακούς φακούς λόγω έλλειψης 
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∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ • ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ

Aνακαλύψτε τα πλεονεκτήµατα  
της καθαρής Βιταµίνης C

• Iσχυρή αντιοξειδωτική δράση    • Ενεργοποίηση του κολλαγόνου

Αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα:  Βάθος ρυτίδων  -26,5%* 

Ένταση κηλίδων  -30,3%* 

Ε ν υ δ ά τ ω σ η   +39,9%**

Εσείς απλά: 1  Περιστρέψτε   2  Ανακινήστε   3  Εφαρµόστε

www.castalia-derm.com      

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆ΑΣ

Chronoderm 
Vitamine C 10%

* Κλινική µελέτη από 30 δερµατολόγους σε 165 γυναίκες άνω των 35 ετών, 
Μάιος 2013, **Συγκριτική µελέτη Νοσoκοµείο Συγγρός, Σεπτέµβριος 2009

Συσκευασία 14 φιαλιδίων x 5ml για 
αγωγή 1 µήνα

ΧΩ
ΡΙΣ

 PARABENS

 •  ΧΩ ΡΙΣ ΑΡΩΜ
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   •

Καταχώρηση 21χ28




