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Τροφή για σκέψη
Οι πολύτιµες τροφές που συνδέονται

µε τις εγκεφαλικές λειτουργίες,
σελ. 6

Ενυδάτωση SOS!
Βοηθήστε την επιδερµίδα σας να ανακτήσει 

τη λάµψη της µετά το καυτό καλοκαίρι,
σελ. 24

∆υναµική επιστροφή!

Η δεύτερη αφετηρία
της χρονιάς

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Pharma PLUS
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ +plus card
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Σας καλωσορίζουμε στο φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού του αγαπημένου σας δικτύου φαρμα-
κείων Pharma PLUS.

Το φθινόπωρο, έστω και αν στη χώρα μας αργεί να συνοδευτεί από πρωτοβρόχια και κίτρινα φύλλα 
που πέφτουν, καταφθάνει. Αφήνουμε πίσω την ανεμελιά των καλοκαιρινών μας διακοπών και αναλαμ-
βάνουμε δράση για τον χειμώνα που έρχεται! 

Το φθινόπωρο είναι ο καιρός να τονώσουμε τον οργανισμό μας με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
της εποχής, που είναι ιδανικές πηγές ενέργειας. Μερικά μάλιστα από τα αγαπημένα των περισσοτέ-
ρων, όπως είναι για παράδειγμα τα μήλα, δρουν κατά της χοληστερίνης, χάρη στην υψηλή περιεκτι-
κότητα σε φυτικές ίνες. 

Είναι επίσης η κατεξοχήν εποχή των σταφυλιών. Κίτρινα, μαύρα, ροζ με τις γυαλιστερές ρώγες τους, τη 
γλυκόξινη γεύση και τον πλούσιο χυμό τους, αποτελούν μοναδική πηγή ευεξίας, ιδανικά για να καλω-
σορίσουμε δυναμικά τη νέα εποχή. 

Το αγουρέλαιο, το λάδι του πρώτου καρπού της ελιάς, είναι ένα πολύτιμο ελαιόλαδο που κυκλοφορεί 
μόνο για μερικούς μήνες αυτήν την περίοδο. Μην το χάσετε, είναι γευστικό και πολύτιμο.

Με αυτές τις λίγες πληροφορίες για την υπέροχη αυτή εποχή, σας προσκαλούμε να ξεφυλλίσετε το 
περιοδικό μας και να ανακαλύψετε τα πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα που περιέχει, με στόχο να σας 
συμβουλεύσουν και να σας ενημερώσουν για θέματα υγείας και ομορφιάς.

Στην ενότητα της Υγείας, διαβάστε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για τις εγκεφαλικές λειτουργίες 
και τις βιταμίνες που μπορούν να τις ενισχύσουν. Το άρθρο έχει επιμεληθεί μία από τις πιο ενημερω-
μένες φαρμακοποιούς του δικτύου μας, η κ. Άννα Καψή, η οποία διατηρεί φαρμακείο στον Πειραιά.

Η σιδηροπενική αναιμία, μια νόσος που ταλαιπωρεί αρκετές γυναίκες, είναι το επόμενο θέμα του τεύ-
χους μας. Ενημερωθείτε επίσης για τις ενοχλητικές ψείρες και μάθετε πώς να τις αντιμετωπίσετε απο-
τελεσματικά. Τα παιδιά και η επιστροφή τους στο σχολείο είναι το επόμενο άρθρο μας, στο οποίο θα 
βρείτε συμβουλές και κάποιες «ασκήσεις προσαρμογής». 

Στην ενότητα της Ομορφιάς, το βασικό θέμα είναι η ενυδάτωση και η φροντίδα της επιδερμίδας για να 
ανακτήσει τη λάμψη της μετά το καλοκαίρι. Τα μαλλιά και οι φθινοπωρινές «απώλειες» είναι το επό-
μενο θέμα μας. Σας παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση τόσο της εποχικής όσο και 
της οργανικής τριχόπτωσης. Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείψει το «beauty report», με ιδέες για το 
φθινοπωρινό σας λουκ.

Στην ενότητα «linked», μάθετε τα νέα του δικτύου της Pharma PLUS και της αγοράς, διαβάστε τη συνέ-
ντευξη της φαρμακοποιού μας από την ακριτική Αλεξανδρούπολη και ταξιδέψτε νοερά στην πανέμορφη 
Βυτίνα στην Αρκαδία. 

Μαζί με το περιοδικό, θα βρείτε και ένα ιδιαίτερο, ένθετο περιοδικό, με τίτλο «Σημείο Φροντίδας», στο 
οποίο έγκριτοι επιστήμονες σας ενημερώνουν για καίρια θέματα υγείας. Το Σημείο Φροντίδας είναι το 
φαρμακείο Pharma PLUS, με τους ενημερωμένους φαρμακοποιούς του, έτοιμους να σας συμβουλεύ-
σουν για κάθε θέμα υγείας και ομορφιάς που σας απασχολεί.

Ταυτόχρονα, κάθε μήνα στα φαρμακεία του δικτύου μας θα βρείτε πληθώρα προϊόντων σε εξαιρετι-
κές τιμές. 

Σε όποιο σημείο της Ελλάδας 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 τον σταυρό στην 
πορτοκαλί κάψουλα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να καλωσορίσω στο δίκτυό μας 3 νέα φαρμακεία, το ένα στην όμορφη πόλη της 
Λάρισας και τα άλλα δύο στην Αττική, στο Πόρτο Ράφτη και στην Καλλιθέα. Σύντομα θα είναι έτοιμα να 
σας υποδεχθούν με όλες τις υπηρεσίες του δικτύου Pharma PLUS.

Καλό φθινόπωρο και καλή νέα αρχή!
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Τα σχόλιά σας είναι 
σημαντικά για εμάς 
και λαμβάνονται 
υπόψη στη δια-
μόρφωση κάθε 
τεύχους. Mπο-
ρείτε να στέλνετε 
τις απόψεις και 
τις παρατηρήσεις 
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.

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

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

Pharma PLUS Link
Περιοδικό Υγείας και Ομορφιάς.
Διανέμεται δωρεάν μέσω των 
φαρμακείων 

 www.pharmapluspharmacies.gr

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

www.facebook.com/pharmaplus.gr 
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Τα ω-3 λιπαρά οξέα, που συνδέονται με 
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16
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και ταλαιπωρούν γονείς και παιδιά. 

22
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Τροφή
για σκέψη...
Ανακαλύψτε τα πολύτιμα ω-3 λιπαρά οξέα, που συνδέονται με 
τις εγκεφαλικές λειτουργίες, και τις βιταμίνες που σχετίζονται με τη μνήμη 
και τη συγκέντρωση, και ξεκινήστε τη σχολική χρονιά με  το διαιτολόγιο
που θα ανοίξει στα παιδιά σας την όρεξη για μάθηση.

Μια γκουρμέ συνταγή με σολομό ή και μια παρα-
δοσιακή μερίδα με ψητές σαρδέλες βοηθούν στην 
επίλυση μιας μαθηματικής εξίσωσης; «Σαφέ-
στατα» απαντούν οι επιστήμονες που διερευ-
νούν τη σχέση μεταξύ εγκεφαλικής δραστηριό-
τητας και ω-3 λιπαρών οξέων. Πρόσφατη μελέτη 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία έγινε 
σε δείγμα Βρετανών μαθητών ηλικίας 7-9 ετών 
και δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Plus One», 
οδήγησε στη συσχέτιση μαθησιακών δυσκολιών 
και φτωχής σε ω-3 λιπαρά οξέα διατροφής.

Η μάθηση περνά από το στομάχι
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Το εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA) 
και το εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ (DHA) είναι οι 
σπουδαιότεροι εκπρόσωποι των ω-3 λιπαρών 
οξέων, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Τα ω-3 
βοηθούν στον σχηματισμό και στη διατήρηση 
της μυελίνης, που προστατεύει τα νεύρα 
και τη μεταβίβαση του εγκεφαλικού 
σήματος, και συμβάλλουν στη φυσιολο-

γική λειτουργία της όρασης. Η κυριότερη 
πηγή EPA και DHA είναι τα λιπαρά ψάρια 
(σολομός, σαρδέλα, τόνος, σκουμπρί κ.ά.),  

τα οποία θεωρούνται «υπερτροφή», καθώς, εκτός 
από τα άλλα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν, 
διακρίνονται και για τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
σε ω-3 λιπαρά οξέα. Σημαντικός επίσης εκπρό-
σωπος της κατηγορίας των λιπαρών οξέων, με 
ευεργετική δράση στην εγκεφαλική λειτουργία, 
είναι το α-λινολενικό (ALA), το οποίο περιέχεται 
σε τροφές όπως τα καρύδια, ο λιναρόσπορος, ο 
κολοκυθόσπορος κ.ά. Στην ομάδα αυτή πρέπει να 
γίνει αναφορά και στο έλαιο της μουρούνας, που 
είναι πλούσια πηγή σε ω-3, με τη διαφορά ότι 
περιέχει επιπλέον βιταμίνη Α, η οποία έχει ηπα-
τοτοξική δράση σε μεγάλη κατανάλωση. 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β: Η βιταμίνη Β 
βοηθά στη σωστή λειτουργία του νευρικού συστή-
ματος. Ειδικότερα, η Β5 φαίνεται να συμβάλλει 
στη συγκέντρωση, ενώ η έλλειψή της προκαλεί 

άγχος, κατάθλιψη καθώς και νοητικές διατα-
ραχές. Πλούσιες πηγές σε βιταμίνη Β είναι 

το κρέας, τα αυγά, το ψάρι, τα γαλακτο-
κομικά προϊόντα κ.ά. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C: Λόγω της ισχυρής αντιοξει-
δωτικής της δράσης, συμβάλλει στην ομαλή 

κυκλοφορία του αίματος και, συνεπώς, στην 

Ο λιναρόσπορος 
είναι πλούσια 
πηγή ALA.

Δ
ΙΑΤ Ρ Ο Φ

Η
Σ

ΤΑ

ΤΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Στερεί από τον οργανισμό το οξυγόνο.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟ!
«Ασκήσεις 
προσαρμογής» για 
μικρά και μεγάλα 
παιδιά.

ΨΕΙΡΕΣ
Ταλαιπωρούν παιδιά, 
αλλά και γονείς.

10 16

20

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ:

Γράφει 
η φαρμακοποιός 

Άννα Καψή, 
Λεωφ. Χατζηκυριάκου 

27-31, 
Πειραιάς, 

τηλ.: 
210 4525999.
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επαρκή οξυγόνωση του εγκεφάλου, καθώς και 
στην οχύρωση του ανοσοποιητικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας λιγότερες σχολικές απουσίες! 
Πλούσιες πηγές της βιταμίνης C είναι: τα εσπε-
ριδοειδή, το ακτινίδιο, το μπρόκολο, το σπανάκι, 
οι φράουλες, τα κεράσια κ.ά. 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε: Έχει αντιοξειδωτική δράση, όπως 
και η βιταμίνη C, και ενισχύει τη δράση ενός νευ-
ροδιαβιβαστή, της ακετυλοχολίνης, που σχετίζε-
ται με τη μνήμη και τη συγκέντρωση. 
ΜΑΓΝΗΣΙΟ: Βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού 
συστήματος και παράλληλα συμβάλλει στην αυτο-
συγκέντρωση και στην αντίσταση του οργανισμού 
στην κόπωση. Πλούσιες πηγές είναι: τα πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά, η φύτρα σιταριού, το λινάρι, 
το σουσάμι, το ταχίνι, η βρώμη κ.ά.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ: Τα τρόφιμα 
αυτά παρέχουν στον οργανισμό σύνθετους υδα-
τάνθρακες, οι οποίοι κατά τη διαδικασία της πέψης 
διασπώνται σε απλούς υδατάνθρακες (σάκχαρα), 
που με τη σειρά τους αποτελούν το «βασικό καύ-
σιμο» του εγκεφάλου. Είναι απαραίτητο λοιπόν 
να καταναλώνουμε δημητριακά ολικής άλεσης 
(ψωμί, κριτσίνια, δημητριακά πρωινού, βρώμη 
κ.ά.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
καθημερινή κατανάλωση γλυκών, όχι μόνο για 
την οδοντιατρική υγιεινή αλλά και για διαταραχές 
μεταβολικών νοσημάτων, όπως είναι το σάκχαρο, 
η παχυσαρκία κ.ά. 

Τα ω-3 είναι 
αναγκαία για 
την παραγωγή 
σεροτονίνης, ενός 
νευροδιαβιβαστή 
με ηρεμιστική 
δράση. Ίσως γι’ 
αυτό οι ενήλικες 
που καταναλώνουν 
συχνά και σε αρκετά 
γεύματα ω-3 λιπαρά 
οξέα αναφέρουν ότι 
νιώθουν πιο ήρεμοι 
και διαχειρίζονται 
καλύτερα το άγχος. 
Πολλοί ηλικιωμένοι, 
εκτός από την 
ανεβασμένη τους 
διάθεση, αναφέρουν 
βελτίωση στην όρασή 
τους, αλλά και στην 
πνευματική τους 
λειτουργία (λύνουν  
τα Sudoku πιο 
γρήγορα και από τα 
εγγόνια τους!).

Ω-3 λιπαρά 
οξέα για 
τους γονείς 
και τους 
παππούδες

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: Χωρίζονται σε ζωικής (κρέας, 
πουλερικά, ψάρι, αυγά) και φυτικής προέλευ-
σης (όσπρια, σόγια, κινόα, πλιγούρι, σιτάρι). Οι 
πρωτεΐνες, κατά την πέψη τους, διασπώνται σε 
αμινοξέα, τα οποία συμβάλλουν στην παραγωγή 
των νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου (ντοπα-
μίνη, νορεπινεφρίνη κ.ά.). 

Συμπέρασμα
Η περίφημη Μεσογειακή Διατροφή, που εκθειά-
ζεται τόσο στις μέρες μας, φαίνεται να είναι και 
σε αυτή την περίπτωση η βάση για ένα ισορρο-
πημένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, για γερά και 
έξυπνα παιδιά!
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ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΌΥΚΑ

Γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία, εγκυμονούσες, 
θηλάζουσες και φανατικές χορτοφάγοι είναι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ατόμων που παρουσιάζουν την κατάσταση 
η οποία στερεί τον οργανισμό από το καύσιμό του: 
το οξυγόνο.

Ζαλάδες, «κομμάρες», ατονία, ταχυπαλμίες και 
δύσπνοια είναι μερικά από τα συμπτώματα που 
μπορεί να παρουσιάσει κάποιος όταν οι τιμές του 
σιδήρου πέφτουν. Συχνά όμως η σιδηροπενική 
αναιμία περνά απαρατήρητη, μέχρι την πρώτη 
εκείνη εξέταση που θα καταδείξει ότι οι αποθήκες 
σιδήρου στον οργανισμό αδειάζουν. Τότε, ο για-
τρός θα συστήσει περαιτέρω εξετάσεις και, όταν 
αποκλειστούν παθολογικές καταστάσεις που θα 
έχουν ως σύμπτωμα τη σιδηροπενική αναιμία, θα 
συμβουλεύσει τον ασθενή –γυναίκα συνήθως– να 
ακολουθήσει ειδική δίαιτα με τροφές που περιέ-
χουν σίδηρο και πιθανότατα θα συνταγογραφήσει 
συμπληρώματα σιδήρου. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ιατρικής επι-
θεώρησης «Blood», συνολικά 17 διαφορετικές 

Σιδηροπενική αναιμία:
γένους θηλυκού



ασθένειες είναι δυνατόν να προκαλέσουν αναιμία.
Ωστόσο, η κυριότερη αιτία της είναι η έλλειψη 

σιδήρου. Γιατί όμως είναι τόσο απαραίτητος ο σίδη-
ρος στον οργανισμό μας; Χωρίς αυτόν δεν γίνεται η 
παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της κύριας πρωτεΐ-
νης των ερυθρών αιμοσφαιρίων που κυκλοφορούν 
στο αίμα. Η αιμοσφαιρίνη είναι κατά κάποιον τρόπο 
ο «κυκλοφορητής» του οξυγόνου στους ιστούς του 
σώματος. 

Οι «συνήθεις ύποπτοι»  
• Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ειδικά όταν 
έχουν σημαντική απώλεια αίματος στην έμμηνο 
ρύση. 3% των γυναικών έχουν σιδηροπενική αναι-
μία, ενώ 20% έχουν μειωμένα αποθέματα σιδήρου.
• Εγκυμονούσες, λεχώνες και θηλάζουσες μητέ-
ρες, καθώς σε αυτές τις περιόδους γίνεται μεγάλη 
κατανάλωση σιδήρου.
• Χορτοφάγοι. Το επιχείρημα «τρώω φακές» είναι 
αδύναμο, καθώς ο σίδηρος που προέρχεται από 
μη ζωικές τροφές δεν απορροφάται το ίδιο απο-
τελεσματικά από τον οργανισμό.
• Ασθενείς πρόσφατα χειρουργημένοι ή νοσηλευ-

όμενοι από βαρείς τραυματισμούς.
• Πάσχοντες από έλκος στομάχου, αιμορροΐδες 
και άλλες σοβαρότερες παθολογικές καταστάσεις 
που προκαλούν απώλεια αίματος από τον γαστρε-
ντερικό σωλήνα. 
• Όσοι παρουσιάζουν συχνά έντονες ρινορραγίες.
• Τακτικοί αιμοδότες που δεν τηρούν τα διαστή-
ματα ασφαλείας μεταξύ των αιμοδοσιών.

Ο έλεγχος της αναιμίας
Οι εξετάσεις που μας βοηθούν να εντοπίσουμε το 
πρόβλημα είναι οι εξής: 
• η γενική αίματος
• η μέτρηση σιδήρου και φερριτίνης
• η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, η οποία γίνεται 
για να αποκλειστεί ή για να επιβεβαιωθεί το στίγμα 
της μεσογειακής αναιμίας.

Ανάλογα με το ιστορικό και την κλινική εικόνα του 
ασθενούς, ο γιατρός πιθανόν να ζητήσει περαιτέρω 
εξετάσεις, όπως ο έλεγχος για αίμα στα κόπρανα, 
η κολονοσκόπηση, η γαστροσκόπηση και η γενική 
αίματος, για να αποκλειστεί η αιματουργία. Σε 
γυναίκες με «έντονη» έμμηνο ρύση, ο γιατρός θα 
συστήσει γυναικολογικό έλεγχο.
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ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Το 3% 
των γυναικών 
παγκοσμίως 
έχουν 
σιδηροπενική 
αναιμία.

Το διαιτολόγιο που θα σας κάνει 
«σιδερένια»
Το συκώτι, ειδικά το μοσχαρίσιο, και η σπλήνα είναι 
τροφές-«φάρμακα» για τη σιδηροπενική αναιμία. 
Μεγάλη περιεκτικότητα σιδήρου έχουν όλα τα τρό-
φιμα ζωικής προέλευσης (κρέας και κοτόπουλο, 
θαλασσινά, μεγάλα λιπαρά ψάρια, όπως ο ξιφίας 
και ο τόνος, και αυγά). Οι φακές είναι μία ακόμη 
εξαιρετική πηγή σιδήρου. Οι χορτοφάγοι επίσης 
τρώνε σπανάκι, πράσα, πιπεριές, αγκινάρες, αλλά 
και ταχίνι, ξηρούς καρπούς και νιφάδες βρώμης.

Ξέρετε ότι:
• Η βιταμίνη C ενισχύει την απορρόφηση σιδή-
ρου από τον οργανισμό; Είτε πρόκειται για τρό-
φιμα πλούσια σε σίδηρο, είτε για συμπληρώματα 
σιδήρου, είναι καλό να καταναλώνονται χρονικά 
κοντά σε τρόφιμα ή συμπληρώματα διατροφής 
που περιέχουν τη δημοφιλή υπερ-βιταμίνη.
• Το ασβέστιο εμποδίζει την απορρόφηση του 
σιδήρου, γι’ αυτό δεν θα πρέπει να καταναλώ-
νονται τροφές πλούσιες σε σίδηρο με τρόφιμα 
πλούσια σε ασβέστιο.

Αχ,
ζαλίζομαι!
Τα συμπτώματα 
της αναιμίας 
είναι ποικίλα και 
οφείλονται στην 
έλλειψη οξυγόνου 
στον οργανισμό:
• Ωχρότητα 
• Ζάλη
• Πονοκέφαλος
• Κόπωση
• Δύσπνοια 
• Πόνος στον 
θώρακα
• Ταχυπαλμία ή και 
αρρυθμία
• Κρύα πόδια-χέρια
• Τριχόπτωση
• Εύθραυστα νύχια
• Πόνος στη γλώσσα
• Γωνιακή χειλίτιδα 
(σκάσιμο στη γωνία 
του στόματος). 
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Το μέγεθός της είναι μόλις 3-4 χιλιοστά, γεννά 
7-10 αυγά την ημέρα και ζει περίπου έναν μήνα. 
Σε αυτή τη σύντομη παρασιτική ζωή της, προκαλεί 
από απλή φαγούρα μέχρι χαμηλό πυρετό, συνή-
θως σε νήπια και μικρά παιδιά, και σπανιότερα σε 
μωρά και σε ενήλικες. Μας πίνει κυριολεκτικά το 
αίμα και δεν εγκαταλείπει εύκολα το «σπιτικό» της. 
Τα αυγά και οι κόνιδες παραμένουν στο τριχωτό 
της κεφαλής και απομακρύνονται καθώς μεγα-
λώνουν οι τρίχες. Οι κόνιδες, όταν εντοπίζονται 
σε απόσταση μεγαλύτερη ενός εκατοστού από το 
τριχωτό, δεν μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη. 
Το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων της 
Αμερικής (CDC) έχει αντίθετη άποψη, υποστηρί-
ζοντας ότι ενεργός λοίμωξη από ψείρες μπορεί να 
προκληθεί από την εύρεση πολλών (και όχι 2-3) 
αυγών ακόμη και σε απόσταση 6,5 εκατοστών της 
τρίχας από τη ρίζα. 

Συμβαίνει και στις καλύτερες 
οικογένειες
«Πρέπει να το ’χει η κούτρα σου να κατεβάζει ψεί-
ρες» λέει η γνωστή παροιμία, αλλά οι ψείρες δεν 
κάνουν διακρίσεις. Αυτά τα «κοινωνικά» έντομα 
αγαπούν τα σχολεία και τις κατασκηνώσεις, εκεί 
δηλαδή όπου τα παιδιά έρχονται σε στενή επαφή 
μεταξύ τους. Όταν μάλιστα κάνουν την εμφά-
νισή τους σε ένα σχολείο, είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι σύντομα θα εξαπλωθούν σε όλα τα κεφάλια. 
Το παιδί ξύνεται κυρίως στην περιοχή κοντά στον 
αυχένα και πίσω από τα αυτιά, σε σημείο που μπο-
ρεί να προκληθούν δερματικές βλάβες. Το χτέ-
νισμα με το ειδικό χτενάκι θα τις φέρει στην επι-
φάνεια και θα βοηθήσει στην απομάκρυνσή τους. 

πάνε 
σχολείο

Οι ψείρες
ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

ΑΠΌ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΙΑ

Χρειάζεται επιμονή, υπομονή 
και εξειδικευμένα προϊόντα, για 
να εγκαταλείψουν το τριχωτό 
της κεφαλής οι ανεπιθύμητοι 
επισκέπτες, που ταλαιπωρούν τα 
παιδιά αλλά και τους γονείς τους.
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Αντιμετώπιση
Στα φαρμακεία υπάρχουν διάφορα τοπικά αντι-
φθειρικά για παιδιά άνω των 2 ετών και ορισμένα 
για παιδιά άνω των 6 ετών. Χρησιμοποιούνται σύμ-
φωνα με τις οδηγίες χρήσης. Αν το παιδί παρουσι-
άζει συχνά αντιδράσεις υπερευαισθησίας, προτιμή-
στε πιο φυσικά προϊόντα, τα οποία δεν σκοτώνουν, 
αλλά απομακρύνουν τις ψείρες. Σε αυτή την περί-
πτωση, το χτένισμα με το ειδικό χτενάκι είναι απο-
λύτως απαραίτητο. Το χτενάκι θεωρείται –ούτως 
ή άλλως– απαραίτητο σε οποιαδήποτε αγωγή. Ο 
τρόπος χρήσης του είναι ο εξής:
1. Ξεμπερδέψτε με μια κανονική βούρτσα τα μαλ-
λιά (στεγνά ή βρεγμένα, ιδανικά με ξιδόνερο ή 
conditioner).
2. Τοποθετήστε το χτενάκι στην κορυφή του κεφα-
λιού και χτενίστε επιμελώς από τις ρίζες έως τις 
άκρες των μαλλιών.
3. Ξαναπεράστε από το ίδιο σημείο, χτενίζοντας 
προσεκτικά για τουλάχιστον δύο ακόμη φορές. 

Εναλλακτικές θεραπείες
Το προσεκτικό, επαναλαμβανόμενο χτένισμα των 
μαλλιών είναι μια καλή επιλογή για παιδιά κάτω 

Το ειδικό χτενάκι 
θεωρείται απαραίτητο 
σε οποιαδήποτε αγωγή.

των 2 ετών και γενικότερα για άτομα που δεν μπο-
ρούν να λάβουν τοπική αγωγή. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, συνιστάται από κάποιους και η «μάσκα» 
μαλλιών με μαγιονέζα, τζελ μαλλιών, βούτυρο ή 
ελαιόλαδο. Στόχος είναι η πρόκληση ασφυξίας στις 
ψείρες και στη συνέχεια η απομάκρυνσή τους με 
το ειδικό χτενάκι.

Οι μέθοδοι αυτές είναι αποτελεσματικές αλλά 
χρονοβόρες: πρέπει να επαναλαμβάνονται τουλά-
χιστον κάθε 3-4 ημέρες για αρκετές εβδομάδες.

Προσοχή! Θεραπείες που χρησιμοποιούν βεν-
ζίνη ή πετρέλαιο δεν πρέπει να ακολουθούνται, 
γιατί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες.

Πρόληψη
 Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά (οι ψείρες δεν πετούν, 
αλλά «περπατούν» από τρίχα σε τρίχα). 
 Κάντε χρήση ειδικών εντομοαπωθητικών λοσιόν 
με φυσικά συστατικά και έντονο άρωμα.
 Ξεπλύντε τα μαλλιά με ξιδόνερο.
 Χρησιμοποιήστε έλαια λεβάντας, τεϊόδεντρου ή 
δεντρολίβανου. Αρκεί μία μόνο σταγόνα στη χτένα 
του παιδιού: με το χτένισμα, το άρωμα μένει στα 
μαλλιά και απωθεί τις ψείρες.

Χρήσιμα:
 Οι ψείρες δεν 
επιβιώνουν μακριά 
από το ανθρώπινο 
σώμα για  
περισσότερες από  
48 ώρες. 
 Μετά τη θεραπεία, 
οι κόνιδες μπορεί 
να παραμένουν για 
μήνες στα μαλλιά.
 Η φαγούρα στο 
κεφάλι πιθανόν 
να συνεχιστεί 
για μία ακόμη 
εβδομάδα μετά 
την απομάκρυνση 
των ψειρών. Το 
ξύσιμο μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό 
του τριχωτού 
της κεφαλής, με 
δερματικές εκκρίσεις, 
πρησμένους αδένες 
και ελαφρύ πυρετό. 
Επισκεφθείτε αμέσως 
τον παιδίατρο!

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ



20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σεπτέμβρης,
καιρός για σχολείο

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΌ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΙΑ

Λίγο πριν τον αγιασμό, μερικές «ασκήσεις προσαρμογής» βοηθούν τα μικρά και 
μεγάλα παιδιά να επιστρέψουν ψυχή τε και πνεύματι στα σχολικά τους καθήκοντα.

Το καλοκαίρι μας ξελόγιασε όλους, μικρούς και 
μεγάλους. Ευτυχώς που υπάρχει ο Σεπτέμβριος, 
ο μήνας που μας προσγειώνει στα μαλακά, προ-
σαρμόζοντάς μας σταδιακά στις απαιτήσεις του 
χειμώνα. Για τους μαθητές, ο Σεπτέμβριος «μυρί-
ζει» σχολείο. Από το πρώτο κιόλας χτύπημα του 
κουδουνιού, τα παιδιά προσπαθούν να βουτήξουν 
στα βαθιά, ενώ στο μυαλό τους φυλούν ακόμη τις 
θαλασσινές βουτιές. Πώς θα προσαρμοστούν στο 
φθινοπωρινό κλίμα;

Διαβάζοντας
Όχι βέβαια τα μαθήματα του σχολείου, αλλά εξω-
σχολικά λογοτεχνικά βιβλία. Στόχος δεν είναι να 
προετοιμαστεί το παιδί για τα μαθήματα της τάξης 

στην οποία θα φοιτήσει, όπως εσφαλμένα πιστεύ-
ουν ορισμένοι γονείς και αναγκάζουν τα παιδιά 
τους επιστρέφοντας από τις διακοπές να ξεσκο-
νίσουν τα βιβλία της επόμενης χρονιάς, αλλά να 
μπορέσει να συγκεντρωθεί και πάλι στην ανά-
γνωση και την κατανόηση κειμένων. Ο καλύτερος 
τρόπος να επιλέξετε βιβλία είναι να επισκεφτείτε 
μαζί ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο, με εξειδικευμένο 
προσωπικό, που θα βοηθήσει το παιδί να επιλέ-
ξει ανάμεσα σε πολλούς τίτλους και συγγραφείς. 
Του αρέσουν οι περιπέτειες; Τα αστυνομικά μυθι-
στορήματα; Τα ιστορικά διηγήματα; Όλα χωρούν 
στη βιβλιοθήκη του, αρκεί να τα επιλέξει το ίδιο. 
Μη σπεύσετε να το επηρεάσετε. Και μόνο η δια-
δικασία, η βόλτα δηλαδή στους διαδρόμους του 
βιβλιοπωλείου, και η επιλογή μιας έκδοσης είναι 
η αρχή της συγκέντρωσης.

Πηγαίνοντας νωρίς για ύπνο
Το καλοκαίρι οι αυστηροί κανόνες καταργούνται 
μαζί με τη χειμωνιάτικη ρουτίνα. Το παιδί δεν 
πηγαίνει στο κρεβάτι του στις εννέα το βράδυ, 
ούτε ξυπνά στις επτά το πρωί. Συχνά μάλιστα, 
ειδικά τις ημέρες των διακοπών, ακολουθεί κατά 
πόδας το «μη πρόγραμμα» των γονιών του, δηλαδή 
ξενυχτά. Ο οργανισμός του δεν μπορεί από τη μία 
ημέρα στην άλλη να προσαρμοστεί, φυσικά δεν 
νυστάζει νωρίς. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι 
να επαναφέρετε σταδιακά το βιολογικό του ρολόι 
σε φθινοπωρινούς ρυθμούς. Χρειάζεστε περίπου 
μία εβδομάδα για να οδηγήσετε το παιδί νωρίς 
στο κρεβάτι του. Το δώδεκα θα γίνει έντεκα, δέκα, 

Στόχος δεν είναι 
να προετοιμαστεί 
το παιδί για τα 
μαθήματα της 
νέας τάξης, αλλά 
να συγκεντρωθεί 
και πάλι στην 
ανάγνωση και 
στην κατανόηση 
κειμένων.
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εννιά… Ανάλογα με την ηλικία, από τις οκτώ για τα 
νήπια και τους μαθητές της πρώτης τάξης έως τις 
δέκα ή δέκα και μισή για τους εφήβους, ο ύπνος 
θα θρέψει τα παιδιά και θα τα στείλει με ξεκού-
ραστο σώμα και μυαλό στο σχολείο.

Αφαιρώντας tablets  
και smartphones από  
το καθημερινό πρόγραμμα
Η μάχη του γονιού με τις κάθε είδους οθόνες 
είναι εξ ορισμού χαμένη. Τα παιδιά ζητούν όλο 
και περισσότερο να παίξουν με το tablet, το laptop 
ή το τελευταίας τεχνολογίας κινητό της μαμάς, ενώ 
οι γονείς επιδιώκουν διάφορες συμφωνίες που, 
σε ελάχιστα σημεία, τηρούνται. Οι περισσότεροι 
ενήλικες πέρασαν το καλοκαίρι οριοθετώντας και 
–συνήθως– χάνοντας από τους ανηλίκους. Όταν 
όμως φτάνει ο Σεπτέμβριος, τα αστεία τελειώνουν, 
και το «όχι» πρέπει να σημαίνει «όχι». Συμφωνή-
στε με τα παιδιά σας τις ώρες και τις ημέρες που 
θα αφιερώνουν μπροστά στην οθόνη και δώστε 
τους κίνητρα και αντικίνητρα. Αν επιτρέψετε η 
χρήση της τεχνολογίας να εξελιχθεί σε κατάχρηση, 

ο εθισμός είναι πολύ κοντά. Εκμεταλλευτείτε την 
επιστροφή στο σχολείο και δώστε τους εναλλα-
κτικές διασκέδασης: μια καλή ταινία στον κινη-
ματογράφο, ένα κάλεσμα των φίλων στο σπίτι για 
να πουν τα νέα των διακοπών, ένας αγώνας μπά-
σκετ…, όλα μπορούν να τραβήξουν την προσοχή 
του παιδιού από τις οθόνες, λίγο πριν αρχίσει η 
νέα σχολική χρονιά.

Καταστρώνοντας το πρόγραμμα 
της νέας χρονιάς
Πάρτε χαρτί και μολύβι ή, αν προτιμάτε, ανοίξτε 
ένα έγγραφο excel, προκειμένου να φτιάξετε 
παρέα με το παιδί σας το πρόγραμμα της νέας 
ακαδημαϊκής χρονιάς: Ποιες δραστηριότητες θα 
κρατήσει; Τι βαρέθηκε και θέλει να σταματήσει; 
Αυτή η διαδικασία θα σας βάλει όλους στο νόημα: 
το καλοκαίρι τελείωσε και το φθινόπωρο μπαίνει 
με Γαλλικό Ινστιτούτο ή Βρετανικό Συμβούλιο, 
κλασικό χορό ή πολεμικές τέχνες, βόλεϊ ή μπά-
σκετ, κολύμβηση ή ξιφασκία. Καθώς θα κλείνετε 
τις ημέρες και τις ώρες επί χάρτου ή στον υπο-
λογιστή σας, ο Αύγουστος και τα μελτέμια του θα 
ξεγλιστρούν μακριά...

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη του γονιού με 
τις κάθε είδους οθόνες 
είναι εξ ορισμού χαμένη. 
Δώστε στα παιδιά 
εναλλακτικές: μια καλή 
ταινία, ένα κάλεσμα των 
φίλων στο σπίτι, έναν 
αγώνα μπάσκετ...
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ΜΑΛΛΙΑ
Aντιμετωπίστε τις 
φθινοπωρινές απώλειες.

24

Ενυδάτωση,
SOS!

ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΔΡΑ

Βοηθήστε την επιδερμίδα σας  
να ανακτήσει τη λάμψη της μετά 
το μακρύ, καυτό καλοκαίρι.

θαμπή και μπορεί να εμφανίζει λεπτές οριζό-
ντιες γραμμές, ενώ στην αφή είναι τραχιά και 
ανομοιογενής. Αυτό συμβαίνει γιατί διαταράσ-
σεται το προστατευτικό φιλμ της επιδερμίδας ή 
σημειώνονται ενδογενείς αλλοιώσεις. Όταν η 
δομή κάτω από την επιφάνεια αποδιοργανωθεί, 
οι δεσμοί που διατηρούν τα κύτταρα σε σωστή 
διάταξη το ένα πάνω στο άλλο χαλαρώνουν και 
τα αποθέματα του νερού εξατμίζονται. Αφυδα-
τωμένη μπορεί να είναι ακόμη και η λιπαρή επι-
δερμίδα, καθώς αυτή έχει μεν επιπλέον λιπαρά 
στοιχεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει όσο 
νερό χρειάζεται.

Η μεγαλύτερη ανάγκη της επιδερμίδας σας είναι 
η ενυδάτωση. Η ανάγκη αυτή, μετά το πέρας του 
καλοκαιριού, γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, 
καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η συχνή 
εφίδρωση «αδειάζουν» τις αποθήκες νερού της 
επιδερμίδας. Η αλόγιστη έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία, ο ξηρός αέρας, τα χαμηλά ποσοστά 
υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους με κλιμα-
τισμό, το κάπνισμα, η κατανάλωση καφεΐνης και 
αλκοόλ, καθώς και η ελλιπής διατροφή, όταν 
συνδυαστούν με τη μειωμένη πρόσληψη νερού, 
οδηγούν στην αφυδάτωση της επιδερμίδας. 

H όψη της αφυδατωμένης επιδερμίδας είναι 

ΤΡΙΧΌΠΤΩΣΗ
Χρήσιμες 
συμβουλές 
για να την 
αντιμετωπίσετε.

SHOPPING LIST
Δώρα για εσάς και τους 
αγαπημένους σας.BEAUTY REPORT 

Τάσεις σε μαλλιά και 
μακιγιάζ, Φθινόπωρο 2016.

ΌΜΌΡΦΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

36
40
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ΌΜΌΡΦΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Επενδύστε στα κατάλληλα προϊόντα 
ομορφιάς
Για την αντιμετώπιση της αφυδατωμένης επιδερμί-
δας, είναι αναγκαίες η καθημερινή πρόσληψη νερού 
από την επιδερμίδα και η ανασυγκρότηση του προ-
στατευτικού φραγμού. Το νιασιναμίδιο, η υδατο-
διαλυτή μορφή της βιταμίνης Β3, και το σκουα-
λένιο, φυσικό συστατικό από εκχυλίσματα ελιάς, 
διαθέτουν πλούσια ενυδατική δράση και μπορούν 
να αναπληρώσουν σε μεγάλο βαθμό την έλλειψη 
ενυδάτωσης, διατηρώντας τα ποσοστά του νερού 
σε ιδανικά επίπεδα. 

Η ενυδάτωση των βαθιών στιβάδων εξασφαλί-
ζεται επίσης με τις γλυκοζαμινογλυκάνες, και ιδιαί-
τερα με το υαλουρονικό οξύ. Πρόκειται για μεγάλα 
μόρια, πολυσακχαριτικές αλυσίδες, που σχηματί-
ζουν ένα είδος υδάτινου τζελ, σαν στρώμα γεμάτο 
νερό, το οποίο διατηρεί τον όγκο και την ελαστικό-
τητα της επιδερμίδας. 

Η πανθενόλη, παράγωγο της βιταμίνης Β5, επι-
ταχύνει τη δημιουργία νέων κυττάρων και κάνει την 
επιδερμίδα απαλή και λεία. Το μεγάλο της προσόν 
είναι ότι διεισδύει στις βαθύτερες στιβάδες της και 
απορροφάται σε εξαιρετικό βαθμό από τα κύτταρα. 
Η γλυκερίνη, σε φυσική ή συνθετική μορφή, δημι-
ουργεί ένα φιλμ στην ανώτερη στιβάδα, το οποίο 
συγκρατεί την υγρασία, ενώ την ίδια στιγμή εξου-
δετερώνει τους εξωτερικούς παράγοντες που την 
απειλούν. 

Διατροφή
Καθημερινά, 80% της ποσότητας του νερού που 
λαμβάνει ο οργανισμός μας προέρχεται από τα 
ροφήματα, δηλαδή τα υγρά που καταναλώνουμε, 

ενώ το υπόλοιπο 20% από τις τροφές. Αυτός λοι-
πόν είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει 
να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα γεύματά σας.

Νερό
Κυριολεκτικά το άλφα και το ωμέγα για έναν υγιή 
οργανισμό και, κατ’ επέκταση, για μια ενυδατωμένη 
και λαμπερή επιδερμίδα. 8 ποτήρια νερού την ημέρα 
είναι μια πολύ σωστή κίνηση, αλλά, αν θέλετε να 
γνωρίζετε την ακριβή ποσότητα για τον οργανισμό 
σας, σημειώστε το εξής: ο οργανισμός χρειάζεται 
1ml υγρών ανά θερμίδα που λαμβάνει. Αν δηλαδή 
λαμβάνετε καθημερινά 1.800 θερμίδες, τότε θα 
πρέπει αντίστοιχα να καταναλώσετε 1,8 λίτρα νερού. 

 1 κ.γ. μέλι

1 κ.γ. γάλα σε σκόνη

1 κ.γ. ελαιόλαδο

Μάσκα προσώπου

Ανακατέψτε τα υλικά σε ένα μπολ, 

μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα. 

Απλώστε τη μάσκα και αφήστε τη για 

περίπου 15-20 λεπτά. Έπειτα ξεπλύντε  

το πρόσωπο με δροσερό νερό. Το μέλι  

σε συνδυασμό με το γάλα και το 

ελαιόλαδο θα ενυδατώσουν σε βάθος  

την επιδερμίδα σας και θα επαναφέρουν  

τη λάμψη της.

Ο οργανισμός 
χρειάζεται 1ml 

υγρών ανά 
θερμίδα που 

λαμβάνει.

Beautéστο σπίτι
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1 αυγό 
1 κούπα ελαιόλαδο 
1 κ.σ. μέλι

Μάσκα μαλλιών

Ανακατέψτε τα υλικά, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιόμορφο μείγμα. Απλώστε το προϊόν από τις ρίζες μέχρι τις άκρες των μαλλιών και στη συνέχεια τυλίξτε τα με μια μεμβράνη και αφήστε τα για μία ώρα. Έπειτα βγάλτε τη μεμβράνη και ξεβγάλτε  με σαμπουάν.

Οι τροφές που βοηθούν
Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι η υπ’ 
αριθμόν ένα προτεραιότητά σας, καθώς έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, ενώ παράλληλα 
περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αλλά 
και αντιοξειδωτικά, που τα καθιστούν απαραίτητα 
στοιχεία της καθημερινής σας διατροφής. 

Επιπλέον, δείξτε την προτίμησή σας σε τρο-
φές που περιέχουν ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα. 
«Γεμίζουν» τα κενά που δημιουργούνται στη μεμ-
βράνη των κυττάρων, έτσι ώστε τα τελευταία 
να μη χάνουν νερό και η επιδερμίδα να παρα-
μένει λαμπερή, ελαστική και σφριγηλή. Τα ω-3 

Περιεκτικότητα 
σε νερό:

96,7%
Αγγούρι

95,3%
Ραπανάκι

94,5%
Ντομάτα

92%
Καρπούζι

95%
Κολοκύθι

Τι να αποφύγετε
Αντισταθείτε στον καφέ, τα αναψυκτικά, το τσάι 
και σε οποιοδήποτε άλλο ποτό περιέχει καφεΐνη, 
καθώς αυτή αυξάνει την παραγωγή των ούρων, 
πράγμα που σημαίνει αποβολή νερού. Επιπλέον, 
αποφύγετε τα βαριά γεύματα, την υπερβολική 
κατανάλωση κρέατος και άλλων πρωτεϊνών, αφού 
ο οργανισμός χρησιμοποιεί πολύ νερό για να τα 
μεταβολίσει. Προτιμήστε τα ψάρια και τα θαλασ-
σινά, που είναι πιο χαμηλά σε λιπαρά και πιο εύπε-
πτα σε σχέση με το κόκκινο κρέας. Τέλος, πείτε 
«όχι» στο αλκοόλ, το οποίο προκαλεί επίσης αφυ-
δάτωση.

Για τα μαλλιά
Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και ο αέρας 
είναι μερικές μόνο από τις αιτίες που προκαλούν 
την αφυδάτωση των μαλλιών. Αν προσθέσουμε 
και τις χημικές διεργασίες, όπως είναι η βαφή, 
τότε τα μαλλιά «αδειάζουν» από την υγρασία, 
καθώς καταστρέφονται τα φυσικά έλαια στο προ-
στατευτικό περίβλημα της τρίχας. Το φριζάρισμα 
και οι εύθραυστες άκρες δεν αργούν να κάνουν 
την εμφάνισή τους. 

Για να βοηθήσετε τα μαλλιά σας να ανακτή-
σουν την υγιή λάμψη τους, αφήστε στην άκρη τα 
εργαλεία styling και τα σχετικά προϊόντα. Ξεκινή-
στε αντικαθιστώντας το κοντίσιονερ με μια ενυ-
δατική μάσκα σε κάθε λούσιμο και επενδύστε σε 
ένα λάδι με θρεπτικά συστατικά, όπως το argan 
oil, το οποίο επανορθώνει τα μαλλιά, αφήνοντάς 
τα λαμπερά, χωρίς φριζάρισμα, υγιή και ενυδα-
τωμένα.

ΌΜΌΡΦΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

υπάρχουν σε άφθονη ποσότητα στα ψάρια και τα 
θαλασσινά (κυρίως στον σολομό, τον γαύρο, τη 
σαρδέλα, τη ρέγγα, το σκουμπρί και την πέστροφα, 
αλλά και στο ελαιόλαδο). Τα ω-6 βρίσκονται σε 
φυτικά έλαια, όπως το ηλιέλαιο, τα φιστίκια, και 
σε ζωικές τροφές, όπως τα αυγά, τα πουλερικά 
και το κρέας.

Beauté
στο σπίτι
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Αν κάθε χρόνο, επιστρέφοντας από τις διακοπές, τα 
μαλλιά σας σας... εγκαταλείπουν, μην ανησυχείτε. 
Το φθινόπωρο, όπως και την άνοιξη, παρατηρεί-
ται αυξημένη απώλεια μαλλιών, η οποία μπορεί να 
διαρκέσει έως και δύο μήνες. Αν όμως η πτώση 
είναι έντονη, ο δερματολόγος μπορεί να διαγνώ-
σει κάποια παθολογική κατάσταση.

Όταν δεν φταίει η εποχή
Άγχος: Σε περιόδους κατάθλιψης ή έντονου άγχους, 
η ζωή της τρίχας μπορεί να μειωθεί σημαντικά. 
Απευθυνθείτε στους ειδικούς για τη διαχείριση του 
στρες και φροντίστε τη διατροφή σας, η οποία όχι 
μόνο ενισχύει το τριχωτό της κεφαλής, αλλά και 
ανακουφίζει από τα συμπτώματα άγχους.
Άλλα νοσήματα: Η αναιμία, αλλά και ορισμένες 
παθήσεις του θυρεοειδούς, είναι συχνές αιτίες τρι-
χόπτωσης. Αν ακολουθείτε οποιαδήποτε φαρμακευ-
τική αγωγή, διαβάστε καλά τη συνταγή των φαρμά-
κων που λαμβάνετε, καθώς υπάρχουν σκευάσματα 

Φθινοπωρινές 
απώλειες

Μαλλιά

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΌΥΚΑ

Μαλλιά που δοκιμάστηκαν σκληρά από τον ήλιο και 
τη θάλασσα, αλλά και από το άγχος. Τονώστε τα, 
φροντίζοντας ταυτόχρονα όλο τον οργανισμό σας.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ



32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

όπως τα αντισυλληπτικά, τα αντικαταθλιπτικά αλλά 
και ορισμένα φάρμακα για την καταπολέμηση της 
ακμής που προκαλούν τριχόπτωση. Συζητήστε το 
με τον γιατρό σας.
Εγκυμοσύνη: Οι ορμονικές αλλαγές στον οργανι-
σμό της εγκύου μπορεί να προκαλέσουν πρόσκαι-
ρες αλλαγές στο τριχωτό της κεφαλής. Οι τυχερές 
καμαρώνουν τα πλούσια μαλλιά τους, άλλες μέλ-
λουσες μαμάδες μετρούν τρίχες στο μαξιλάρι τους. 
Η εμμηνόπαυση είναι επίσης μια περίοδος απώλειας 
μαλλιών για ορισμένες γυναίκες.
«Θαυματουργές» δίαιτες: Η μη ισορροπημένη 
διατροφή δεν βοηθά στην υγιή ανάπτυξη της τρίχας. 
Αν στερηθήκατε μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βιταμί-
νες, θα φανεί στα μαλλιά σας.

Είμαστε ό,τι τρώμε
• Φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, γαλακτοκομικά, 
αυγά, όσπρια, ελαιόλαδο, ξηροί καρποί... Ο κορ-
μός της μεσογειακής διατροφής περιέχει τις ουσίες 
εκείνες που προάγουν, όχι μόνο την ωραία εμφά-
νιση, αλλά και την υγεία των μαλλιών. Επιλέγο-
ντας κάποιος τη μεσογειακή διατροφή, λαμβάνει 
τις βιταμίνες εκείνες και τα αντιοξειδωτικά στοιχεία 
που καθυστερούν τη γήρανση των μαλλιών, άρα και 
την πτώση τους. Ουσίες όπως το φυλλικό οξύ ή οι 

Η μεσογειακή 
διατροφή 
εξασφαλίζει 
βιταμίνες και 
αντιοξειδωτικά, 
στοιχεία που 
καθυστερούν 
τη γήρανση 
των μαλλιών.

βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όχι μόνο συμβάλ-
λουν στη σωστή ανάπτυξη των μαλλιών, αλλά μει-
ώνουν τα συμπτώματα του άγχους και της κατάθλι-
ψης, που ευνοούν την τριχόπτωση. Στη μεσογειακή 
διατροφή υπάρχουν και υπερτροφές που χαρίζουν 
γερά μαλλιά όπως το συκώτι (πηγή σεληνίου, σιδή-
ρου, πρωτεϊνών, βιταμίνης Α, βιταμίνης Β12) και 
ο ηλιόσπορος. Αυτό το μαγικό σνακ είναι πλούσιο 
σε βιταμίνη Ε, σίδηρο, βιταμίνη Β1, βιταμίνη Β6, 
χαλκό και κυρίως σελήνιο, που στη σωστή δοσο-
λογία βοηθά στην καταπολέμηση της τριχόπτωσης.
Τι δεν πρέπει να λείπει από το καθημερινό σας 
διαιτολόγιο;
• Πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης: Το ψάρι και το 
κρέας είναι απαραίτητα δομικά στοιχεία για τον 
οργανισμό. 
• Βιταμίνες: Οι αντιοξειδωτικές Α, C και Ε και οι 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που προάγουν την 
παραγωγή νέων τριχών. Η βιταμίνη Ε περιέχεται 
στο ελαιόλαδο, τη βρώμη, τους ξηρούς καρπούς και 
τους σπόρους σιταριού. Εάν καταναλώνετε γαλα-

κτοκομικά, αυγά και συκώτι (κατά προτίμηση βιολο-
γικό), καλύπτετε τις ανάγκες σας σε βιταμίνη Α. Αν 
ξεκινάτε την ημέρα σας με φρεσκοστυμμένο χυμό 
πορτοκάλι, στον οποίο ιδανικά έχετε προσθέσει 
λεμόνι και μία χούφτα κράνμπερι, λαμβάνετε μία 
καλή δόση βιταμίνης C.
• Ιχνοστοιχεία: Το σελήνιο σε συνεργασία με τις 
βιταμίνες Ε, C και Β3 δρα ως αντιοξειδωτικό, εμπο-
δίζοντας τη δράση των ελεύθερων ριζών στον 
οργανισμό, και καθυστερεί τη γήρανση και επομέ-
νως τη διαδικασία της τριχόπτωσης. Καλές πηγές 
σεληνίου είναι τα φιστίκια, το κρέας, το συκώτι, το 
ψάρι, τα θαλασσινά και το κοτόπουλο. Οι χορτοφά-
γοι παρουσιάζουν συνήθως έλλειψη σεληνίου, και 
γι’ αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουν ως συμπλή-
ρωμα διατροφής. 
• Μέταλλα: Ο σίδηρος, του οποίου η χρόνια έλλειψη 
προκαλεί τριχόπτωση, ο χαλκός και ο ψευδάργυρος 
είναι μέταλλα που προλαμβάνουν την τριχόπτωση 
και ενισχύουν την τριχοφυΐα. 
• Φυλλικό οξύ: Βρίσκεται στα φυλλώδη λαχανικά 
και στα φασόλια. 
• Φλαβονοειδή: Ένα ποτηράκι κρασί, μία κούπα 
κακάο ή ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι βοηθούν, όχι 
μόνο στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, αλλά 
παράλληλα ενισχύουν και την καρδιακή λειτουργία.

Φροντίδα
 Λουστείτε με νερό 
στις χαμηλότερες 
δυνατές θερμοκρασίες 
με χρήση μαλακτικής  
κρέμας για να μη 
σπάνε 
οι τρίχες. 
 Ιδανικό στέγνωμα 
είναι το φυσικό. 
Αν χρησιμοποιείτε 
σεσουάρ, μην 
επιλέγετε τον καυτό 
αέρα.
 Κατά διαστήματα, 
εφαρμόζετε στα 
μαλλιά σας ενυδατικές 
και θρεπτικές μάσκες. 
 Κάθε 3-4 μήνες, 
και οπωσδήποτε 
μετά την καλοκαιρινή 
ταλαιπωρία, καθαρίστε 
τις άκρες από την 
ψαλίδα.
 Μην υιοθετείτε 
συχνά πολύ σφιχτές 
αλογοουρές ή κότσους 
και μην κοιμάστε με 
πιασμένα μαλλιά.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
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Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα μπρο-
στά στη θέα της πρώτης τρίχας στο μαξιλάρι, στο 
πάτωμα ή στο ντους. Η πλειοψηφία των ανθρώ-
πων χάνουν περίπου 50-150 τρίχες καθημερινά, 
οι οποίες όμως αναπληρώνονται, αφού στη θέση 
τους φυτρώνουν νέες. Όταν η τριχόπτωση λάβει 
μεγαλύτερη έκταση, τότε μια επίσκεψη στον δερμα-
τολόγο είναι απαραίτητη, καθώς εκείνος θα εντοπί-
σει τα αίτιά της και θα συστήσει την πιο κατάλληλη 
μέθοδο αντιμετώπισης. Είτε πρόκειται για παρο-
δική, που εμφανίζεται για ένα συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα, είτε για μόνιμη, η τριχόπτωση κατα-
φέρνει να αγχώσει ακόμη και τον πιο ψύχραιμο. 
Σε κάθε περίπτωση, παράλληλα με τις οδηγίες του 
ειδικού, υπάρχουν τρόποι να δώσετε ένα boost 
στα μαλλιά σας.

Ενισχυμένη διατροφή
 Η τρίχα αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνη, που 
παράγεται από τα αμινοξέα κυστίνη και μεθειονίνη. 
Ενισχύστε λοιπόν το διαιτολόγιό σας με πρωτεΐ-
νες όπως είναι το κόκκινο κρέας, το κοτόπουλο, 
το ψάρι, τα όσπρια, το γάλα και το τυρί. 
 Προτιμήστε τροφές πλούσιες σε σίδηρο, όπως 
είναι το συκώτι, οι φακές, το σπανάκι και τα φασό-
λια και συνδυάστε τις με βιταμίνη C (μπρόκολο, 
σύκα, πορτοκάλια, πατάτες, μήλα και πιπεριές), 
ώστε να διευκολυνθεί η απορρόφησή του από τον 
οργανισμό. 
 Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, και κυρίως 
οι Β5, Β6 και Β9, συμμετέχουν στη σύνθεση των 
αμινοξέων από τα οποία αποτελούνται το στέλε-
χος και ο θύλακας της τρίχας. Περιέχονται στο για-
ούρτι, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, το κόκκινο 

κρέας, τους ξηρούς καρπούς και τα αυγά.

Χρήσιμα tips για όμοφα γερά 
μαλλιά
 Επιλέξτε σαμπουάν που ενδυναμώνουν τα μαλλιά 
και συνδυάστε τα με τονωτικές αμπούλες που περι-
έχουν συστατικά όπως θυμάρι, δενδρολίβανο, ευκά-
λυπτο, κέδρο, τσουκνίδα, φασκόμηλο και εχινάκεια. 
 Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα χρησιμοποι-
ήστε μια θρεπτική μάσκα μαλλιών, που θα αναζωο-
γονήσει τα μαλλιά σας από τις ρίζες μέχρι τις άκρες.
 Κατά τη διάρκεια του λουσίματος, κάντε ελαφρύ 
μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας για 3 λεπτά. 
Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσετε την κυκλοφο-
ρία του αίματος, διευκολύνοντας την τροφοδοσία 
του θύλακα της τρίχας με τα απαιτούμενα θρε-
πτικά συστατικά.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΈΝΝΥ ΠΑΠΑΔΌΠΌΥΛΌΥ

Χρήσιμες συμβουλές για να 
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα
της τριχόπτωσης.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τριχόπτωση
τέλος!

Τι πρέπει να 
αποφύγετε:
 Το κάπνισμα
 Το άγχος
 Την καθημερινή 

χρήση θερμαντικών 
εργαλείων
 Το πολύ σφιχτό 

δέσιμο των μαλλιών
 Τη συχνή χρήση 

χημικών προϊόντων 
βαφής.
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ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΔΑ

Εναλλακτικοί κότσοι, glossy υφές, 
sleek αλογοουρές και έντονες 
γραμμές στα μάτια αποτελούν
τις επικρατέστερες τάσεις ομορφιάς 
για το φετινό φθινόπωρο.

Χαμηλή αλογοουρά
Ο μινιμαλισμός καταφέρνει πάντα να αποτελεί 
επιλογή. Αν ανήκετε σε εκείνες που δεν έχουν τη 
διάθεση ή τον χρόνο να ασχοληθούν με τα μαλλιά 
τους, τότε αυτό το χτένισμα θα σας δώσει τη 
λύση ακόμη και τις πιο δύσκολες ημέρες. Χτενίστε 
τα μαλλιά σας προς τα πίσω, ή κρατήστε τη 
χωρίστρα σας, και δέστε μια χαμηλή αλογοουρά. 
Χρησιμοποιήστε ένα λαστιχάκι στο χρώμα των 
μαλλιών σας ή, εναλλακτικά, τυλίξτε μια μικρή 
τούφα γύρω από τη βάση της αλογοουράς και 
στερεώστε τη με ένα τσιμπιδάκι.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑΣΕΙΣ

Beauty
report
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Γραμμικό eyeliner
Το γατίσιο, θηλυκό και σαγηνευτικό βλέμμα είναι 
πάντα δημοφιλές. Αυτή τη φορά όμως, το eyeliner 
γίνεται πιο γεωμετρικό και αποκτά ακόμη πιο 
έντονο χαρακτήρα. Το μόνο που χρειάζεται για 
να υιοθετήσετε αυτό το look, είναι να βρείτε το 
eyeliner που σας βολεύει περισσότερο και να 
αφιερώσετε λίγη ώρα μπροστά στον καθρέφτη, 
ώστε να δημιουργήσετε τη γραμμή που επιθυμείτε 
και να εξασφαλίσετε συμμετρία. Αν το τελικό 
αποτέλεσμα είναι έντονο, μπορείτε να αγνοήσετε 
τη μάσκαρα.

Glossy χείλη
Ήδη από το καλοκαίρι, τα lip gloss έχουν 
πραγματοποιήσει δυναμική επιστροφή. Οι ματ 
υφές ολοένα χάνουν έδαφος μπροστά στην υδαρή 
λάμψη. Δοκιμάστε σκούρα, αλλά και φωτεινά 
χρώματα (καθώς τα τελευταία εξακολουθούν να 
είναι τάση και κατά τη διάρκεια του χειμώνα), 
με ιριδισμούς ή χωρίς. Αν δεν θέλετε να 
αποχωριστείτε την αγαπημένη σας απόχρωση 
κραγιόν, τότε χρησιμοποιήστε το ως βάση και 
εφαρμόστε από πάνω ένα διάφανο gloss, για να 
πετύχετε την επιθυμητή λάμψη.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑΣΕΙΣ

Half-bun
Αυτό το χτένισμα είναι νεανικό, εύκολο 
στη δημιουργία, αλλά και «ευκολοφόρετο». 
Απλώς χωρίστε τα μαλλιά με μία οριζόντια 
περιμετρική χωρίστρα και πιάστε το επάνω 
μέρος δημιουργώντας έναν χαλαρό κότσο. Αν τα 
μαλλιά σας δεν έχουν πολύ όγκο, χρησιμοποιήστε 
ένα μπομπάρι, ώστε ο κότσος να φαίνεται πιο 
πλούσιος. Αφήστε τα υπόλοιπα μαλλιά ελεύθερα, 
με τη φυσική τους κίνηση, ή ισιώστε τα, για να 
πετύχετε ένα πιο sleek αποτέλεσμα.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

Με τη νέα σεζόν, έφτασε η στιγμή να ανανεώσετε τη 
shopping list σας, επιλέγοντας συνθέσεις και υφές που 
αναβαθμίζουν την ποιότητα της φροντίδας σας.

ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ ΠΑΠΌΎΛΊΑ

1CASTALIA Dermopur Gel Nettoyant. Αυτό 
το απαλό, σμηγματορυθμιστικό, αφρίζον, καθα-
ριστικό τζελ προσώπου χωρίς σαπούνι, διαθέτει 

έναν πρωτοποριακό μηχανισμό δράσης για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων της λιπαρής ή με τάση 
ακμής επιδερμίδας (σπυράκια, μαύρα στίγματα, ερε-
θισμοί, γυαλάδα), σε όλα τα επίπεδα. Εντάξτε το στην 
καθημερινή ρουτίνα περιποίησής σας, και θα δείτε την 
επιδερμίδα του προσώπου σας να βελτιώνεται μέρα 
με την ημέρα.

2APIVITA Caring Lavender Moisturizing 
& Relaxing Body Oil. Το νέο ενυδατικό και 
χαλαρωτικό λάδι σώματος της APIVITA ενυ-

δατώνει και θρέφει την επιδερμίδα, προλαμβάνει 
την ξηρότητα, καταπραΰνει και ενισχύει τον επιδερ-
μικό φραγμό, ενώ παράλληλα έχει άμεση χαλαρωτική 
δράση. Συστήνεται και ως χαλαρωτικό λάδι μασάζ για 
τους λάτρεις του λαδιού και της αρωματοθεραπείας.

3LIERAC Magnificence Nuit. Λειαντικό, απο-
τοξινωτικό τζελ-βάλσαμο νύχτας, το οποίο 
αποτοξινώνει, λειαίνει και ξεκουράζει τα χαρα-

κτηριστικά του προσώπου, μειώνει τις ρυτίδες και 
συσφίγγει την επιδερμίδα, ενώ επιπλέον ομογενο-
ποιεί τον χρωματικό της τόνο, χαρίζοντάς της λάμψη. 
Εμπνευσμένη από τις ασιατικές «κρέμες ύπνου», η 
δραστική ενεργή υφή του προσφέρει τη δροσιά ενός 
τζελ και την αποτελεσματικότητα μιας μάσκας, σχημα-
τίζοντας ένα αόρατο φιλμ για τη μεταφορά των ενερ-
γών συστατικών σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.

4VICHY Aqualia Thermal Night Spa. Κατά τη 
διάρκεια της νύχτας η επιδερμίδα «διορθώνει» 
τις βλάβες της. Γι’ αυτό η χρήση μιας καλής  

κρέμας κατά τις βραδινές ώρες είναι απαραίτητη. Η 
συγκεκριμένη ενυδατική κρέμα νύχτας και μάσκα 2 σε 1,  
είναι ιδανική για γυναίκες κάθε ηλικίας με αφυδατω-
μένη επιδερμίδα που εμφανίζει σημάδια δυσφορίας 
και κόπωσης. Απλώστε την πρωί και βράδυ και θα 
δείτε την επιδερμίδα σας πιο λαμπερή από ποτέ.

5FREZYDERM Instant Whitening Blue 
Toothpaste. Αν επιθυμείτε ένα ακαταμάχητα 
αστραφτερό χαμόγελο, αυτή η οδοντόπαστα 

είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. Με συνδυασμό κόκκων 
πυριτίου και ειδική μπλε χρωστική, για ορατά λευκό-
τερα δόντια, χαρίζει άμεσα πιο λευκά δόντια, 
χωρίς να διαβρώνει το σμάλτο των δοντιών,  
για λαμπερά χαμόγελα στη στιγμή.

6QUEST Tum Biotix. Η ιδανική πρόταση για όσους 
υποφέρουν από φουσκώματα λόγω άγχους ή κακής 
διατροφής. Περιέχει τα προβιοτικά L.plantarum, 

L.acidophilus και L.rhamnosus, που μειώνουν με φυσικό 
τρόπο τον τυμπανισμό, τα αέρια, τον πόνο και άλλες 
γαστρεντερικές διαταραχές. Σε κάψουλες DRcaps, που 
απελευθερώνουν τα προβιοτικά κατευθείαν στο έντερο!

7LA ROCHE-POSAY Toleriane Teint Mineral 
Compact Powder. Το διορθωτικό αυτό μεϊκάπ, 
σε μορφή compact πούδρας, για κανονικό, μεικτό-

λιπαρό δέρμα και δέρμα με τάση ακμής, χαρίζει άμεσα 
ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα και μειώνει τις ατέλειες, 
αφήνοντας την αίσθηση του καθαρού δέρματος. Χάρη 
στην εξαιρετική απορροφητική ικανότητά του, απορ-
ροφά το σμήγμα και τον ιδρώτα τη στιγμή ακριβώς που 
παράγονται από τους αδένες. Στεγνώνει αμέσως, χωρίς 
να αφήνει το δέρμα υγρό ή κολλώδες και δε φράζει τους 
πόρους. 

8ELANCYL Energizing Shower Gel. Ένα αφρό-
λουτρο που καθαρίζει απαλά, χωρίς να ξηραίνει, 
ούτε και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η φίνα 

σύνθεσή του απαλύνει και αγκαλιάζει το δέρμα, τονώνο-
ντάς το, ενώ χαρίζει άμεση αίσθηση φρεσκάδας.

5

Τα απαραίτητα
του φθινοπώρου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η φαρμακοποιός Σοφία 
Κελεμίδου-Παπάζογλου 
από την Αλεξανδρούπολη

WHAT’S NEW
Τα νέα της αγοράς

ΒΥΤΙΝΑ 
Το πετράδι 
του Μαινάλου

Φθινόπωρο…
Απογειωθείτε με τις καλύτερες 
προσφορές!

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της προσαρμογής. Ώρα να επανέλ-
θουμε στους ρυθμούς της καθημερινότητας και του προγραμ-
ματισμού. Τα φαρμακεία του δικτύου Pharma PLUS είναι πάντα 
δίπλα σας, έτοιμα να σας προσφέρουν τα πιο αξιόπιστα προϊόντα 
της αγοράς, στις πιο ελκυστικές τιμές!

Στο νέο έντυπο της Pharma PLUS για τον Σεπτέμβριο έχουμε 
επιλέξει πληθώρα προϊόντων από διάφορες επίκαιρες κατηγορίες 
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LINKED

(για την ενίσχυση του οργανισμού, τη στοματική υγιεινή, το αδυνά-
τισμα, τη γυναικεία υγιεινή, το παιδί κ.ά.) σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Επισκεφθείτε το κοντινό σας φαρμακείο Pharma PLUS και κάντε 
έγκαιρα τις αγορές σας!

«Αν ήμουν πουλί, θα πετούσα 
γύρω από τη Γη, αναζητώντας 
διαδοχικά φθινόπωρα...»
Τζορτζ Έλιοτ

διαρκώς, με στόχο να σας βοηθούν να αισθάνεστε 
σιγουριά και ασφάλεια, να σας παρέχουν συμβουλές 
για πληθώρα ασθενειών και να σας ενημερώνουν 
για την πρόληψή τους, τη σωστή λήψη φαρμακευ-
τικής αγωγής και, γενικά, να σας εξασφαλίζουν μια 
αποτελεσματική και προσωποποιημένη φροντίδα. 

Το «Σημείο Φροντίδας» λοιπόν δεν είναι άλλο από 
το φαρμακείο Pharma PLUS, το οποίο καλύπτει, με 
τις επιστημονικές συμβουλές των φαρμακοποιών μας 
και τα εγκεκριμένα και καινοτόμα προϊόντα, τις καθη-
μερινές σας ανάγκες, προσφέροντάς σας έγκυρες και 
αξιόπιστες λύσεις σε όσα ζητήματα υγείας και ομορ-
φιάς σας απασχολούν.

Σημείο 
Φροντίδας!

Τα φαρμακεία Pharma 
PLUS είναι το δικό σας

Το δικό σας φαρμακείο Pharma PLUS 
μετατρέπεται σε έναν χώρο στον οποίο 
σας παρέχονται σιγουριά και αξιοπιστία!

Βασικός στόχος μας είναι να χτίσουμε μαζί σας μια 
ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης και να σας δώσουμε 
τη δυνατότητα να απολαμβάνετε αποτελεσματικές και 
αξιόπιστες συμβουλές σε θέματα υγείας και ομορφιάς. 

Σε κάθε σας επίσκεψη θα βιώνετε τη διαφορά και 
τη βελτίωση της εξυπηρέτησης που σας προσφέρεται! 
Οι άνθρωποί μας επιμορφώνονται και εκπαιδεύονται 
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LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

φαρμακοποιός παρέχει φαρμακευτική πληροφόρηση 
σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ο ασθενής, ο γιατρός 
και το νοσηλευτικό προσωπικό, σε άλλους επαγγελ-
ματίες του χώρου της υγείας, αλλά και στο ευρύτερο 
κοινό. Από την άλλη, ως επιχειρηματίας, καλείται να 
διαμορφώσει μια στρατηγική ελαχιστοποίησης του 
κόστους και βελτιστοποίησης της απόδοσης. Για να 
αντεπεξέλθει όμως ο φαρμακοποιός με απόλυτη 
επιτυχία, πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για την 
επιστήμη του και να κατέχει μια πληθώρα δεξιοτή-
των και ικανοτήτων.

Πώς καταφέρνετε να δημιουργείτε σταθερό 
πελατολόγιο, τη στιγμή που είστε ένα φαρμα-
κείο με μεγάλο αριθμό περαστικών;
Στα φαρμακεία του δικτύου Pharma PLUS εργαζό-
μαστε με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελα-
τών, παρέχοντάς τους τις σωστές συμβουλές και τα 
κατάλληλα προϊόντα, που θα ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές τους ανάγκες, είτε αφορούν την υγεία 
είτε την ομορφιά. Συνεπώς, η φιλοσοφία του έργου 
μας είναι αυτή που κρατάει το φαρμακείο μας στα-

θερό στις προτιμήσεις των πελατών. Αδιαμφισβή-
τητα, θα ήταν δύσκολη η επιτυχής ολοκλήρωση των 
παραπάνω χωρίς τη βοήθεια των συνεργατών του 
δικτύου Pharma PLUS, οι οποίοι φροντίζουν μέσω 
σεμιναρίων και συνεχούς ενημέρωσης να βελτιωνό-
μαστε όπου υστερούμε. Ωστόσο, σημαντική είναι και η 
παρουσία των υπόλοιπων συναδέλφων του δικτύου, 
μίας ομάδας ατόμων που αγαπούν τη δουλειά τους.

Η μηχανογράφηση σας έχει βοηθήσει να λύσετε Για ποιο λόγο νομίζετε ότι δεν πρέπει να κυκλο-
φορούν στην αγορά φάρμακα εκτός φαρμα-
κείων;
Θεωρώ ότι τα ΜΗΣΥΦΑ ενέχουν τους ίδιους κινδύ-
νους από την ανεξέλεγκτη χορήγησή τους με τα υπό-
λοιπα φαρμακευτικά σκευάσματα. Τα σουπερμάρκετ 
δεν μπορούν να υλοποιήσουν το υγειονομικό έργο 
που εφαρμόζεται στα φαρμακεία. 

Ποια είναι η μεγάλη επαγγελματική πρόκληση 
για εσάς;
Είναι ήδη γνωστό ότι ο ρόλος του φαρμακοποιού 
είναι σύνθετος και πολύπλευρος. Αυτό λοιπόν καθι-
στά και το έργο του ιδιαίτερο, καθώς συνδυάζει την 
παροχή υπηρεσιών υγείας με την εμπορική δρα-
στηριότητα. Από τη μία πλευρά, ως επιστήμονας, ο 

καθημερινά θέματα, όπως το να θυμάστε τη 
φαρμακευτική αγωγή του κάθε πελάτη σας; 
Αρχικά, ως προς το πεδίο της παροχής συμβουλών 
προς τους πελάτες-ασθενείς, το πρόγραμμα υπο-
στηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας και διατήρη-
σης αρχείου πελατών, με καταγραφή των πληρο-
φοριών που αφορούν στον κάθε πελάτη χωριστά. 
Επιπλέον, προσφέρει ολοκληρωμένες πληροφορίες 
για κάθε φάρμακο, όπως ενδείξεις, δοσολογία κ.ά., 
ενώ ένα τμήμα του προγράμματος προσφέρει βοή-
θεια σχετικά με τις συνταγές. Στο πεδίο της διαχεί-
ρισης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας 

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΏΤΑ ΛΌΎΚΑ

Η Σοφία Κελεμίδου, παρότι διατηρεί φαρμακείο με μεγάλο 
αριθμό περαστικών στην πλατεία Παλιάς Δημαρχίας στην 
Αλεξανδρούπολη, έχει πιστό πελατολόγιο, χάρη  
στη συμμετοχή της στο δίκτυο Pharma PLUS.

Το επάγγελμα με κρατά 
σε εγρήγορση

Η +plus card 
έχει 

ενδυναμώσει 
την αξιοπιστία 
των πελατών, 
έχοντας ως 
επακόλουθο 
την αύξηση 

των αγορών.

και της κερδοφορίας του φαρμακείου, το πρόγραμμα 
μηχανογράφησης έχει διευκολύνει τη διαχείριση 
των εμπορευμάτων, τη δημιουργία παραγγελιών, 
την οργάνωση της αποθήκης του, στην ταμειακά 
κίνηση, την καταγραφή του τζίρου και τη φόρτωση 
ενημερώσεων σχετικών με αλλαγές σε τιμές ή στη 
νομοθεσία. Τελειώνοντας, ιδιαίτερα σημαντικό κρι-
τήριο στην επιλογή του προγράμματος μηχανογρά-
φησης, ήταν η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης 
και συνεχούς βοήθειας από τους συνεργάτες του 
δικτύου της Pharma PLUS.

Τι σας προσφέρει σε καιρό κρίσης η +plus card;
Αρχικά, η κάρτα μέλους δεν είναι χρεωστική ή πιστω-
τική. Ο κάτοχός της, σε κάθε του αγορά, κερδίζει 
πόντους και ταυτόχρονα, σε ποικιλία προϊόντων και 
εταιρειών, απολαμβάνει έκπτωση μεγαλύτερη του 
10%. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η κάρτα προσφέρει 
στους χρήστες της τα αγαπημένα τους προϊόντα στις 
καλύτερες τιμές της αγοράς, παρέχεται ενημέρωση 
για ό,τι καινούργιο υπάρχει στο φαρμακείο και συμ-
μετέχουν σε εκδηλώσεις και κληρώσεις με δώρα 
και άλλες εκπλήξεις. Γι’ αυτό η +plus card έχει ενδυ-
ναμώσει την αξιοπιστία των πελατών, έχοντας ως 
επακόλουθο την αύξηση των αγορών.

Έχετε δικαιωθεί που αποφασίσατε να ακολου-
θήσετε το επάγγελμα του φαρμακοποιού;
Ήταν κάτι που επιζητούσα από μικρή ηλικία, αλλά 
και στη συνέχεια δεν διαψεύστηκα από την επιλογή 
μου. Μέχρι και σήμερα, με το σύνολο των εμπειριών 
που έχω αποκομίσει, το επάγγελμα του φαρμακο-
ποιού με ολοκληρώνει καθημερινά και με κρατάει 
σε εγρήγορση. 

Φαρμακείο
Σοφία Κελεμίδου-
Παπάζογλου, Κύπρου 20, 
Αλεξανδρούπολη Έβρου, 
τηλ.: 25510 82280.
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πλατεία με την παλιά εκκλησία, τα δρομάκια για 
περιπάτους, τα δασάκια και τις εξοχές της, αντα-
μείβει τον επισκέπτη της με διακοπές αξέχαστες. 

Το όνομά της, κατά την επικρατέστερη άποψη, 
προέρχεται από τη λέξη «βυθός», καθώς αρχικά 
ήταν χτισμένη σε κοιλότητα ανάμεσα σε λόφους. 
Στην αρχαιότητα, εδώ λατρεύονταν η Δήμητρα 
και ο Ίππιος Ποσειδώνας, τα ερείπια του ναού του 
οποίου σώζονται στο χωριό Μαγούλιανα.

Χειμώνα ή καλοκαίρι, με ζέστη ή κρύο, η Βυτίνα 
έχει πάντα να προσφέρει στους επισκέπτες της 
ξεχωριστές στιγμές γαλήνης. Ο «Δρόμος της Αγά-
πης», το δενδροσκέπαστο δρομάκι στην είσοδο 
της Βυτίνας, προσφέρεται για ρομαντικούς περι-
πάτους, ιδιαίτερα το φθινόπωρο και την άνοιξη. 
Ξενώνες, ξενοδοχεία, αρχοντικά και ενοικιαζόμενα 
δωμάτια προσφέρουν αρκετές επιλογές για τη 
διαμονή των επισκεπτών, ενώ τα υπέροχα ταβερ-
νάκια και τα τοπικά καταστήματα είναι εγγύηση για 
καλό φαγητό και αγορές ποιοτικών τοπικών προ-
ϊόντων. Η Βυτίνα φημίζεται για τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα της, το μέλι ελάτης, τα κρεατικά της και 
την ξυλοτεχνία της.

Oι επισκέπτες μπορούν να κάνουν διάφορες 
δραστηριότητες, όπως πεζοπορία στην κοιλάδα 
και στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού και στα 
χαρτογραφημένα μονοπάτια στο δάσος του Μαι-
νάλου, rafting και τοξοβολία στον Λούσιο, kayak, 
ιππασία, διαδρομή με «γουρούνες» στο βουνό 
και ποδηλασία. Επιπλέον, λειτουργεί χιονοδρο-
μικό κέντρο στο οροπέδιο της Οστρακίνας, 12 
χλμ. από το χωριό. 

Σε κομβική θέση, η Βυτίνα εξασφαλίζει εύκολη 
πρόσβαση στα άλλα όμορφα χωριά του Μαινάλου 
και της Γορτυνίας, όπως η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα 
και τα Λαγκάδια.Η προσέλευση των επισκεπτών 
σε αυτά είναι μεγάλη, καθώς πρόκειται για μέρη 
με πανέμορφη αρχιτεκτονική και πλούσια ιστο-
ρία (στη Δημητσάνα μπορείτε να δείτε το πατρικό 
σπίτι του Παλαιών Πατρών Γερμανού και το σπίτι 
όπου γεννήθηκε ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε ,́ 
το οποίο λειτουργεί ως εκκλησιαστικό μουσείο).

Βυτίνα
Το πετράδι 
του Μαινάλου

Το σπάνιο 
κλίμα της εδώ 
και χρόνια 
θεωρήθηκε 
θεραπευτικό 
ψυχής και 
σώματος. 

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΌΥΚΑ

Στους δυτικούς πρόποδες του 
Μαινάλου, σε ένα γαλήνιο οροπέδιο 
σε υψόμετρο 1.033 μέτρων, 
με συναρπαστικές εναλλαγές 
χρωμάτων, εικόνων και σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς, απλώνεται 
νωχελικά ένας ξεχωριστός ορεινός 
οικισμός.

Τα έλατα την οριοθετούν και την αρωματίζουν 
με εκείνη την ιδιαίτερη μυρωδιά και φρεσκάδα 
που δύσκολα ξεχνά κανείς, προικίζοντάς τη με 
το σπάνιο κλίμα της, που εδώ και χρόνια θεωρή-
θηκε ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες σε ψυχή και 
σώμα. Αρχοντική και ωραία, η Βυτίνα, με τα παλιά 
πετρόσπιτά της, τα γραφικά στενά, τη ζωντανή 

Αγριογούρουνο κρασάτο

Υλικά (4-6 μερίδες)
1½ κιλό αγριογούρουνο 

1 κούπα λάδι 

2 κούπες μαυροδάφνη 

Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, μπαχάρι 
και 2 δαφνόφυλλα 

Για τη σάλτσα: 
1 κούπα κόκκινο κρασί 

1 κουταλιά σούπας κορν 
φλάουρ και ζουμί από το κρέας

Εκτέλεση

Το προηγούμενο βράδυ μαρινάρουμε το κρέας με 
τη μαυροδάφνη. Την άλλη ημέρα σοτάρουμε το 
αγριογούρουνο σε κατσαρόλα, για να «θωρακιστεί», 
για περίπου 10 λεπτά. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, 
ρίγανη και μπαχάρι. Ανακατεύουμε 2-3 φορές και 
«σβήνουμε» με μαυροδάφνη. Σκεπάζουμε και το 
αφήνουμε να βράσει στο κρασί του για 2 ώρες περί-
που. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. 
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε αρκετό ζωμό, για να 
φτιάξουμε τη σάλτσα, και μία κουταλιά κορν φλά-
ουρ διαλυμένη σε λίγο κρασί. Ανακατεύουμε διαρ-
κώς, για να μη σβολιάσει. Μόλις πάρει την πρώτη 
βράση, ρίχνουμε το κρέας και τα αφήνουμε όλα μαζί 
να βράσουν για ακόμη 10 λεπτά.

Το 
αγριογούρουνο 
είναι ο άγριος 
πρόγονος των 
εξημερωμένων 

χοίρων.
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> ΠΟΣΙΜΟ ΤΖΕΛ ALOE VERA ΑΠΟ ΤΗ LITINAS ALOE

Ασπίδα υγείας
Βάσει επίσημων αναλύσεων από διαπιστευμένα ανεξάρτητα 
εργαστήρια, το Litinas Aloe είναι πηγή βιταμίνης C, ενώ βάσει του 
Κανονισμού 432/2012 της Ε.Ε. συμβάλλει:
• Στον σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία 
των οστών και των χόνδρων.
• Στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και 
των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή 
ενέργειας.
• Στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.
• Στον σχηματισμό κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του 
δέρματος.
• Στην αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου.
• Στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
• Στην καλή ψυχολογική λειτουργία και στη φυσιολογική λειτουργία 
του νευρικού συστήματος.
• Στον σχηματισμό του κολλαγόνου για
τη φυσιολογική λειτουργία των ούλων και των 
δοντιών.
• Στην αναγέννηση της ανηγμένης μορφής 
βιταμίνης Ε.

Τα φύλλα Aloe vera, που χρησιμοποιεί 
η Litinas Aloe για την παραγωγή των 
προϊόντων της, διαθέτουν πιστοποίηση 
βιολογικής γεωργίας, μέσω 
της συνεργασίας μας με τον 
οργανισμό «ΔΗΩ».

 

> SOLGAR SKIN, NAILS AND HAIR AΠΟ ΤΗΝ ISO PLUS

Δυνατά μαλλιά, φωτεινό 
δέρμα, γερά νύχια
Το Skin, Nails and Hair είναι μια προηγμένη φόρμουλα, 
ειδικά σχεδιασμένη  να παρέχει στον οργανισμό 
διατροφικά στοιχεία απαραίτητα για τη σύνθεση 
κολλαγόνου και κερατίνης. Η βιταμίνη C συμβάλλει στον 
σχηματισμό κολλαγόνου και στη φυσιολογική λειτουργία 
του δέρματος, ο ψευδάργυρος στη διατήρηση υγιών 
μαλλιών, νυχιών και δέρματος, ο χαλκός συντελεί στον 
φυσιολογικό χρωματισμό του δέρματος και των μαλλιών, 
ενώ η προλίνη και η λυσίνη αποτελούν δομικά αμινοξέα της τρίχας.
www.healthyme.gr

> DAY-VIT ACTIVE & OMEGAZON PLUS
ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Ισορροπημένος συνδυασμός 
βιταμινών και μετάλλων

Η Day-Vit Active της Health Aid είναι 
ιδανική πολυβιταμίνη για όσους θέλουν 
να αντεπεξέλθουν σε έναν απαιτητικό 
τρόπο ζωής και να ανεβάσουν τα 
επίπεδα ενέργειάς τους. Εμπλουτισμένη 
με εκχύλισμα Ginseng, βοηθά στο να 
διατηρείται η σωματική και πνευματική 
ενέργεια σε υψηλά επίπεδα, σε όσους 
έχουν έντονη σωματική δραστηριότητα 
και δεν ακολουθούν ισορροπημένη 
διατροφή.

Προστατέψτε την ελληνική καρδιά!

Το Omegazon Plus συνδυάζει τα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
με το ισχυρό αντιοξειδωτικό συνένζυμο Q10. Ο συνδυασμός είναι 
ιδιαίτερα ωφέλιμος σε όσους λαμβάνουν 
μακροχρόνια αγωγή για τη χοληστερόλη, 
καθώς συντελεί στον έλεγχο των 
επιπέδων της στο αίμα, τη μείωση των 
τριγλυκεριδίων, την αύξηση της «καλής» 
χοληστερόλης (HDL), την απελευθέρωση 
της κυτταρικής ενέργειας και τη 
διατήρηση της υγείας του κυκλοφορικού 
και της ελαστικότητας των κυτταρικών 
μεμβρανών.
www.pharmacenter.gr

> REDUFLUX ΑΠΟ ΤΗΝ OMEGA PHARMA

Άμεση δράση και ανακούφιση από 
την καούρα και τη δυσπεψία

> GLUCOMANNAN LIPOF ΑΠΟ ΤΗΝ AMHES

Ο πιο ασφαλής και φυσικός 
τρόπος αδυνατίσματος

Νέας γενιάς τεχνητό δάκρυ για την αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας, 
που συνδυάζει το γνωστό επουλωτικό, ενυδατικό και λιπαντικό 
υαλουρονικό (0,15%) με την τρεχαλόζη (3%), η οποία δρα στα 
κύτταρα του οφθαλμού και τα προστατεύει από τις ακραίες συνθήκες 
της ξηροφθαλμίας, διατηρώντας υγιή όλη την οφθαλμική επιφάνεια. 
Ο συνδυασμός των δύο φυσικών συστατικών προσφέρει βαθύτερη 
ενυδάτωση, παρατεταμένη 
ανακούφιση και ολοκληρωμένη 
προστασία από τα ενοχλητικά 
συμπτώματα της ξηροφθαλμίας.
Χάρη στο υπότονο διάλυμα, το 
Thealoz Duo είναι το μοναδικό 
προϊόν που προσφέρει 
βιοπροστασία στην οφθαλμική 
επιφάνεια και είναι ιδανικό 
για χρήστες φακών επαφής, 
προσφέροντας την απαιτούμενη 
ενυδάτωση και μεγαλύτερο 
χρόνο εφαρμογής.

> SINLAC ΑΠΟ ΤΗ NESTLÉ

Υποαλλεργική βρεφική 
κρέμα χωρίς γάλα

H Sinlac δεν περιέχει γάλα, σόγια, γλουτένη, 
λακτόζη και αποτελεί εξαιρετική πηγή φυτικής 
πρωτεΐνης από φύτρο χαρουπιού, ενώ είναι 
πολύ εύπεπτη, καθώς έχει μερικώς υδρολυμένο 
ρυζάλευρο. Ιδανική από τον 4ο μήνα, αποτελεί 
πλήρες γεύμα που καλύπτει πάνω από το 50% της συνιστώμενης 
ημερήσιας πρόσληψης σε βιοδιαθέσιμο σίδηρο, ιώδιο και ωμέγα-3 
λιπαρά, απαραίτητα για μια φυσιολογική γνωσιακή ανάπτυξη. Ενισχύει 
το ανοσοποιητικό σύστημα του βρέφους, λόγω της περιεκτικότητάς 
της σε Bifido-βακτηρίδια, ψευδάργυρο και βιταμίνες A και C. 
Διαλύεται σε νερό, αλλά και σε μητρικό γάλα, ενώ συνδυάζεται 
ιδανικά με τον θηλασμό κατά την περίοδο του απογαλακτισμού.

>THEALOZ DUO ΑΠΟ ΤΗ THEA SYNAPSIS 

Ποτέ ξανά ξηροφθαλμία
> ORAL-B PROFESSIONAL CARE 800 SENSITIVE 
CLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ PROCTER & GAMBLE

Αφαίρεση έως και 100% 
περισσότερης πλάκας
Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B 
Professional Care 800 Sensitive 
Clean διαθέτει 20.000 δονήσεις και 
8.800 περιστροφές ανά λεπτό, ενώ 
αφαιρεί έως και 100% περισσότερη 
πλάκα σε σχέση με μια απλή 
χειροκίνητη. Είναι απαλή για τα δόντια 
και τα ούλα, χάρη στο πρόγραμμα 
βουρτσίσματος «Ευαίσθητο», το οποίο 
έχει κεφαλή βουρτσίσματος με πολύ 
μαλακές ίνες. Η επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία της διαρκεί έως και μία 
εβδομάδα εκτός φορτιστή, ενώ ο 
χρονοδιακόπτης της επισημαίνει τον 
συνιστώμενο χρόνο βουρτσίσματος 
των 2 λεπτών.

Το νέας γενιάς αλγινικό, πιστοποιημένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, που 
μόλις ήρθε στην ελληνική αγορά, 
δρα άμεσα και διαρκεί έως και 4 
ώρες. Περιέχει το 100% φυσικό 
ενεργό συστατικό Phycodol, που 
αποτελείται από υψηλής ποιότητας 
αλγινικό εκχύλισμα φαιοφυκών και 
αλληλεπιδρά με τα γαστρικά υγρά του 
στομάχου, σχηματίζοντας έναν ανώτερο 
προστατευτικό φραγμό, ο οποίος 
καταστέλλει άμεσα την παλινδρόμηση 
των οξέων και εμποδίζει τον πόνο και 
τη δυσφορία. Κατάλληλο για ενήλικες, 
παιδιά άνω των 12 ετών, εγκύους, αλλά 
και κατά την περίοδο της γαλουχίας.
www.myeupepsia.gr

LINKED WHAT’S NEW

H γλυκομαννάνη αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο φυσικό συστατικό 
με αδυνατιστική δράση, από τον EFSA. Πρόκειται για έναν 
πολυσακχαρίτη που εξάγεται από τις ρίζες του φυτού konjac στη 
Νοτιοανατολική Ασία και απορροφά έως 200 φορές το βάρος του σε 
νερό, δημιουργώντας στο στομάχι μια φυσική γέλη, η οποία προκαλεί 
την αίσθηση του κορεσμού, με αποτέλεσμα την περιορισμένη ανάγκη 
για κατανάλωση φαγητού. Η λήψη 3 καψουλών LIPOF μισή ώρα πριν 
από το φαγητό, μαζί με 2 ποτήρια νερό, εξασφαλίζει άμεσα και με 
φυσικό τρόπο απώλεια σωματικού βάρους και λίπους.

> DERMOPUR PATCH LIQUIDE ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA

Τέλεια επιδερμίδα

Τα ερευνητικά εργαστήρια της CΑSTALIA LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES κυκλοφορούν ένα νέο, επαναστατικό προϊόν, 
ιδίας έρευνας και ανάπτυξης, που καταπολεμά την εμφάνιση των 
ατελειών της επιδερμίδας. Η γέλη του Dermopur Patch Liquide, 
λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή της, δημιουργεί ένα διάφανο φιλμ-
επίθεμα το οποίο βοηθάει στην παρατεταμένη αποδέσμευση και 
τη βέλτιστη απορρόφηση των συστατικών. Ο αποτελεσματικός 
συνδυασμός των συστατικών Salicylic Acid, Acnacidol, Oleamed 
και Aloe Vera που περιέχει, μειώνει την έκκριση σμήγματος, βοηθά 
στην αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων, καθαρίζει κι ενυδατώνει την 
επιδερμίδα, ενώ αναστέλλει τη δημιουργία των μαύρων στιγμάτων. 
Τα συστατικά δρουν μέσω ενός μοναδικού τεχνολογικού συστήματος 
μεταφοράς, που ευνοεί 
την παρατεταμένη 
απελευθέρωση και 
απορρόφησή τους. Είναι 
κατάλληλο για όλους τους 
τύπους επιδερμίδας που 
παρουσιάζουν χρόνιες ή 
περιστασιακές ατέλειες.
Το νέο προϊόν 
συμπληρώνει τη σειρά 
Dermopur, η οποία 
παρέχει ολοκληρωμένη 
εντατική φροντίδα για 
την ευαίσθητη λιπαρή 
επιδερμίδα με ατέλειες.
www.castalia-derm.com
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Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του δικτύου Pharma PLUS

Ανάγκες, επιθυμίες... πραγματοποιούνται με την 
με Νέα προνόμια

ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣXΡΌΝΙΑ

www.pharmapluspharmacies.gr    

 PharmaPLUS.gr 

ΑΤΤΙΚΗ: • ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΑΝΌΠΌΥΛΌΣ ΓΕΏΡΓΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΌΥ 142, ΤΗΛ.: 210 5452717 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΌΣ ΓΕΡΑΣΙΜΌΣ, ΠΕΛΌΠΌΝΝΗΣΌΥ 13, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΌΠΌΥΛΌΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΌΥ ΧΡ. 
& ΣΙΑ Ό.Ε., ΜΕΣΌΓΕΙΏΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΌΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ε.Ε., 5ΌΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΏΝ-ΛΌΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 210 3533333 • ΑΘΗΝΑ ΘΏΜΌΠΌΥΛΌΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΌΦΌΚΛΕΌΥΣ 7-9, 
ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΏΑΝΝΌΥ ΤΌΥΛΙΤΑ Θ., ΚΌΔΡΙΓΚΤΏΝΌΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΡΌΥΜΕΛΗΣ 1Α & ΗΠΕΙΡΌΥ 2, ΤΗΛ.: 210 2797198 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΌΥ 
ΝΙΚΌΛΕΤΤΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΑΝΌΡΜΌΥ 21, ΤΗΛ.: 211 1835136 / ΜΙΧΑΛΑΚΌΥ ΝΙΚΌΛΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16, ΤΗΛ.: 210 6410290 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΏΝΣΤΑ ΙΏΑΝΝΑ, Λ. ΑΡΓΥΡΌΥΠΌΛΕΏΣ 19, ΤΗΛ.: 210 9923779 / ΛΥΜΠΕΡΌΠΌΥΛΌΣ 
Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΌΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΌΥ 18, ΤΗΛ.: 210 9942544 • ΒΟΥΛΑ Α.ΣΤΑΜΕΛΌΥ - Λ.ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΌΥ ΣΤΑΜΕΛΌΥ Ό.Ε., ΣΏΚΡΑΤΌΥΣ 17, ΤΗΛ.: 210 8956122 / ΛΥΜΠΕΡΌΠΌΥΛΌΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΌΣ, Λ. ΒΌΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, ΒΌΥΛΑ, ΤΗΛ.: 210 
9689917 • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΡΗΓΌΠΌΥΛΌΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΏΝ 5, ΤΗΛ.: 210 8962347 • ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΛΤΣΌΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΌΣ, Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, ΤΗΛ.: 210 8030543 • ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΌΛΑΌΥ Σ. ΝΙΚΌΛΑΌΣ 
Ε.Ε., ΚΥΠΡΌΥ 10, ΤΗΛ.: 210 7658214 • ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΔΡΑΚΤΑ ΙΏΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., Λ. ΒΕΪΚΌΥ 45, ΤΗΛ.: 210 2912440 / ΒΑΕΝΑ ΑΠΌΣΤΌΛΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΌΥ 67, ΤΗΛ.: 210 2918601 • ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΌΣ & ΣΙΑ 
Ό.Ε., ΜΕΤΑΞΑ 7 & ΠΑΠΑΝΔΡΕΌΥ 14, ΤΗΛ.: 210 8981969 • ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΚΑΛΛΙΔΡΌΜΙΌΥ 96, ΤΗΛ.: 210 8835883 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΦΑΦΌΥΤΗ Η. ΣΏΤΗΡΙΑ, ΠΛ. ΑΕΡΌΠΌΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 210 9941432  
• ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΌΝΤΌΓΙΏΡΓΌΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΌΣΤΌΛΏΝ, ΤΗΛ.: 22950 82076 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΓΕΏΡΓΙΌΣ, Ι. ΑΡΑΠΑΚΗ 65, ΤΗΛ.: 210 9512262 / ΝΕΟ  ΚΑΛΌΓΕΡΌΠΌΥΛΌΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΗΜΌΣΘΕΝΌΥΣ 234, ΤΗΛ.: 210 9423220 • ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΌΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΌΣ, ΧΡ. ΡΑΠΤΗ 43, ΤΗΛ.: 22990 47033 • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΌΥ 149, ΤΗΛ.: 210 4610404 • ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΥΖΑ-
ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΌΥΛΌΥ Α. ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΚΑΨΑΛΗ 3, ΤΗΛ.: 210 7212870 • ΚΟΡΩΠΙ ΝΙΚΌΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΑΣ. ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ 137, ΤΗΛ.: 210 6627487 • ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΏΤΕΙΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΖΏΝΗΣ 18, ΤΗΛ.: 
210 8643194 / ΠΑΠΑΓΕΏΡΓΙΌΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 30, ΤΗΛ.: 210 8840256 • ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗΜΑΚΌΠΌΥΛΌΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΙΠΠΌΚΡΑΤΌΥΣ 19, ΤΗΛ.: 210 6858931 / ΚΑΜΠΌΛΗΣ ΘΕΌΔΏΡΌΣ, ΒΑΣ. ΣΌΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.: 210 
8025279 / ΜΥΛΏΝΑΚΗ ΚΛΕΙΏ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΘΗΝΑΣ 19, ΤΗΛ.: 210 8027301 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΌΣ, ΑΓ. ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ 40, ΤΗΛ.: 210 6196955 • ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΦΏΤΌΠΌΥΛΌΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΤΗΛ.: 210 6134912 
• ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΏΤΤΑΚΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68, ΤΗΛ.: 210 9407842 • ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΌΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΌΜΕΝΗΣ - ΦΌΥΣΕΚΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ Ό.Ε., ΥΜΗΤΤΌΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886  
• Π. ΦΑΛΗΡΟ ΛΌΥΚΙΣΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 / ΜΠΑΡΚΑ Δ. ΕΥΦΡΌΣΥΝΗ, ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥ 11 & ΑΛΚΥΌΝΗΣ, ΤΗΛ.: 210 9846850 • ΝΕΟ  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΏΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 2290 73631 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΨΗ Α. ΑΝΝΑ, Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΌΥ 27-31, ΤΗΛ.: 210 4525999 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΡΗΓΌΡΙΌΣ ΚΏΣΤΑΣ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 56, ΤΗΛ.: 210 5767776 • ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΑΛΑΝΌΠΌΥΛΌΥ Κ. 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΥΛΌΥ & ΦΥΛΗΣ 1, ΔΑΣΌΣ ΧΑΪΔΑΡΙΌΥ, ΤΗΛ.: 210 5320973 / ΚΌΡΏΝΑΙΌΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, ΤΗΛ.: 210 591202 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΡΤΣΌΥΚΑΣ ΜΑΡΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΛΑΤΏΝΌΣ 9, ΤΗΛ.: 210 
6820071 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΓΚΙΌΥΡΔΑ Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΌΥΤΣΙΝΑ 65, ΤΗΛ.: 210 6528036 / ΚΌΥΤΣΌΒΌΥΛΌΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΜΗΤΤΌΥ 85, ΤΗΛ.: 210 6511953 • ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΏΤΌΠΌΥΛΌΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
& ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ό.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5, ΤΗΛ.: 22950 31933 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΕΛΕΜΙΔΌΥ ΣΌΦΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΚΥΠΡΌΥ 20, ΤΗΛ.: 25510 82280 • ΒΟΛΟΣ: ΤΣΙΌΤΣΙΌΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΌΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 
39962 • ΔΡΑΜΑ: ΧΡΙΣΤΌΠΌΥΛΌΣ ΣΤΕΡΓΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑΣ 49, ΤΗΛ.: 25210 39715 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: • ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΙΓΚΑ ΣΥΜΕΏΝΑ, Δ. ΓΌΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 • Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΌΣ-ΠΑΛΑΜΗΔΌΥ ΣΌΦΙΑ Ό.Ε., ΠΑΠΑΦΗ 142, ΤΗΛ.: 2310 910684 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΤΖΌΥΛΗ ΑΓ. & ΣΙΑ Ό.Ε., ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΤΗΛ.: 2310 231822 / ΚΌΥΚΌΥΡΗ Θ. ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣ. ΌΛΓΑΣ 89, ΤΗΛ.: 2310 829919 
/ ΔΕΛΗΓΙΏΡΓΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΓ. ΣΌΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.:2310 288495 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΔΕΛΦΏΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΑΓΓΌΥΡΑ ΑΡΕΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΙΑΌΥΛΗ 34, ΤΗΛ.: 23920 
62312 • ΣΥΚΙΕΣ ΤΣΌΥΚΑΛΑΣ Ι. - ΝΤΑΌΥΤΖΑ-ΤΣΌΥΚΑΛΑ Ι. Ό.Ε., ΚΥΠΡΌΥ 28, ΤΗΛ.: 2310 638048 • ΘΗΒΑ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΌΥ 8, ΤΗΛ.: 22620 23443 • ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 
Ε.Ε., ΚΑ ΦΕΒΡΌΥΑΡΙΌΥ 5, ΤΗΛ.: 26510 27089 / ΠΑΠΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ε.Ε., ΧΡ. ΠΑΤΣΗ 7, ΤΗΛ.: 26510 68660 • ΚΑΒΑΛΑ: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΌΣ - ΜΕΛΙΔΌΥ ΧΙΤΌΠΌΥΛΑ Ό.Ε., ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1, 
ΤΗΛ.: 2510 832484 • ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΜΙΧΑΛΌΠΌΥΛΌΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΡΙΣΤΌΜΕΝΌΥΣ 51, ΤΗΛ.: 27210 21214 • ΚΕΡΚΥΡΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΌΥ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΚΑΤΏ ΚΌΡΑΚΙΑΝΑ, ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΌΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΑΒΡΌΥ 
21, ΤΗΛ.: 26610 90052 / ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΌΣ, ΔΑΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΛ.: 26610 93129 / ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΛ. Γ. ΘΕΌΤΌΚΗ 9, ΤΗΛ.: 26610 44720 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 
ΓΚΑΝΤΗΣ ΓΕΏΡΓΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΣΌΦ. ΚΌΜΝΗΝΌΥ 18, ΤΗΛ.: 25310 20221 • ΚΟΖΑΝΗ: ΡΕΒΒΑ ΑΝΤΙΓΌΝΗ - ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΌΣ Ό.Ε., Π. ΧΑΡΙΣΗ 50, ΤΗΛ.: 24610 28818  
• ΚΟΡΙΝΘΙΑ: ΒΕΛΟ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ Ε. & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 97, ΤΗΛ.: 27420 33488 / ΚΙΑΤΟ ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΏΣ 43, ΤΗΛ.: 27420 22744 / 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΌΙΝΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΏΣ 81, ΤΗΛ.: 27410 80680 / ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΌΛΙΑΤΣΌΥ 46, ΤΗΛ.: 27410 72750 • ΚΡΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ, ΘΕΡΙΣΣΌΥ 159, ΤΗΛ.: 28103 10222 / ΛΙΌΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΏΤΗ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΒΑΝΣ 45, ΤΗΛ.: 2810 344753 • ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΌΥΗΛ, 
ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΌΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 • ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΝΏΛΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., Λ. ΚΌΥΝΤΌΥΡΙΏΤΌΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 • ΛΑΜΙΑ: ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, ΌΘΏΝΌΣ 2, 
ΤΗΛ.: 22310 26098 • ΝΕΟ  ΛΑΡΙΣΑ: ΓΕΡΌΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΘΏΜΑΗ, ΠΑΝΑΓΌΥΛΗ 18, ΤΗΛ.: 2410 256919 • ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΠΌΛΥΤΑΡΧΌΥ Α. ΣΠΥΡΌΣ, ΜΠΌΥΦΙΔΌΥ 4, ΤΗΛ.: 
22610 27097 • ΠΕΛΛΑ: ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΌΥ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΓ. ΝΙΚΑΝΔΡΌΥ 8, ΤΗΛ.: 23840 21001 • ΠΙΕΡΙΑ: • KΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΌΣ ΜΑΡΙΝΌΠΌΥΛΌΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ό.Ε., ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 26738 • ΣΑΜΟΣ: ΒΑΘΥ ΣΑΤΣΜΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛ. ΣΌΦΌΥΛΗ & ΕΛ. ΣΒΌΡΏΝΌΥ, ΤΗΛ.: 22730 22322 • ΣΥΡΟΣ: ΔΑΣΚΌΥ ΜΑΡΙΤΑ, 
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΌΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 • ΤΡΙΠΟΛΗ: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΌΠΌΥΛΌΥ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΏΣ 19, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΌΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400

Αναζητήστε σήμερα στα φαρμακεία  
τις προσφορές Dermopur της CASTALIA

 

Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα της ευαίσθητης 
λιπαρής ή με τάση ακμής επιδερμίδας

Καθημερινή φροντίδα καθαρισμού και περιποίησης

•  Gel Nettoyant
Aπαλό σμηγματορρυθμιστικό αφρίζον gel καθαρισμού προσώπου. 

•  Creme Matifiante & Gel Matifiant
Σμηγματορρυθμιστική κρέμα & gel προσώπου για άτομα που προτιμούν  
κρεμώδη ή δροσερή gel υφή αντίστοιχα.

•  Patch Liquide  ΝΕΟ
Καινοτομικής υφής gel προσώπου τοπικής χρήσης, με κερατολυτικούς και 
καταπραϋντικούς παράγοντες, για στοχευμένη δράση στις ατέλειες.

www.castalia-derm.com      

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΌΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑΣ ΣΤΗ ΒΊΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΕΠΊΔΕΡΜΊΔΑΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΊ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA   ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΊΟ ΣΑΣ

ΝΕΟ

Καταχώρηση 21χ28



1
ΜΑΡΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Νο.

με τη χρήση της  

Mοναδικές προσφορές

www.pharmapluspharmacies.gr     PharmaPLUS.gr 

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

JOHN NOA WORTS                                                                     
Φυσικό σιρόπι υγείας και ομορφιάς. Τονώστε την 
υγεία και την ομορφιά σας από την κορυφή ως τα 
νύχια. Σε 3 γεύσεις: Βανίλια/Φράουλα, Ανανάς και 
Σοκολάτα. 
250 ml 

€17,23
€13,78

CASTALIA                                                       
DERMOPUR GEL NETTOYANT                                                                     
Απαλό, σμηγματορυθμιστικό, αφρίζον gel καθα-
ρισμού προσώπου, χωρίς σαπούνι. 
200 ml + 100ml ΔΩΡΟ

€13,50
€10,80ORAL-B                                                        

VITALITY KIDS                                                                            
Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδο-
ντόβουρτσα με πολύ μαλακές ίνες. 
7.600 ταλαντώσεις ανά λεπτό.

€27,93 
€19,55

ORAL-B                                                          
SENSITIVE CLEAN 800                                        
Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Απο-
μακρύνει έως και 100% περισσότερη πλάκα. 8.800 
ταλαντώσεις και 40.000 παλμικές κινήσεις ανά λεπτό.

€65,52 
€39,31

ORAL-B                                                                           
PRO 650 CROSS ACTION                                           
Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Δι-
αθέτει ίνες με γωνία ακριβείας και σχεδιάστηκε να 
ανασηκώνει και να απομακρύνει περισσότερη πλάκα, 
ακόμα και από μια απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα, 
αφήνοντας πίσω της μόνο ένα εξαιρετικό καθαρισμό.  

€65,52 
€39,31

Κολάν 

€49,90
€39,92

Κολάν Capri  

€49,90
€39,92

CLINOFAR ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                             
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ                                                                
Για τον καθαρισμό της μύτης βρεφών, παιδιών και ενηλίκων, καθώς και 
για τον καθαρισμό και την ενυδάτωση ματιών. 
Αμπούλες των 5 ml.

15 αμπούλες                                                            

€3,52 
€2,64

40+20 ΔΩΡΟ αμπούλες                                                            

€8,82 
€6,61

-20%

-20%

-40%

-40%

-30%

-20%

NANOBIONIC                                                                          
Καινοτομία για τις γυναίκες που επιθυμούν να κατα-
πολεμήσουν την κυτταρίτιδα. Κατάλληλα για 8ωρη, 
καθημερινή χρήση.

-25%

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ.
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