
Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 30/06/2018 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Σε περίπτωση παράλληλης προσφοράς, ισχύει η μεγαλύτερη.
*Εξαιρούνται αγορές φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ



Ώρα για αντηλιακή προστασία προσώπου Ώρα για αντηλιακή προστασία
για το παιδί

Ώρα για αντηλιακή προστασία
για τα μαλλιά και για μετά τον ήλιο

Ώρα για αντηλιακή προστασία σώματος

Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 30/06/2018 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Σε περίπτωση παράλληλης προσφοράς, ισχύει η μεγαλύτερη.

Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 30/06/2018 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Σε περίπτωση παράλληλης προσφοράς, ισχύει η μεγαλύτερη.

Εξαργυρώστε τη δωροεπιταγή σε ένα από τα προϊόντα της κατηγορίας

Εξαργυρώστε τη δωροεπιταγή σε ένα από τα προϊόντα της κατηγορίας

Στην Avène ΔΕΝ συμμετέχουν οι προωθητικοί κωδικοί

Στην Avène ΔΕΝ συμμετέχουν οι προωθητικοί κωδικοί

Στην Avène ΔΕΝ συμμετέχουν οι προωθητικοί κωδικοί

Στην Avène ΔΕΝ συμμετέχουν οι προωθητικοί κωδικοί

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

 Λόγω του ότι το πρόσωπό μας εκτίθεται στον ήλιο καθημερινά, είναι αυτό που «υποδέχεται» και την ηλιακή ακτινοβολία, λαμβάνοντας 
το μεγαλύτερο μέρος της. Για το λόγο αυτό, η αντηλιακή κρέμα με δείκτη προστασίας είναι απαραίτητο καλλυντικό που πρέπει να υπάρ-
χει πάντα σε κάθε γυναικεία τσάντα και να  εφαρμόζουμε τουλάχιστον 20 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου και όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα σωστό αντηλιακό προσώπου βοηθά στο να διατηρείται η επιδερμίδα φρέσκια, 
λαμπερή και δροσερή, και το βασικότερο: σωστά προστατευμένη από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον μέτρα προστασίας που 
μπορείτε να λάβετε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι να επιλέξτε μεγάλα γυαλιά ηλίου, τα οποία να φέρουν ένδειξη: 100% προ-
στασία και να φιλτράρουν τις ακτίνες UVA και UVB. Επίσης, συμπληρώματα διατροφής με αντιοξειδωτικά, μπορούν να προσφέρουν στο 
δέρμα επιπλέον προστασία. Τέλος, μην ξεχνάτε να φοράτε ένα πλατύγυρο καπέλο στην παραλία και να συμβουλεύεστε πάντα τον 
γιατρό και τον φαρμακοποιό σας για την επιλογή του σωστού προϊόντος, ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σας και τυχόν δερμα-
τολογικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν.

 Η επιδερμίδα των παιδιών, που ακόμα αναπτύσσεται, είναι πολύ πιο ευαίσθητη από το δέρμα των ενηλίκων, κυρίως σε σχέση με τις 
βλαβερές επιπτώσεις των ακτινών UV. Η λύση είναι η σωστή προστασία. Οι ιδιαιτερότητες και η ανωριμότητα του παιδικού δέρματος το 
καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο στον ήλιο. Έτσι, το 50% των κυτταρικών βλαβών που συνδέονται με την έκθεση στις ακτίνες UV εμφανίζο-
νται πριν από την ηλικία των 19 ετών. Τα βρέφη έως και 6 μηνών δεν πρέπει να εκτίθενται ΚΑΘΟΛΟΥ στον ήλιο. Το σωστό για τα παιδιά 
κάτω των 3 ετών είναι να αποφεύγουν την έντονη έκθεση στον ήλιο. Όταν όμως αυτή συμβαίνει, πρέπει να προστατεύετε τα παιδιά 
με ρούχα, καπέλο και στις ακάλυπτες περιοχές του σώματός τους να εφαρμόζετε αντηλιακά προϊόντα. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε 
προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες του παιδικού δέρματος και όχι κάποιο σχεδιασμένο για ενήλικες.  Aνάλογα με την ηλικία 
και τη φυσική απόχρωση της επιδερμίδας του παιδιού, πρέπει να χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη αντιηλιακή προστασία. Στα μικρότερα 
παιδιά συνηθίζεται να χρησιμοποιούμε αντηλιακό με ολική προστασία (στη συσκευασία θα αναγράφεται «total block» ή «écran total»), 
ενώ για τα πιο μεγάλα ένα αδιάβροχο παιδικό αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας (πάνω από 30SPF) είναι το πιο κατάλληλο.

 Αντηλιακή προστασία μαλλιών. Το αλάτι της θάλασσας, οι ακτίνες UV, το χλώριο της πισίνας και τα συχνά λουσίματα, επιβαρύνουν 
την κατάσταση των μαλλιών και τα εμποδίζουν να είναι λαμπερά. Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά προϊόντα μαλλιών για χρήση πριν, κατά 
την έκθεση και μετά την έκθεση στον ήλιο, που προσφέρουν ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε προστασία και θρέψη.  Εκτός βέβαια από 
τη χρήση ειδικών προϊόντων για τα μαλλιά, δεν πρέπει να αποχωρίζεστε το καπέλο σας! Έτσι, θα εξασφαλίσετε τη μη αλλοίωση του 
χρώματος των μαλλιών σας, ειδικά αν τα βάφετε. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η κατανάλωση άφθονου νερού παίζει σημαντικό ρόλο στην υγιή 
εμφάνιση τόσο της επιδερμίδας όσο και των μαλλιών σας.
Φροντίδα μετά τον ήλιο. Δεν πρέπει να αμελείτε την περιποίηση της επιδερμίδας σας μετά την ηλιοθεραπεία. Τα πιο συχνά προβλήμα-
τα που παρουσιάζονται είναι η αφυδάτωση και η ερυθρότητα. Σε αυτά, η κοσμετολογία μας απαντάει με εξειδικευμένα προϊόντα περι-
ποίησης, τα οποία, χάρη στα καταπραϋντικά τους συστατικά, ανακουφίζουν την επιδερμίδα χαρίζοντάς της ενυδάτωση σε βάθος. Επίσης, 
το ξεφλούδισμα είναι ένα πρόβλημα που συνήθως εμφανίζεται σε ευαίσθητα σημεία του προσώπου και του σώματος, όπως η μύτη, η 
πλάτη και οι ώμοι. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να κάνετε μια ήπια απολέπιση στα επίμαχα σημεία και, στη συνέ-
χεια, να εφαρμόσετε μια πλούσια ενυδατική κρέμα σώματος ή ένα προϊόν σε μορφή ελαίου που θα σας χαρίσει έξτρα ενυδάτωση. 

 Αναζητήστε προϊόντα νέας γενιάς, που εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη εφαρμογή χωρίς να αφήνουν λευκά σημάδια στο δέρ-
μα, και επαλείψτε το σώμα σας ομοιόμορφα, επιμένοντας στην πλάτη, τους ώμους και τα πόδια. Είναι σημαντικό να εφαρμόζετε το 
αντηλιακό σας 10-20 λεπτά πριν βουτήξετε στην θάλασσα ή την πισίνα. Επαναλάβετε την επάλειψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κυρί-
ως αφού βγείτε από τη θάλασσα. Μην ξεχνάτε το αντηλιακό σας ακόμα και όταν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα, ή στην παραλία κάτω 
από την ομπρέλα, καθώς οι ακτίνες του ήλιου είναι εξαιρετικά διαπεραστικές. Σημαντικό είναι να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο 
μεταξύ 12:00 το μεσημέρι και 16:00 το απόγευμα και να θυμάστε να εφαρμόζετε το αντηλιακό σας σε στεγνή επιδερμίδα, ούτως ώστε 
να απορροφάται πιο γρήγορα και σε βάθος. Ένας έξυπνος τρόπος για ακόμα αποτελεσματικότερη προστασία είναι να ενισχύσετε την 
άμυνα του οργανισμού σας κάτω από τον ήλιο με την κατάλληλη διατροφή. Για τον λόγο αυτό, προτιμήστε τροφές πλούσιες σε βιταμίνες 
A, C & E, καθώς και σε αντιοξειδωτικά συστατικά όπως φρούτα, λαχανικά και ψάρι, τα οποία προστατεύουν από την πρόωρη γήρανση 
της επιδερμίδας. Τέλος, φροντίστε να περιορίσετε τον συνολικό χρόνο έκθεσής σας στον ήλιο.

Στην ενέργεια συμμετέχουν προϊόντα των εταιρειών:

Εξαργυρώστε τη δωροεπιταγή σε ένα από τα προϊόντα της κατηγορίας

Εξαργυρώστε τη δωροεπιταγή σε ένα από τα προϊόντα της κατηγορίας

Εξαιρούνται οι μικρές συσκευασίες αντηλιακών:
30ml (προσώπου) & 100ml (σώματος).



Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 30/06/2018 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Σε περίπτωση παράλληλης προσφοράς, ισχύει η μεγαλύτερη.

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

Η Pharma PLUS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος χωρίς καμία προειδοποίηση.
Το παρόν διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Στην ενέργεια συμμετέχουν
προϊόντα των εταιρειών:

Ώρα για αδυνάτισμα

Κερδίστε πόντους!
Με την ταυτόχρονη εξαργύρωση δύο οποιωνδήποτε δωροεπιταγών
κερδίζετε 50 πόντους στην                   σας!

Εξαργυρώστε τη δωροεπιταγή σε ένα από τα προϊόντα της κατηγορίας

 Πρόκειται για διατροφικά προϊόντα που βοηθούν στην απώλεια βάρους ξεκινώντας με την αποτοξίνωση του οργανισμού και ετοι-
μάζοντας τους μηχανισμούς που θα περιορίσουν την λήψη τροφής, την ενίσχυση του κορεσμού, την απορρόφηση λιπών, με σκοπό 
την συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν από τη λήψη κάθε 
συμπληρώματος ώστε να πραγματοποιήσετε την σωστή αγορά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει σωστά τις οδηγίες χρήσης που περιέ-
χονται στη συσκευασία τους. H αναγκαιότητα της λήψης των συμπληρωμάτων μπορεί να εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες όπως: η 
ηλικία και το φύλο, η συνολική διατροφή, η ύπαρξη οργανωμένης άσκησης κ.ά. Η σωστή διατροφή και η συστηματική άσκηση, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην απώλεια βάρους, η οποία πραγματοποιείται σταδιακά. Τα συμπληρώματα θα βοηθήσουν στη διευκόλυνση της 
παρακολούθησης της δίαιτας και του πλάνου γυμναστικής σας. Για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, επιλέξτε και το κατάλληλο κρεμικό 
προϊόν, πάντα με την πολύτιμη συμβουλή του φαρμακοποιού σας.

Στην Elancyl ΔΕΝ συμμετέχουν οι προωθητικοί κωδικοί


