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Μετά τα 40
Διατροφή και συμπληρώματα 
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Tα πιο 
«ξωτικά» μας 
Χριστούγεννα!
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Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που όλοι θα θέλαμε να ξαναγίνουμε παιδιά. Ίσως είναι όλη αυτή η μαγεία 
που συνδέεται με τον Άγιο Βασίλη, τα δώρα, ίσως τα ξωτικά που τα προετοιμάζουν... Εμείς στη Pharma 
PLUS αποφασίσαμε να γίνουμε και πάλι για λίγο παιδιά, επιλέγοντας ένα ξωτικό για να μας συντρο-
φεύσει την περίοδο των γιορτών. Το ξωτικό μας –ένα από τα πολλά που βοηθούν τον Άγιο Βασίλη να 
ετοιμάσει τα δώρα– θα το βρείτε παντού, τόσο στις βιτρίνες όσο και σε πολλά σημεία μέσα στα φαρ-
μακεία μας. Ας υποδεχθούμε λοιπόν όλοι τα... Ξωτικά Χριστούγεννα των φαρμακείων Pharma PLUS, 
όπου... όσο αγοράζεις, τόσο κερδίζεις!

Με κάθε αγορά σας αξίας 20 ευρώ κερδίζετε δωροεπιταγές αξίας 31 ευρώ, τις οποίες μπορείτε να 
εξαργυρώσετε σε περισσότερα από 200 προϊόντα από όλες σχεδόν τις κατηγορίες παραφαρμακευτι-
κών και καλλυντικών προϊόντων. Επιπλέον, όταν εξαργυρώνετε ταυτόχρονα 2 δωροεπιταγές, κερδίζετε 
50 έξτρα πόντους στην κάρτα σας +plus card της Pharma PLUS, χρησιμοποιώντας το ειδικό κουπόνι. 
Τέλος, υπάρχει μια πληθώρα προϊόντων που θα τα βρείτε σε γιορτινή προσφορά 1+1 Δώρο!

Επειδή Pharma PLUS σημαίνει Υγεία, Ομορφιά και Ευεξία, επιστρέφοντας στην ύλη του περιοδικού 
μας, στην ενότητα της Υγείας θα ασχοληθούμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το βασικό μας άρθρο 
είναι αφιερωμένο στο σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, το οποίο επηρεάζεται κυρίως σε περι-
όδους έντονου άγχους. Πρόκειται για την πιο κοινή νόσο του γαστρεντερικού συστήματος, η οποία 
ταλαιπωρεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, που μπορεί να φτάσει και το 20%. Το άρθρο επιμε-
λήθηκε η φαρμακοποιός του Δικτύου μας κ. Βούλα Νικολάκη στο Κορωπί. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα βρείτε 
επίσης και το άρθρο για τη διαχείριση του στρες, το οποίο βασίζεται στον τρόπο ζωής των κατοίκων 
της Ικαρίας. Αναζητήστε στο άρθρο τις λεπτομέρειες και ακολουθήστε το παράδειγμά τους, που έχει 
γίνει γνωστό ανά την υφήλιο.

Στην ενότητα της Ομορφιάς, το βασικό θέμα είναι η διατροφή και τα ειδικά συμπληρώματα για τις 
γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών. Το άρθρο παρουσιάζει προτάσεις και δίνει συμβουλές για τη δια-
τήρηση της εξωτερικής και της εσωτερικής τους ομορφιάς. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε ένα ενδια-
φέρον άρθρο για το πρόγραμμα που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει μέχρι τις γιορτές, ώστε να είναι 
υγιής και λαμπερός.

Τέλος, στα νέα της Pharma PLUS διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της κ. Καπετανάκη, η 
οποία διατηρεί φαρμακείο-μέλος του Δικτύου στο Παλαιό Φάληρο. 

Καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS ένα νέο φαρμακείο, στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Σύντομα θα είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει, προσφέροντάς σας όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες 
που κάνουν τα φαρμακεία του Δικτύου να ξεχωρίζουν.

Αναγνωρίστε τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS από τον χαρακτηριστικό σταυρό μέσα στην 
πορτοκαλί κάψουλα.

Και μην ξεχνάτε: χρησιμοποιώντας την κάρτα πελάτη +plus card του Δικτύου Pharma PLUS, κερδίζετε 
πόντους σε κάθε σας αγορά.
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Όλη η ομάδα Pharma PLUS σάς εύχεται Καλές Γιορτές και ένα Ελπιδοφόρο 2018! 

Ραντεβού πολύ σύντομα, με πολλά νέα και προσφορές!
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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.
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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

Κάντε like στη  στο Facebook
• Άριστο περιβάλλον  
& άμεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευμένες συμβουλές  
και υπηρεσίες

www.facebook.com/pharmapluspharmacies.gr
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Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου είναι μια χρόνια 
υποτροπιάζουσα διαταραχή, η οποία είναι εξαιρε-
τικά ενοχλητική για τον ασθενή, ταλαιπωρώντας 
τον σωματικά και ψυχολογικά. Τα συμπτώματά του 
μπορεί να είναι μόνιμα ή να εμφανίζονται κατά 
διαστήματα, εμποδίζοντας συχνά τη συμμετοχή 
του πάσχοντα σε καθημερινές δραστηριότητες, με 
αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του. 
Παρουσιάζεται συχνά σε άτομα νεαρής ηλικίας, 
ακόμη και σε μαθητές, ενώ σπανιότερα εμφανί-
ζεται σε ηλικίες άνω των 65 ετών.

Τα συμπτώματα
Το ΣΕΕ εκδηλώνεται με πολλαπλά συμπτώματα. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται ο πόνος και η δυσφο-
ρία στην κοιλιά, η μη φυσιολογική λειτουργία 
κενώσεως του εντέρου (διάρροια, δυσκοιλιότητα 
ή εναλλαγή αυτών των δύο) και ο μετεωρισμός. 
Ωστόσο, τα ίδια συμπτώματα μπορεί να εμφανίζουν 
και ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, 
όπως η ελκώδης κολίτιδα ή η νόσος του Crohn, γι’ 
αυτό πάντα πρέπει να απευθυνόμαστε σε γιατρό.

Επειδή δεν υπάρχει κάποια εξέταση που να απο-
δεικνύει ότι πάσχουμε από το σύνδρομο, ο για-

τρός, με βάση το ιστορικό του ασθενούς 
και την κλινική του εικόνα, είναι αυτός 

που θα κρίνει εάν υπάρχει ανάγκη 
να γίνουν εξετάσεις, όπως ο υπέρη-

χος κοιλίας, η καλλιέργεια κοπράνων, ο 
αιματολογικός έλεγχος και η κολονοσκόπηση, 

προκειμένου να αποκλειστούν άλλες παθήσεις. 
Ασθενείς με ΣΕΕ συχνά παραπονιούνται και για μη 
κοιλιακά συμπτώματα, όπως η δυσμηνόρροια, η 
δυσπαρευνία (πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή), 
η κόπωση, οι πονοκέφαλοι, οι μυαλγίες και οι γενι-
κευμένοι πόνοι.

6
10

ΥΓΕΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ικαριώτικο αντι-στρες.

ΠΑΙΔΙ
«Αλώστε» την πόλη!

14
18

Πρόκειται για την πιο κοινή νόσο 
του γαστρεντερικού συστήματος, 
που ταλαιπωρεί το 10-20% 
του πληθυσμού παγκοσμίως.

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ:

Γράφει 
η φαρμακοποιός 

Βούλα Νικολάκη, 
του Δικτύου 

Pharma PLUS, 
από το Κορωπί.

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

ΚΑΤΑΛΕΥΚΑ 
ΔΟΝΤΙΑ
Οι μέθοδοι.

ή σπαστική 
κολίτιδα

Σύνδρομο 
Ευερέθιστου 
Εντέρου

20 FITNESS
Γυμνασμένα χέρια.
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Οι αιτίες
Η παθοφυσιολογία του ευερέθιστου εντέρου δεν 
είναι ακόμη πλήρως γνωστή. Η άποψη που με 
βεβαιότητα υποστηρίζεται σήμερα είναι ότι πρό-
κειται για κινητικού τύπου διαταραχή του εντέρου, 
που δεν οφείλεται σε οργανικό πρόβλημα.

Η επιστημονική έρευνα της τελευταίας δεκαε-
τίας δείχνει ότι το ψυχολογικό στρες, οι τροφικές 
δυσανεξίες και αλλεργίες, οι αλλαγές στην εντε-
ρική χλωρίδα ή κάποια εντερική λοίμωξη εμπλέ-
κονται στην εμφάνιση του συνδρόμου.

Όσον αφορά την επίδραση των στρεσογόνων 
συνθηκών στη νόσο, το 1/3 των πασχόντων δεί-
χνουν επιδείνωσή της σε περιόδους στρες, ενώ 
60% των ασθενών αυτών εκδηλώνουν ταυτόχρονα 
και κάποια ψυχολογική διαταραχή, όπως άγχος ή 
κατάθλιψη. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 
υγιή άτομα εμφάνισαν για πρώτη φορά συμπτώ-
ματα ΣΕΕ έπειτα από κάποιο τραυματικό συμβάν, 
όπως ο θάνατος κάποιου προσφιλούς προσώπου 
ή ο χωρισμός από μια σχέση.

Αντιμετώπιση
Επειδή πρόκειται για νόσο με χρόνιο χαρακτήρα, 
δεν υπάρχει κάποια «μαγική» και οριστική θερα-
πεία. Η φαρμακευτική αγωγή προσφέρει, κυρίως, 
ανακούφιση των συμπτωμάτων, με τη χορήγηση 
σπασμολυτικών φαρμάκων, τα οποία πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο στις εξάρσεις της νόσου 
και όχι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σε υψηλό ποσοστό ατόμων με ΣΕΕ παρατηρείται 
υποχώρηση των συμπτωμάτων, όταν καταφέρουν 
να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους.

Η εφαρμογή κατάλληλης διατροφής είναι 
δυνατόν να ελαχιστοποιήσει τη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων. Συνιστάται στους πάσχοντες να 
αποφεύγουν τις τροφές που οι ίδιοι έχουν παρα-
τηρήσει ότι επιδεινώνουν τα κοιλιακά τους ενο-
χλήματα. Δεν υπάρχουν ειδικές δίαιτες για το ΣΕΕ, 
ωστόσο καλό είναι να αποφεύγονται τροφές όπως 
τα όσπρια, το λάχανο, τροφές με λακτόζη και φρου-
κτόζη, τα γαλακτοκομικά, ο καφές και το αλκοόλ.

Επιπλέον, συνιστώνται η λήψη ικανής ποσότητας 
νερού, επαρκείς ώρες ύπνου, η τακτική σωματική 
άσκηση και η διαχείριση του άγχους.

Η συμπληρωματική χορήγηση προβιοτικών, 
όπως καταδεικνύουν πολυάριθμες κλινικές μελέ-
τες, είναι ωφέλιμη στη διατήρηση υγείας του 

εντέρου και την αντιμετώπιση των συμπτωμά-
των των ασθενών με ΣΕΕ, καθώς στους περισ-
σότερους από αυτούς εμφανίζεται αλλαγή στη 
φυσιολογική σύσταση της εντερικής μικροχλω-
ρίδας. Να υπενθυμίσουμε ότι προβιοτικά είναι οι 
ζωντανοί μικροοργανισμοί που «κατοικούν» στο 
γαστρεντερικό μας σύστημα και δρουν ως φραγ-
μός σε παθογόνους μικροοργανισμούς, ενισχύο-
ντας την άμυνά μας.

Να επισημάνουμε ότι το ΣΕΕ μπορεί να είναι 
μια εξαιρετικά ενοχλητική και δυσάρεστη νόσος, 
ωστόσο δεν είναι απειλητική για τη ζωή, ούτε 
θανατηφόρα και δεν εξελίσσεται σε οργανική 
νόσο ή καρκίνο.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η 
συμπληρωματική 
χορήγηση 
προβιοτικών 
ωφελεί στη 
διατήρηση 
της υγείας 
του εντέρου.
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Στο νησί που είναι ξακουστό για τον μύθο του Ίκαρου 
και τη διαπιστωμένη επιστημονικά μακροβιότητα
των κατοίκων του, το στρες απουσιάζει.

ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΌΠΌΎΛΌΎ

Διαχείριση στρες 

Οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί παρουσιάζουν 
κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η οικογενειακή 
συνοχή, η αποφυγή του καπνίσματος, η βασισμένη 
σε φυτικές ίνες διατροφή, η ήπια και καθημερινή 
φυσική δραστηριότητα, η συμμετοχή σε κοινωνι-
κές δραστηριότητες, στις οποίες άτομα όλων των 
ηλικιών είναι ενεργά και ενταγμένα στο σύνολο. 
Και το σημαντικότερο, το χρόνιο άγχος λάμπει διά 
της απουσίας του από τις πέντε αυτές, μαρκαρι-
σμένες με μπλε μαρκαδόρο, περιοχές. Κάντε το, 
λοιπόν, όπως οι Ικαριώτες!
Ο ΓΆΜΟΣ: Όπως αναδεικνύεται από τη μελέτη, 
οι γηραιότεροι Ικαριώτες είναι οι παντρεμένοι. Εάν 
μάλιστα τους ζητήσετε να περιγράψουν τον γάμο 
τους, θα ανακαλύψετε ότι το «μαζί» δεν είναι πάντα 
δέσμευση και η «συζυγική ζωή» δεν έχει σχέση με 
τον «ζυγό», τη δυνάστευση. 

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν, για άλλη μία φορά, 
ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες.
Ωστόσο, από τη συνολική προσέγγιση της μελέτης 
προέκυψε ότι οι άνδρες από την Ικαρία ζουν περισ-
σότερο από τους υπόλοιπους άνδρες στον κόσμο. 
Η ερμηνεία είναι προφανής: καθώς η ικαριώτικη 

Οι Ικαριώτες δείχνουν τον δρόμο

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Δύο χρόνια μετά, το 2011, τα αποτελέσματα της 
μελέτης αυτής δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό 
περιοδικό «Cardiology Research and Practice», 
φωτίζοντας τον ικαριώτικο τρόπο ζωής. 

Το τετράπτυχο υγιεινή διατροφή, άσκηση, οικογε-
νειακή συνοχή και «χαλαρή» οπτική των πραγμάτων 
–πιθανότατα σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα γονί-
δια των νησιωτών– κατέταξε την Ικαρία στις «μπλε 
ζώνες», τους ευλογημένους τόπους όπου ζουν οι 
μακροβιότεροι στον πλανήτη άνθρωποι. Στην Ικα-
ρία, τη Σαρδηνία, την Οκινάουα της Ιαπωνίας, τη 
Λόμα Λίντα της Καλιφόρνιας και τη χερσόνησο Νικό-
για της Κόστα Ρίκα το ποσοστό των κατοίκων άνω 
των 90 ετών είναι πολύ υψηλότερο, σε σύγκριση 
με τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών. 

Το 2009 μια μελέτη της Ά  Πανεπιστημιακής Καρ-
διολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
επικεφαλής τον καθηγητή Καρδιολογίας Χριστόδουλο 
Στεφανάδη, έβαλε στο μικροσκόπιο Ικαριώτες άνω 
των 80-85 ετών (κάποιοι πλησίαζαν τα 100), που 
συνέχιζαν να είναι λειτουργικοί και εξαιρετικά ευδι-
άθετοι, χωρίς καταθλιπτικές σκέψεις. Και το ερώ-
τημα τέθηκε: τα γονίδια ή το περιβάλλον μάς χαρί-
ζουν μεγαλύτερης διάρκειας και ποιοτικά καλή ζωή;
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ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

κοινωνία είναι μητριαρχική, το στρες στον γάμο ανή-
κει στις γυναίκες. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: Η κατάθλιψη είναι 
ανασταλτικός παράγοντας μακροβιότητας και δεν 
«ευδοκιμεί» στην Ικαρία, χάρη στους ειλικρινείς 
και στενούς οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς. 
Κατά μέσον όρο, οι ηλικιωμένοι Ικαριώτες ζουν με 
άλλα τρία μέλη της οικογένειάς τους, ξορκίζοντας 
έτσι τη μοναξιά.

Εκτός από την οικογένεια, συνεκτικός είναι ολό-
κληρος ο κοινωνικός ιστός. Το 86,7% των ανδρών 
και το 76,7% των γυναικών 80+ ετών ανέφεραν ότι 
συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, από τον 
καφέ με τη γειτόνισσα και την πρέφα στο καφενείο 
μέχρι τα πανηγύρια του νησιού. Δεδομένου ότι οι 
ηλικιωμένοι εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 
κατάθλιψης, είναι εντυπωσιακό ότι στην κλίμακα 
της κατάθλιψης με ανώτατο όριο το 15 οι άνδρες 
είχαν σκορ 3 και οι γυναίκες 4,9 – όπως ανακοί-
νωσε ο (Ικαριώτης) καθηγητής κ. Στεφανάδης.

Η «ΆΠΆΞΙΆ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΆΤΟΣ: Οι Ικαριώτες 
κάνουν πράξη, με τον λιτό τρόπο ζωής τους, το «ουκ 
εν τω πολλώ το ευ». Περίπου οι μισοί από τους υπέρ-
γηρους που συμμετείχαν στη μελέτη ανήκαν στην 
κατώτερη οικονομική κλίμακα (δήλωναν μάλιστα 
ότι δεν μπορούσαν να καλύψουν βασικές ανάγκες 
τους), ενώ μόνο το 5,7% των ανδρών και το 2,1% 
των γυναικών βρίσκονταν σε πολύ καλή οικονομική 
κατάσταση. Αλλά δεν είναι η οικονομική ανέχεια 
που μακραίνει τη ζωή, μάλλον το αντίθετο. Είναι η 
απουσία χρόνιου άγχους για την απόκτηση υλικών 
αγαθών που προάγει τον καλό και μακρύ βίο.

Η ΗΠΙΆ ΆΣΚΗΣΗ: Το 66,6% των ανδρών και το 
68,1% των γυναικών κάνουν ήπια άσκηση, ενώ τα 

ποσοστά της εντατικής άσκησης φθάνουν στους 
άνδρες το 22,1%. Οι Ικαριώτες σκαλίζουν τη γη, 
κάποιοι κολυμπούν και όλοι, μα όλοι όσοι έχουν 
ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής διανύ-
ουν μεγάλες αποστάσεις, διώχνοντας έτσι κάθε κακή 
σκέψη και σκοτούρα. Το περπάτημα και η ενασχό-
ληση με τη φύση, ακόμη κι αν φύση είναι η γλάστρα 
σε ένα μπαλκόνι της Κυψέλης, είναι εξαιρετικά αγχο-
λυτικές συνήθειες.

ΤΟ (ΧΆΛΆΣΜΈΝΟ) ΡΟΛΟΙ: Το άνοιγμα των 
καταστημάτων τη νύχτα στην περιοχή των Ραχών, 
που λειτουργεί πλέον ως τουριστική ατραξιόν, έχει 
τις ρίζες του όχι στην τεμπελιά, αλλά στην ολοήμερη 
ενασχόληση των παλαιότερων γενιών με τη γη και 
τα ζώα τους. Για τους ιδιαίτερους αυτούς νησιώτες, 
το ρολόι δεν δείχνει τίποτα, το σώμα και το πνεύμα 
ορίζουν τα πάντα. Ένας τυπικός Ικαριώτης γεννη-
μένος πριν το 1935 δεν σταμάτησε ποτέ να εργά-
ζεται, αλλά το έκανε με τους δικούς του ρυθμούς. 
Αλήθεια, έχετε σκεφτεί πόσο αγχωτική συνήθεια 
είναι η υπενθύμιση στο κινητό σας; 

Η ΣΙΈΣΤΆ: Η χαλαρότητα και η ηρεμία, που διώ-
χνουν μακριά το άγχος, τον μεγάλο εχθρό της υγείας, 
εκφράζονται έμπρακτα στην Ικαρία μέσω του ανα-
ζωογονητικού μεσημεριανού ύπνου. Το 84% των 
ανδρών 80 ετών και άνω και το 67% των συνομη-
λίκων τους γυναικών κοιμούνται μία-δύο ωρίτσες 
κάθε μεσημέρι. Πώς γίνεται αυτό εκτός Ικαρίας; Τα 
Σαββατοκύριακα αλλά και τις καθημερινές τα απο-
γεύματα μετά τη δουλειά, και ας διαρκεί ο υπνάκος 
μόλις 30 λεπτά. 

ΤΆ ΠΆΝΗΓΥΡΙΆ: «Χορέψετε, χορέψετε, παπού-
τσια μη λυπάστε, εκείνα ξεκουράζονται τη νύχτα 
που κοιμάστε!». Αυτός ο στίχος είναι το μήνυμα των 
ικαριώτικων πανηγυριών, που φέρνουν κοντά τους 
ανθρώπους σε ένα ολονύχτιο, ή και ολοήμερο, ξεφά-
ντωμα και είναι τρανή απόδειξη του συνεκτικού κοι-
νωνικού ιστού. 

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ: Οι Ικαριώτες γελούν με την καρ-
διά τους. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που έχουν 
χαμηλά ποσοστά εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Δεν 
χαλούν εύκολα την καρδιά τους και σίγουρα όχι με 
μικροπράγματα. Πειράζονται μεταξύ τους, έχουν 
παρατσούκλια και τους αρέσει να κάνουν καλοπρο-
αίρετες φάρσες.

Το τετράπτυχο 
υγιεινή 
διατροφή, 
άσκηση, 
οικογενειακή 
συνοχή και 
«χαλαρή» οπτική 
των πραγμάτων 
κατέταξε την 
Ικαρία στους 
ευλογημένους 
τόπους 
όπου ζουν οι 
μακροβιότεροι 
στον πλανήτη
άνθρωποι.
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Χαρείτε την εξωστρέφεια 
των Χριστουγέννων βλέποντας, 
συν τέκνοις, παραστάσεις, εκθέσεις 
και πολυαναμενόμενες ταινίες.

ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΌΠΌΎΛΌΎ

«Αλώστε»
την πόλη
με τα 
παιδιά

πόλη. Όταν οι Γκρίζοι Κύριοι εισβάλλουν στην πόλη, 
η γενναία πιτσιρίκα παίρνει την κατάσταση στα χέρια 
της. Μια μουσικοθεατρική παράσταση γεμάτη χιού-
μορ, χορό και σασπένς.
Εθνικό Θέατρο, Κτίριο Τσίλερ: Αγίου Κωνσταντίνου 
22-24, Σάββατο 4 μ.μ., Κυριακή 11 π.μ., 120́ .

«Ό ΡΌΜΠΈΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ»
Δεν υπάρχει πιτσιρίκι που να μη συγκινείται από τον 
ευσεβή παράνομο που άρπαζε χρήματα από τους 

πλούσιους και τα μοίραζε στους φτωχούς, πολεμώ-
ντας την τυραννία και την αδικία. Απολαύστε την 
ιστορία του, διασκευασμένη ειδικά για το Θέατρο 
Τέχνης, και υποκλιθείτε στις ηθικές αξίες της δικαι-
οσύνης, της φιλίας και της αλληλεγγύης.
Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν: Φρυνίχου 14, 
Πλάκα, Κυριακή 11 π.μ. & 3 μ.μ.

«ΧΡΊΣΤΌΎΓΈΝΝΑ ΤΌΎ ΚΑΡΑΓΚΊΌΖΗ 
ΣΤΌ ΦΈΓΓΑΡΊ» 
Μια χριστουγεννιάτικη διαστημική περιπέτεια σκιών 
του θιάσου του Ηλία Καρελλά, γεμάτη χιούμορ και 
μουσική, ξεκινάει όταν ο Μεγάλος Βεζίρης επιθυ-
μεί να περάσει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του 
στο φεγγάρι, μαζί με την κόρη του και ολόκληρο το 

«Το αγόρι με 
τη βαλίτσα» 
κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από 
τις Εκδόσεις 
Πατάκη.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

«ΤΌ ΑΓΌΡΊ ΜΈ ΤΗ ΒΑΛΊΤΣΑ»
Ο γνωστός σκιοπαίκτης Ηλίας Καρελλάς ανεβάζει, 
μετά μουσικής, το έργο του Βρετανού συγγραφέα 
Μάικ Κένι σε μετάφραση-διασκευή της Ξένιας Καλο-
γεροπούλου. Ήρωας ο μικρός Ναζ, που ζει κάπου 
στη Μέση Ανατολή και φαντάζεται ταξίδια όμοια 
με εκείνα του Σεβάχ του Θαλασσινού. Όταν ξεσπά 
πόλεμος, ξεκινά το δικό του διαφορετικό ταξίδι. 
Γονείς, πάρτε μαζί σας χαρτομάντηλα.
Θέατρο Κάππα: Κυψέλης 2, Κυριακή 11.30 π.μ., 75́ .

«ΌΊ ΧΊΌΝΑΝΌΊ»
Οι Patari Project (μετά τη μεγάλη επιτυχία «Πιάνω 
Παπούτσι Πάνω στο Πιάνο» πέρσι) καταπιάνονται 
με τη Χιονάτη και τους Επτά Νάνους. Αν κοιτάξουμε 
μέσα στον μαγικό καθρέφτη, τι θα δούμε; Το καλό ή 
το κακό; Την παρέα ή τη μοναξιά; Τον θαυμασμό ή 
τη ζήλεια; Στους «Χιονάνους» δύο αντίθετοι κόσμοι 
έρχονται αντιμέτωποι.
Θέατρο Πόρτα: Μεσογείων 59, Κυριακή 11 π.μ. & 
3 μ.μ., 95́ .

«ΜΌΜΌ»
Το διάσημο βιβλίο του Μίχαελ Έντε είναι ένας ύμνος 
στην αλήθεια, την αγάπη και τη φιλία. Η Μόμο ζει στα 
ερείπια ενός παλιού θεάτρου έξω από μια μεγάλη 

«Μόμο»

Εθνικό 
Αστεροσκοπείο
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παλάτι. Μια ομάδα αστροναυτών, με αρχηγό τον 
Καραγκιόζη, προσπαθώντας να προετοιμάσει το 
έδαφος και να βεβαιωθεί ότι όλα είναι ασφαλή, 
έρχεται αντιμέτωπη με αλλόκοτα εξωγήινα πλά-
σματα. Η συνέχεια πίσω από τον μπερντέ. 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Δημήτρης 
Μητρόπουλος: 16, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 30 
Δεκεμβρίου 7 μ.μ., στις 17 και 26 Δεκεμβρίου και 
στις 5 μ.μ.

ΚΈΝΤΡΌ ΈΠΊΣΚΈΠΤΩΝ ΠΈΝΤΈΛΗΣ 
ΤΌΎ ΈΘΝΊΚΌΎ ΑΣΤΈΡΌΣΚΌΠΈΊΌΎ 
Όταν όλοι θα μιλούν για το αστέρι της Βηθλεέμ, εσείς 
θα μπορείτε να παρατηρήσετε τον έναστρο ουρανό 
με το ιστορικό τηλεσκόπιο Newall στο Κέντρο Επι-

σκεπτών Πεντέλης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, 
το οποίο στεγάζεται στο εντυπωσιακό κτίριο του 
τηλεσκοπίου Newall, που κατασκευάστηκε το 1958 
εξ ολοκλήρου από πεντελικό μάρμαρο, σε υψόμε-
τρο 508 μ. στον λόφο Κουφός, περίπου 15 χλμ. 
από το κέντρο της Αθήνας. Προσφέρει βραδινές 
ξεναγήσεις, για μια μοναδική εμπειρία νυχτερινών 
παρατηρήσεων με το τηλεσκόπιο.
Πρόγραμμα ξεναγήσεων: Σάββατο 9 & 16 Δεκεμ-
βρίου 8 μ.μ. www.astro.noa.gr/gr/visitorcenter/
penteli/

«SCIENCE FICTION: 
ΤΑΞΊΔΊ ΣΤΌ ΑΓΝΩ-
ΣΤΌ»
Κατεβείτε νότια της 
πόλης, στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση, και 
περιηγηθείτε στην 
έκθεση που «τρέχει» 
σε διάφορους χώρους 
της. Εσείς και τα παιδιά 
σας θα παρακολουθή-
σετε τη μακρόχρονη 

επιρροή της επιστημονικής φαντασίας στη σύγ-
χρονη κουλτούρα, μέσα από εμβληματικά βιβλία 
και κόμικς, κινηματογραφικά και μουσικά έργα που 
σχετίζονται με την επιστημονική φαντασία και μας 
έχουν «στοιχειώσει». Οι μυστηριώδεις χώρες του 
Ιούλιου Βερν και του Τζόναθαν Σουίφτ, οι νέοι γαλα-
ξίες μέσω του Star Wars και του Alien, το διάστημα 
όπως μας το δίδαξαν blockbusters σαν το «Star 
Trek» και το «Interstellar». 
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Λεωφ. Συγγρού 107, Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 4-9 μ.μ., Σαββατοκύριακο 
12-10 μ.μ. 

ΜΌΛΎΒΈΝΊΌΊ ΣΤΡΑΤΊΩΤΈΣ
Το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, που εγκαινιά-
στηκε το περασμένο φθινόπωρο, εκθέτει παιχνί-
δια, βιβλία, έντυπα, ρουχισμό και αντικείμενα της 
παιδικής ηλικίας από την Ευρώπη, την Αφρική, την 
Ασία και την Αμερική. Η ελληνική συλλογή περιλαμ-
βάνει βρεφικά και παιδικά παιχνίδια και άλλα αντι-
κείμενα, από τους αρχαίους έως τους νεότερους 
χρόνους, και συγκινεί ιδιαίτερα τον παππού και τη 
γιαγιά με παιχνίδια κατασκευασμένα από μέλη των 
Κ.Α.Π.Η., αναβιώσεις εκείνων που έπαιζαν οι ίδιοι 

όταν ήταν παιδιά. 
Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών: Λεωφ. Ποσειδώνος 
14 & Τρίτωνος 1, Παλαιό Φάληρο, Πέμπτη έως 
Κυριακή 10 π.μ. & 6 μ.μ. 

«Ό ΠΡΊΓΚΊΠΑΣ ΊΒΑΝ ΚΑΊ ΤΌ ΠΌΎΛΊ ΤΗΣ 
ΦΩΤΊΑΣ» 
Η όπερα για παιδιά και νέους του συνθέτη και σκη-
νοθέτη Θοδωρή Αμπαζή εγκαινιάζει την Εναλλα-
κτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - και υπάρχουν 
πολλοί καλοί λόγοι για να είστε εκεί με τα παιδιά 
σας. Η βασισμένη στο γνωστό παραδοσιακό ρωσικό 
παραμύθι όπερα μιλάει για ένα πανέμορφο πτηνό 
με μαγικές ικανότητες και μεγαλοπρεπές φτέρωμα, 
στο χρώμα της φωτιάς, το οποίο βάζει σε μεγάλες 
περιπέτειες όποιον επιχειρεί να το πιάσει, όπως τον 
κακομαθημένο πρίγκιπα Ιβάν. Απευθύνεται σε παι-
διά ηλικίας 5-12 ετών και τα εισάγει ιδανικά στον 
κόσμο της λυρικής τέχνης.
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Λεωφ. 
Συγγρού 364, 10, 17, 23, 24, 30, 31 Δεκεμβρίου 
2017, 2 και 3 Ιανουαρίου 2018 11 π.μ., στις 2/1 
και 3/1 και στις 6.30 μ.μ.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Δεν υπάρχει 
πιτσιρίκι που να 
μη συγκινείται 
από τον επιδέξιο 
τοξοβόλο 
Ρομπέν 
των Δασών.

«Οι Χιονάνοι»

«Ο Ρομπέν των Δασών»

Μουσείο Μπενάκη 
Παιχνιδιών
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Κάποιοι τρίβουν 
τα δόντια τους με 
σκόνη ενεργού 
άνθρακα, άλλοι με 
καολίνη (άργιλο), 
άλλοι με φλούδες 
πορτοκαλιού ή 
μπανάνας, ενώ 
το μηλόξιδο 
χρησιμοποιείται, 
εδώ και αιώνες, ως 
απολυμαντικό και 
φυσικό καθαριστικό 
προϊόν (γι’ αυτό και 
κάποιοι ξεπλένουν 
το στόμα τους με 
μηλόξιδο, αραιωμένο 
σε νερό). Παρ’ 
όλα αυτά, καμία 
έρευνα δεν έχει 
επιβεβαιώσει την 
αποτελεσματικότητα 
αυτών των μεθόδων.

Αστικοί μύθοι

Υπάρχουν κάποιες φυσικές μέθοδοι 
για να αποκτήσουμε κατάλευκα δόντια.

ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Λαμπερά 
χαμόγελα

έχουν λευκαντικές ιδιότητες, καθώς οι μεν περι-
έχουν μηλικό οξύ, ο δε το ένζυμο βρομελίνη. Το 
βούρτσισμα με σόδα και φράουλα έγινε μόδα από 
κάποιους σταρ, όμως οι έρευνες λένε ότι η συνή-
θεια αυτή δεν κάνει καλύτερη δουλειά από ό,τι οι 
λευκαντικές οδοντόκρεμες.

Πρόληψη 
Προλάβετε τις κηλίδες πριν δημιουργηθούν. Τα 
δόντια κιτρινίζουν φυσικά με την πάροδο του χρό-
νου, αλλά μπορείτε να προλάβετε τα χειρότερα με 
τις ακόλουθες συνήθειες:
• Περιορίστε τα επιβαρυντικά φρούτα και ποτά. Ο 
καφές, το κόκκινο κρασί, τα αναψυκτικά και κάποια 
φρούτα, όπως τα βατόμουρα, δημιουργούν λεκέδες 
στα δόντια. Ένας τρόπος είναι να καταναλώνετε τα 
αναψυκτικά, όπως τις κόλα, με καλαμάκι. Κυρίως, 
ξεπλύνετε το στόμα σας αμέσως μετά. 
• Αποφύγετε το κάπνισμα. Ο καπνός είναι ο νού-
μερο ένα δημιουργός κηλίδων, που διεισδύουν στις 
αυλακώσεις και τις κοιλότητες του σμάλτου. Επι-
πλέον, οι καπνιστές εμφανίζουν συχνότερα ουλίτιδα. 
• Περιορίστε τη ζάχαρη στη διατροφή σας. Η 
ζάχαρη βοηθά στην ανάπτυξη τερηδονογόνων 
βακτηρίων, που ευθύνονται για την πλάκα και την 
ουλίτιδα. 
• Επιλέξτε διατροφή πλούσια σε ασβέστιο. Κάποιοι 
αποχρωματισμοί των δοντιών οφείλονται στη διά-
βρωση του σμάλτου, με αποτέλεσμα την έκθεση 
της οδοντίνης σε κινδύνους. Το σμάλτο ενισχύεται 
με τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, όπως το γάλα, το 
τυρί και το μπρόκολο.

ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΜΑ

Μην υποτιμάτε το πλύσιμο και το νήμα! Το τακτικό 
βούρτσισμα αφαιρεί τις κηλίδες, ενώ η συχνή χρήση 
νήματος προλαμβάνει τη συσσώρευση των βακτη-
ρίων που δημιουργούν την πλάκα. Διαβάστε στη 
συνέχεια τι άλλο μπορείτε να κάνετε: 

Σόδα
Κάποιοι χρησιμοποιούν στο βούρτσισμα των δοντιών 
1 κουταλιά μαγειρική σόδα με 2 κουταλιές νερό. Η 
επιστήμη βέβαια δεν έχει αποφανθεί επίσημα ότι η 
σόδα λευκαίνει τα δόντια, όμως οι οδοντόκρεμες με 
το συστατικό αυτό αποδεδειγμένα έχουν μεγαλύτερη 
λευκαντική δράση από ό,τι οι οδοντόκρεμες χωρίς. 
Η σόδα έχει φυσικές λευκαντικές ιδιότητες και είναι 
ήπιο στιλβωτικό, γι’ αυτό και είναι τόσο δημοφιλής. 
Όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα σε σόδα, τόσο 
πιο αποτελεσματική είναι η λεύκανση. Επιπλέον, η 
σόδα απομακρύνει την πλάκα και δημιουργεί ένα 
αλκαλικό περιβάλλον στο στόμα μας, που προλαμ-
βάνει την ανάπτυξη των βακτηριδίων. Δεν θα λευ-
κάνει τα δόντια σας μέσα σε μία μέρα, αλλά με τον 
καιρό υπάρχει ορατή βελτίωση.
 
Φρούτα και λαχανικά
Το σέλινο, το μήλο, το αχλάδι και τα καρότα προκα-
λούν την έκκριση του σάλιου, που βοηθά στην απο-
μάκρυνση των υπολειμμάτων τροφών από τα δόντια 
και εξουδετερώνει τα οξέα που προκαλούν τερη-
δόνα. Παρόλο που δεν μπορούν να αντικαταστήσουν 
το πλύσιμο των δοντιών, τα τραγανά ωμά φρούτα 
απομακρύνουν και την πλάκα κατά τη μάσηση.

Ειδικά οι φράουλες και ο ανανάς υποτίθεται ότι 

Κρατήστε 
τα κακά ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ μακριά 

από το στόμα με τη νέα
GUM® LIGHT-UP

          Ιnnovation inspired by life 

          Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6604 300, www.pharmathen.com

  Sunstar GUM Greece

Βάση στήριξης με 
βεντουζάκι

 Μαλακές 
πολύχρωμες τρίχες 
για αποτελεσματικό 
καθαρισμό

4 fun χρώματα

Η νέα GUM® LIGHT-UP  
είναι εδώ για να προστατεύσει  
το χαμόγελο των παιδιών σας από  
ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΤΕΡΗΔΌΝΑ  
με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!!!

Αναβοσβήνει  
ώστε να καθοδηγεί  
τα παιδιά να βουρτσίσουν  
τα πάνω και κάτω δόντια όσο 
χρειάζεται!

Η ανανεωμένη σειρά GUM  
διατίθεται σε φαρμακεία

1'
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Τον χειμώνα, όταν πια δεν περπατάμε πάνω-κάτω 
στην παραλία με το μαγιό, αυτό που μαρτυρά τη 
φυσική μας κατάσταση είναι τα γυμνά μας χέρια 
που εκτίθενται με τα στράπλες φορέματα.

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΌΥΚΑ

Όρθια κωπηλατική
(βαράκια 2-5 κιλών)
Αυτή η απλή άσκηση δουλεύει τους ώμους και 
την πλάτη μας. 
• Σταθείτε όρθια κρατώντας από ένα βαράκι σε 
κάθε χέρι, τα χέρια κολλημένα στα πλευρά και τα 
γόνατα ελαφρά λυγισμένα. 
• Διατηρώντας τεντωμένα τα χέρια και τα γόνατα 
ελαφρά λυγισμένα, σκύψτε λίγο μπροστά, με την 
κλίση να ξεκινά από τους γοφούς (όχι τη μέση), 
χαμηλώνοντας τα βαράκια όσο περισσότερο μπο-
ρείτε, χωρίς να κυρτώσει η πλάτη σας, που πρέ-
πει να παραμείνει ίσια. 
• Πιέστε τους γλουτούς σας για να επιστρέψετε 
στην όρθια θέση, κρατώντας την πλάτη ίσια. 

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Τα βαράκια είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές 
μεθόδους για τη γράμμωση των χεριών. Κυρίως, 
δεν απαιτούν επίσκεψη στο γυμναστήριο, αλλά 
μπορείτε να ασκείστε με αυτά όποτε και όπου 
θέλετε, ακόμη και βλέποντας τηλεόραση. 

Αν είναι η πρώτη σας δοκιμή με βαράκια, ξεκι-
νήστε με μικρό βάρος, ακόμη και ενός κιλού. 

Γραμμωμένα
Μπράτσα
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Καθώς στέκεστε όρθια, σηκώστε (με προσοχή, 
όχι απότομα) τα βάρη μπροστά από το σαγόνι σας, 
κρατώντας τους αγκώνες σας ανοιχτούς προς τα 
έξω. Χαμηλώστε τα βάρη, για να ολοκληρώσετε 
μία επανάληψη. 
Κάντε 15 επαναλήψεις, για να ολοκληρώσετε 
ένα σετ. 

Κωπηλατική σε επίκυψη 
(βαράκια 4-6 κιλών)
Αυτή η άσκηση είναι ιδανική για αρχάριους και 
δυναμώνει τους ώμους και την πλάτη. 
• Σκύψτε μπροστά και λυγίστε και τα δύο γόνατα, 
διατηρώντας πάντα την πλάτη ίσια. 
• Τεντώστε τα χέρια ευθεία μπροστά κρατώντας 
από ένα βαράκι σε κάθε χέρι. Τραβήξτε τα χέρια 
στο ύψος του στήθους, πιέζοντας τις ωμοπλάτες 
μεταξύ τους, ώστε να συναντηθούν όσο πιο πολύ 
μπορείτε (με τους αγκώνες να δείχνουν προς τα 
πάνω). Διατηρείτε την πλάτη ίσια, χωρίς να κυρ-
τώνει. 
• Επαναφέρετε αργά τα βαράκια στην αρχική τους 
θέση, για να ολοκληρώσετε μία επανάληψη.
Κάντε 10 επαναλήψεις, για να ολοκληρώσετε 
ένα σετ. 

Εκτάσεις τρικέφαλων 
ξαπλωμένη
(βαράκια 3-4 κιλών)
Ώρα να δουλέψουν οι τρικέφαλοι! Αυτές οι απλές 
εκτάσεις θα κάνουν το εσωτερικό των μπράτσων 
σας να πάρει φωτιά. 
• Ξεκινήστε ξαπλώνοντας με την πλάτη σε ένα 
στρωματάκι.
• Με ένα βαράκι σε κάθε χέρι, σηκώστε τα χέρια 
σας πάνω από το στήθος σας. Οι αγκώνες σας 
δεν πρέπει να είναι λυγισμένοι, αλλά ούτε κλει-
δωμένοι, δηλαδή όχι τεντωμένοι. 
• Αργά, λυγίστε τους αγκώνες σε γωνία 90 μοιρών 
και φέρτε τα βαράκια προς το κεφάλι σας, μέχρι 
αυτά να ακουμπήσουν το στρωματάκι. Στόχος σας 
είναι να βρεθεί κάθε βαράκι σε κάθε πλευρά του
κεφαλιού, ενώ διατηρείτε τους αγκώνες σας λυγι-
σμένους. 
• Επαναφέρετε τα χέρια σας στην αρχική τους 
θέση για να ολοκληρώσετε μία επανάληψη.
Κάντε 10 επαναλήψεις για να ολοκληρώσετε 
ένα σετ.

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Ζετέ

Η κίνηση από την επί-
κυψη έως το σήκωμα 
των χεριών ανεβά-
ζει τους ρυθμούς της 
καρδιάς, ενώ γυμνά-
ζει και τους γλουτούς 
και τα πόδια. 
• Ξεκινήστε όρθια, 
έχοντας τα πέλματα 
στην ευθεία με τους 
γοφούς, κρατώντας 
από ένα βαράκι σε 
κάθε χέρι. Κάντε επί-
κυψη, κρατώντας το 
κέντρο βάρους σας 
στα πέλματα, φέρ-
νοντας τους μηρούς 
παράλληλα με 
το έδαφος, χωρίς 
να βγουν τα γόνατα  
έξω από το όριο 
των δακτύλων 
των ποδιών. 
• Πιέστε τα πέλματα 
στο έδαφος, για να 
επανέλθετε σε όρθια 
θέση, ενώ φέρνετε 
τα βαράκια στους 
ώμους, δουλεύοντας 
τους δικέφαλους. 
• Σταθεροποιήστε τον 
κορμό σας και συνε-
χίστε να σηκώνετε 
τα χέρια ψηλά, πάνω 
από το κεφάλι σας, 
με τις παλάμες να 
κοιτούν μπροστά. 
• Επαναφέρετε τα 
χέρια σας στα πλευρά 
σας, για να ολοκλη-
ρώσετε μία επανά-
ληψη. Κάντε 10 επα-
ναλήψεις, για 
να ολοκληρώσετε 
ένα σετ. 

(βαράκια 
3-5 κιλών)

Αν είναι η πρώτη σας 
άσκηση με βαράκια, 
ξεκινήστε με μικρό βάρος, 
ακόμη και ενός κιλού. 

Οστό 

Aρθρικός χόνδρος
Υαλουρονικό οξύ
Γλυκοζαµίνη
Χονδροϊτίνη
Κολλαγόνο

Μεµβράνη
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Όσο μεγαλώνουμε, χρειαζόμαστε ένα πιο επιμελές 
πρόγραμμα περιποίησης της εικόνας μας (αλλά και της 
συνολικής μας υγείας), εντάσσοντας στην καθημερινή 
μας ρουτίνα τις τροφές, τα συμπληρώματα και τα 
βότανα που θα μας διατηρήσουν όμορφες και υγιείς.

φυσικές τροφές, μπορούμε να την προσλάβουμε 
από συμπληρώματα σε μια δοσολογία που θα μας 
συστήσει ο γιατρός μας ανάλογα με την κατάσταση 
της υγείας μας.

ΈΛΑΙΟ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟΥ
Το συγκεκριμένο αγριολούλουδο χρησιμοποιείται για 
να καταπραΰνει το έκζεμα και τα συμπτώματα της 
ψωρίασης. Ερευνητές πιστεύουν ότι περιορίζει την 
τάση για ανάπτυξη φλεγμονών, ώστε η επιδερμίδα 
να είναι καθαρή από κοκκινίλες και κνησμό. Ρωτή-
στε τον γιατρό σας στην περίπτωση που παίρνετε 
αντιπηκτικά φάρμακα.

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
Η καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος μπορεί 
να επηρεάσει την επιδερμίδα μας. Βλέπουμε γυναί-
κες που αποκτούν ακμή ξαφνικά μετά τα 40, και ένας 
λόγος μπορεί να είναι η διαταραγμένη χλωρίδα του 
εντέρου. Τα προβιοτικά βοηθούν στη διατήρηση 
της καλής λειτουργίας του εντέρου. Και ξέρετε τι 
λένε; Διατηρήστε... χαρούμενα τα βακτηρίδια, για 
να έχετε ένα χαρούμενο πρόσωπο!

 
Eπίπεδο στομάχι
ΠΈΠΤΙΚΑ ΈΝΖΥΜΑ
Μια φυσική διαδικασία της γήρανσης είναι η πτώση 
των επιπέδων υδροχλωρικού (στομαχικού) οξέος, το 

οποίο βοηθά στην πέψη των πρωτεϊνών και διεγείρει 
την παραγωγή της χολής. Μια ένδειξη για χαμηλά 
επίπεδα είναι το φουσκωμένο στομάχι. Τα πεπτικά 
ένζυμα συμβάλλουν στην αύξηση του υδροχλωρι-
κού οξέος και καλό είναι να παίρνουμε μία κάψουλα 
από πρωτεολυτικά ένζυμα με τις τροφές που είναι 
πλούσιες σε πρωτεΐνη.

H βιομηχανία των συμπληρωμάτων διατροφής ανα-
μένεται να εκτοξευθεί έως το 2019 –ήδη το 53% 
των γυναικών 50-64  ετών αγόρασαν κάποια βιτα-
μίνη τους τελευταίους έξι μήνες. Τι σημαίνει αυτό; 
Η σωστή διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος πρό-
σληψης των αναγκαίων βιταμινών και μετάλλων για 
τη διατήρηση της συνολικής μας εικόνας, εσωτε-
ρικής και εξωτερικής. Τις ελλείψεις της διατροφής 
έρχονται να καλύψουν τα συμπληρώματα. 

Αναζωογόνηση της επιδερμίδας 
Β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ
Η βιταμίνη Α κάνει θαύματα για τη σωστή λειτουρ-
γία του δέρματος, καθώς επιβραδύνει τη διάσπαση 
της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας του. (Σκεφτείτε 

ότι,αν το δέρμα σας ήταν κτίριο, η βιταμίνη Α θα 
ήταν το σκυρόδεμα.)  Απαραίτητη για τη δημι-

ουργία της είναι η λιποδιαλυτή προβιτα-
μίνη β-καροτίνη, η πορτοκαλί χρωστική 

ουσία που είναι υπεύθυνη για το πορτοκαλί 
χρώμα πολλών φρούτων και λαχανικών και, 

όπως είναι λογικό, βρίσκεται σε αφθονία σε αυτά: 
καρότα, κολοκύθες, βερίκοκα, σπανάκι, σέσκουλο, 
πεπόνι, kale (λαχανίδα). Επιπλέον, το β-καροτένιο 
είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και έχει την ικανότητα 
να καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες. Εκτός από τις 

Μετά τα 40:
Θωρακίζουμε την ομορφιά μας

30

20 ΜΈΡΈΣ ΜΈΧΡΙ 
ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΈΣ
Πρόγραμμα προετοιμασίας 
για το ρεβεγιόν.

BEAUTY REPORT
Οι τάσεις σε μαλλιά 
και μακιγιάζ για τον 
χειμώνα 2017-2018.

SHOPPING LIST
Δώρα κάτω από το δέντρο 
για εμάς και τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα.

36
40

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Ο
Μ
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ΤΗΣ
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ΤΖΙΝΤΖΈΡ ΚΑΙ ΧΑΜΟΜΗΛΙ
Αν θέλετε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της πέψης, 
πιείτε λίγο τζίντζερ, που είναι γνωστό και για τις 
αντιφλεγμονώδεις του ιδιότητες, κατά προτίμηση σε 
μορφή «τσαγιού» (ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με λίγο 
τριμμένο τζίντζερ και λεμόνι), αλλά όχι με εντελώς 
άδειο στομάχι. Από την άλλη, οποιαδήποτε γιαγιά 
θα σας πει ότι το χαμομήλι είναι το τέλειο γιατρικό 
για ανακούφιση από τις κράμπες και την καούρα.

Ενυδάτωση από μέσα
ΝΈΡΟ
Το νερό δεν περιέχει βιταμίνες, αλλά είναι εξαιρε-
τικά σημαντικό για την υγεία και την καλή όψη της 
επιδερμίδας (όσο περισσότερο πίνετε, τόσο καλύ-
τερα λειτουργούν όλα τα όργανα, το μεγαλύτερο 
από τα οποία είναι το δέρμα). Το νερό διατηρεί τα 
κύτταρα ενυδατωμένα και την επιδερμίδα λαμπερή 
και σφριγηλή. Εκτός από το νερό της βρύσης, πηγές 
νερού είναι το καρπούζι, ο ανανάς, το κουνουπίδι, 
τα τοματίνια. Η σύσταση είναι να πίνουμε 6-8 ποτή-
ρια την ημέρα για να διατηρούμε τον οργανισμό 
μας ενυδατωμένο.

μία κουταλιά φύτρο σιταριού ή μία χούφτα ξηρούς 
καρπούς προκειμένου να προστατεύσουμε τις μεμ-
βράνες των κυττάρων των ιστών από την οξείδωση 
που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

ΩΜΈΓΑ-3 
Τα ω-3 λιπαρά διατηρούν την υγρασία της επιδερμί-
δας, βοηθούν στη διατήρηση της ακεραιότητας της 
κυτταρικής μεμβράνης, η οποία κρατά τις τοξίνες 
μακριά από το δέρμα, ενώ παράλληλα προστατεύ-
ουν από τη βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου. Βρί-
σκονται στα λιπαρά ψάρια (γαύρο, σαρδέλα, ρέγγα, 
σκουμπρί), τα καρύδια, τον λιναρόσπορο, τα φυτικά 
έλαια και τις μαργαρίνες.

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΈΣ
Πλούσια πηγή αυτών των αντιοξειδωτικών ουσιών 
που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και προστα-
τεύουν από το στρες και την υπεριώδη ακτινοβολία, 
είναι το πράσινο τσάι. Το επίσης πλούσιο σε πολυ-
φαινόλες μαύρο τσάι, λόγω της υψηλής του περι-
εκτικότητας σε καφεΐνη και τανίνες, βοηθά στην 
πρόληψη των κηλίδων.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Πηγές νερού 
είναι το 
καρπούζι, 
ο ανανάς, 
το κουνουπίδι 
και τα τοματίνια.

Αντιγήρανση
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
Η βιταμίνη C, εκτός από την ενίσχυση της άμυνας 
του ανοσοποιητικού συστήματος, συμμετέχει και 
στη δημιουργία κολλαγόνου, προστατεύοντας τα 
κύτταρα από τη φθορά που προκαλεί η ακτινοβολία 
του ήλιου. Πλούσια σε βιταμίνη C τρόφιμα είναι οι 
πιπεριές (οποιουδήποτε χρώματος), το μπρόκολο, 
οι φράουλες και τα εσπεριδοειδή. Επειδή ο οργανι-
σμός μας δεν δημιουργεί και δεν αποθηκεύει βιτα-
μίνη C, πρέπει να την εντάσσουμε στη διατροφή 
μας, ιδανικά με 100 mg την ημέρα, ποσότητα που 
ισοδυναμεί με δύο πορτοκάλια ως φρούτο ή μια 
πιπεριά στη σαλάτα μας.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ E 
Η βιταμίνη Ε προστατεύει τη μεμβράνη των κυτ-
τάρων, δηλαδή ελέγχει τι εισέρχεται και τι εξέρ-
χεται από την επιδερμίδα μας. Όταν συνδυάζεται 
με τη βιταμίνη C, μας προστατεύει από τη βλα-
βερή δράση της ηλιακής ακτινοβολίας. Βρίσκεται 
στο φύτρο σιταριού, στους ξηρούς καρπούς (λιό-
σπορους, φιστίκια, αμύγδαλα) και στο αβοκάντο. 
Χρειαζόμαστε καθημερινά δύο φέτες αβοκάντο ή 

Αναζητήστε τα σήμερα στα φαρμακεία  
κι επωφεληθείτε από τις προσφορές CASTALIA

 

Χαρίστε νεότητα και λάμψη  
στην επιδερμίδα σας 
Προληπτική και επανορθωτική φροντίδα ενάντια στα σημάδια γήρανσης και 
φωτογήρανσης. Κατάλληλη και για ευαίσθητες επιδερμίδες.

•   Crème Rétinol
Αντιρυτιδική, επανορθωτική και ενυδατική κρέμα προσώπου και λαιμού, θρέφει και αναζωογονεί την 
επιδερμίδα μειώνοντας σημαντικά τις ρυτίδες και τις ατέλειες. 

•   Gel Crème Yeux Rétinol
Ενυδατική κρέμα ματιών με ανάλαφρη και δροσερή υφή gel. Μειώνει αισθητά το πόδι της χήνας, τις ρυτίδες 
και βελτιώνει την εμφάνιση των μαύρων κύκλων και του ενοχλητικού οιδήματος κάτω από τα μάτια.  

•   Crème Hydra-Claire
Κρέμα προσώπου με πλούσια ενυδάτωση, βοηθά στον αποχρωματισμό των κηλίδων και αποτρέπει την 
δημιουργία νέων, βελτιώνοντας τον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας σας. 

•   Active 5 Serum
Ορός ολικής αναζωογόνησης και επανόρθωσης για το πρόσωπο και το λαιμό. Μείωση ρυτίδων, λείανση 
της επιδερμίδας, αύξηση της σφριγηλότητας και τόνωση του περιγράμματος του προσώπου.

•   Vitamine C 10%
Εντατικός αντιγηραντικός ορός για πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ και χέρια με καθαρή και σταθερή βιταμίνη C. 
Ενισχύει την ελαστικότητα και βοηθά στη λείανση των ρυτίδων, προσφέροντας έντονη αναζωογόνηση 
και λάμψη.

www.castalia-derm.com      

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΌΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑΣ ΣΤΗ ΒΊΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΕΠΊΔΕΡΜΊΔΑΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA   ΡΩΤΉΣΤΕ ΤΌΝ ΔΕΡΜΑΤΌΛΌΓΌ Ή ΤΌΝ ΦΑΡΜΑΚΌΠΌΙΌ ΣΑΣ

Καταχώρηση 21χ28





30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΟΜΟΡΦΙΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Ποια δεν θέλει να δείχνει 
στα καλύτερά της στο πάρτι 
του ρεβεγιόν; Έτσι κι αλλιώς, οι 
γιορτές είναι μια καλή ευκαιρία 
για 20 μέρες αφιερωμένες στη 
φροντίδα του προσώπου και 
του σώματος, στην καρδιά 
του χειμώνα, όταν τείνουμε 
να τα παραμελούμε.

ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

(1) Των Εργαστηρίων Lierac. (2) Κλινικά δοκιμασμένο σε 21 εθελοντές για 28 ημέρες, καθημερινή εφαρμογή, % ικανοποίησης.

 86 % 
Ενίσχυση της δυναμικής 
του προσώπου(2)

Διόρθωση περιγράμματος και 
όγκου

Διόρθωση εγκατεστημένων 
ρυτίδων

«ΤΟ ΣΤΥΛ ΜΟΥ;  
Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.»

Alexandra Golovanoff 
Δημοσιογράφος και δημιουργός  

της σειράς Alexandra Golovanoff Knitwear 

LIFT INTEGRAL
Η ΠΡΩΤΗ(1) ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟΥ LIFTING

#mylieracpower
Όμορφη με τους δικούς σου όρους

www.lierac.gr
Ακολουθήστε µας:       LIERACHellas         lierachellas

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία, Hondos Center & Carelab by Attica. 

LIERAC_LIFT_INTEGRAL_PRESSE_gr_21x28.indd   1 18/10/2017   18:32:58

20
Μέρες
μέχρι τις 
γιορτές
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Πρόσωπο
Αρχίστε να τηρείτε τον ευλαβικό καθαρισμό και την 
ήπια απολέπιση του προσώπου σας κάθε πρωί και 
βράδυ, για να βοηθήσετε τη διαδικασία της φυσι-
κής ανάπλασης της επιδερμίδας. Εφαρμόζετε μέρα 
παρά μέρα μια μάσκα προσώπου, την οποία θα 
αφήνετε 10 έως 15 λεπτά, προκειμένου να δρά-
σει καλύτερα.

Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να κάνετε 
ελαφρύ μασάζ στην περιοχή. Περάστε τις αρθρώ-
σεις των δαχτύλων πάνω στο πρόσωπό σας, ώστε 
να ξυπνήσετε την κυκλοφορία του αίματος. Τσι-
μπήστε ελαφρά το περίγραμμα του προσώπου, 
για να διεγείρετε τη λεμφική αποστράγγιση και να 
προκαλέσετε την οξυγόνωση του δέρματος. Με 
δύο ενωμένα δάχτυλα κάντε μασάζ γύρω από τα 

μάτια και το κόκαλο του βλέφαρου, προκειμένου να 
αποφύγετε πρηξίματα. Το μασάζ, σε συνδυασμό με 
κάποιο προϊόν περιποίησης, δίνει ακόμη καλύτερα 
αποτελέσματα, ενώ την ιεροτελεστία απογειώνει 
η χρήση κάπου σέρουμ. 

Θυμηθείτε ότι ένας εξαιρετικά επιβαρυντικός 
παράγοντας για την ωραία όψη της επιδερμί-
δας είναι το αλκοόλ. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια 
νηστεία αποχής από οινοπνευματώδη ποτά για 20 
ημέρες. Θα κάνετε καλό στη συνολική σας υγεία και 
η επιδερμίδας σας θα γίνει πιο λαμπερή και υγιής.

Σώμα
Τον χειμώνα η επιδερμίδα μας έχει την τάση να αφυ-
δατώνεται. Ξεκινήστε κάνοντας ελαφρά απολέ-
πιση δύο φορές την εβδομάδα, συνοδεύοντάς τη με 
πλούσια ενυδάτωση με το προϊόν της επιλογής σας.

Πιο δυνατά νύχια
Αν τα νύχια σας είναι λεπτά και ευαίσθητα, αρχίστε 
να εφαρμόζετε ένα σκληρυντικό στο κέντρο κάθε 
νυχιού μία φορά την εβδομάδα, για να δυναμώ-
σουν και να μην ξεφλουδίζουν. Παράλληλα, χρη-
σιμοποιείτε μια κρέμα νυχιών καθημερινά μέχρι 
τις γιορτές, κάνοντας μασάζ με μια μικρή ποσό-
τητα στη βάση των νυχιών (εκεί που συναντούν 
την επιδερμίδα), προκειμένου να αποκτήσουν την 
απαραίτητη υγρασία για την υγιή ανάπτυξή τους. 

Τρεις εβδομάδες πριν

ΟΜΟΡΦΙΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Μαλλιά
Το κρύο, ο αέρας και τα θερμαντικά σώματα επι-
βαρύνουν τα μαλλιά μας τους χειμερινούς μήνες. 
Καταρχήν, επιλέξτε με προσοχή τα προϊόντα που 
είναι κατάλληλα για τον τύπο των μαλλιών σας. 
Δεύτερον, επικεντρωθείτε στην αποτοξίνωση και 
τη θρέψη τους. 

Υπάρχουν ειδικά προϊόντα γι’ αυτό, όπως και ειδι-
κές θεραπείες σε κομμωτήρια. Στο σπίτι μπορείτε να 
φτιάξετε ένα βαθύ καθαριστικό των μαλλιών, ανα-
μειγνύοντας 1/4 κουταλιάς της σούπας βιταμίνης 
C σε σκόνη, την ίδια ποσότητα μηλόξιδου και μισό 
φλιτζάνι καυτό νερό. Ρίξτε το σε βρεγμένα μαλ-
λιά, αφού τα έχετε λούσει, και ξεπλύνετε κανονικά. 

Όταν χρησιμοποιείτε μάσκα μαλλιών, ζεστάνετε 
ελαφρά μια πετσέτα στον φούρνο μικροκυμάτων 
και τυλίξτε τα μαλλιά σας για περίπου 20 λεπτά. 
Η ζέστη μεγιστοποιεί τη δράση της μάσκας, συμ-
βάλλοντας στη διατήρηση αποτελεσμάτων έως και 
τρεις εβδομάδες. 

Και θυμηθείτε: αν σχεδιάζετε να πάτε στο κομμω-
τήριο την ημέρα του πάρτι, κλείστε το ραντεβού από 
τώρα, επειδή τα ραντεβού αυτά είναι περιζήτητα. 

Αν έχετε σκοπό να τολμήσετε ένα νέο χτένι-
σμα ή έναν πολύπλοκο κότσο, κάντε μια δοκιμή, 
ώστε να σιγουρευτείτε πόσο κρατά το χτένισμα (ή 
παρ’ ελπίδα πέφτει αμέσως) και έτσι να αποφύ-
γετε κακοτοπιές. 

Ψεύτικες 
βλεφαρίδες 
για αρχάριες 
Αν δεν έχετε βάλει 
ξανά ψεύτικες 
βλεφαρίδες, κάντε 
μερικές δοκιμές 
μία εβδομάδα 
πριν, ώστε να 
τελειοποιήσετε την 
τεχνική εφαρμογής. 
Τοποθετείτε κάθε 
βλεφαρίδα με το 
τσιμπιδάκι φρυδιών, 
ξεκινώντας από την 
εξωτερική γωνία, 
και σταθεροποιείτε 
προς το εσωτερικό 
του βλεφάρου. 
Πιο απλές είναι οι 
μικρές βλεφαρίδες, 
εκείνες που 
προορίζονται για 
το κάτω βλέφαρο, 
στην εξωτερική 
γωνία του πάνω 
βλεφάρου.
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Κάντε μανικιούρ και πεντικιούρ. Αν τα αφήσετε για 
την τελευταία στιγμή, το βερνίκι δεν θα προλάβει 
να σταθεροποιηθεί καλά και μπορεί να χαλάσει, 
ειδικά το πεντικιούρ μέσα στις στενές γόβες. 

Δοκιμάστε τα νέα προϊόντα μακιγιάζ που αγο-
ράσατε, για να σιγουρευτείτε για το αποτέλεσμά 
τους. Μήπως αυτό το ρουζ απαιτεί να αλλάξετε 
το χρώμα της βάσης του μέικαπ; Μήπως αυτή η 
σκιά είναι υπερβολικά γυαλιστερή και θα πρέπει 
να ρίξετε τους τόνους στο μακιγιάζ των χειλιών; 

Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να δώσετε σχήμα 
στα φρύδια σας, ώστε να αποφύγετε τις κοκκινί-
λες της τελευταίας στιγμής, και να κάνετε αποτρί-
χωση στα χέρια, τις μασχάλες και τα πόδια σας. 
Θυμηθείτε να ενυδατώσετε την περιοχή μετά τη 
διαδικασία. 

Το βράδυ πριν από το πάρτι, κάντε μια ελαφριά 
απολέπιση, συνοδεύοντάς τη με μια πλούσια ενυ-
δατική κρέμα προσώπου. Το πιο σημαντικό: Κοιμη-
θείτε αρκετά, τουλάχιστον 7 ώρες, διότι ο «ύπνος 
είναι το καλύτερο καλλυντικό».

Παραμονή

Κιτ πρώτων βοηθειών:
Δεν μπορείτε να πάρετε μαζί σας όλο το 
τσαντάκι καλλυντικών σας. Βάλτε στο 
βραδινό τσαντάκι σας το κραγιόν σας, 
μια μίνι χάρτινη λίμα, ένα αρωματικό 

χαρτομάντηλο και μια πούδρα.

Την ίδια μέρα
Ξυπνήσατε πρησμένη; Αν δεν έχετε 
ειδική μάσκα πάγου, τοποθετήστε 
στην κατάψυξη ένα μπαλόνι στο 
οποίο θα έχετε βάλει λίγο νερό (μη 
φουσκώσετε τελείως το μπαλόνι). 
Πριν εφαρμόσετε το μακιγιάζ σας, 
περάστε με αυτή την αυτοσχέδια 
παγοθήκη το πρόσωπό σας, προ-
κειμένου να ξεπρηστεί. 

Καλή διασκέδαση
και Χρόνια Πολλά!

ΟΜΟΡΦΙΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Ωραίο ντεκολτέ
Η επιδερμίδα στο ντεκολτέ είναι πραγματικά πολύ 
ευαίσθητη, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. 
Υπάρχουν πολύ καλά προϊόντα για τη συγκεκριμένη 
περιοχή, αλλιώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
κρέμες προσώπου σας. 

Όπως κάνετε και με το πρόσωπό σας, καθαρίστε, 
τονώστε και ενυδατώστε την περιοχή του ντεκολτέ. 
Δύο φορές την εβδομάδα, πριν κοιμηθείτε εφαρμό-
στε μάσκα βαθιάς ενυδάτωσης, για να βοηθήσετε 
το ντεκολτέ να δείχνει πιο λαμπερό. Συμβουλή: Αν 
η επιδερμίδα της περιοχής είναι ταλαιπωρημένη, 
μην επιχειρήσετε να την καμουφλάρετε με μέικαπ, 
γιατί απλώς το χρώμα θα συγκεντρωθεί μέσα στις 

Δύο εβδομάδες πριν γραμμές, κάνοντάς τις πιο ορατές. Αντίθετα, μπο-
ρείτε την ημέρα του πάρτι να χρησιμοποιήσετε μια 
κρέμα ενυδάτωσης με γυαλιστερό τελείωμα, που 
θα φωτίσει το ντεκολτέ και θα δώσει εφέ λαμπε-
ρής επιδερμίδας. 

Επίπεδη κοιλιά
Για τις περισσότερες ένα επίπεδο στομάχι είναι 
σαν το ελιξίριο της ζωής: ένα μακρινό, ανεκτί-
μητο όνειρο. 

Όμως, πέρα από τη γυμναστική, υπάρχουν και 
κάποιες μικρές συμβουλές που αποδεδειγμένα 
βοηθούν. Οι κάψουλες αλόης ενισχύουν το πεπτικό 
σύστημα και προλαμβάνουν το πρήξιμο. Παράλ-
ληλα, αποφύγετε τροφές που φουσκώνουν, όπως 
η επεξεργασμένη ζάχαρη, ή τα προϊόντα που έχουν 
υποστεί ζύμωση, όπως το τυρί.

Σπιτικές 
μάσκες
Μπορείτε να 
φτιάξετε τη δική 
σας θρεπτική 
μάσκα προσώπου, 
αναμειγνύοντας 
μέλι, λίγο παρθένο 
ελαιόλαδο και 
φυσικό γιαούρτι ή 
αβοκάντο. Σπιτική 
απολεπιστική 
μάσκα είναι το 
μείγμα γιαουρτιού 
με μεγάλες 
νιφάδες βρώμης.

Αναζητήστε τα σήμερα στα φαρμακεία  
κι επωφεληθείτε από τις προσφορές CASTALIA

 

Δροσερή, απαλή επιδερμίδα κάθε μέρα
Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα ενυδάτωσης και ανακούφισης της κανονικής-μικτής 
και ξηρής ευαίσθητης επιδερμίδας

•   Lait Hydratant Surgras
Ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος ιδανικό για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες ενυδάτωσης και περιποίησης 
της επιδερμίδας σας, ανακουφίζει, προστατεύει και προλαμβάνει από την πρόωρη γήρανση του δέρματος. 

•   Fluide Hydratant Apaisant ή Crème Hydratante Apaisante
Καθημερινή ενυδατική και καταπραϋντική κρέμα προσώπου και λαιμού, απαραίτητη 24ωρη φροντίδα 
ενυδάτωσης για όλες τις ηλικίες.  

•   Masque Hydratant Apaisant
Εντατική ενυδάτωση της αφυδατωμένης ή με υψηλές ανάγκες ενυδάτωσης επιδερμίδας, για το πρόσωπο και 
τον λαιμό. Επουλώνει και καταπραΰνει άμεσα την ερεθισμένη, κουρασμένη και άτονη επιδερμίδα χαρίζοντας 
θεαματικά και άμεσα λάμψη και υγιή όψη. 

•   Crème Yeux Hydratante  ΝΕΟ
Καθημερινή ενυδατική κρέμα ματιών υγρών κρυστάλλων, με παράγοντες που προσφέρουν 24ωρη 
ενυδάτωση και περιποίηση. Απαλύνει τις σακούλες, το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους, προσφέροντας 
παράλληλα σύσφιξη και τόνωση.

www.castalia-derm.com      
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ-ΜΑΛΛΙΑ

Οι ’60ς βλεφαρίδες
Υπάρχουν δύο ειδών γυναίκες: εκείνες που 
βάφουν τις κάτω βλεφαρίδες και εκείνες που 
αγνοούν την ύπαρξή τους. Το μήνυμα φέτος είναι 
ξεκάθαρο: και οι κάτω βλεφαρίδες αξίζουν την 
αγάπη μας. Βάψτε τες, τονίστε τες, ενισχύστε τες! 
Οι κάτω βλεφαρίδες πρέπει να είναι ορατές 
από το... Διάστημα. Πλούσια μάσκαρα, λοιπόν, και 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρησιμοποιήστε μόνο 
το κάτω μέρος από τις ψεύτικες βλεφαρίδες που 
αγοράσατε. Δείτε παλιές φωτογραφίες της Τουίγκι 
για έμπνευση!

Χειμώνας 
2017-2018
ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Τα μαλλιά είναι φυσικά, τα χείλη είναι 
ατελώς τέλεια, τα μάτια... από το μέλλον!

Beauty trends ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ, ΟΓΚΟΣ 
ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ* 85%
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ΤΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΔΙΔΥΜΟ  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ
Με υψηλή συγκέντρωση σε gingko biloba και προκυανιδίνες από σταφύλια, το Phytocyane, η 1η αγωγή  
που καταπολεμά τη γυναικεία τριχόπτωση, έχει τριπλή αποτελεσματικότητα: πυκνότητα, όγκος και 
λάμψη. Προτείνεται η χρήση του σε συνδυασμό με το Phytophanère, συμπλήρωμα διατροφής για 
ενισχυμένη δύναμη, ζωντάνια και ανάπτυξη. Μία διπλή εντατική αγωγή για τα μαλλιά και τα νύχια σας. 

PHYTOCYANE & PHYTOPHANÈRE

www.phyto-paris.gr
Get your daily hair tips @           PHYTO Hellas

*Κλινική μελέτη της αγωγής κατά της τριχόπτωσης Phytocyane η 
οποία ολοκληρωθηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο σε 77 άτομα 
Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

SP_PHANERE_gr_21X28.indd   1 9/11/2017   10:59:56
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Τα μαλλιά του cool κοριτσιού
Φέτος, τα μαλλιά του cool κοριτσιού, αν δεν είναι 
πλεγμένα σε κότσο ή στολισμένα με έναν μεγάλο 
φιόγκο, μένουν απλά, κατά προτίμηση σπαστά, 
σχεδόν καλιφορνέζικα ή δίνουν την αίσθηση ότι μόλις 
σηκώθηκε από το κρεβάτι. Δεν είναι φτιαγμένα στο 
κομμωτήριο, αλλά στο σπίτι, με λίγο όγκο, που τον 
προσφέρει ένα ειδικό προϊόν, ή με λίγο γυαλιστικό 
στις άκρες τους.

Aτελώς τέλεια χείλη
Φέτος οι μακιγιέρ καταπάτησαν τον κανόνα που λέει ότι, 
αν έχεις έντονα μάτια, δεν μπορείς να έχεις και έντονα 
χείλη. Σε πολλές πασαρέλες, ένα πολύπλοκο μακιγιάζ 
ματιών με τρεις έντονες μεταλλικές σκιές συνόδευε ένα 
πολύ έντονο στόμα, συνήθως στο κόκκινο του αίματος. 
Στην πιο βραδινή, εορταστική εκδοχή της τάσης, τα 
χείλη βάφονται κόκκινα με ένα μολύβι και ακολουθεί ένα 
πρόχειρα βαλμένο, σχεδόν μουντζουρωμένο, κόκκινο 
λιπγκλός, κατά προτίμηση στην απόχρωση του αίματος. 
Όσες είναι ψυχαναγκαστικές με το τέλειο περίγραμμα 
μπορούν τώρα να χαλαρώσουν.

Γραμμικά μάτια
Το μακιγιάζ ματιών που παρουσίασαν πολλοί σχεδιαστές 
συμπεριλάμβανε και μία γραμμή στη μέση του βλεφάρου, 
ενώ μερικοί έμειναν μόνο σε αυτό: άφησαν τα βλέφαρα 
γυμνά, εκτός από μία γραμμή με μολύβι ματιών σε 
μαύρο, λευκό ή σε κάποιο έντονο χρώμα. Η επιλογή αυτή 
συνδέεται με τη γενικότερη τάση για εύκολες λύσεις που 
ισχύει τελευταία. Ταιριάζει με γυμνή επιδερμίδα, που 
μπορεί να γυαλίζει σε ορισμένα σημεία, και δίνει ένα 
γενικότερο φουτουριστικό εφέ.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ-ΜΑΛΛΙΑ
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list
Shopping

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

Δώρα κάτω 
από το δέντρο 
για εμάς και τα 
αγαπημένα μας 
πρόσωπα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

8 CASTALIA, Sensial Masque 
Hydratant Apaisant.
Μάσκα ενυδάτωσης προσώπου 

και λαιμού, δεν κάνει φιλμ και δεν 
χρειάζεται απαραίτητα να την ξεβγά-
λετε. Ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο 
για την εντατική ενυδάτωση της αφυ-
δατωμένης ή με υψηλές ανάγκες 
ενυδάτωσης επιδερμίδας. Επουλώνει 
και καταπραΰνει άμεσα την ερεθι-
σμένη και άτονη επιδερμίδα σας, ενώ 
παράλληλα καταπολεμά τα σημάδια 
της κούρασης. Χαρίζει άμεσα ανα- 
νεωμένη και λαμπερή επιδερμίδα.

6 FREZYDERM, Eye Balm. 
Τα μάτια είναι το πιο εκφραστικό σημείο του 
προσώπου μας, και αυτή η απαλή και δροσερή 

κρέμα-τζελ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους μαύ-
ρους κύκλους, τις σακούλες και το πρήξιμο. Ενεργοποιεί 
άμεσα τη μικροκυκλοφορία γύρω από την περιοχή των 
ματιών, επαναφέρει την ελαστικότητα και την ομοιομορ-
φία στην όψη της επιδερμίδας, συσφίγγει και μειώνει 
τις λεπτές γραμμές. 
 

7 VICHY, Teint Ideal Compact Powder SPF25.
Μέικαπ σε μορφή πούδρας με ματ αποτέλεσμα, 
που καλύπτει όλες τις ατέλειες, ενώ παράλληλα 

η «τεχνολογία λεπτόρρευστης λάμψης» προσφέρει στην 
επιδερμίδα μια φυσική λάμψη που διαρκεί. Το ειδικό 
σφουγγάρι και ο ενσωματωμένος καθρέφτης επιτρέ-
πουν την εύκολη και ακριβή εφαρμογή του. Σε τρεις 
αποχρώσεις, η πούδρα Teint Ideal Compact Powder 
είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες και έχει 
SPF25, καθώς ο ήλιος είναι βλαβερός και τον χειμώνα 
για την επιδερμίδα μας.

1 PANTENE, Αναδόμηση & Προστασία 
3 Minute Miracle, Για Ταλαιπωρημένα Μαλλιά.
Διαθέσιμο για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το 

Pantene Pro-V Θαυματουργό Conditioner 3 λεπτών 
χαρίζει διπλάσια περιποίηση από ένα απλό conditioner 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από κάθε λούσιμο. 
Μέσα σε 3 μόλις λεπτά, διεισδύει άμεσα στην τρίχα 
και βοηθά τα ταλαιπωρημένα από το styling μαλλιά να 
γίνουν πιο λαμπερά και δυνατά, χωρίς να τα βαραίνει. 
Περιέχει ενεργά αντιοξειδωτικά που δυναμώνουν τα 
μαλλιά, προστατεύοντάς τα από το οξειδωτικό στρες, 
και θρεπτικά λιπίδια που διεισδύουν στην τρίχα και 
«σφραγίζουν» την έξτρα προστασία.

2 DR. ORGANIC, Virgin Coconut Oil Shampoo.
Σαμπουάν με βιολογικό έλαιο καρύδας, που καθα-
ρίζει αποτελεσματικά τα μαλλιά και το τριχωτό της 

κεφαλής. Προσφέρει ενυδάτωση, θρέψη και αναζωο-
γόνηση, ενώ συμβάλλει στην τόνωση των κερατινικών 
ινών της τρίχας, αφήνοντας τα μαλλιά πλούσια, ζωντανά 
και υγιή. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλ-
λιών, αλλά ιδανικό για λεπτά και άτονα μαλλιά.

3 ΕLANCYL, Gommage Moussant Tonifiant.
Tο Gommage Moussant Tonifiant της Elancyl
είναι ένας απολαυστικός αφρός που απολεπίζει, 

λειαίνει και τονώνει τη λάμψη της επιδερμίδας. 
Το καθαρό εκχύλισμα κισσού αποσυμφορεί, τονώνει και 
προστατεύει, ενώ τα μικροσφαιρίδια φυσικής προέλευ-
σης απολεπίζουν απαλά την επιδερμίδα, αφήνοντάς τη 
λεία και βελούδινη. Για άμεσα αποτελέσματα, χρησιμο-
ποιήστε τo 2-3 φορές την εβδομάδα.

4APIVITA, Queen Bee Κρέμα Ημέρας Ολιστι-
κής Αντιγήρανσης Πλούσιας Υφής.
Mε φρέσκο ελληνικό βασιλικό πολτό, μια κρέμα 

καθημερινής φροντίδας για τις πιο ξηρές επιδερμίδες. 
Ο βασιλικός πολτός μειώνει τις ρυτίδες και αυξάνει 
τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κίστου 

και το υαλουρονικό οξύ ενισχύουν την υγρασία της, 
το εκχύλισμα τζιτζιφιάς βελτιώνει το περίγραμμα του 
προσώπου, το εκχύλισμα Radbosia rubescens μειώνει 
την εμφάνιση κηλίδων και ερυθρότητας, το εκχύλισμα 
πρόπολης προστατεύει από το οξειδωτικό στρες, ενώ 
τα βιολογικά αιθέρια έλαια τριαντάφυλλο, μύρο και 
λιβάνι τονώνουν και αναζωογονούν την επιδερμίδα 
και τη διάθεση.

3
4

1
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7

8

5 LIERAC, Baume-en-Huile Double Nettoyant.
Εμπνευσμένo από την τεχνική του ιοντικού καθα-
ρισμού, το καθαριστικό και ντεμακιγιάζ Baume-en-

Huile με ενεργή υφή βάλσαμου, όταν έρθει σε επαφή με 
το νερό, μετατρέπεται σε έλαιο και έπειτα σε γαλάκτωμα. 
Έτσι, προσφέρει διπλή καθαριστική δράση: απομακρύνει 
τους ρύπους και το μακιγιάζ, ενώ παράλληλα αφαιρεί το 
πλεόνασμα ιδρώτα και σμήγματος, απομακρύνοντας τα 
νεκρά κύτταρα. Ιδανικό για ξηρές επιδερμίδες, περιέχει 
εκχύλισμα νούφαρου, που προστατεύει την επιδερμίδα, 
και υαλουρονικό οξύ, γνωστό για την αντιγηραντική του 
δράση. Το δροσερό και θηλυκό άρωμά του συνδυάζει 
νότες γιασεμιού, ανθούς λωτού και λευκής γαρδένιας.
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Ξωτικά 
Χριστούγεννα…
Μόνο στο Δίκτυο Φαρμακείων 
Pharma PLUS!

Ήρθε και φέτος η στιγμή να μπούμε σε 
γιορτινή ατμόσφαιρα, να ξεχάσουμε για 
λίγο τις καθημερινές μας έγνοιες και να 
αισθανθούμε και πάλι παιδιά! Τα Χριστού-
γεννα…, αυτή η πλέον εορταστική εποχή 
του χρόνου, είναι εδώ, έτοιμη να μας γεμί-
σει αγάπη, θαλπωρή, αισιοδοξία, ευτυχι-
σμένες οικογενειακές στιγμές και πολλά 
χαμόγελα! 

Ανακαλύψτε στις βιτρίνες των φαρμα-
κείων του Δικτύου Pharma PLUS το σκαν-
δαλιάρικο ξωτικό με τα δώρα! Κάντε την 
επίσκεψή σας στο κοντινό σας φαρμακείο 

46

42

LINKED

48 WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα
της αγοράς.

44

Pharma PLUS και παρασυρθείτε στο κλίμα 
των γιορτών με τις πιο πρωτοποριακές και 
ελκυστικές προσφορές της μεγάλης, Χρι-
στουγεννιάτικης ενέργειας, που είναι πιο 
ενισχυμένη από κάθε άλλη χρονιά!

Πραγματοποιήστε αγορές από 20€ 
και άνω με την κάρτα σας +plus card και 
αποκτήστε 5 δωροεπιταγές συνολικής 
αξίας 31€! Μπορείτε να εξαργυρώσετε 
τις δωροεπιταγές σας αποκτώντας προ-
ϊόντα από τις βασικότερες κατηγορίες 
(αντιγήρανση, ενυδάτωση, καθαρισμός, 
περιποίηση μαλλιών / σώματος, βρεφική 

φροντίδα, συμπληρώματα διατροφής κ.ά.) 
των μεγαλύτερων εταιρειών του χώρου. 
Επωφεληθείτε και φέτος από τις μεγά-
λες προσφορές του Δικτύου Φαρμακείων 
Pharma PLUS και κάντε ξεχωριστά δώρα 
στον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας!

Πριν ξεκινήσετε για τα γιορτινά σας 
ψώνια, θυμηθείτε ότι στα φαρμακεία του 
Δικτύου Pharma PLUS όσο αγοράζεις, 
τόσο κερδίζεις! Αποκτήστε όλα τα προϊό-
ντα ευεξίας και ομορφιάς που χρειάζεστε, 
για να υποδεχθείτε τη νέα χρονιά γεροί, 
λαμπεροί και, κυρίως, κερδισμένοι!

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Ελάτη, Περτούλι:
Ελβετικό τοπίο στη 
Νότια Πίνδο.

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ
Η Ρούλα Καπετανάκη 
από το φαρμακείο 
του Δικτύου Pharma 
PLUS στο Παλαιό 
Φάληρο.

Ρωτήστε τον Φαρμακοποιό σας

  υπέροχο γούρι από την  
Kιβωτό του Κόσμου για το

Στείλτε 

την αγάπη σα
ς 

σε όλα τα πα
ιδιά 

του κόσμου!

2018

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

www.pharmapluspharmacies.gr        pharmapluspharmacies.gr 

Δώρο*
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πιο αποτελεσματικοί σε αυτό που έχουμε επιλέξει 
και αγαπήσει να κάνουμε, δηλαδή «στο φαρμα-
κείο». Ευτυχώς για εμάς, υπάρχει η Pharma PLUS, 
η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωσή 
μας. Εκτός αυτού, επικουρικά παρακολουθούμε 
συνέδρια, ενημερωνόμαστε από το διαδίκτυο, αλλά 
και μέσω του συλλόγου μας.

Είναι πιο απαιτητικοί σήμερα οι πελάτες του 
φαρμακείου;
Ζώντας στην εποχή της ταχύτατης και καθημερινής 
ενημέρωσης –όχι μόνο στον χώρο μας–, είναι απο-
λύτως λογικό οι πελάτες μας να είναι πιο απαιτητι-
κοί. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε με την ομάδα μας 
να είμαστε κοντά και στον πιο «απαιτητικό» πελάτη, 

καλύπτοντας τις ανάγκες του (έλλειψη φαρμάκων, 
συμβουλές φαρμακοποιού, ποικιλία παραφαρμα-
κευτικών και καλλυντικών προϊόντων) και προ-
σφέροντας παράλληλα ανταγωνιστικές εκπτώσεις.

Πώς βλέπετε το μέλλον του φαρμακείου σας;
Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει δεχτεί πολλαπλά 
και σημαντικά πλήγματα. Ενδεικτικά αναφέρω τις 
μειώσεις τιμών, την έλλειψη φαρμάκων, τη μείωση 
ποσοστού σε ΜΗΣΥΦΑ και άλλα πολλά. Παρ’ όλα 
αυτά, με τη συνεχή ενημέρωση, όπως προανέφερα, 
και από τη Pharma PLUS, τη διανομή εξειδικευμέ-
νων περιοδικών, όπως το Pharma PLUS Link, το 
«Σημείο Φροντίδας» και την κάρτα πελάτη +plus 

card, βλέπω το μέλλον με αισιοδοξία.

Πόσο σημαντικό είναι το σωστό μάρκετινγκ 
στην ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Το σημαντικότερο κομμάτι στα φαρμακεία είναι η 
επιστημονική γνώση, όμως εξίσου σημαντικό για 
την ανάπτυξή μας, στις εποχές που διανύουμε, 

Φαρμακείο
Καπετανάκη Αργυρώ 
- Στυλιανή Λουκίσσα, 
Αγίας Βαρβάρας 
44 και Διαγόρα 13, 
Παλαιό Φάληρο, τηλ.: 
210 9823314, www.
farmakeioloukissa.gr.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΌΥΚΑ

Η κυρία Ρούλα Καπετανάκη, από το Φαρμακείο 
Καπετανάκη Αργυρώ – Στυλιανή Λουκίσσα στο Παλαιό 
Φάληρο, μας εξηγεί με ποιους τρόπους ένα φαρμακείο  
παρακολουθεί τις ανάγκες της εποχής.

«Οι πελάτες μας είναι 
και φίλοι μας»

Πώς ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στον 
χώρο;
Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στον χώρο του 
φαρμακείου «τρέχουν» καθημερινά, και εμείς 
καλούμαστε να ενημερωνόμαστε, για να είμαστε 

σπουδάσαμε, «φαρμακοποιός σύμβουλος», δηλαδή 
να προσφέρουμε τις συμβουλές μας και «το αλη-
θινό ενδιαφέρον» στο πρόβλημα του πελάτη, την 
άμεση εξυπηρέτηση, την επάρκεια των φαρμά-
κων, τις ανταγωνιστικές τιμές σε όλα τα προϊόντα 
(εκτός φαρμάκων, όπου δεν γίνονται εκπτώσεις), 
την εκπτωτική κάρτα +plus card, που παρέχουμε σε 
κάθε πελάτη μας, εξασφαλίζοντάς του μέσω των 
αγορών του δωρεάν προϊόντα κ.ά. Παρ’ όλα αυτά, 
επιμένω ότι το σημαντικότερο εργαλείο είναι να 
συμμεριζόμαστε τις ανάγκες του συνανθρώπου μας.

Πόσο σημαντικός είναι ο εμπλουτισμός του 
φαρμακείο με δερμοκαλλυντικά προϊόντα;
Στην εποχή μας, ο κόσμος κατακλύζεται από μη αξι-
όπιστα προϊόντα. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε καθη-
μερινά να ελέγχουμε τα νέα προϊόντα που κυκλο-
φορούν στην αγορά και, εφόσον είναι αξιόπιστα, 
σε συνεργασία με τη Pharma PLUS, εμπλουτίζουμε 
την γκάμα μας, καθώς είναι απαραίτητη η ανανέωση 
των δερμοκαλλυντικών στο φαρμακείο. Ευτυχώς 
για τον χώρο μας, η κοσμετολογία κάνει συνεχή 
και σημαντικά βήματα. Με τις άριστες συνεργα-
σίες, με μεγάλες και καινοτόμες εταιρείες και τους 
εξειδικευμένους συνεργάτες μας, ανταποκρινόμα-
στε διαρκώς τις αναζητήσεις των πελατών μας.

είναι και το μάρκετινγκ, δηλαδή η σωστή ανάδειξη 
των προϊόντων, τα events προώθησης (με πολλά 
δώρα) και οι προσφορές.

Ποια είναι τα πιο πολύτιμα εργαλεία που έχετε 
στη διάθεσή σας;
Το πολυτιμότερο εργαλείο μας είναι η αγάπη για τη 
δουλειά μας. Με γνώμονα αυτό, ξεκινάμε καθημε-
ρινά με χαμόγελο να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο 
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LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

εξαιρετικές διαδρομές με τα πόδια, με «γου-
ρούνες» ή και με άλογα. Εδώ τα αξιοθέατα είναι 
πολλά: η μονότοξη λιθόχτιστη γέφυρα της Πόρτας 
ή του Αγίου Βησσαρίωνα, χτισμένη από Ηπειρώτες 
μάστορες το 1514, αλλά και άλλα δεκαέξι γεφύρια, 
ο διπλός καταρράκτης της Παλαιοκαρυάς, όπου η 
βοή από την πτώση του νερού προκαλεί δέος, οι 
πηγές Κανάλια, Καλογερομάντρι, Γούβες, Ίταμος 
και Αρβανίτες, το μουρμούρισμα του Παλαιοκα-
ρίτη ποταμού και η εκκλησία της Πόρτα Πανα-
γιάς, που χρονολογείται στο 1283 μ.Χ. και έχει 
χτιστεί με υλικά προερχόμενα από τον αρχαίο 
ναό της Αρτέμιδος. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να ψάξετε για δια-
μονή στο κοντινό Περτούλι. Περιτριγυρισμένο 
από βουνά, πυκνά δάση, καταπράσινα λιβάδια 
και τρεχούμενα νερά, στο παρελθόν αποτελούσε 
τόπο συνάθροισης των κτηνοτρόφων της περιο-
χής. Εδώ επιβάλλεται μια βόλτα στα καταπράσινα 

Ελάτη, Περτούλι

Πολλά από 
τα γραφικά 
πέτρινα σπίτια, 
με τις κόκκινες 
ή πέτρινες 
στέγες, έχουν 
μεταμορφωθεί 
σε σύγχρονους 
ξενώνες.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Στη Νότια Πίνδο μπορείς να απολαύσεις 
παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία μέσα 
σε ένα υπέροχο τοπίο που θυμίζει Ελβετία.

Η Ελάτη, ή Τύρνα για τους ντόπιους, το σημα-
ντικότερο ξυλοχώρι στα χρόνια της Επανάστα-
σης, είναι σήμερα το μεγαλύτερο και το πιο ανε-
πτυγμένο, τουριστικά, ορεινό χωριό της περιοχής. 
Μόλις 54 χλμ. από τα Τρίκαλα, αμφιθεατρικά χτι-
σμένη σε υψόμετρο 860 μέτρων, ανάμεσα στα 
έλατα του Κόζιακα, βρίσκεται σε ένα τοπίο που  
ειδικά τον χειμώνα είναι μοναδικό. Τα γραφικά 
πέτρινα σπίτια του με τις κόκκινες ή πέτρινες 
στέγες, πολλά από τα οποία έχουν μεταμορφω-
θεί σε σύγχρονους ξενώνες, περιβάλλονται από 
μια πανέμορφη φύση, η οποία προσφέρεται για 

Εκτέλεση

Πλένουμε το κρέας και το βάζουμε στο ταψί με 
πιπέρι, την μπίρα, το μισό φλιτζάνι λάδι, τα κρεμ-
μύδια και τις σκελίδες σκόρδου. Το κλείνουμε σε 
μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για 3 ώρες 
ή όλο το βράδυ. Στραγγίζουμε το κρέας από τη 
μαρινάδα και το ροδίζουμε με 1 φλιτζάνι λάδι στην 
κατσαρόλα. Προσθέτουμε τη μαρινάδα και, μόλις 
πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφή-
νουμε να σιγοβράσει για 3 ώρες, με μισοσκεπα-
σμένη την κατσαρόλα, μέχρι να απορροφηθούν 
τα υγρά. Προσθέτουμε το αλάτι, τη ρίγανη και –αν 
χρειάζεται– το 1 φλιτζάνι ζεστό νερό, και συνε-
χίζουμε το βράσιμο. Όταν το κρέας μαλακώσει, 
«σβήνουμε» με τον χυμό λεμονιού. Αφήνουμε για 
10 λεπτά και σερβίρουμε με πατάτες φούρνου και 
κράνμπερι (προαιρετικά).

Υλικά
1 κιλό αγριογούρουνο

σε μερίδες

500 ml ξανθή μπίρα 

2 κρεμμύδια σε φέτες

2 σκόρδα 

1½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι χυμό λεμονιού

1 φλιτζάνι νερό ζεστό

1 πρέζα ρίγανη 

αλάτι, πιπέρι

Αγριογούρουνο
στην κατσαρόλα

Περτουλιώτικα Λιβάδια, με τα χαμηλά υδρόφιλα 
φυτά και τον Περτουλιώτικο ποταμό, που δημι-
ουργεί κατά τη ροή του μαιάνδρους, τα «κλούρια», 
όπως τα λένε οι ντόπιοι, και φιλοξενεί ποταμό-
ψαρα και βατράχια.

Η περιοχή προσφέρεται για πλήθος δραστη-
ριοτήτων για μικρούς και μεγάλους: ορειβασία, 
τοξοβολία, ποδηλασία βουνού στα Τρία Ποτά-
μια, αναρρίχηση στον «Κόκκινο Βράχο», rafting, 
monoraft και kayak στον Αχελώο, canoe λίμνης 
στην τεχνητή λίμνη Λογγός, και φυσικά σκι και 
snowboard στο χιονοδρομικό κέντρο Περτου-
λίου, με τρεις πίστες (κόκκινη, μπλε, πράσινη). 
Μη χάσετε τις βραδιές νυχτερινού σκι!

Οι κάτοικοι εδώ φημίζονται για την καλοφαγία 
τους. Οι παραδοσιακές ταβέρνες προσφέρουν 
πιάτα υψηλών γαστριμαργικών προτάσεων, από 
ζαρκάδι με κάστανα και αγριογούρουνο με βατό-
μουρα μέχρι κότσι, πίτες, τραχανά και χειροποί-
ητα ζυμαρικά. Πριν φύγετε, αγοράστε μοσχαρί-
σιο κρέας ελευθέρας βοσκής, τσίπουρο, ντόπιο 
τυρί, βότανα, μαρμελάδες με μέλι, σπιτικά λικέρ 
και χυλοπίτες.

Όλες 
οι ταβέρνες 
της Ελάτης 

προσφέρουν κυνήγι 
μαγειρεμένο 
πρωτότυπα.
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> ANIMAL PARADE ΑΠΟ ΤΗ NATURE’S PLUS

Για την υγεία των παιδιών
Οι υποαλλεργικές ταμπλέτες ή ζελε-
δάκια Animal Parade είναι ιδανικό 
συμπλήρωμα διατροφής για παιδιά, 
καθώς περιέχουν 15 βιταμίνες, 
8 μέταλλα και πλήθος υγιεινές τροφές 
(σπανάκι, μπρόκολo, καρότo, σπιρου-
λίνα, παπάγια, μήλο, μάνγκο, καρποί 
τριαντάφυλλου). Έρχονται σε απίθανα 
σχήματα ζώων (λιοντάρια, ελέφαντες, 
τίγρεις, ιπποπόταμοι) και με γεύση 
κερασιού ή φρούτων. Στη σειρά προ-
στέθηκε και το Animal Parade Gold, 
με περισσότερες υγιεινές τροφές, 
όλες βιολογικής καλλιέργειας. 

Το συμπλήρωμα διατροφής Probi Digestis έχει αναπτυχθεί από 
ομάδα ιατρών του Πανεπιστημίου Lund της Σουηδίας και η αποτε-
λεσματικότητά του έχει τεκμηρι-
ωθεί με περισσότερες από 100 
δημοσιεύσεις παγκοσμίως. Περι-
έχει το προβιοτικό Lactobacillus 
plantarum 299v, που συμβάλλει 
στην αποκατάσταση της εντερι-
κής χλωρίδας και παρέχει άμεση 
αποδρομή των συμπτωμάτων 
του ευερέθιστου εντέρου (φού-
σκωμα, κοιλιακός πόνος, διατα-
ραχές στις εντερικές συνήθειες). 

Προκύπτει από ειδική επεξερ-
γασία της μεμβράνης του αυγού 
και αντιμετωπίζει προβλήματα 
στις αρθρώσεις, λόγω ηλικίας, 
υπερβολικού βάρους ή έντονης 
άθλησης, καθώς βοηθά στη μεί-
ωση της εκφύλισης του χόνδρου. 
Προτείνεται σε άτομα με κληρο-
νομικότητα, γυναίκες μετά την 
εμμηνόπαυση και σε άτομα με 
έντονη σωματική δραστηριότητα 
(δρομείς, μπασκετμπολίστες, 
αθλητές στίβου).

Τα προϊόντα της σειράς Lavilon της 
CASTALIA βοηθούν στην αύξηση του 
αριθμού των τριχών, ρυθμίζουν την 
έκκριση σμήγματος, συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική απολέπιση του τρι-
χωτού, τονώνουν την μικροκυκλοφο-
ρία και ενισχύουν την ανάπτυξη των 
μαλλιών. Tο σαμπουάν Shampooing 
Fortifiant, κατάλληλο για καθημε-
ρινή χρήση, χαρίζει όγκο και λάμψη, 
και μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα 
με οποιαδήποτε θεραπεία για τριχό-
πτωση. H Lotion Antichute από την 
ίδια σειρά, δίνει επιπλέον ενίσχυση 
στις ρίζες, προσφέροντας θρέψη και 
διεγείροντας την ανάπτυξή τους.

> LIVERCARE ΑΠΟ ΤΗ ΗEALTH AID 

Η απαραίτητη φροντίδα 
για το συκώτι

> ΤUMBIOTIX ΑΠΟ ΤΗΝ DOUNI HEALTH PRODUCTS ΑΕ 

Για τη μείωση των φουσκωμάτων

Με σύνθεση από βότανα (γαϊδουρά-
γκαθο, αγριοράδικο, αγκινάρα κ.ά.) και 
αμινοξέα, συμβάλλει με φυσικό τρόπο 
στη διατήρηση της υγείας του συκω-
τιού, απομακρύνοντας τοξίνες και 
άχρηστες ουσίες, βελτιώνοντας την 
ηπατική λειτουργία και προσφέροντας 
αντιοξειδωτική δράση. Απαραίτητο 
σε όσους έχουν καταναλώσει αλκοόλ, 
έχουν φάει ανθυγιεινά και επιθυμούν 
να διατηρήσουν τον οργανισμό τους 
αποτοξινωμένο πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά τις καταχρήσεις των εορτα-
στικών ημερών. 

Ένας στους οκτώ Έλληνες πάσχει από 
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (σπα-
στική κολίτιδα) και υποφέρει από φου-
σκώματα, πόνο στην κοιλιά, μετεωρι-
σμό και γαστρεντερικές διαταραχές, 
ειδικά σε συνθήκες άγχους, στενοχώ-
ριας ή κακής διατροφής. Το TumBiotix 
της Quest είναι ένα εξειδικευμένο προ-
βιοτικό συμπλήρωμα διατροφής, που 
μειώνει τα φουσκώματα, τον τυμπα-
νισμό και τον πόνο στην κοιλιά, βοηθά 
στην ισορροπία της εντερικής χλωρίδας 
και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
εντέρου. Δεν περιέχει λακτόζη, αλάτι, 
μαγιά, σίτο ή γλουτένη και είναι κατάλ-
ληλο για χορτοφάγους και vegans.

> PHARYNDOL SPRAY ΑΠΟ ΤΗΝ BIOAXESS 
PHARMACEUTICALS 

Σπρέι ενάντια στο κρύωμα

> NURIDEEN PLUS ΑΠΟ ΤΗ ΗEALTH AID

To «καλλυντικό» χάπι

> KINISIS PROGEN ΑΠΟ ΤΗΝ TOTAL HEALTH 
SOLUTIONS

Συμπλήρωμα διατροφής 
για το μυοσκελετικό
Συμπλήρωμα διατροφής 3ης γενιάς, σε πόσιμη μορφή, βοηθά στην 
πρόληψη και την ανάκαμψη του μυοσκελετικού συστήματος από μυϊ-
κούς τραυματισμούς (θλάσεις, τενοντίτιδες κ.ά.), σκελετικούς τραυ-
ματισμούς (κατάγματα, εξαρθρώσεις κ.ά.) και εκφυλιστικές παθήσεις 
(οστεοαρθρίτιδα, σαρκοπενία κ.ά.). 
Ενισχύει σημαντικά τη μυϊκή μάζα 
του οργανισμού, αυξάνει το πάχος 
και την ελαστικότητα του χόνδρου, 
προσφέρει αντιοξειδωτική και 
αντιφλεγμονώδη δράση, και επι-
ταχύνει τον χρόνο αποθεραπείας 
μετά από εγχειρήσεις και τραυμα-
τισμούς του μυοσκελετικού.

> PROBI DIGESTIS ΑΠΟ ΤΗΝ BIOAXESS
PHARMACEUTICALS

Για το Σύνδρομο Ευερέθιστου 
Εντέρου

> SUPERFOODS ΑΠΟ ΤΗΝ OSTEOAID

Για τον πόνο και τη δυσκαμψία

> LAVILON ΑΠΟ ΤΗΝ CASTALIA

Εντατική φροντίδα των μαλλιών

Πολυβιταμίνη Wellteen Her για κορίτσια 
13-19 ετών
Με σίδηρο και βιταμίνες Β, που μειώνουν την 
κόπωση και συμβάλλουν στην καλύτερη συγκέ-
ντρωση και απόδοση στο διάβασμα, βιταμίνη 
C και ψευδάργυρο, για δυνατό ανοσοποιητικό, 
Cranberry, για υγιές ουροποιητικό, και εκχύ-
λισμα σταφυλιού, βιοτίνη, σελήνιο και ψευ-
δάργυρο για υγιή μαλλιά, δέρμα και νύχια, 
το Wellteen Her προσφέρει εξειδικευμένη 
υποστήριξη στα έφηβα κορίτσια με 1 μόνο 
ταμπλέτα την ημέρα. Δεν περιέχει γλουτένη, 
αλάτι, μαγιά, τεχνητά χρώματα και συντηρητικά.

Πολυβιταμίνη Wellteen Him για αγόρια 
13-19 ετών
Με Q10, καρνιτίνη και βιταμίνες Β, που δίνουν 
μέγιστη ενέργεια, σίδηρο και παντοθενικό 
οξύ (B5), για καλύτερη συγκέντρωση και 
απόδοση στο διάβασμα, βιταμίνη C, ψευδάρ-
γυρο και λυκοπένιο, για δυνατό ανοσοποιη-
τικό, και βιταμίνη D και μαγνήσιο για την υγεία 
των οστών και των μυών, το Wellteen Him 
προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη στα 
έφηβα αγόρια με 1 μόνο ταμπλέτα την ημέρα. 
Δεν περιέχει γλουτένη, αλάτι, μαγιά, τεχνητά 
χρώματα και συντηρητικά.

Τρία σε ένα απαραίτητα προϊόντα, για όλη την οικογένεια, για μέγι-
στη οικονομία: • Emergency Aloe Spray, με 87% ενεργή Αλόη, ιδα-
νικό για ανακούφιση δερματικών παθήσεων, εγκαυμάτων, έκθεσης στον 
ήλιο, ψωρίασης και μυκητιάσεων. • Aloe All Purpose Cream, με 72% 
ενεργή Αλόη, υαλουρονικό, έλαιο 
ροδιού και βούτυρο καριτέ, που ενυ-
δατώνουν το δέρμα. • Aloe Gel 
Concentrate, με >80% ενεργή 
Αλόη, εκχυλίσματα σύμφυτου, 
μελισσόχορτου και πράσινου τσα-
γιού και προβιταμίνη Β5, για ακμή, 
ψωρίαση, έρπητα, ξηροδερμία, ερε-
θισμούς και δερματικές παθήσεις.

Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής 
και για τους χειμερινούς μήνες, 
όταν η επιδερμίδα εκτίθεται στο 
κρύο και τον αέρα, συνδυάζει κολ-
λαγόνο, υαλουρονικό, αντιοξειδω-
τικά και Silica, που συμβάλλει στην 
παραγωγή κολλαγόνου από την 
επιδερμίδα. Βοηθά ως «λευκα-
ντικό» των πανάδων και των χρω-
ματικών κηλίδων, διορθώνει τις 
λεπτές ρυτίδες, προστατεύει από 
την πρόωρη γήρανση, με την επι-
δερμίδα να παραμένει λαμπερή, 
νεανική, ελαστική και γεμάτη δρο-
σιά. Κατάλληλο για γυναίκες και 
άνδρες.

LINKED WHAT’S NEW

> WELLTEEN HER ΚΑΙ WELLTEEN HIM ΑΠΟ ΤΗΝ DOUNI HEALTH PRODUCTS

Για εφήβους 13-19 ετών
> LITINAS ALOE ΑΠΟ ΤΗ LITINAS

Το Φαρμακείο του σπιτιού 

Ένα καινοτόμο, 100% φυσικό προϊόν, 
με τοπική αντι-ική δράση, καταστέλ-
λει τη φαρυγγοαμυγδαλίτιδα και ανα-
κουφίζει άμεσα από τον πονόλαιμο. 
Έχει τιμηθεί με το Βραβείο της Γαλλι-
κής Ακαδημίας Επιστημών και 
η αποτελεσματικότητά του είναι εξαι-
ρετική από την πρώτη κιόλας χρήση. 
H δοσολογία του είναι 4 ψεκασμοί 
κάθε 30 λεπτά στις πρώτες 2 ώρες 
και στη συνέχεια 4 ψεκασμοί κάθε 
6-8 ώρες, μέχρι την αποδρομή των 
συμπτωμάτων. Για τα παιδιά, κυκλο-
φορεί το Pharyndol Spray Kid.
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Αναζητήστε τα προϊόντα 
CASTALIA στα φαρμακεία κι 

επωφεληθείτε από τις γιορτινές 
προσφορές.



Το Meritene® Vitachoco είναι ένα απολαυστικό συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή σοκολάτας. 
Αποτελεί πηγή Βιταμινών A, C, B6, B12, σιδήρου και ψευδαργύρου που συμβάλλουν 
στη φυσιολογική λειτουργία του Ανοσοποιητικού Συστήματος, στo πλαίσιo ενός δραστήριου 
και υγιεινού τρόπου ζωής. 

*Μέγιστη Κατανάλωση
2-3 σοκολατάκια την ημέρα (10-15gr).

Ανακαλύψτε το νέο τρόπο λήψης βιταμινών και ανόργανων συστατικών!

Αποκλειστική Διάθεση στην Ελλάδα:

Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του Δικτύου Pharma PLUS

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

ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ

www.pharmapluspharmacies.gr    

 pharmapluspharmacies.gr 

ΑΤΤΙΚΗ: • ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΑΝΌΠΌΥΛΌΣ ΓΕΏΡΓΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΌΥ 142, ΤΗΛ.: 210 5452717 • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΌΥΜΑΣ Π. ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ, ΔΕΛΦΏΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΌΣ ΓΕΡΑΣΙΜΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., 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 • ΑΛΙΜΟΣ ΚΌΦΦΑ ΕΛΕΝΗ, Λ. ΙΏΝΙΑΣ 171, ΤΗΛ.: 210 9922720 • 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 64102906 /  
ΝΕΟ  ΚΙΤΣΙΌΥ ΕΒΙΤΑ, ΜΕΣΌΓΕΙΏΝ 12 (ΠΛΗΣΙΌΝ ΠΥΡΓΌΥ ΑΘΗΝΏΝ), ΤΗΛ.: 210 7700776 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΏΝΣΤΑ ΙΏΑΝΝΑ, Λ. ΑΡΓΥΡΌΥΠΌΛΕΏΣ 19, ΤΗΛ.: 210 9923779 / ΛΥΜΠΕΡΌΠΌΥΛΌΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΌΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΌΥ 18, ΤΗΛ.: 

210 9942544 • ΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΌΣ ΗΡ. ΧΑΡΙΛΑΌΣ, ΒΑΚΧΌΥ 28, ΤΗΛ.: 210 8970649 / ΒΑΡΗ ΚΌΛΑΖΑ ΕΙΡΗΝΗ, 3Ό ΧΛΜ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΌΡΏΠΙΌΥ, ΤΗΛ.: 210 9653312 • 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 / 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 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΌΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ό.Ε., ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 / ΜΠΑΡΚΑ Δ. ΕΥΦΡΌΣΥΝΗ, ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥ 11 & ΑΛΚΥΌΝΗΣ, ΤΗΛ.: 210 9846850 • 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 • ΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΌ ATHENS 
HEART, ΠΕΙΡΑΙΏΣ 180, ΤΗΛ.: 210 3454700 • 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 / ΜΑΡΤΣΌΥΚΑΣ ΙΏΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΓΕΏΡΓΙΌΥ 27 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ, ΤΗΛ.: 210 6858555 • 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 ΑΘΑΝΑΣΙΌΣ ΙΚΕ, ΠΌΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 39962 / ΤΣΙΌΤΣΙΌΣ ΑΘΑΝΑΣΙΌΣ Ό.Ε., ΣΠΥΡΙΔΗ 28 & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΌΣ, ΤΗΛ.: 24210 20201 • ΔΡΑΜΑ: ΧΡΙΣΤΌΠΌΥΛΌΣ 
ΣΤΕΡΓΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑΣ 49, ΤΗΛ.: 25210 39715 / ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΙΛΙΠΠΌΥ 14, ΤΗΛ.: 25210 31122 • 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 / ΝΕΟ  ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ 116, ΤΗΛ.: 2310 277655 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΔΕΛΦΏΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 
ΔΙΌΝΥΣΙΑ ΚΑΡΤΑΛΗ-ΖΏΙΔΌΥ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΤΗΛ.: 2310 919424 • ΣΙΝΔΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΛΏΡΌΣ Θ. - ΦΛΏΡΌΣ Γ. Ό.Ε., ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΌΥ 20Α, ΤΗΛ.: 2310 798394 • 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: ΜΙΧΑΛΌΠΌΥΛΌΥ ΏΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., 
ΑΡΙΣΤΌΜΕΝΌΥΣ 51, ΤΗΛ.: 27210 21214 / ΜΙΧΑΛΌΠΌΥΛΌΥ ΝΙΚΌΛΕΤΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΓΕΡΜΑΝΌΥ 3, ΤΗΛ.: 27210 20757 • 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.: 2810 310222 / ΛΙΌΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΏΤΗ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΒΑΝΣ 45, ΤΗΛ.: 2810 
344753 / ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ό. Ό.Ε., ΣΜΠΏΚΌΥ & ΛΕΥΘΕΡΑΙΌΥ Λ. 8, ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ, ΤΗΛ.: 2811 103195 • ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΌΥΗΛ, ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΌΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 
• ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΙΏΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ, Λ. ΚΌΥΝΤΌΥΡΙΏΤΌΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 • ΛΑΜΙΑ: ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, BΥΡΏΝΌΣ 3, ΤΗΛ.: 22310 26098 • ΛΑΡΙΣΑ: ΓΕΡΌΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΘΏΜΑΗ, 
ΠΑΝΑΓΌΥΛΗ 18, ΤΗΛ.: 2410 256919 • ΦΑΡΣΑΛΑ ΘΕΌΧΑΡΌΠΌΥΛΌΣ Β. Ν. & ΣΙΑ Ό.Ε., Μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ 7, ΤΗΛ.: 24910 22342 • 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



με τη χρήση της  

Mοναδικές προσφορές

www.pharmapluspharmacies.gr     pharmapluspharmacies.gr 

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

ΝΕΟ! 
ZIPPO                  
ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Με ασφαιρικούς φακούς που 
διασφαλίζουν τέλεια περιφερειακή 
όραση και σκελετό κατασκευασμένο 
από υποαλλεργικά υλικά,  
ιταλικού design.

€ 13,95
€ 12,00

ΝΕΟ! 
PHYSIODOSE                                                
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ                                     
Για τον καθαρισμό της μύτης,  
των ματιών και των αυτιών. 
Ενδείκνυται από τη γέννηση. 

Αμπούλες των 5ml 
30+30 αμπούλες ΔΩΡΟ

€ 12,30
€ 7,38

MÖLLER’S            
ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ 
Νορβηγικό μουρουνέλαιο Αρκτικού 
κύκλου MÖLLER’S. Συνδυασμός φυσικών 
ω-3 λιπαρών οξέων με βιταμίνες D3,  
A και Ε. Mε ευεργετικές επιδράσεις στην 
καρδιά, το κυκλοφορικό, την εγκεφαλική 
λειτουργία και την όραση. 
Σε 3 γεύσεις: Lemon, 
Natural, Tutti Frutti. 

250 ml

€ 19,85 
€ 15,88

SOMATOLINE                        
COSMETIC                                                                                                              
Ολοκληρωμένη Φροντίδα 
Αδυνατίσματος για σμιλευμένη 
σιλουέτα!

€ 88,50
€ 55,75

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

Στο Δίκτυο Φαρμακείων 

Τιμή 
Γνωριμίας

-20%

-37% -40%

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ




