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Σας καλωσορίζουµε στο καλοκαιρινό τεύχος του Pharma PLUS Link.

Το καλοκαίρι «ο ουρανός διανυκτερεύει, οι µυρουδιές έχουν την παιδική µας ηλικία» λέει ο ποιητής Τάσος 
Λειβαδίτης. Η διάθεσή µας αλλάζει προς το καλύτερο, καθώς η µέρα είναι µεγάλη. Ας την εκµεταλλευ-
τούµε βγαίνοντας έξω από το σπίτι, συναντώντας φίλους και συγγενείς. Η επικοινωνία µε τους άλλους 
βοηθάει πάντα στο να µείνουν για λίγο πίσω τα όποια προβλήµατα αντιµετωπίζουµε.

Με αυτή τη µικρή εισαγωγή, σας προτρέπουµε να διαβάσετε τα εξαιρετικά άρθρα του τεύχους που κρα-
τάτε στα χέρια σας, τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τη δική σας σωστή ενηµέρωση.

Στην ενότητα της Υγείας, θα βρείτε σηµαντικές πληροφορίες για τους µύκητες, που τόσο κόσµο βασανί-
ζουν την εποχή του καλοκαιριού. Το εξαιρετικό άρθρο είναι γραµµένο από µια νέα σε ηλικία, αλλά πλήρως 
καταρτισµένη φαρµακοποιό του δικτύου µας, τη Χριστίνα Βλάχου. 

Ενηµερωθείτε επίσης και για άλλα θέµατα που µας απασχολούν αυτή την εποχή, όπως τα τσιµπήµατα 
από τα έντοµα κατά τη διάρκεια των διακοπών, η ευαισθησία των µατιών µε την έκθεση στον ήλιο και η 
επιπεφυκίτιδα, που εµφανίζεται συχνότερα τους καλοκαιρινούς µήνες.

Το άρθρο που είναι αφιερωµένο στα «συν» της διατροφής καταπιάνεται µε τα προβιοτικά και αναδεικνύει 
τη χρησιµότητά τους. 

Τέλος, η ενότητα της Υγείας κλείνει µε δύο πολύ σηµαντικά θέµατα: ένα για την υγεία των παιδιών, στο 
οποίο αναλύεται το ζήτηµα «κατασκήνωση» και πόσο θετικά επιδρά στην ψυχοσύνθεσή τους, και ένα για 
την υγεία του νεογέννητου. 

Στην ενότητα της Οµορφιάς, δεν θα µπορούσε να λείψει ένα µεγάλο αφιέρωµα στον ήλιο, που από τη µία 
πλευρά είναι τόσο αναγκαίος για τη ζωή µας και, από την άλλη, πρέπει να τον προσέχουµε και να προστα-
τευόµαστε από αυτόν, γιατί η έκθεση χωρίς µέτρο οδηγεί σε άσχηµες καταστάσεις, όπως το µελάνωµα. 
Επίσης, παρουσιάζουµε τρόπους για να περιποιηθείτε το σώµα και τα µαλλιά σας µετά την έκθεση στον 
ήλιο. 

Το καλοκαιρινό µας τεύχος δεν θα µπορούσε να µη σας παροτρύνει να επισκεφθείτε τις πιο όµορφες 
παραλίες της Ελλάδας, τις οποίες σας παρουσιάζουµε. Επίσης, το γάλα γαϊδούρας και τα οφέλη που αυτό 
προσφέρει στην οµορφιά αναλύονται από τον κ. Γεωργακάκη, κλινικό-διατροφολόγο.

Για εσάς που επιθυµείτε να είστε πάντα περιποιηµένες, θα βρείτε χρήσιµες πληροφορίες στο δισέλιδο της 
οµορφιάς, που αφορά τα trends του καλοκαιριού 2015 στο µακιγιάζ.

Τέλος, στο «linked», µάθετε τα νέα του δικτύου της Pharma PLUS, διαβάστε τη συνέντευξη µε την εξαιρε-
τική φαρµακοποιό µας στο Μαρούσι και βρείτε πληροφορίες για τα νέα προϊόντα της αγοράς.

Στη Pharma PLUS, έχουµε ως βασική αξία µας την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, µε τις σωστές συµ-
βουλές και τα κατάλληλα προϊόντα, που θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες σας, είτε αυτές 
αφορούν την υγεία σας είτε την οµορφιά σας.

Επίσης, η προσπάθειά µας είναι τεράστια για να σας προσφέρουµε αυτά τα προϊόντα σε εξαιρετικές τιµές. 
Την περίοδο αυτή έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή ενέργεια του δικτύου, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απο-
κτήσετε αντηλιακά προσώπου από 7,80 € µε δωροεπιταγή, την οποία µπορείτε να εξαργυρώσετε στα αγα-
πηµένα σας αντηλιακά σώµατος και παιδικά αντηλιακά. Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσει κανείς!

Τέλος, µε µεγάλη χαρά υποδεχόµαστε στο δίκτυο φαρµακείων Pharma PLUS 5 νέα φαρµακεία, δύο στην 
πόλη της Κορίνθου και από ένα στις πόλεις του Κιάτου, της Κατερίνης και των Ιωαννίνων. Σύντοµα θα είναι 
έτοιµα να σας υποδεχθούν µε όλες τις υπηρεσίες του δικτύου. Αναγνωρίστε τα φαρµακεία του δικτύου 
Pharma PLUS από τον χαρακτηριστικό σταυρό µέσα στην πορτοκαλή κάψουλα.

Σας εύχοµαι καλή ανάγνωση και ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι!

●  Έχει ειδικά σχεδιαστεί για να 
συμβάλει στη διευκόλυνση του 
ύπνου και στη μείωση του χρόνου 
μετάβασης στον ύπνο. Επιπλέον 
βοηθά στη διατήρηση  της 
λειτουργίας του εγκεφάλου και  
της μνήμης.

●  Βοηθά στη διατήρηση της 
λειτουργίας του εγκεφάλου 
και την ενίσχυση της μνήμης. 
Περιέχει έναν αποτελεσματικό 
συνδυασμό βασικών συστατικών 
που έχει αποδειχθεί ότι βοηθά 
στην υποστήριξη ενός υγιούς 
εγκεφάλου.

●  Έχει ειδικά σχεδιαστεί για να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
εγρήγορσης όταν χρειαστεί. 
Επιπλέον βοηθά στη διατήρηση  
της λειτουργίας του εγκεφάλου, 
της συγκέντρωσης και της μνήμης.

1. Εγκεκριμένο Συστατικό                              2. Κλινικά Ελεγμένο Συστατικό

●  Σίδηρος1, Παντοθενικό Οξύ1, 
Ουριδίνη2, Κυτιδίνη2, (L)-Γλουταμίνη2 

+ Μελατονίνη1:  
▶  Συμβάλλει στη μείωση του χρόνου 

μετάβασης στον ύπνο.

+ Βαλεριάνα: 
▶  Συμβάλλει στη διευκόλυνση του ύπνου.

● Σίδηρος1:  
▶  Συμβάλλει στη φυσιολογική γνωστική 

λειτουργία.

● Παντοθενικό Οξύ1: 
▶  Συμβάλλει στη φυσιολογική διανοητική 

απόδοση.

● Ουριδίνη2, Κυτιδίνη2, (L)-Γλουταμίνη2

●  Σίδηρος1, Παντοθενικό Οξύ1, 
Ουριδίνη2, Κυτιδίνη2, (L)-Γλουταμίνη2 

+ Καφεΐνη1:  
▶  Συμβάλλει στην ενίσχυση της εγρήγορσης 

και στη βελτίωση της συγκέντρωσης.

+ (L)-Θειανίνη: 
▶  Συμβάλλει στη βελτίωση της γνωστικής 

λειτουργίας.

Συμπληρώματα Διατροφής με σίδηρο και παντοθενικό οξύ. Διαβάστε τις “Οδηγίες Χρήσης” για τη συνιστώμενη δοσολογία.  
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή και τον 
υγιεινό τρόπο ζωής. Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. 
Αριθμοί Γνωστοποίησης ΕΟΦ: NeuroAge 70674 / 4-10-2012, NeuroAge NRG 96836/7-11-2014, NeuroAge Sleep 96837/7-11-2014

Κρατά τη μνήμη σε εγρήγορση.

To                  είναι μία σειρά συμπληρωμάτων διατροφής που υποστηρίζει την γνωστική 
λειτουργία, την πνευματική εγρήγορση και τη διευκόλυνση του ύπνου.

Αποκλειστικός Διανομέας για την Ελλάδα: 
ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία 

Τμήμα Consumer Health Care  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 211 1865 347,  

Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1
www.elpen.gr, farmakeia@elpen.gr

Δ
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ι αποκλειστικά

στα  Φαρμακεί
α
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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

06
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44

06

 linked
44
PharmaNews
Η νέα καλοκαιρινή βιτρίνα 
του δικτύου Pharma PLUS:  
Παλέτα αισθήσεων & δώρων

46 
Συνέντευξη 
Η φαρµακοποιός Κλειώ Μυλωνάκη  
µιλάει στο Link

48
What’s new
Τα νέα της αγοράς

 οµορφιά
22
Καλοκαιρινές διακοπές
• Αντηλιακή προστασία και πρόληψη
• Ενηµερωθείτε για το µελάνωµα
• A¸er Sun: «ξεδιψάστε» το σώµα σας  
 µε σωστή ενυδάτωση
• Επιτακτική η φροντίδα των µαλλιών  
 σας το καλοκαίρι
• Το φαρµακείο των διακοπών

36
Ήλιος & θάλασσα
Οι πιο ωραίες παραλίες της Ελλάδας

40
Μυστικό οµορφιάς
Το γάλα γαϊδούρας είναι µια θρεπτική 
εναλλακτική πρόταση

42
Μακιγιάζ
Οι τάσεις για το καλοκαίρι

24



6 ΙΟΥΝΙΟΣ � ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΜΩΡΟ
Υποδεχτείτε το 
όπως του αξίζει

ΠΑΙ∆Ι
Στην κατασκήνωση λέµε «ναι»

ΜΑΤΙΑ
Μάθετε περισσότερα για 
την επιπεφυκίτιδα

Καλοκαίρι χωρίς µύκητες;

Το καλοκαίρι έφτασε, η αγαπηµένη εποχή πολλών 
από εµάς, αλλά όχι µόνο! Ήλιος και θάλασσα, ζέστη 
και υγρασία, ό,τι καλύτερο για τους µύκητες, αυτούς 
τους τόσο ενοχλητικούς µικροοργανισµούς.

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ
Φαρµακοποιό του ∆ικτύου Pharma PLUS

Κι όµως, γίνεται!

Ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και φύλου, υποφέρουν κάθε χρόνο από δερ-
µατικές µυκητιάσεις, οι οποίες, αν δεν αντιµετωπι-
στούν, µπορεί να τους ταλαιπωρήσουν για αρκετό 
καιρό. Τα συµπτώµατα στην αρχή είναι ήπια -απλή 
κοκκινίλα και φαγούρα-, αλλά µπορεί να εξελιχθούν 
σε έντονο κνησµό και αλλοίωση του δέρµατος στις 
πάσχουσες περιοχές. 

Τις πταίει; Πολλοί είναι οι παράγοντες που ευνο-
ούν την εµφάνιση και την επανεµφάνιση των µυκη-
τιάσεων στον ανθρώπινο οργανισµό, µε κυρίαρχους 
τη ζέστη, την υγρασία, την κακή υγιεινή και την ατελή 

06

12

10

ΥΓΕΙΑ

20

16

ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ
Προστατευθείτε από τους 
απρόσκλητους επισκέπτες

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ:
Για την αντιµετώπιση 
των µυκήτων 
µάς συµβουλεύει 
η Χριστίνα Βλάχου, 
φαρµακοποιός του 
∆ικτύου Pharma PLUS. 

ίαση προηγούµενης µυκητίασης. Άλλοι παράγοντες 
είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η χρήση αντιβιο-
τικών και κυτταροστατικών φαρµάκων.

Πιο συνήθη θύµατα; Οι γυναίκες φυσικά, καθώς 
το 75% αυτών έχουν ήδη προσβληθεί ή πρόκειται 
να προσβληθούν από µύκητες τουλάχιστον µία φορά 
στη ζωή τους! Χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι ο 
ανδρικός πληθυσµός είναι ασφαλής. 

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες µυκήτων, αυτές 
όµως που αφορούν την ανθρώπινη παθολογία στη 
χώρα µας είναι οι επιφανειακοί µύκητες, οι οποίοι 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: αυτοί που 

προκαλούν δερµατοµυκητιάσεις, αυτοί που προκα-
λούν καντιντιάσεις και αυτοί που ευθύνονται για την 
ποικιλόχρου πιτυρίαση.

Οι δερµατοµυκητιάσεις οφείλονται στα δερµατό-
φυτα, µικροοργανισµούς που υπάρχουν στο χώµα 
και στα κατοικίδια ζώα, και εµφανίζονται στο δέρµα, 
στα µαλλιά των παιδιών και στα νύχια. Στο δέρµα 
εµφανίζονται ως ερυθρές κυκλικές αλλοιώσεις, σαν 
δαχτυλίδια, όπου το εσωτερικό παραµένει λευκό 
(κεντρική επούλωση), και προκαλούν κνησµό. Στα 
παιδιά µπορεί να υπάρχουν τµήµατα της κεφαλής µε 
πολύ κοντά ή καθόλου µαλλιά (αλωπεκία), ενώ στα 
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νύχια εµφανίζονται ως κιτρίνισµα, που ξεκινά από το 
ελεύθερο άκρο ή το πλάι του νυχιού και εξελίσσεται 
µε πάχυνση και κάθετες γραµµές. Η θεραπεία τους  
έχει µικρότερη (1-2 µήνες) ή µεγαλύτερη διάρκεια 
(3-6 µήνες), ανάλογα µε την έκταση των βλα-
βών. Συνήθως σε πρώτο στάδιο περιλαµβάνει 
τοπική αγωγή (πούδρες, λάκες, τζελ, αλοιφές, 
κρέµες), ενώ σε δεύτερο στάδιο ενδέχεται 
να προστεθεί και συστηµατική αγωγή (χάπια). 

Οι καντιντιάσεις αφορούν κυρίως τη γεννη-
τική περιοχή, αλλά και περιοχές όπου δηµιουργού-
νται πτυχές δέρµατος. Υπεύθυνοι είναι οι ζυµοµύκη-
τες, µικροοργανισµοί που συνυπάρχουν µε άλλους 
στη φυσιολογική χλωρίδα της περιοχής. Όταν όµως 
η φυσιολογική ισορροπία διαταραχθεί, εµφανίζονται 
σαν κόκκινες βλάβες και προκαλούν πολύ ενοχλη-
τικά συµπτώµατα, όπως αυτά του καύσου, του κνη-
σµού και των αυξηµένων κολπικών εκκρίσεων στις 
γυναίκες. Αντιµετωπίζονται µε τοπική κυρίως αγωγή 
(κρέµες, τζελ, κολπικά υπόθετα), ενώ σε πιο επίµονες 
βλάβες απαιτείται συστηµατική αγωγή (χάπια), συχνά 
και από τους δύο συντρόφους, προκειµένου να µη 
µολυνθούν εκ νέου.

Υπάρχουν επίσης µυκητιάσεις που οφείλονται είτε 
σε κάντιντα είτε σε δερµατόφυτο, όπως «το πόδι 
του αθλητή». Η τελευταία εµφανίζεται ανάµεσα στα 

δάχτυλα του ποδιού, αλλά και στο πέλµα και στα 
νύχια, και αντιµετωπίζεται συνηθέστερα µε τοπική 
αγωγή (κρέµα, τζελ), χωρίς να ταλαιπωρεί επί µακρόν 

τον πάσχοντα, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι 
παύουν να υφίστανται οι παράγοντες µόλυν-
σης (συνεχής και πολύωρη χρήση ίδιων υπο-
δηµάτων, κακός αερισµός του ποδιού, βάδιση 
σε κοινόχρηστους µολυσµένους χώρους κ.ά.).

Τέλος, η ποικιλόχρους πιτυρίαση εµφανί-
ζεται κυρίως το καλοκαίρι, καθώς µεταδίδεται 

συνηθέστερα από την άµµο. Έχει µορφή λευκών ή 
σκούρων (ανάλογα µε την εποχή) κηλίδων και εκδη-
λώνεται κυρίως στον κορµό, στη ράχη, στον λαιµό και 
στα µπράτσα. Αντιµετωπίζεται συνήθως µε τοπική 
θεραπεία (σπρέι, λοσιόν) και σπανιότερα µε συστη-
µατική αγωγή, ενώ απαιτεί µικρό χρόνο θεραπείας, 
15 ηµερών µε ενός µήνα.

Πώς θα περάσετε ένα καλοκαίρι χωρίς µύκητες; 
Με καθηµερινή αλλαγή εσωρούχων, αερισµό και 
εναλλαγή παπουτσιών, µείωση της υγρασίας σε ευαί-
σθητες για προσβολή περιοχές, αποφυγή βάδισης 
σε κοινόχρηστα µολυσµένα δάπεδα, χρήση προβι-
οτικών σκευασµάτων κατά τη λήψη αντιβίωσης και 
γενικότερα µε καλή υγιεινή. Έτσι, αυτό το καλοκαίρι 
οι µύκητες δεν θα ξεκλέψουν ούτε στιγµή ξεγνοια-
σιάς από την αγαπηµένη σας εποχή!

ΥΓΕΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ

Πολλοί είναι 
οι παράγοντες 
που ευνοούν
την εµφάνιση 
των µυκητιάσεων, 
µε κυρίαρχους 
τη ζέστη, 
την υγρασία και 
την κακή υγιεινή.



ΥΓΕΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τα µάτια µας κινδυνεύουν από αρκετές παθήσεις, αλλά 
µία από τις συνηθέστερες είναι η επιπεφυκίτιδα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟ

Ο επιπεφυκότας είναι µια λεπτή ηµιδιαφανής µεµ-
βράνη, η οποία καλύπτει το άσπρο του µατιού και 
την εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων. Αποτε-
λείται από µικρά αιµοφόρα αγγεία και κύτταρα που 
παράγουν βλέννη και λιπαίνουν την επιφάνεια του 
µατιού. Επιπεφυκίτις είναι η φλεγµονή του επιπεφυ-
κότα, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από διεσταλµένα 
αγγεία, που ευθύνονται για το κοκκίνισµα και το πρή-
ξιµο του µατιού. Η φλεγµονή µπορεί να συνοδεύεται 
από άφθονα δάκρυα, τσίµπλες και οίδηµα των βλε-
φάρων. Τα συµπτώµατα (ανάλογα και µε το είδος της 
επιπεφυκίτιδας) συνήθως είναι: τσούξιµο, αίσθηση 
ξένου σώµατος µέσα στο µάτι, κνησµός (φαγούρα), 
παροδική θόλωση της όρασης, που καθαρίζει µε το 
ανοιγοκλείσιµο του µατιού, και σπανιότερα πόνος και 
µείωση της όρασης.

∆ιάφορες αιτίες µπορούν να προκαλέσουν επιπε-
φυκίτιδα. Οι πιο συνηθισµένες είναι: λοιµώξεις, αλλερ-
γίες, ερεθισµοί από την ατµόσφαιρα και ξηροφθαλµία 
από έλλειψη δακρύων. Οι λοιµώδεις επιπεφυκίτιδες 
οφείλονται σε µικροοργανισµούς, κυρίως µικρόβια 
και ιούς, και σπανιότερα σε µύκητες και σε παράσιτα. 
Χαρακτηρίζονται, ιδίως οι µικροβιακές, από άφθονες 
τσίµπλες και είναι συνήθως οξείες. Οι ιογενείς έχουν 
πιο υδαρείς (δάκρυα) εκκρίσεις, διαρκούν συνήθως 
1-2 εβδοµάδες και συχνά συνοδεύονται από πονό-
λαιµο και συνάχι. 

Οι αλλεργικές επιπεφυκίτιδες είναι πιο ήπιες και 

Επιπεφυκίτιδα

Κάθε «κόκκινο» 
µάτι δεν 
σηµαίνει, 
απαραίτητα, ότι 
είναι σύµπτωµα 
επιπεφυκίτιδας. 
Προσωρινά, 
µπορείτε να 
πλένετε τα µάτια 
σας µε καθαρό 
νερό, µέχρι να 
συµβουλευτείτε 
τον οφθαλµίατρό 
σας. 

συνήθως χαρακτηρίζονται από κνησµό και οίδηµα των 
βλεφάρων (βλεφαροεπιπεφυκίτιδα). Αν οφείλονται σε 
αλλεργιογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος (π.χ. 
γύρη), προσβάλλονται και τα δύο µάτια. Αν οφείλονται 
σε τοπικά αίτια (π.χ. κολλύρια, αλοιφές, καλλυντικά, 
φακοί επαφής κ.ά.), µπορεί να προσβληθεί µόνο το 
ένα µάτι. Οι επιπεφυκίτιδες που οφείλονται σε ερε-
θισµούς από την ατµόσφαιρα ή σε ξηροφθαλµία είναι 
συνήθως πιο ήπιες αλλά χρόνιες.

Οι λοιµώδεις επιπεφυκίτιδες µπορεί να είναι µετα-
δοτικές. Γι’ αυτό δεν πρέπει να ερχόµαστε σε επαφή µε 
τα προσωπικά αντικείµενα του ασθενή (πετσέτες, µαξι-
λάρια, µαντίλια κ.λπ.), ενώ κάθε φορά που αγγίζουµε 
τα µάτια του, πρέπει να πλένουµε καλά τα χέρια µας.

Θεραπευτικά, ανάλογα µε το είδος της επιπεφυ-
κίτιδας, θα χορηγήσουµε τοπικά κολλύρια ή αλοιφές 
αντιβιοτικών, αντιικών, αντιαλλεργικών και κορτι-
ζονούχων φαρµάκων, ή συνδυασµούς αυτών. Προ-
σωρινά και µέχρι να συµβουλευτούµε τον γιατρό, 
µπορούµε να πλένουµε τα µάτια µε καθαρό νερό 
της βρύσης ή, ακόµη καλύτερα, µε φυσιολογικό ορό. 
Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε σκευάσµατα 
τεχνητών δακρύων, αγγειοσυσπαστικών και αντιση-
πτικών. Γενικά, κάθε «κόκκινο» µάτι δεν είναι πάντα 
σύµπτωµα επιπεφυκίτιδας, ιδίως όταν συνοδεύεται 
από πόνο και µείωση της όρασης. Γι’ αυτό δεν θα πρέ-
πει να γίνεται χρήση κολλυρίων ή αλοιφών χωρίς τις 
οδηγίες του οφθαλµιάτρου.
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Τσιµπήµατα από κουνούπια
Τα κουνούπια έλκονται από την υγρασία, τη θερµο-
κρασία και την οσµή του δέρµατος, αλλά µόνο τα 
θηλυκά είναι υπεύθυνα για τα τσιµπήµατα. Το άτοµο 
που δεν είναι αλλεργικό δεν παρουσιάζει καµία αντί-
δραση. Αν υπάρξουν τσιµπήµατα από κουνούπια 
και οι βλάβες είναι περιορισµένες, χρησιµοποιήστε 
τοπικά µια ειδική κρέµα. Βέβαια, η πρόληψη είναι 
προτιµότερη από τη θεραπεία. Προµηθευτείτε ειδικά 
αντικουνουπικά, που κυκλοφορούν σε όλα τα φαρ-
µακεία, σε κρέµες ή σε σπρέι, και γλιτώστε από την 
ενοχλητική φαγούρα ή τις αντιαισθητικές κοκκινίλες. 

Τσιµπήµατα από µέλισσες ή σφήκες
Το τσίµπηµα από µέλισσα ή σφήκα προκαλεί στο µη 
αλλεργικό άτοµο µόνο τοπικά συµπτώµατα, όπως η 
κοκκινίλα, το πρήξιµο µε φαγούρα και ο πόνος. Αυτό 
οφείλεται στο δηλητήριο που αφήνουν στο δέρµα. Η 

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Το καλοκαίρι πλησιάζει... Είναι απίστευτο πόσο εύκολα 
µπορούν να χαλάσουν οι διακοπές µας από απρόσµενους 
και απρόσκλητους επισκέπτες, οι οποίοι το µόνο που 
κάνουν είναι να αφήνουν τα σηµάδια τους και να φεύγουν. 
Μιλάµε βέβαια για τα τσιµπήµατα από κουνούπια, σφήκες, 
µέλισσες, αλλά και από µέδουσες ή τσούχτρες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΥΒΑ

Τα τσιµπήµατα
των διακοπών

Προµηθευτείτε 
από το 
φαρµακείο 
τα εξειδικευµένα 
προϊόντα και 
αντιµετωπίστε 
την ενόχληση των 
απρόσκλητων 
επισκεπτών.

αφαίρεση του κεντριού είναι το πρώτο πράγµα που 
πρέπει να κάνετε αν σας τσιµπήσει σφήκα ή µέλισσα. 
Η αφαίρεση µπορεί να γίνει µε ένα τσιµπιδάκι. Προ-
σοχή: Μην προσπαθήστε να αφαιρέσετε το κεντρί 
πιέζοντας µε τα δάχτυλα ή µε τα νύχια την περιοχή 
στην οποία αυτό είναι καρφωµένο, διότι µπορεί, 
αντί να βγει προς τα έξω, να το σπρώξετε ακόµη 
πιο βαθιά, προς τα µέσα. Πλύντε την περιοχή και 
βάλτε ψυχρά επιθέµατα τοπικά ή πάγο για περίπου 
15 λεπτά. Αν υπάρξουν τοπική κοκκινίλα και πρήξιµο, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τοπικά ειδική κρέµα.

Επαφή µε µέδουσες ή τσούχτρες
Η επαφή µε τις τσούχτρες σπάνια προκαλεί σοβαρά 
προβλήµατα, παρά µόνο σε ορισµένα ευαίσθητα και 
αλλεργικά άτοµα. Στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων, η περιοχή του σώµατος που έρχεται σε επαφή 
µε την τσούχτρα παρουσιάζει έντονη κοκκινίλα, µε 
ή χωρίς φούσκωµα, που συνοδεύεται από έντονο 
τσούξιµο, πόνο ή φαγούρα, λόγω της τοξίνης που 
αφήνει. Τι µπορείτε να κάνετε; Πλύντε αµέσως το 
δέρµα µε αρκετό θαλασσινό νερό και αλείψτε την 
πάσχουσα περιοχή µε κορτιζονούχο κρέµα. Η κρέµα 
αυτή περιορίζει την τοπική φλεγµονώδη αντίδραση 
και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιµο και τη 
φαγούρα. Αφού αποδυναµώσετε την τοξίνη, αφαι-
ρέστε τυχόν κατάλοιπα της τσούχτρας: τρίψτε το 
δέρµα µε άµµο, κάνοντας ελαφριές κινήσεις, και στη 
συνέχεια ξεπλύντε µε θαλασσινό νερό. Κρύα επιθέ-
µατα ή πάγος ανακουφίζουν τοπικά από τον πόνο.

Τηλ: 210 8188900 
info@omega-pharma.grΣτα φαρμακεία

Επιλέξτε το βαθµό προστασίας σαςαπωθητικό κόυνόυπιων

ΝΕΟ!

Le
ct

us
 a

dv
.

Το μόνο με Εντομοαπωθητικό Δείκτη IRF®

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΑΚΡΙΑ
ΜΕ ΤΟ «ΟΠΛΟ» ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ
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Ετυµολογικά, ο όρος «προβιοτικά» είναι σύνθετος και 
προέρχεται από τη λατινογενή πρόθεση «προ» (που 
σηµαίνει υπέρ) και το ελληνικό επίθετο «βιοτικός» (από 
το ουσιαστικό «βίος», που σηµαίνει ζωή). Τα προβιοτικά 
λοιπόν δρουν υπέρ της ζωής. Παράλληλα, είναι «ζωντα-
νοί» µικροοργανισµοί (ζύµες ή βακτήρια, κυρίως λακτο-
βάκιλλοι και µπιφιδοβακτήρια) που, όταν χορηγηθούν σε 
επαρκείς ποσότητες, παρέχουν πλεονέκτηµα υγείας στον 
άνθρωπο.

Τα πιο γνωστά προβιοτικά τρόφιµα είναι τα γαλακτο-
κοµικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύµωση, όπως τα 
ρευστά όξινα γάλατα και γιαούρτια. Μερικά από τα προϊ-
όντα που περιέχουν προβιοτικά είναι: τα λαχανικά, 
το τουρσί, η πάστα φασολιών από ζύµωση, το κεφίρ, 
το βουτυρόγαλο και η σάλτσα σόγιας.

Η ευεργετική δράση των προβιοτικών στην υγεία έχει 
γεννήσει την ανάγκη σχεδιασµού συµπληρωµάτων δια-
τροφής, στα οποία τα προβιοτικά περικλείονται σε µεγα-
λύτερες, από τα συµβατικά τρόφιµα, ποσότητες. Είναι 
σαφές ότι οι ποσότητες των βακτηρίων που περιέχο-
νται στα φυσικά τρόφιµα µπορεί δεν είναι αρκετές για 
να αποικίσουν τον εντερικό σωλήνα. Για τον σκοπό αυτό 
απαιτούνται µεγαλύτερες δόσεις, που µόνο τα συµπλη-
ρώµατα µπορούν να εξασφαλίσουν.

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

Τα προβιοτικά είναι ιδιαίτερα ωφέλιµα για  
την ανθρώπινη υγεία, και για τον λόγο αυτό 
εµπεριέχονται σε όλο και περισσότερα τρόφιµα, 
αλλά και σε συµπληρώµατα διατροφής.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το µεγάλο 
πλεονέκτηµα των 
συµπληρωµάτων 
διατροφής είναι 
ότι περιέχουν 
ποικίλα 
προβιοτικά 
στελέχη, που 
µπορούν να 
είναι ωφέλιµα 
σε διαφορετικές 
περιπτώσεις.

Το µεγάλο πλεονέκτηµα των συµπληρωµάτων δια-
τροφής είναι ότι περιέχουν ποικίλα προβιοτικά στελέχη, 
που µπορούν να είναι ωφέλιµα σε διαφορετικές περι-
πτώσεις. Τα προβιοτικά παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσµα 
δράσης και δεν έχουν όλα τις ίδιες ιδιότητες. Αυτό 
σηµαίνει ότι υπάρχουν στελέχη προβιοτικών που είναι 
ευεργετικά για ορισµένες παθήσεις και στελέχη που 
δρουν ευεργετικά για κάποιες άλλες. Συνεπώς, η επι-
λογή του κατάλληλου στελέχους για κάθε τύπο πάθησης 
δεν είναι µόνο σηµαντική, αλλά και απαραίτητη.

Μορφές συµπληρωµάτων διατροφής
• Σκόνη: Αυτός ο τύπος χρησιµοποιείται µε προ-
σθήκη νερού από τον καταναλωτή πριν από την κατα-
νάλωση. Ο κύριος λόγος για τη χρήση των προ-
βιοτικών σε αυτή τη µορφή είναι ότι τα βακτήρια 
καταλήγουν στον γαστρεντερικό σωλήνα γρηγορότερα 
από κάθε άλλη µέθοδο. Απευθύνεται, κυρίως, σε παι-
διά και σε ανθρώπους που δεν µπορούν να καταπιούν 
κάψουλες.
• Κάψουλες: Οι κάψουλες είναι περισσότερο διαδε-
δοµένες, λόγω της εύκολης χρήσης τους και της µεγα-
λύτερης ποικιλίας προϊόντων σε αυτή τη µορφή, αλλά 
κυρίως επειδή διαθέτουν το µοναδικό πλεονέκτηµα να 
προστατεύουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προ- 
βιοτικό που περιέχουν.
• Υγρά: Το πρόβληµα µε αυτή τη µορφή προβιοτικών 
είναι ο µικρός χρόνος ζωής τους. Τα σύγχρονα προβιο-
τικά προϊόντα σε υγρή µορφή έχουν µακρύτερη ηµε-
ροµηνία λήξης, αλλά χρειάζονται συνεχώς ψύξη και 
συντηρούνται όπως τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Το 
µεγαλύτερο µειονέκτηµα, ωστόσο, είναι ότι οι εταιρείες 
που τα παρασκευάζουν προσθέτουν συντηρητικά για να 
διατηρήσουν τη γεύση και την υφή τους.

τα
τηςδιατροφής
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Αρκετοί γονείς επιλέγουν την κατασκήνωση για να 
περάσουν τα παιδιά τους µέρος των καλοκαιρινών 
τους διακοπών. Η κατασκήνωση αποτελεί µια µικρή 
κοινωνία διαφορετικών χαρακτήρων, κατασκηνωτών 
και στελεχών, την οποία χαρακτηρίζει η οµαδική 
ζωή στη φύση. Η επιλογή της οργανωµένης 
κατασκήνωσης για τις διακοπές των παιδιών είναι 
ιδιαίτερα ωφέλιµη για τα ίδια, ενώ παράλληλα 
διευκολύνει σηµαντικά τους εργαζόµενους γονείς, 
κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι

Τα παιδιά στην κατασκήνωση δεν θα βαρεθούν 
ποτέ, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να επιδο-
θούν σε δεκάδες δραστηριότητες. Εδώ έρχονται 
σε επαφή µε τη φύση, την οποία και εξερευνούν, 
ενώ αποβάλλουν για ένα διάστηµα τις «κακές» τους 
συνήθειες, όπως η τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. Γνωρίζουν µέρη που ενδεχοµένως να 
µην επισκεφτούν κάποια άλλη στιγµή. Αποκτούν 
αυτονοµία, αφού καλούνται να αναλάβουν πρω-
τοβουλίες και ευθύνες, αλλά και να πάρουν απο-
φάσεις. Μαθαίνουν παράλληλα να αυτοεξυπηρε-
τούνται, αφού εδώ θα πρέπει να αποφασίσουν 
τα ίδια τι θα φορέσουν, θα στρώσουν το κρεβάτι 
τους, θα ακολουθήσουν κανόνες υγιεινής και όλα 
όσα κάνει ένας άνθρωπος χωρίς τη... µαµά του. 
Επίσης, στο πλαίσιο της κατασκήνωσης τα παιδιά 
κοινωνικοποιούνται, εντασσόµενα στην οργανω-
µένη κοινωνική δοµή της, µαθαίνουν να προσαρ-
µόζονται σε καταστάσεις, να συµβιώνουν και να 
σέβονται τους άλλους. Μαθαίνουν να ακολουθούν 
κοινούς κανόνες, αλλά και να συνεργάζονται σε 
κοινές δραστηριότητες, αποκτώντας ενδιαφέροντα 

Στην κατασκήνωση 
λέµε «ναι»
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι

που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της προσω-
πικότητάς τους. Πολλές φιλίες «ζωής» ξεκινούν 
στην κατασκήνωση και σε µικρές ηλικίες, αφού τα 
παιδιά µοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθή-
µατά τους µε τους συνοµηλίκους τους και κάνουν 
νέες φιλίες, τις οποίες µπορούν να διατηρήσουν 
και µετά τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κατα-
σκήνωσης είναι η οργάνωση και το πρόγραµµα, 
αφού η όλη της λειτουργία στηρίζεται στο οργα-
νωµένο πρόγραµµα, το οποίο βοηθά τα παιδιά να 
αποκτήσουν γενικότερα οργανωτικές ικανότητες 
και να διαµορφώνουν σωστά την καθηµερινότητά 
τους. Ανακαλύπτουν καλύτερα τον εαυτό τους, 
µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν τους φόβους τους, 
γίνονται πιο ανθεκτικά. Επιπλέον, η απουσία των 
γονιών, κατά το χρονικό διάστηµα που θα περά-
σουν µακριά από το σπίτι, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη: 
το παιδί «αναγκάζεται» να σταθεί στα πόδια του, να 
γίνει πιο αυτόνοµο και να διαχειριστεί καταστάσεις 

που στο σπίτι του δεν θα συναντούσε. Αναλαµβάνει 
ευθύνες, διαχειρίζεται τα χρήµατά του και αντιµε-
τωπίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν. 

Η ηλικία µεταξύ 6 και 7 ετών θεωρείται ιδανική 
για την πρώτη κατασκηνωτική εµπειρία ενός παι-
διού. Ωστόσο, εκτός από τον παράγοντα «ηλικία», 
θα πρέπει πάντα να έχουµε υπόψη µας και τον 
παράγοντα «προσωπικότητα». Γιατί το παιδί µας, 
παρότι έχει ενταχθεί οµαλά στο σχολικό περιβάλ-
λον, παρότι αυτοεξυπηρετείται και έχει µάθει να 
λειτουργεί οµαδικά, πιθανόν να µην είναι ακόµη 
έτοιµο να µας αποχωριστεί για πολύ. Μια αποτε-
λεσµατική τακτική είναι η συνεννόηση µε φίλες ή 
φίλους µας, καθώς µπορεί να ενδιαφέρονται και 
εκείνοι να γράψουν τα παιδιά τους σε ένα παρό-
µοιο πρόγραµµα. Έτσι, τα παιδιά θα εξασφαλίσουν 
παρέα. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχουν αδερ-
φάκια, η κατάσταση θα είναι ακόµη καλύτερα – η 
παρέα τους θα είναι πιο µεγάλη κι εσείς ακόµη 
πιο ήσυχοι.

Τα παιδιά στην 
κατασκήνωση 
αναλαµβάνουν 
πρωτοβουλίες 
και ευθύνες, 
ενώ µαθαίνουν 
να αυτοεξυπη-
ρετούνται.

Θερµαντική κρέµα ιδανική και για χρήση πριν από 
τις αθλητικές δραστηριότητες.

Ενδείκνυται για µυϊκούς πόνους και 
πόνους αρθρώσεων.

Ιδανική και για χρήση σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, κρύο, αέρα, κτλ.)

Περιέχει: σαλικυλικό µεθύλιο, αιθύλιο νικοτινικό
και κάµφορα.

Αθήνα: Λ. Βουλιαγµένης 2 & Θάσου 3, Γλυφάδα 166 75  τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση) ● fax: 210.9600.954 
web site: www.health-plus.gr ● e-mail: info@health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο ● τηλ./fax: 2310.540575

Αθήνα: Λ. Βουλιαγµένης 2 & Θάσου 3, Γλυφάδα 166 75  τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση)
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ΚΡΕΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

µε θερµαντική 
αναλγητική 
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Μία από τις πιο δηµιουργικές διαδικασίες, πριν γεν-
νηθεί το παιδί σας, είναι η προετοιµασία του σπιτιού 
αλλά και του δωµατίου του, έτσι ώστε να υποδεχτείτε 
το νέο µέλος της οικογένειάς σας πριν καν «εµφα-
νιστεί». Ξεκινήστε λοιπόν από τα βασικά, χρησιµο-
ποιώντας µη τοξικά, φιλικά για το περιβάλλον απορ-
ρυπαντικά. Στη συνέχεια οργανωθείτε για να κάνετε 
τα ψώνια για την «προίκα» του µωρού και τα απα-
ραίτητα του παιδικού δωµατίου. Η λίστα είναι πολύ 
µεγάλη και δαπανηρή, οπότε ενηµερωθείτε καλά και 
κάντε προσεκτική έρευνα αγοράς, για να γλιτώσετε 
χρόνο και χρήµα.

Περίπου έναν µήνα πριν από τη γέννηση του 
µωρού σας είναι η κατάλληλη στιγµή να ετοιµάσετε 
το βρεφικό δωµάτιο. Βάψτε τους τοίχους µε οικολο-
γικές, µη τοξικές µπογιές. Επιλέξτε χρώµατα απαλά, 
που έχουν κατευναστική επίδραση και διευκολύνουν 
τον ύπνο. Παράλληλα, όµως, τοποθετήστε κάποια 
αντικείµενα µε πιο έντονα χρώµατα για τις ώρες 
που το µωρό σας θα είναι ξύπνιο. Πάνινα πολύ-
χρωµα ταµπλό, stickers ή ακόµη και ζωγραφική τοί-
χου δηµιουργούν τα απαραίτητα ερεθίσµατα. Προ-
τιµήστε τα ευδιάκριτα σχήµατα που έχουν έντονα 
περιγράµµατα, αλλά µε σχετικά απλές γραµµές, 
π.χ. ζωάκια. Όσο το παιδί σας είναι ακόµη µωρό, 

Η άφιξη του µωρού στο σπίτι συνοδεύεται από γλυκά, υπέροχα συναισθήµατα, µα και από 
µια µικρή αγωνία για την ασφάλεια και τη φροντίδα του. Ευτυχώς, η φύση έχει προνοήσει και 
–κατά κάποιον τρόπο– καθοδηγεί τη µητέρα, τους τελευταίους µήνες της εγκυµοσύνης, ώστε 
να δηµιουργήσει µια ζεστή και ασφαλή φωλιά για το µωρό της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Υποδεχτείτε 
το µωρό σας 
όπως του αξίζει

ΥΓΕΙΑ ΜΩΡΟ

αποφύγετε να κάνετε το δωµάτιο έντονα κοριτσί-
στικο ή έντονα αγορίστικο.

Προετοιµάστε το µπάνιο σας, µιας και θα το χρη-
σιµοποιείτε αρκετά συχνά για τις ανάγκες του µωρού 
σας. Παράλληλα, θα πρέπει να προετοιµάσετε και την 
κρεβατοκάµαρά σας, καθώς οι παιδίατροι συστήνουν, 
τους πρώτους µήνες, το νεογέννητο να κοιµάται στο 
ίδιο δωµάτιο µε τη µητέρα του, σε δικό του, ξεχω-
ριστό κρεβατάκι ή λίκνο ή καλαθούνα. ∆ηµιουργήστε 
χώρο και στην κουζίνα σας, προκειµένου να τοπο-
θετήσετε τα απαραίτητα αντικείµενα. Αποστειρωτής, 
βραστήρας, «µπεν µαρί», για να ζεσταίνει το γάλα στο 
µπιµπερό, και στεγνωτήρας µπιµπερό θα πάρουν τη 
θέση τους δίπλα στην καφετιέρα σας.

Προετοιµάστε τα κατοικίδια ζώα για την άφιξη του 
µωρού σας, καθώς είναι σηµαντικά µέλη της οικογέ-
νειας. Φέρτε στο σπίτι ρούχα ή µια κουβέρτα µε τη 
µυρωδιά του µωρού σας πριν αυτό έρθει στο σπίτι. 
Αν υπάρχουν αδέρφια, µπορούν να βοηθήσουν περ-
νώντας περισσότερο χρόνο µε τα κατοικίδια. Να είστε 
σε εγρήγορση για σηµάδια επιθετικότητας ή ζήλιας 
που πιθανόν να εκδηλώσουν τα τελευταία στην εµφά-
νιση του µωρού σας. Μην αφήνετε ποτέ τον σκύλο ή 
τη γάτα σας κοντά στο νεογέννητο χωρίς επίβλεψη.

Αφού αγοράσετε 
τα κατάλληλα 
καλλυντικά, 
δηµιουργήστε 
χώρο για να τα 
τακτοποιήσετε, έτσι 
ώστε να µπορείτε 
να πλένετε το µωρό 
σας και να έχετε 
κοντά σας οτιδήποτε 
χρειαστείτε. Το 
µπανάκι που θα 
αγοράσετε διαλέξτε 
το, ανάλογα µε 
τον χώρο που 
έχετε. Επίσης, είναι 
απαραίτητο ένα 
δεύτερο καλάθι 
για τα λερωµένα 
ρουχαλάκια του 
νεογέννητου. 
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Οι πιο ωραίες παραλίες της Ελλάδας

ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Τα οφέλη του γάλακτος 
γαϊδούρας

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Οι τάσεις του φετινού 
καλοκαιριού

Summer
is here!

ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ήλιος είναι πηγή ζωής και πρέπει να αξιοποιούµε 
τις ευεργετικές του ιδιότητες, χωρίς να πληρώνουµε 
ακριβά το τίµηµα τα χρόνια που ακολουθούν. Εµείς 
ετοιµάσαµε ειδικά για εσάς τον απόλυτο καλοκαιρινό 
οδηγό, για να κάνετε τον ήλιο τον καλύτερό σας φίλο.
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Τα αντηλιακά και η σωστή χρήση τους είναι το θέµα 
που προκύπτει περίπου τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Ένα 
θέµα ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς συνδέεται κατεξο-
χήν µε την υγεία µας. Όποιο προϊόν κι αν διαλέξουµε, 
µόνο αν το χρησιµοποιήσουµε σωστά, θα λειτουρ-
γήσει ως ασπίδα προστασίας. Από την άλλη, κυκλο-
φορούν εκατοντάδες νέα προϊόντα κάθε χρονιά και 
κυριολεκτικά «τα χάνουµε» µπροστά στα ράφια µε τα 
εκατοντάδες µπουκαλάκια. Τα αντηλιακά γίνονται κάθε 
χρόνο όλο και πιο εξειδικευµένα, τόσο που θα πρέπει 
να διαθέτει κανείς γνώσεις ειδικού, για να καταφέρει 
να αποκωδικοποιήσει τα σύµβολα που αναγράφονται 
στη συσκευασία τους. 

Υπάρχουν τρεις τύποι αντηλιακών φίλτρων: τα 
χηµικά φίλτρα, που απορροφούν τις υπεριώδεις ακτινο-
βολίες (UV), τα φυσικά φίλτρα, που τις αντανακλούν, και 
τα οργανικά, που κάνουν και τα δύο. ∆εν έχουν όµως 
όλα τα αντηλιακά τις ίδιες καλλυντικές ιδιότητες, ούτε 
η επιδερµίδα µας τα «ανέχεται» όλα µε τον ίδιο τρόπο. 
Επιπλέον, το αντηλιακό που θα επιλέξουµε πρέπει να 
έχει την κατάλληλη υφή, ώστε να ταιριάζει στον τύπο 
της επιδερµίδας µας. Έτσι, οι κρέµες χρησιµοποιούνται 

για τα ξηρά δέρµατα, ενώ οι λοσιόν και τα τζελ για 
µεικτές και λιπαρές επιδερµίδες. Για τις περιοχές µε 
τρίχες, κυρίως στους άντρες, πολύ εύχρηστα είναι τα 
προϊόντα σε µορφή σπρέι. Στα χηµικά φίλτρα αναζη-
τήστε την ένδειξη «φωτοσταθερό», που σηµαίνει ότι 
το φίλτρο δεν χάνει τις ιδιότητές του στον ήλιο, και 
αποφύγετε αντηλιακά που στη σύνθεσή τους περιέχουν 
βενζοφαινόνες, καθώς µπορεί να προκαλέσουν αλλερ-
γικές αντιδράσεις. Τα φυσικά φίλτρα είναι πολύ στα-
θερά και προσφέρουν µια ολοκληρωµένη προστασία 
από τον ήλιο, ενώ είναι και ασφαλέστερα για το παι-
δικό δέρµα. Τέλος, τα οργανικά φίλτρα είναι φωτοστα-
θερά, δεν απορροφώνται από το δέρµα, αλλά µένουν 
στην επιφάνεια, για να αντανακλούν την ακτινοβολία. 

Βιολογικά προϊόντα
Είναι εκείνα των οποίων οι φόρµουλες δεν περιέχουν 
χηµικά συστατικά, paraben και χρωστικές ουσίες. Στη 
σύνθεσή τους έχουν οργανικά φίλτρα, συνδυασµένα 
µε φυτικά συστατικά, και όχι µε άρωµα ή µε άρωµα 
που προέρχεται από αιθέρια έλαια, τα οποία δεν επη-
ρεάζονται από τον ήλιο. 
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Tο αντηλιακό 
µας πρέπει 
να έχει την 
κατάλληλη 
υφή για τον 
τύπο της 
επιδερµίδας 
µας. 

Αντηλιακά

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ

ΧΩΡΙΣ PARABENS • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ

Αποτελεσµατική αντηλιακή 
πολυπροστασία Helioderm µε:
•  Φωτοσταθερό σύστηµα φίλτρων  

Tinosorb™ M® & S® και TanActine  
για προστασία από την ακτινοβολία UVB και UVA

•  Helioguard 365 
για δράση ενάντια στη φωτογήρανση

•  Βιταµίνη Ε 
κατά των ελευθέρων ριζών

Όµορφη, προστατευµένη από τον ήλιο επιδερµίδα

www.castalia-derm.com      
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Ο ιδανικός 
δείκτης 
προστασίας

Αν η επιδερµίδα σας δεν 
έχει κάποιο ιδιαίτερο πρό-
βληµα και δεν µένετε κάτω 
από τον ήλιο για πολλή 
ώρα, είναι ανώφελο να 
κάνετε υπερβολές στην 
προστασία σας. Ένας δεί-
κτης προστασίας ανάµεσα 
σε 20 SPF και 30 SPF 
είναι αρκετός. Τις πρώτες 
µέρες φορέστε πιο υψηλό 
δείκτη και, καθώς το καλο-
καίρι προχωρά, µπορείτε 
σταδιακά να τον µειώσετε. 
Αν η επιδερµίδα σας είναι 
πολύ λευκή και ευαίσθητη, 
έχετε πανάδες και ουλές 
ή διανύετε περίοδο εγκυ-
µοσύνης, τότε προτιµήστε 
δείκτες από 40 SPF έως 
50 SPF. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ

Συµπληρώµατα διατροφής 
Καλό θα είναι να πάρετε συµπληρώµατα διατρο-
φής, διότι θα σας επιτρέψουν να µαυρίσετε πιο 
γρήγορα και µε λιγότερη έκθεση στον ήλιο, ενώ θα 
ενισχύσουν την προστασία σας ενάντια στις υπε-
ριώδεις ακτίνες, καθώς και την ανθεκτικότητα του 
δέρµατός σας στον ήλιο. Επιπλέον, τέτοια συµπλη-
ρώµατα καταπολεµούν τις ελεύθερες ρίζες, που 
ευθύνονται για την πρόωρη γήρανση του δέρµατος. 

Προστασία το καλοκαίρι 
και στην πόλη
Αν µετακινήστε µε το ποδήλατο ή περπατάτε, αν 
εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους ή σας αρέσει 
να απολαµβάνετε το µεσηµεριανό σας στη βερά-
ντα, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιείτε αντηλιακό, 
και ας µην είστε στην παραλία. Αντί όµως για µια 
αντηλιακή κρέµα µε παχύρρευστη υφή, που θα 
«βαρύνει» το µακιγιάζ σας, προτιµήστε µια κρέµα 
ηµέρας µε αντηλιακό δείκτη προστασίας ανάµεσα 
σε 15 SPF και 30 SPF. 

Λέµε «όχι» στα περσινά αντηλιακά 
Ένα χρησιµοποιηµένο αντηλιακό προϊόν χάνει γρή-
γορα τις ιδιότητές του, λόγω της επαφής µε τον ήλιο 
και την άµµο... Επιπλέον, µην αγοράζετε αντηλιακά 
που είναι εκτεθειµένα στον ήλιο, διότι η σύνθεσή 
τους θα είναι αλλοιωµένη.  

Τα παιδιά και ο ήλιος
Η εκτενής έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της παι-
δικής ηλικίας αυξάνει τις πιθανότητες για καρκίνο του 
δέρµατος κατά την ενήλικη ζωή. Πιο λεπτό και πιο ευαί-
σθητο στις ακτίνες UV, το παιδικό δέρµα πρέπει κατ’ 
αρχάς να προστατεύεται µε τα κατάλληλα ρούχα. Ένα 
στεγνό T-shirt, γυαλιά ηλίου και καπέλο είναι απαραί-
τητα, ακόµα κι όταν υπάρχει συννεφιά. Πριν από κάθε 
έξοδο στον ήλιο, απλώστε στο παιδικό δέρµα µια κρέµα 
µε µεγάλο δείκτη προστασίας και φίλτρα, κατά προτί-
µηση, φυσικά ή οργανικά. Αν χρησιµοποιείτε κι εσείς 
αντηλιακά µε φυσικά ή οργανικά φίλτρα, µπορείτε να τα 
εφαρµόζετε και στα παιδιά σας. Εναλλακτικά, διαλέξτε 
τα κατάλληλα παιδικά αντηλιακά, ανθεκτικά στο νερό. 
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Το µελάνωµα είναι ο πιο κακοήθης καρκίνος του δέρ-
µατος και ένας από τους πιο επιθετικούς καρκίνους 
του ανθρώπινου σώµατος. Προέρχεται από τα κύτ-
ταρα του δέρµατος που παράγουν τη χρωστική µελα-
νίνη, τα µελανοκύτταρα. Εκδηλώνεται συνήθως ως 
µια νέα παράξενη ελιά, ασύµµετρη, µε ασαφή όρια 
και χρωµατισµό που ποικίλλει, η οποία αναπτύσσεται 
και αλλάζει µορφολογία σχετικά γρήγορα.
   Ένας από τους βασικούς παράγοντες εµφάνισης 
του µελανώµατος είναι η διακεκοµµένη έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Αντίθετα, η χρόνια έκθεση 
στον ήλιο σχετίζεται µε καλοηθέστερους καρκίνους 
του δέρµατος. Τα έντονα ηλιακά εγκαύµατα, ιδιαίτερα 
κατά την παιδική ηλικία, αποτελούν δείκτη επικινδυ-
νότητας για τη νόσο. Το µελάνωµα είναι συχνότερο 
στις ηλικίες ανάµεσα στα 20 και στα 60 έτη, και σπά-
νια εµφανίζεται πριν από την εφηβεία. Τα άτοµα µε 

Μελάνωµα
ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Tο 90% 
των µελανωµάτων 
που εντοπίζονται 
εγκαίρως 
θεραπεύονται, 
αρκεί να υπάρχει 
έγκαιρη διάγνωση.

κόκκινα, πυρόξανθα ή ξανθιά µαλλιά και ανοιχτό-
χρωµα µάτια, που καίγονται εύκολα και δεν µαυρί-
ζουν, διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο. Επίσης, είναι 
πιο κοινό σε λευκούς από ό,τι σε µαύρους και εµφα-
νίζεται ως γενετική ασθένεια σε κάποιες οικογένειες.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια αύξηση 
3%-7% στις νέες διαγνώσεις κακοήθους µελανώ-
µατος, ενώ σε ετήσια βάση καταγράφονται περισ-
σότερα από 130.000 νέα κρούσµατα µελανώµα-
τος παγκοσµίως. Όµως, το 90% των µελανωµάτων 
είναι θεραπεύσιµο εάν διαγνωστεί και αντιµετω-
πιστεί όσο ο όγκος είναι επιφανειακός και δεν έχει 
εισβάλει βαθιά στο δέρµα. Η έγκαιρη ανίχνευση 
του µελανώµατος έχει τεράστια σηµασία για την 
πρόγνωση των ασθενών και επιτυγχάνεται µε µια 
απλή εξέταση του δέρµατος από εξειδικευµένο για-
τρό (δερµατολόγο).

• Αριστη προστασία με τα λιγότερα χημικά φίλτρα για μέγιστη ασφάλεια

• Φωτοσταθερές συνθέσεις

• Iσχυρή αντι-οξειδωτική προστασία για παρατεταμένη                     
    προστασία από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες

• Προϊόντα ανθεκτικά στο νερό, χωρίς paraben, χωρίς αλκοόλη και          
    πλούσια σε ιαματικό Νερό της Avène, δραστικό Νερό από τη φύση του

Τα αντηλιακά προϊόντα Avène,
η φωτοπροστασία στα καλύτερα επίπεδά της!

DRY TOUCH
ΥΦΗ

Εδώ και πολλά χρόνια, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Avène δεσμεύονται στο   
πλευρό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τον Καρκίνο του Δέρματος : 

 - Υποστηρίζουν τις ενέργειες του για την εκπαίδευση των γιατρών όσον αφορά        
   στη διάγνωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.       

 - Συμμετέχουν στο πρόγραμμα Sun Pass Project για την αντηλιακή προστασία από           
   την πολύ μικρή ακόμη ηλικία, που απευθύνεται σε δασκάλους, γονείς και παιδιά.

www.eau-thermale-avene.gr
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Μετά την έκθεσή σας στον ήλιο η σωστή ενυδά-
τωση είναι αυτό που θα «ξεδιψάσει» το σώµα σας. 
Αφού κάνετε ένα ντους και αποµακρύνετε το αλάτι 
και τα υπολείµµατα των αντηλιακών, απλώστε τόσο 
στο πρόσωπο όσο και στο σώµα σας το κατάλληλο 
προϊόν για µετά τον ήλιο. Τα a³er sun προϊόντα 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για να έχουν καταπραϋ-
ντική και αναπλαστική δράση. Τα περισσότερα από 
αυτά ενυδατώνουν και περιποιούνται σε βάθος την 
επιδερµίδα, ενώ της προσφέρουν άµεσα µια έντονη 
αίσθηση δροσιάς, που είναι ιδιαίτερα ανακουφιστική. 
Καταπολεµώντας τους ερεθισµούς που οφείλονται 
στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενισχύουν τη φυσική 
διαδικασία επανόρθωσης της επιδερµίδας και τη 
βοηθούν να επιστρέψει στην υγιή, ισορροπηµένη 
φυσική της κατάσταση. 

Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό προϊόν είναι το γαλά-
κτωµα µε γιαούρτι, το οποίο δηµιουργεί µια απο-
λαυστική αίσθηση ψύχους, ανακουφίζοντας και φρο-
ντίζοντας το δέρµα. Το γιαούρτι, ως φυσική πηγή 
λακτόζης, πρωτεϊνών, ιχνοστοιχείων και βιταµι-
νών, αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας της επιδερµί-
δας και καταπραΰνει τις κοκκινίλες και την αίσθηση 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ

Τα περισσότερα 
a er sun 
προϊόντα 
ενυδατώνουν 
σε βάθος την 
επιδερµίδα, 
προσφέροντάς 
της αίσθηση 
δροσιάς. 

Α�er Sun

καψίµατος από τον ήλιο. Παράλληλα, το εκχύλισµα 
αλόης συναντάται σε πολλά προϊόντα που προορί-
ζονται για χρήση µετά τον ήλιο, καθώς καταπολεµά 
αποτελεσµατικά τους ερεθισµούς. Η αναπλαστική 
δράση της αλόης είναι εντυπωσιακή και καταφέρνει 
να µειώσει το ερύθηµα, καθώς αυξάνει τα επίπεδα 
ενυδάτωσης της επιδερµίδας. Πολλοί συνηθίζουν 
να έχουν στο µπαλκόνι τους ένα φυτό αλόης, ώστε 
να χρησιµοποιούν απευθείας πάνω στο δέρµα το 
«γάλα» του ίδιου του φυτού, καθώς αυτό βγαίνει 
από το εσωτερικό των φύλλων του, µόλις κόψει 
κανείς ένα από αυτά.  

Τέλος, η βιταµίνη Ε υπάρχει σε πλήθος a³er sun 
προϊόντων και συνδυάζει τις αντιοξειδωτικές της 
ιδιότητες µε τα υπόλοιπα συστατικά τους, κάνοντας 
έτσι ακόµη πιο άµεση και αποτελεσµατική τη δράση 
τους.  Για να εξασφαλίσετε µεγαλύτερη δροσιά, δια-
τηρήστε τα a³er sun προϊόντα στο ψυγείο. 

Εκτός από την προστασία του δέρµατος, τα a³er 
sun προϊόντα κάνουν το µαύρισµα οµορφότερο, 
καθώς η επιδερµίδα ακτινοβολεί λάµψη, γίνεται 
µεταξένια και φωτεινή, αποκαλύπτοντας όλο τον 
αισθησιασµό της. 

       Απολαμβάνω ξένοιαστη τον ήλιο,
   χωρίς να ανησυχώ
             για τις ρυτίδες

*

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Η LIERAC Paris δημιούργησε 
την SUNIFIC PREMIUM, την 1η φροντίδα 
ολικής αντιγήρανσης(1) και εξαιρετικής 
αντηλιακής προστασίας. Με σύστημα φίλτρων 
εξαιρετικά ευρέος φάσματος, προστατεύει 
από τις ακτίνες UVA/UVB και, για πρώτη φορά, 
από το ορατό φως και τις υπέρυθρες ακτίνες.(2) 

Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, το ισχυρό 
αντιγηραντικό της σύμπλοκο καταπολεμά όλα 
τα σημάδια της γήρανσης: ρυτίδες, κηλίδες, 
απώλεια σφριγηλότητας και αφυδάτωση.

premium
sunificΟ Λ Ι Κ Η  Α Ν Τ Ι Γ Η Ρ Α Ν Σ Η 

(1) Των Εργαστηρίων LIERAC - (2) Προστασία από τις επιβλαβείς επιδράσεις των υπέρυθρων ακτίνων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

από τις ακτίνες UVA/UVB και, για πρώτη φορά, 
από το ορατό φως και τις υπέρυθρες ακτίνες.(2) 

Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, το ισχυρό 
αντιγηραντικό της σύμπλοκο καταπολεμά όλα 
τα σημάδια της γήρανσης: ρυτίδες, κηλίδες, 
απώλεια σφριγηλότητας και αφυδάτωση.

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία, Hondos Center & Carelab by Attica.* Με την κατάλληλη αντηλιακή προστασία

Η Lierac Paris γιορτάζει φέτος 40 χρόνια 
καινοτομιών και σε ταξιδεύει!

Με κάθε αγορά προϊόντος Lierac, λαμβάνεις μέρος στον 

διαδικτυακό μας διαγωνισμό στο www.lierac.gr/40years και 

συμμετέχεις στην κλήρωση για ένα 

4ήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, την πόλη της Lierac.

Sunific SP6_gr210_280.indd   1 20/4/2015   15:38:11
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΗΛΙΟΣ

Ειδικά το καλοκαίρι, η ενυδάτωση και η προστασία 
των µαλλιών αποτελούν µια αρκετά δύσκολη υπό-
θεση. Το αλάτι της θάλασσας, οι ακτίνες UV, το χλώ-
ριο της πισίνας και τα συχνά λουσίµατα επιβαρύνουν 
την κατάστασή τους και, σε συνδυασµό µε την κακή 
διατροφή, τα εµποδίζουν να διατηρηθούν λαµπερά. 
Η χρήση προϊόντων που προσφέρουν αντιοξειδωτική 
προστασία, αναδοµώντας την τρίχα και επαναφέρο-
ντάς την στην υγιή της κατάσταση, είναι επιβεβλη-
µένη, όπως και η προστασία από το ξεθώριασµα και 
το φριζάρισµα. Θα βρείτε αρκετά προϊόντα µαλλιών 
για χρήση πριν, κατά την έκθεση και µετά την έκθεση 
στον ήλιο, που προσφέρουν ιδανική ισορροπία ανά-
µεσα σε προστασία και θρέψη. Μία φορά την εβδο-
µάδα µπορείτε να τους βάζετε δαφνέλαιο, τυλίγοντάς 
τα σε µια πετσέτα και αφήνοντάς τα για τουλάχιστον 
2 ώρες. Στη συνέχεια ένα καλό σαµπουάν, αποκλει-
στικά για βαθιά ενυδάτωση, είναι απαραίτητο. Μετά 
από κάθε λούσιµο, η εφαρµογή κάποιας µάσκας είναι 
απαραίτητη για την ενυδάτωση της τρίχας, όπως επί-

σης και για την πρόληψη της ψαλίδας. Προτιµήστε την 
παχύρρευστη µάσκα, καθώς είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σµατική. Το γαλάκτωµα χωρίς ξέβγαλµα και ο ορός 
για τις άκρες των µαλλιών µπορούν επίσης να κάνουν 
θαύµατα, ώστε να µη χρειαστείτε επειγόντως κούρεµα 
και βάψιµο αµέσως µετά τις καλοκαιρινές σας διακο-
πές! Όσον αφορά το στέγνωµα, θα πρέπει οπωσδή-
ποτε, κάθε φορά που λούζεστε, να βάζετε στα µαλλιά 
σας λάδι ενυδάτωσης. Το λάδι argan θεωρείται θαυ-
µατουργό όσον αφορά το σπάσιµο της τρίχας. Επίσης, 
όταν πρόκειται να ξεµπλέξετε τα µαλλιά σας µετά το 
λούσιµο, µην το κάνετε αµέσως, καθώς η βρεγµένη 
τρίχα είναι 10 φορές πιο εύθραυστη. Περιµένετε καλύ-
τερα να στεγνώσουν και µετά πιάστε τη βούρτσα. 

Εκτός βέβαια από τη χρήση αντηλιακών προϊόντων, 
δεν πρέπει να αποχωρίζεστε το καπέλο σας. Έτσι, θα 
εξασφαλίσετε τη µη αλλοίωση του χρώµατος των µαλ-
λιών σας, ειδικά αν τα βάφετε. 

Τα µαντίλια και τα τουρµπάνια µπορούν να προσθέ-
σουν στυλ και άποψη στην εµφάνισή σας, προστατεύο-
ντας ταυτόχρονα τα µαλλιά σας µε τον καλύτερο τρόπο. 

Τέλος, η κατανάλωση άφθονου νερού παίζει σηµα-
ντικό ρόλο στην υγιή εµφάνιση τόσο της επιδερµίδας 
όσο και των µαλλιών σας. 

Μαλλιά
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Γεµίσατε τις βαλίτσες σας; Πριν κλείσετε το φερ-
µουάρ, κάντε λίγο χώρο για να χωρέσουν και τα 
απαραίτητα που συνθέτουν το φαρµακείο των δια-
κοπών. Αυτά είναι: Αλοιφή ή στικ αµµωνίας για τα 
τσιµπήµατα, αντιφλεγµονώδη αλοιφή και αντιστα-
µινική αλοιφή (για αλλεργικές αντιδράσεις και τη 
φαγούρα από τα τσιµπήµατα εντόµων κ.ά.). Αντιση-
πτικό Betadine για τις πληγές ή τα τραύµατα, οξυζενέ 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Το φαρµακείο  
των διακοπών

για τον καθαρισµό των πληγών, οινόπνευµα, βαµβάκι, 
γάζες, επίδεσµοι και τσιρότα. Θερµόµετρο, αντιπυρε-
τικό, αναλγητικό, αντιεµετικό και εντοµοαπωθητικό. 
Κορτιζονούχα αλοιφή για ελαφρές τοπικές αλλερ-
γίες, τοπική αντιβιοτική αλοιφή για µικρές πληγές και 
εκδορές, δραµαµίνη και τοπική στεροειδή κρέµα (για 
δερµατικά εξανθήµατα ή εγκαύµατα από τον ήλιο). 
Ψαλίδι, τσιµπιδάκι και παγοκύστες για κοµπρέσες.

Πριν κλείσετε 
τη βαλίτσα 
σας, κάντε λίγο 
χώρο για να 
χωρέσουν και τα 
απαραίτητα που 
συνθέτουν το 
φαρµακείο των 
διακοπών.
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στη βόρεια άκρη της χερσονήσου, προστατεύεται 
από τα µελτέµια χάρη στο νησί της Γραµβούσας. Αν 
πάτε µε το καραβάκι που φεύγει από το Καστέλι, 
θα χάσετε τη θέα από ψηλά, θα γλιτώσετε όµως τη 
δύσκολη 45λεπτη ανάβαση µε τα πόδια, και επι-
πλέον θα κερδίσετε και µια επίσκεψη στη Γραµ-
βούσα. Αν πάτε οδικώς, µετά από 10 χλµ. χωµα-
τόδροµο βόρεια από το Κολυµπάρι, θα φτάσετε σε 
ένα σηµείο όπου θα παρκάρετε και θα απολαύσετε 
µια µοναδική καρτποσταλική θέα.

Σίµος στην Ελαφόνησο
Η τεράστια παραλία στο νότιο τµήµα του µικρού 
νησιού αποτελείται από δύο κόλπους, τον Φράγκο 
και το Σαρακίνικο. Φτάνοντας στην παραλία, θα 
συναντήσετε τα απίστευτα χρώµατα της σµαραγδέ-
νιας θάλασσας και τη λεπτή χρυσόλευκη αµµουδιά, 
που θα σας κόψουν την ανάσα. Πίσω σας αµµο-
θίνες, µοναδικές στην Ελλάδα, που φτάνουν στο 

Η Ελλάδα, µε µήκος ακτών µεγαλύτερο των 15.000 χλµ., 
έχει την πιο εκτεταµένη ακτογραµµή από όλες τις χώρες 
της Μεσογείου. Γι’ αυτό ακριβώς και διαθέτει µερικές 
από τις ωραιότερες παραλίες όχι µόνο της µεσογειακής 
λεκάνης, αλλά ολόκληρου του πλανήτη.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΝΤΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Μπάλος στην Κρήτη
Μια λωρίδα ολόλευκης ψιλής άµµου δηµιουρ-
γεί µια παραλία που χωρίζει τη θάλασσα από τη 
ριχή λιµνοθάλασσα µε τα ζεστά γαλάζια νερά. Έχει 
ψηφιστεί ως µία από τις πιο όµορφες παραλίες 
της Μεσογείου, και όχι άδικα. Οι αποχρώσεις του 
νερού, που ποικίλλουν από γαλάζιο έως άσπρο, 
ανάλογα µε το βάθος, εντυπωσιάζουν. Καθώς είναι 

Οι πιο ωραίες παραλίες
της Ελλάδας

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

Σίµος στην Ελαφόνησο

Μπάλος



εκπληκτικό ύψος των 10 µέτρων. Ο τόπος είναι 
γεµάτος µε κρίνους της θάλασσας και θαλασσό-
κεδρα. Η παραλία τον Αύγουστο γεµίζει µε χιλιά-
δες συστάδες από λευκά κρίνα της θάλασσας, τα 
οποία καλό είναι να µην τα κόβετε, ώστε να ρίξουν 
σπόρο και να συνεχιστεί το ταξίδι τους στον χρόνο.

Ελαφονήσι στην Κρήτη
Αν ξεκινήσετε από τα Χανιά, στο Ελαφονήσι θα 
φτάσετε οδικώς µετά από 75 χλµ. και µιάµιση ώρα 
οδήγησης, µια διαδροµή που θα τη µνηµονεύετε 
και θα υπόσχεστε στον εαυτό σας ότι δεν θα την 
ξανακάνετε. Όλα αυτά µέχρι να φτάσετε, γιατί µετά 
το πιθανότερο είναι ότι θα θέλετε να πηγαίνετε 
κάθε µέρα. Φτάνοντας λοιπόν στο νοτιοανατολικό-
τερο σηµείο της Κρήτης, αντικρίζετε µια πελώρια 
παραλία µε ψιλή λευκή άµµο, η οποία δηµιουργεί 
µια φυσική χερσόνησο στην άκρη της οποίας βρί-
σκεται το Ελαφονήσι. Τα νερά, από τη µία µεριά, 
είναι τόσο παγωµένα, που κάποιοι κολυµβητές δεν 
µπορούν να τα αντέξουν, ενώ από την άλλη, όπου 
δηµιουργείται σχεδόν µια λιµνοθάλασσα, είναι πιο 
ζεστά. Ανάλογα µε την εποχή και τον καιρό, το Ελα-
φονήσι µπορεί να είναι ενωµένο ή να χωρίζεται 

από τη στεριά. Ανεβαίνοντας το νησάκι, συνα-
ντάτε αµµολόφους µε ολόλευκη άµµο, µέσα από 
την οποία ξεφυτρώνουν λευκοί κρίνοι, είδος που 
συναντάται µόνο εκεί.

Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα
Η παραλία Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται 40 χλµ. νοτιοδυ-
τικά της πρωτεύουσας της Λευκάδας και είναι από τις 
ωραιότερες παραλίες του νησιού. Μεγάλη και αµµου-
δερή, περιβάλλεται από εντυπωσιακούς λόφους. Η 
πρόσβαση-κάθοδος είναι εφικτή µέσω 80 σκα-
λοπατιών που διατρέχουν τον γκρεµό, ενώ στην 
κορυφή των σκαλοπατιών υπάρχουν χώρος στάθ-
µευσης και σνακ-µπαρ. Στο Πόρτο Κατσίκι µπορείτε 
να φτάσετε µε θαλάσσιο ταξί από τα χωριά Βασι-
λική και Νυδρί. Επειδή η παραλία έχει γίνει πολύ 
δηµοφιλής τα τελευταία χρόνια, προσελκύει χιλιά-
δες επισκέπτες κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Ο 
δρόµος για να φτάσετε εκεί είναι στενός και γεµά-
τος στροφές, αλλά ευτυχώς είναι άσφαλτος. Αν 
πάτε την περίοδο αιχµής, πιθανόν να δυσκολευ-
τείτε να βρείτε δωρεάν πάρκινγκ, καταλήγοντας 
στα διπλανά χωράφια, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους 
τα παραχωρούν γι’ αυτό τον σκοπό.

Αυτό το 
καλοκαίρι 
επιλέξτε να 
επισκεφθείτε 
τουλάχιστον 
µία από τις 
οµορφότερες 
παραλίες του 
πλανήτη. Και 
µην ξεχάσετε το 
αντηλιακό σας!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

Ελαφονήσι στην Κρήτη

Πόρτο Κατσίκι
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Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος κατά πόσον 
το αγελαδινό γάλα είναι ασφαλές τρόφιµο για την 
υγεία µας. Αφενός η αυξηµένη συχνότητα εµφάνι-
σης αλλεργιών και αφετέρου η περιεκτικότητά του 
σε χηµικές ουσίες, όπως οι ορµόνες και τα αντιβιο-
τικά, που δίνονται στα βοοειδή, έχουν στρέψει τους 
καταναλωτές στην αναζήτηση «εναλλακτικών» µορ-
φών γάλακτος. Μεταξύ αυτών, περισσότερο γνω-
στά είναι το κατσικίσιο γάλα και τα φυτικής προέ-
λευσης υποκατάστατα γάλακτος, όπως τα γάλατα 

Γνωρίστε τα µυστικά υγείας και 
οµορφιάς που µας προσφέρει 
το γάλα γαϊδούρας.

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ�∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ PORTAL NEADIATROFIS.GR

Γάλα 
γαϊδούρας

υποκατάστατων γάλακτος, σε περιπτώσεις βρεφών που εµφανίζουν αλλεργία 
στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος. Από την άλλη, περιέχει υψηλά ποσο-

στά απαραίτητων αµινοξέων, συγκριτικά µε το αγελαδινό γάλα, καθώς και 
αυξηµένα επίπεδα λυσοζύµης, ενός ισχυρού αντιµικροβιακού παράγοντα, 

που συµβάλλει στην εξουδετέρωση του µικροβιακού του φορτίου.
Η παρουσία πολύτιµων θρεπτικών συστατικών, όπως το ασβέ-
στιο, το µαγνήσιο, ο φώσφορος και οι βιταµίνες Α, D και B, 
είναι σηµαντική. Τέλος, το γάλα γαϊδούρας περιέχει χαµηλά 
ποσοστά λίπους –γύρω στο 1%–, ενώ είναι πλούσιο σε απα-
ραίτητα λιπαρά οξέα. ∆εν περιέχει ορµόνες και αντιβιοτικά, 
όπως το γάλα των βοοειδών, ενώ είναι πολύ πυκνό σε 

θρεπτικά συστατικά και τονώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα.  
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι θα µπορούσε να 

αποτελέσει και µια εξαιρετική επιλογή για άτοµα που δεν µπο-
ρούν να πιουν γάλα, λόγω δυσανεξίας στη λακτόζη. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι είναι καλύτερα ανεκτό από το γάλα σόγιας ή γάλατα 
που περιέχουν υδρογονωµένες πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος. 

Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε στον εαυτό σας ένα δώρο υγείας 
και οµορφιάς, δοκιµάστε το, και το αποτέλεσµα θα σας επι-
βραβεύσει.

σόγιας, αµυγδάλου και ρυζιού. Πρό-
σφατα κυκλοφόρησε στην αγορά ένα 
ακόµη είδος γάλακτος, µε περιορι-
σµένη αρχικά διαθεσιµότητα. Πρόκειται 
για το γάλα γαϊδούρας, το οποίο φαίνεται 
να αποτελεί µια ακριβή µεν αλλά θρεπτική 
εναλλακτική πρόταση.

Σύµφωνα µε ιστορικές αναφορές, ο 
Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που µίλησε για 
τις θεραπευτικές του ιδιότητες, ενώ φαίνεται 
πως αποτελούσε το µυστικό οµορφιάς της 
βασίλισσας Κλεοπάτρας. Αναµφίβολα, απο-
τελεί µια εξαιρετική επιλογή, λαµβάνοντας 
υπόψη τα οφέλη του τόσο σε επίπεδο υγείας 
όσο και σε επίπεδο οµορφιάς.

Κύριο χαρακτηριστικό του γάλακτος γαϊδούρας 
είναι η οµοιότητά του µε το µητρικό γάλα, όσον 
αφορά την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστα-
τικά και, ειδικότερα, σε πρωτεΐνες. Γι’ αυτό και το 
εν λόγω γάλα φαίνεται να υπερέχει έναντι άλλων 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
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Cat Eye
Για όσες δεν έχουν τόσο σταθερό και 
καλλιτεχνικό χέρι, ώστε να κάνουν άψογες 
λεπτές γραµµές, πολύ in fashion είναι και 
το cat eye. Μπορείτε να δώσετε αυτό το στυλ 
στα µάτια σας δηµιουργώντας παχιές έντονες 
γραµµές, σχεδόν σε όλο το κινητό σας βλέφαρο.

Καλλιτεχνικές γραµµές
Φέτος στη µόδα είναι η καλλιτεχνική 
προσέγγιση του γυναικείου βλέµµατος: ∆ίνεται 
µεγάλη έµφαση και στα κάτω βλέφαρα, ενώ 
χρησιµοποιείται έντονο και σε διάφορα χρώµατα 
eyeliner, τόσο στο επάνω µέρος του µατιού 
όσο και στο κάτω. Μπορεί να µην είναι αρκετά 
συνηθισµένο να βάζετε, για παράδειγµα, eyeliner 
µόνο στα κάτω βλέφαρα, αλλά η φετινή µόδα 
είναι ανατρεπτική.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΞΑΡΛΗ

Τάσεις του µακιγιάζγια το καλοκαίρι
Οι νέες τάσεις του µακιγιάζ για το καλοκαίρι 
µάς υπόσχονται µια σειρά από εντυπωσιακές 
εµφανίσεις, για κάθε προσωπικότητα, στυλ και 
περίσταση. Ποια είναι όµως τα φετινά τρεντ που 
µας προτείνουν οι ειδικοί του µεϊκάπ;

Natural Look
Το φυσικό µακιγιάζ δεν µπορεί να συγκριθεί µε κανένα άλλο, ειδικά αν  

γίνεται µε τον σωστό τρόπο. Η συγκεκριµένη τάση µεϊκάπ προϋποθέτει 
καθαρή επιδερµίδα και ελάχιστο χρώµα, πράγµα που σηµαίνει ότι θα 
πρέπει να φροντίζετε το δέρµα σας µε τις κατάλληλες κρέµες και να 

χρησιµοποιείτε απαλό ροδακινί ρουζ στα µάγουλα, ώστε να κάνετε την 
επιδερµίδα σας να δείχνει υγιής. Εναλλακτικά, και το µπρονζέ χρώµα, λόγω 

του καλοκαιριού, µπορεί να είναι εξίσου αποτελεσµατικό.

Glitter
Τα µεταλλικά χρώµατα 
και οι σκιές µε glitter 
κατέχουν µια βασική 
θέση ανάµεσα στα 
τρεντ του καλοκαιριού 
και είναι ιδανικά για 
τις πιο «επίσηµες» 
εξόδους σας. 
Επιπλέον, η υγρή 
χρυσή σκιά µατιών 
είναι εκείνη που 
θα φορεθεί πάρα 
πολύ φέτος.

Smooth 
Smokey eye 
Look
Το µυστηριώδες 
βλέµµα που 
δηµιουργείται µε το 
smokey eye µακιγιάζ 
είναι και ένας από τους 
βασικούς λόγους που 
συναντάται σχεδόν 
όλες τις εποχές. Τα 
βασικά χρώµατα που 
θα προτιµηθούν είναι 
το γκρι, το καφέ, 
αλλά και το ασηµί, 
για ακόµη µεγαλύτερη 
ένταση.

Έντονο κόκκινο  
και βυσσινί κραγιόν
Όσες θέλουν να ρίξουν όλο το βάρος του 
µακιγιάζ τους στα χείλη µπορούν να επιλέξουν 
έντονο κόκκινο κραγιόν, ή ακόµη και βυσσινί, 
καθώς αυτά τα χρώµατα θα βρίσκονται στο 
επίκεντρο.

Purple & 
Blue Look
Απ’ ό,τι φαίνεται, 
το µοβ χρώµα είναι 
το νέο καφέ, καθώς 
µετά το κλασικό 
µαύρο είναι η 
βασικότερη επιλογή 
που µπορείτε 
να κάνετε για να 
τονίσετε τα µάτια 
σας. Ως εναλλακτικό 
χρώµα προτείνεται 
το µπλε σε όλες του 
τις αποχρώσεις, από 
το πιο ανοιχτό και 
απαλό γαλάζιο µέχρι 
το πιο έντονο µπλε.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

60’s Look
Η δεκαετία του ’60 είναι 
µία από τις αγαπηµένες 
των γυναικών, καθώς 
το χαρακτηριστικό της 
γνώρισµα της ήταν τα 
µεγάλα και εκφραστικά 
µάτια, µε τις έντονες 
βλεφαρίδες και το 
ελάχιστο µακιγιάζ. Το 
εντυπωσιακό αυτό look 
επανέρχεται.
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48 WHAT’S NEW
Τα νέα
της αγοράς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
H φαρµακοποιός 
Κλειώ Μυλωνάκη 
µιλάει στο Link

Παλέτα αισθήσεων 
και δώρων 
Καλοκαιρινές 
προσφορές στο δίκτυο 
Pharma PLUS.

Παρατηρήσατε τώρα τελευταία κάτι ασυνή-
θιστο στο φαρµακείο της γειτονιάς σας; Μια 
χρυσαφένια αµµουδιά, φέρ’ ειπείν, µε κατα-
γάλανα νερά, κοχύλια, αστερίες και όµορφα 
καραβάκια;

Αν κάτι σάς θυµίζουν οι εικόνες αυτές, τότε 
µη διστάσετε να µπείτε µέσα το συντοµότερο 
δυνατόν! Και αυτό γιατί σε όλα τα φαρµακεία 
του δικτύου Pharma PLUS, που έχουν σήµα 
κατατεθέν στη βιτρίνα τους ένα άκρως καλο-
καιρινό σκηνικό σαν το παραπάνω, υπάρχουν 
τόσο πολλές προσφορές, που δεν θα θέλατε 
να τις χάσετε!

Όλα τα φαρµακεία του δικτύου υποδέχο-
νται την έλευση του καλοκαιριού µε πολλές 
προσφορές και δώρα για τους πελάτες τους. 
Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, αποκτήστε την 

44

LINKED

Μύρισε

αγαπηµένη σας αντηλιακή κρέµα προσώπου 
των εταιρειών Castalia, Apivita, La Roche 
Posay και Vichy και αξιοποιήστε την έκπτωση 
30%. Αλλά οι προσφορές του δικτύου φαρ-
µακείων της Pharma PLUS δεν εξαντλού-
νται εδώ. Με την αγορά της αγαπηµένης 
σας αντηλιακής κρέµας προσώπου κερ-
δίζετε διπλά! Και απολαµβάνετε έκπτωση 
30% και κερδίζετε δωροεπιταγή, για να 
αποκτήσετε αντηλιακά προϊόντα σώµατος 
ή παιδικά αντηλιακά των εταιρειών Castalia, 

Apivita, La Roche Posay, Vichy και Mustela.
Αυτό το καλοκαίρι επισκεφτείτε τον αγα-

πηµένο σας προορισµό αγορών, τα φαρµα-
κεία του δικτύου Pharma PLUS! 

Επωφεληθείτε από τις προσφορές του 
δικτύου Pharma PLUS και νιώστε τη µονα-
δική αίσθηση της αναγνώρισης! Γιατί η εµπι-
στοσύνη σας βρίσκει την αναγνώριση που της 
αξίζει στα φαρµακεία µε τις εντελώς καλο-
καιρινές και πολύχρωµες βιτρίνες!

Καλό καλοκαίρι και καλές αγορές!

καλοκαιράκι

∆ώρο*

Ρωτήστε τον Φαρμακοποιό σας

ένα πρακτικό νεσεσέρ  
να σας συνοδεύει στην παραλία

* Ισχύει για αγορές σε αντηλιακά, καλλυντικά, βρεφικά, παιδικά, 
ομοιoπαθητικά και συμπληρώματα διατροφής

www.pharmapluspharmacies.gr        PharmaPLUS.gr 

Μαµά,
θα το χρησιµοποιώ κι εγώ!

Θα βάζω µέσα το αντηλιακό µου, 
την κρέµα για τις τσούχτρες,  

τα γυαλιά µου και ότι χρειάζοµαι 
για την προστασία µου  

στην παραλία...
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ΑΠΟ ΤON ΚΩΣΤΑ ΜΟΡΦΙΡΗ

Η Κλειώ Μυλωνάκη, ως θιασώτης της φιλοσοφίας ότι 
όλα «ξεκινούν µε τη διαµόρφωση θετικής ψυχολογίας», 
προσπαθεί να δηµιουργεί πάντα θετικά συναισθήµατα 
στους πελάτες της. Γιατί, τελικά, αυτή η στάση οδηγεί στη 
διατήρηση της σχέσης εµπιστοσύνης µε τον καταναλωτή.

ψυχολογία
Με καλή

ότι ο φαρµακοποιός είναι ο πρώτος επιστήµονας 
«συµβουλάτορας» που εµπιστεύεται κάποιος όταν 
αντιµετωπίζει κάποιο ζήτηµα υγείας. Το θέµα είναι 
να διατηρηθεί αυτή η εµπιστοσύνη. Οι σωστές 
λύσεις σε θέµατα υγείας και οµορφιάς, η πώληση 
υψηλής ποιότητας προϊόντων, οι καλές τιµές και 
κυρίως η ανθρώπινη αντιµετώπιση είναι αυτά 
που θα οδηγήσουν τον καταναλωτή να επιλέξει 
ξανά το δικό µας φαρµακείο. Σε αυτό βέβαια συµ-
βάλλει ιδιαίτερα και η loyalty κάρτα +plus card.

Πόσο σηµαντικό «εργαλείο» έχει αποδειχθεί 
η +plus card της Pharma PLUS;
Πραγµατικά, είναι ένα απίστευτο «εργαλείο», µε 
το οποίο όλοι κερδίζουν. Τόσο οι καταναλωτές, 
µέσα από εκπληκτικές τιµές σε µια πολύ µεγάλη 
γκάµα προϊόντων, όσο και εµείς οι φαρµακοποιοί, 
µέσα από συνεργασίες µε µεγάλες εταιρείες και  
τη δηµιουργία πιστών πελατών. 

Τελικά, η βιτρίνα του φαρµακείου τι ρόλο 
παίζει;
Είµαι υπέρ της φιλοσοφίας που λέει ότι η θερα-
πεία ξεκινά µε τη διαµόρφωση καλής ψυχολογίας. 
Για τον λόγο αυτόν επιδιώκω η εικόνα του φαρ-
µακείου µου να είναι τέτοια ώστε να δηµιουργεί 
θετικά συναισθήµατα σε όλους τους καταναλω-
τές που το επισκέπτονται. Το πρώτο µέρος αυτής 
της εικόνας, ας πούµε «το πρόσωπο» του φαρ-
µακείου, είναι η βιτρίνα. Γι’ αυτό και φροντίζω 
–πάντα σε συνεργασία µε τη Pharma PLUS– να τη 
διακοσµώ µε επιµέλεια και ποιότητα. 

Τα συµπληρώµατα και τα καλλυντικά τι σας 
έχουν προσφέρει ως φαρµακείο; 
Για τους καταναλωτές οι δύο αυτές κατηγορίες 
προϊόντων συνδέονται άµεσα µε την καθηµε-
ρινότητά τους. Τα δερµοκαλλυντικά που µπο-
ρεί κάποιος να προµηθευτεί αποκλειστικά στα 
φαρµακεία είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα 
οποία στηρίζονται σε κλινικές µελέτες. Από την 
άλλη, τα συµπληρώµατα διατροφής είναι ελεγ-
µένα και εγκεκριµένα προϊόντα από διεθνείς και 
εθνικές αρχές. Όσον αφορά τη σηµασία αυτών 
των προϊόντων για εµάς τους φαρµακοποιούς, 
θα χρησιµοποιήσω µια έκφραση που ακούγεται 
πολύ τον τελευταίο καιρό: τα συµπληρώµατα και 
τα καλλυντικά προϊόντα είναι η «ένεση ρευστό-
τητας» που έχουµε ανάγκη αυτή την περίοδο.

Το «πρόσωπο» 
του φαρµακείου 
είναι η βιτρίνα. 

Φροντίζω –πάντα 
σε συνεργασία µε 
τη Pharma PLUS– 
να τη διακοσµώ 
µε επιµέλεια και 

ποιότητα.

Η οικονοµική κρίση και τα πολλά προβλήµατα 
που έχει δηµιουργήσει στον κλάδο της υγείας 
πόσο έχoυν δυσκολέψει το επάγγελµά σας;
Η οικονοµική κρίση είναι το πρώτο σκέλος ενός 
σύνθετου προβλήµατος που καλούµαστε να αντι-
µετωπίσουµε. Ας πούµε ότι, µετά από έξι χρόνια 
εξοικείωσης µε µια πρωτοφανή για τη χώρα µας 

κατάσταση, έχουµε προσαρµοστεί στη νέα οικο-
νοµική τάξη πραγµάτων, κυρίως µε τη σωστή επι-
λογή συνεργατών, όπως η Pharma PLUS, καθώς 
και µε τη σωστή διαχείριση. Το άλλο σκέλος συν-
δέεται µε την ανασφάλεια και την αστάθεια που 
όλοι βιώνουµε τα τελευταία χρόνια. Η ψυχολογική 
αυτή διακύµανση, λόγω της πολυπλοκότητας της 
κατάστασης που αντιµετωπίζουµε, επηρεάζει τις 
καθηµερινές µας επιλογές, άρα και την κατανα-
λωτική µας συµπεριφορά. 

Η έλλειψη ρευστότητας σε ποιον βαθµό έχει 
επηρεάσει τον κλάδο του φαρµακείου;
∆υστυχώς, και ο δικός µας κλάδος αντιµετωπίζει 
σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας. Οι καθυστερήσεις 
στις πληρωµές από τα ταµεία, η κοινωνική κρίση 
που βαρύνει τους συµπολίτες µας –οι οποίοι χωρίς 
να διαθέτουν τα απαραίτητα χρήµατα καλούνται 
να πληρώσουν κοστοβόρες θεραπείες–, αλλά και 
η µείωση των δαπανών, χάριν προσαρµογής του 
οικογενειακού προγραµµατισµού στα νέα δεδο-
µένα, τελικά µετακυλίουν σε εµάς. 

Με ποιον τρόπο «κερδίζετε» την εµπιστοσύνη 
του πελάτη σας; Πόσο συµβάλλει η προσω-
πική σχέση του φαρµακοποιού µε τον πελάτη;
Ο κάθε ασθενής, ή απλώς καταναλωτής, που 
επιλέγει το φαρµακείο µας για τις αγορές του 
έχει πάντα καλή πρόθεση προς τον φαρµακο-
ποιό που τον εξυπηρετεί. Άλλωστε, µην ξεχνάτε 

Φαρµακείο 
Κλειούς Μυλωνάκη, 

Αθηνάς 21 & Βασ. Όλγας 
64, Μαρούσι, 

τηλ.: 210 8027301.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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>PERFECTIL PLUS SKIN ΑΠΟ ΤΗ VITABIOTICS 

Εξειδικευµένη φροντίδα 
και ανανέωση
Το Perfectil Plus Skin προσφέρει έναν ενισχυµένο 
συνδυασµό θρεπτικών συστατικών, που συµβάλλουν 
στην υγεία, στην ελαστικότητα και στη νεανική όψη του 
δέρµατος. Με βιταµίνες και µέταλλα, που θρέφουν το 
δέρµα σε βάθος και βοηθούν στην ανανέωση των κυτ-
τάρων, λυκοπένιο, που το προστατεύει από τις βλαβε-
ρές επιπτώσεις του ήλιου (Νο 1 παράγοντας γήρανσης 
του δέρµατος), και ωµέγα-6, που βοηθούν το δέρµα 
να παραµένει ενυδατωµένο, ελαστικό και ροδαλό. Το 
Perfectil Plus Skin προσφέρει εξειδικευµένη φροντίδα 
στο δέρµα, φροντίζοντας παράλληλα τα µαλλιά και 
τα νύχια!

Η Sunific Préparateur είναι η νέα καινοτοµία των Εργαστηρίων Lierac που προετοιµάζει ιδα-
νικά την επιδερµίδα πριν από τις διακοπές. Ενεργοποιεί το τέλειο µαύρισµα από την πρώτη 
ηµέρα της έκθεσης στον ήλιο, εξασφαλίζοντας ενισχυµένη ανθεκτικότητα της επιδερµίδας, 
µέγιστη κυτταρική προστασία και µέγιστη αντιγήρανση. Το Sérum Starter Bronzage είναι ένας 
ορός που συνδυάζει τα καλύτερα ενεργά συστατικά µαυρίσµατος µε την αντιγηραντική τεχνο-
γνωσία Lierac. Είναι ιδανικός για όλες τις ανοιχτόχρωµες επιδερµίδες, που αναζητούν ένα 
αρµονικό µαύρισµα µε τη µικρότερη δυνατή έκθεση στον ήλιο, και για όλες τις σκουρόχρωµες
επιδερµίδες, που αναζητούν ένα γρήγορο, έντονο και οµοιόµορφο µαύρισµα.

>SUNIFIC PRÉPARATEUR ΑΠΟ ΤΗ LIERAC 

Αντιγηραντική τεχνογνωσία και αρµονικό µαύρισµα

Χάρη στο κατοχυρωµένο φωτοπροστατευτικό σύµπλεγµά 
της (SunSitive® protection), σταθερό και αποτελεσµατικό 
µέσα στον χρόνο, η σειρά αυτή προσφέρει ό,τι το καλύτερο 
για την προστασία σας από τις ακτίνες UVB, καθώς και από 
τις βραχείες και µακρές UVA. Αντηλιακά προϊόντα ανθε-
κτικά στο νερό, χωρίς αλκοόλη και χωρίς paraben, που συν-
δυάζουν αποτελεσµατικότητα και ευχαρίστηση. Ιδανικά για 
υψηλή αντηλιακή προστασία του δέρµατος που εµφανίζει 
τάση ακµής στο πρόσωπο και κατάλληλα για όσους έχουν 
ευαίσθητο δέρµα ή δέρµα που καίγεται συχνά στον ήλιο.

Νιώθετε κούραση, έχετε χαµηλά επίπεδα ενέργειας και µειωµένη 
απόδοση στη δουλειά; Το NeuroAge NRG είναι µία από τις τρεις εξει-
δικευµένες, σύγχρονες και αποτελεσµατικές λύσεις που προσφέρει 
η σειρά συµπληρωµάτων διατροφής NeuroAge, το οποίο συµβάλλει 
στην ενίσχυση τόσο της εγρήγορσης όσο και της συγκέντρωσης, ενώ 
παράλληλα βοηθά στην ενίσχυση της µνήµης. Έτσι, το εξειδικευµένο 
συµπλήρωµα διατροφής NeuroΑge NRG είναι ο καλύτερος σύµµαχός 
σας για υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και πνευµατικής εγρήγορσης.

>AVÈNE CLEANANCE SOLAIRE ΑΠΟ ΤΗΝ PIERRE FABRE

Υψηλή αντηλιακή 
προστασία και 
ευχαρίστηση

>NEUROAGE NRG ΑΠΟ ΤΗΝ ELPEN

Υψηλά επίπεδα ενέργειας 
και πνευµατικής εγρήγορσης

>SUNCARE ΑΠΟ ΤΗΝ APIVITA

Φυσική προστασία από τη φωτογήρανση

LINKED WHAT’S NEW

>THEALOZ DUO ΑΠΟ ΤΗΝ THEA SYNAPSIS

Φυσική σύνθεση  
για µέγιστη ενυδάτωση 

Ένα πρωτότυπο υποκατάστατο δακρύων µε µοναδική σύν-
θεση. Ο συνδυασµός δύο φυσικών συστατικών, του υαλου-
ρονικού και της τρεχαλόζης, προσφέρει τη µέγιστη ενυδά-
τωση και λίπανση της οφθαλµικής επιφάνειας σε ασθενείς 
από ήπια έως σοβαρή ξηροφθαλµία. Ιδανικό σκεύασµα µετά 
από οφθαλµικά χειρουργεία 
και τραυµατισµούς, λόγω της 
επουλωτικής δράσης του. Το 
διάλυµα είναι υπότονο και 
προσφέρει ανακούφιση και 
προστασία σε χρήστες φακών 
επαφής. ∆εν επηρεάζει τους 
µαλακούς φακούς, λόγω 
έλλειψης συντηρητικών.

>LACTACYD ΑΠΟ ΤΗΝ OMEGA PHARMA 

Για φυσική ισορροπία και προστασία

H Lactacyd σάς προσφέρει µια µεγάλη ποικι-
λία προϊόντων καθαρισµού για την ευαίσθητη 
περιοχή, προσαρµοσµένα σε όλες τις φάσεις της 
ζωής σας – εφηβεία, έµµηνος ρύση, εγκυµοσύνη, 
λοχεία και εµµηνόπαυση. Η φυσική ισορροπία 
του κόλπου σας βασίζεται σε ένα ισορροπηµένο 
αλλά ιδιαίτερα ευαίσθητο σύστηµα. Ένας υγιής 
κόλπος έχει µεγάλες αποικίες βακτηρίων που 
δηµιουργούν στον κόλπο pH 3,8 έως 4,5, το 
οποίο είναι αρκετά όξινο. Η διαδικασία που δηµι-
ουργεί αυτό το όξινο pH ελέγχεται εν µέρει από 
τη γυναικεία ορµόνη των οιστρογόνων. Κατά την 
εγκυµοσύνη όµως, ή την εµµηνόπαυση, η ισορ-
ροπία αυτή διαταράσεται, και εκεί είναι που το 
Lactacyd θα σας προστατεύσει από τα µικρόβια.

>HELIODERM ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA 

3 νέα προϊόντα 
για όσους προτιµούν 
λεπτόρρευστη υφή
Το 2015 η Castalia ενισχύει περαιτέρω την 
αντηλιακή της σειρά Helioderm µε 3 νέα 
προϊόντα. Η αντηλιακή σειρά Helioderm, 
χάρη στα φίλτρα 
Tinosorb M&S, 
Helioguard 365 
και TanActine, 
δρα αποτελεσµα-
τικά ακόµη και 
στις πιο απαιτητι-
κές και ευαίσθητες 
επιδερµίδες, προ-
σφέροντας εξειδι-
κευµένη προστασία 
από τις βλαβε-
ρές συνέπειες των 
ακτίνων UVA και 
UVB, προλαµβά-
νοντας τη φωτο-
γήρανση. Επιπλέον, 
οι καλλυντικές µη 
λιπαρές υφές της 
σειράς Helioderm 
προσφέρουν µια 
ευχάριστη και δρο-
σερή αίσθηση, 
αποκαθιστώντας 
παράλληλα την 
ισορροπία της ενυ-
δάτωσης στην επι-
δερµίδα. 
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Για πρώτη φορά µια αντηλιακή σειρά προ-
σφέρει έως και διπλάσια προστασία από τη 
φωτογήρανση, τη Νο 1 αιτία της πρόωρης 
γήρανσης της επιδερµίδας, µε την αποκλει-
στική πατέντα (Βραβείο Καινοτοµίας 2013) 
του ειδικά επεξεργασµένου εκχυλίσµατος 
πρόπολης. Τα αντηλιακά Αpivita Suncare εξα-
σφαλίζουν άριστη προστασία από τη UVA και 
τη UVB ακτινοβολία, χάρη στο δραστικό εκχύ-
λισµα της θαλάσσιας λεβάντας, έχουν ανθε-
κτικότητα στο νερό και υφές που απλώνονται 
εύκολα και δεν κολλάνε. Περιέχουν 14 φυτικά 
εκχυλίσµατα και οι φυσικές τους συνθέσεις 
αγγίζουν το 77%-100%.

>ANTI THERMAL WATER MIST ΑΠΟ ΤΗ FREZYDERM  

Πρωτοποριακή
φόρµουλα 
για τριπλή
ενυδάτωση
Ένα νέο spray-mist που δροσίζει άµεσα την 
καταπονηµένη από τον ήλιο επιδερµίδα. Η πρω-
τοποριακή φόρµουλά του, στηριγµένη στις άρι-
στες ιδιότητες της ακακίας, προσφέρει ενεργή 
κυτταρική ενυδάτωση, καθώς η τριπλή δράση 
του προσφέρει αποτελεσµατική ενυδάτωση, 
ενεργοποιεί τα κύτταρα για να δηµιουργήσουν 
τη φυσική υγρασία (NMF) και ενεργοποιεί τους 
δείκτες αφυδάτωσης, ώστε να εντατικοποιη-
θεί η µεταφορά υγρασίας στα κερατινοκύτταρα. 
Ταυτόχρονα, το εκχύλισµα από φύκια έχει άρι-
στη αντιοξειδωτική δράση, που, όσο αυξάνεται 
η θερµοκρασία, αυξάνεται και η προστασία που 
παρέχει από τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύοντας 
τη φυσική άµυνα του δέρµατος.

από ήπια έως σοβαρή ξηροφθαλµία. Ιδανικό σκεύασµα µετά 
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ORAL-B                                             
PRO 1000                                               
Ηλεκτρική                                     
οδοντόβουρτσα                                             

€89,99 
€53,99
€89,99 

ORAL-B                                             
PROfessiOnAL 
700 Pink                                              
Ηλεκτρική                                     
οδοντόβουρτσα                                             

€49,99 
€29,99
€49,99 

nestLe                                  
nAn H.A.                                
Υποαλλεργικό γάλα                         

2ης βρεφικής ηλικίας                              

€13,72 
€12,35
€13,72 

APiVitA                                              
Φυσική εντομοαπωθητική          

λοσιόν σώματος 100ml                                 

€8,90 
€6,68
€8,90 

nestLe                                  
sinLAC                                
Βρεφική κρέμα                             

€10,82 
€ 9,73
€10,82 

-25%

tHeALOZ DUO                             
Yποκατάστατο δακρύων με                                
μοναδική φυσική σύνθεση                                                              

10 ml
€18,98 
€16,70
€18,98 

5 ml
€11,39 
€10,02
€11,39 

ORAL-B                                             
PRO-eXPeRt                                
ALL AROUnD 125ml                                              
Οδοντόκρεμα, για πολλαπλή  
φροντίδα                                             

€5,49 
€3,29
€5,49 

sensODyne                                               
Ανακούφιση από την                                      
ευαισθησία των δοντιών                                                 

ORAL-B                                             
PRO-eXPeRt                                 
PROfessiOnAL                             
sensitiVe 125ml                
Οδοντόκρεμα, για ευαίσθητα        
δόντια                                             

€6,99
€4,19
€6,99
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με την επίδειξη της  
 PharmaPLUS.gr 

www.pharmapluspharmacies.gr

Mοναδικές προσφορές

10

www.pharmapluspharmacies.gr
ΤΟ ΠΙΟ Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ ΤΟ Δ Ι Κ Τ ΥΟ ΦΑ ΡΜΑ Κ Ε Ι Ω Ν  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ ∆Α

Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του δικτύου Pharma PLUS

Ανάγκες, επιθυμίες... πραγματοποιούνται με την 

 www.facebook.com/PharmaPLUS.gr

ΑΤΤΙΚΗ: • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΕΡοδΡ. Ελ. ΒΕνιζΕλοΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ε.Ε.,  
5ΟΝ χλμ λ. Σπατών-λούτΣαΣ, τηλ.: 210 3533333 • ΑΘΗνΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΛΙΤΑ Θ., ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717 • ΑλΣοΥΠολΗ ν. ιωνιΑΣ 
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1Α & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, ΤΗΛ.: 210 2797198 • ΑμΠΕλοΚΗΠοι ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16, ΤΗΛ.: 210 6410290 • ΑΡΓΥΡοΥΠολΗ ΚΩΝΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ, Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
19, ΤΗΛ.: 210 9923779 / ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 18, ΤΗΛ.: 210 9942544 • ΒοΥλΑ Α.ΣΤΑΜΕΛΟΥ - Λ.ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε., ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 17, ΤΗΛ.: 210 8956122 • ΒοΥλιΑΓμΕνΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ 5, ΤΗΛ.: 210 8962347 • ΒΡιλΗΣΣιΑ ΚαλτΣούνηΣ ΔημητριοΣ, λ. πεντεληΣ 58, τηλ.: 210 8030543 • ΒΥΡωνΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 10, ΤΗΛ.: 210 7658214  
• ΓΑλΑτΣι ΑΔΡΑΚΤΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΒΕΪΚΟΥ 45, ΤΗΛ.: 210 2912440 / ΒΑΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 67, ΤΗΛ.: 210 2918601 • ΓλΥΦΑδΑ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΤΑΞΑ 7 & ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, 
ΤΗΛ.: 210 8981969 • ΕξΑΡχΕιΑ παπαθαναΣηΣ χρηΣτοΣ & Σια ο.ε., ΚαλλιΔρομιού 96, τηλ.: 210 8835883 • ΗλιοΥΠολΗ ΦΑΦΟΥΤΗ Η. ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 210 9941432 • ΚΑλΑμοΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΛ.: 22950 82076 • ΚΑλλιΘΕΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι. ΑΡΑΠΑΚΗ 65, ΤΗΛ.: 210 9512262 • ΚΑλΥΒιΑ ΚΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΧΡ. ΡΑΠΤΗ 43, ΤΗΛ.: 22990 47033 • ΚΕΡΑτΕΑ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4, ΤΗΛ.: 22990 69778 • ΚΕΡΑτΣινι ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 149, ΤΗΛ.: 210 4610404 • ΚολωνΑΚι ΒΥΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΨΑΛΗ 3, ΤΗΛ.: 210 
7212870 • ΚοΡωΠι ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137, ΤΗΛ.: 210 6627487 • ΚΥψΕλΗ ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 18, ΤΗΛ.: 210 8643194 / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 30, 
ΤΗΛ.: 210 8840256 • μΑΡοΥΣι ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΗΛ.: 210 6858931 / ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.: 210 8025279 / ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑΣ 21 & Β. ΟΛΓΑΣ 
64, ΤΗΛ.: 210 8027301 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΤΗΛ.: 210 6196955 • μΕλιΣΣιΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΤΗΛ.: 210 6134912 • ν. ψΥχιΚο ΕΡΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
223, ΤΗΛ.: 210 6772851 • ΠΑΓΚΡΑτι ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ - ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε., ΥΜΗΤΤΟΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886 • Π. ΦΑλΗΡο ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 
210 9823314 / ΜΠΑΡΚΑ Δ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11 & ΑΛΚΥΟΝΗΣ, ΤΗΛ.: 210 9846850 • ΠΕιΡΑιΑΣ ΚΑΨΗ Α. ΑΝΝΑ, Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 27-31, ΤΗΛ.: 210 4525999 • ΠΕΡΑμΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 
380, ΤΗΛ.: 210 4319133 • ΠΕΡιΣτΕΡι ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 56, ΤΗΛ.: 210 5767776 • χΑϊδΑΡι ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΥΛΟΥ & ΦΥΛΗΣ 1, ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 5320973 / ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, ΤΗΛ.: 210 5912025 • χολΑΡΓοΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑ Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65, ΤΗΛ.: 210 6528036 / ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΥ 85, ΤΗΛ.: 210 6511953 • ωΡωΠοΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5, ΤΗΛ.: 22950 31933 • ΑλΕξΑνδΡοΥΠολΗ: ΚΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 20, ΤΗΛ.: 25510 82280 • ΒολοΣ: ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε., ΠΟΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 39962 • δΡΑμΑ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑΣ 49, ΤΗΛ.: 25210 39715 • ΘΕΣΣΑλονιΚΗ: ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΓΗΣ - ΧΑΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΙΓΑΙΟΥ 13, ΤΗΛ.: 2310 415020  
• ΑνΑλΗψΗ ΔΡΙΓΚΑ ΣΥΜΕΩΝΑ, Δ. ΓΟΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 • Κ. τοΥμΠΑ ΣύΣτεΓαΣμενα ΦαρμαΚεια παλαμηΔηΣ αναΣταΣιοΣ-παλαμηΔού ΣοΦια ο.ε., παπαΦη 142, τηλ.: 2310 910684 • ΚΕντΡο ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΓ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε., ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΤΗΛ.: 2310 231822 / ΚΟΥΚΟΥΡΗ Θ. ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 89, ΤΗΛ.: 2310 829919 / ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.:2310 288495 / ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 45, ΤΗΛ.: 2310 524401 0  
• ντΕΠω ΚερμανιΔηΣ ι. παναΓιώτηΣ, ΔελΦών 208, τηλ.: 2310 322183 • ΠλΑΓιΑΡι ΑΓΓΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΙΑΟΥΛΗ 34, ΤΗΛ.: 23920 62312 • ΣΥΚιΕΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ι. - ΝΤΑΟΥΤΖΑ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ Ι. Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 28, ΤΗΛ.: 2310 638048  
• ΘΗΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 32, ΤΗΛ.: 22620 23443 • ιωΑννινΑ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Ε., ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 5, ΤΗΛ.: 26510 27089 / ΝΕΟ  ΠΑΠΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ε.Ε., ΧΡ. ΠΑΤΣΗ 7, ΤΗΛ.: 26510 68660 
• ΚΑΒΑλΑ: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΙΤΟΠΟΥΛΑ Ο.Ε., ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 2510 832484 • ΚΑλΑμΑτΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51, ΤΗΛ.: 27210 21214 
• ΚΕΡΚΥΡΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΑΒΡΟΥ 21, ΤΗΛ.: 26610 90052 / ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΛ.: 26610 
93129 / ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛ. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 9, ΤΗΛ.: 26610 44720 • ΚομοτΗνΗ: ΓΚΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΟΦ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 18, ΤΗΛ.: 25310 20221 • ΚοζΑνΗ: 
ΡΕΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε., Π. ΧΑΡΙΣΗ 50, ΤΗΛ.: 24610 28818 • ΚοΡινΘιΑ: ΒΕλο ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 97, ΤΗΛ.: 27420 33488 / ΝΕΟ  
ΚιΑτο ΠΡΑΤΣΑ-ΖΑΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΕ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 43, ΤΗΛ.: 27420 22744 / ΝΕΟ  ΚοΡινΘοΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 81, ΤΗΛ.: 
27410 80680 / ΝΕΟ  ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46, ΤΗΛ.: 27410 72750 • ΚΡΗτΗ: ΗΡΑΚλΕιο ΛΙΟΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΒΑΝΣ 45, ΤΗΛ.: 2810 344753 • ιΕΡΑΠΕτΡΑ 
ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 • ΡΕΘΥμνο ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 • λΑμιΑ: ΜΙΧΕΛΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΟΘΩΝΟΣ 2, ΤΗΛ.: 22310 26098 • λιΒΑδΕιΑ: ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ Α. ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 4, ΤΗΛ.: 22610 27097 • ΠΕλλΑ: ΑΡιδΑιΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 8, ΤΗΛ.: 23840 21001 ΝΕΟ  ΠιΕΡιΑ: kΑτΕΡινΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 11, ΤΗΛ.: 23510 26738 • ΣΑμοΣ: 
ΒΑΘΥ ΣΑΤΣΜΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛ. ΣΟΦΟΥΛΗ & ΕΛ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΤΗΛ.: 22730 22322 • ΣΥΡοΣ: ΔΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 • τΡιΠολΗ: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 6 & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400 



  
αντηλιακή προστασία 

προσώπου

* Κερδίζετε ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ, την οποία θα μπορείτε να εξαργυρώσετε στις επόμενες αγορές σας μέχρι 31 Αυγούστου 2015, σε αντηλιακά 
προϊόντα σώματος και παδικά των εταιρειών που συμμετέχουν. Η προσφορά δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προσφορές. Για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν θα συλλέγονται πόντοι στα προϊόντα της προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο 
αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
Αποκτήστε την αγαπημένη σας αντηλιακή κρέμα προσώπου 

με έκπτωση 30% και κερδίστε δωροεπιταγή*

για την αγορά αντηλιακής προστασίας για το σώμα ή το παιδί 
των εταιρειών που συμμετέχουν.

Έως 31 Αυγούστου 2015

www.pharmapluspharmacies.gr

 PharmaPLUS.gr 

με τη χρήση της 




