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ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Pharma PLUS
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ +plus card

Μαλλιά κάτω 
από τον ήλιο

Πώς θα τα διατηρήσουµε υγιή και λαµπερά, 
σελ. 32

Αδυνατείτε να 
αδυνατίσετε;

Αυτό νιώθουν και πολλοί άλλοι, 
σελ. 12

Aπολαύστε ένα
ανέµελο καλοκαίρι!
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Το καλοκαίρι επιτέλους έφτασε. Μια εποχή τόσο τραγουδισµένη και, για τους περισσότερους, τόσο 
αγαπηµένη. Ίσως γιατί είναι συνδεδεµένη µε την ανεµελιά των παιδικών µας χρόνων και των πολύµη-
νων ξένοιαστων διακοπών µας. Ίσως γιατί είναι συνδεδεµένη µε τη θάλασσα, τον ήλιο, τον αέρα και 
τον γαλανό ουρανό, όπως µας λέει ο σπουδαίος ποιητής µας Κώστας Καβάφης. Όλα µαζί και το καθένα 
ξεχωριστά είναι αστείρευτες πηγές ζωής, ευεξίας και καλής διάθεσης.

Pharma PLUS σηµαίνει Υγεία, Οµορφιά και Ευεξία, και γι’ αυτό στην πλούσια ύλη του καλοκαιρινού 
µας τεύχους θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα θέµατα. Στην ενότητα της Υγείας, το βασικό µας άρθρο 
είναι αφιερωµένο στις βιταµίνες του συµπλέγµατος Β, που αποτελούν το «κλειδί» για τον µεταβολισµό 
µας και την ενεργοποίησή του, τη σωστή λειτουργία του οποίου επιβαρύνει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, 
µε τους γοργούς ρυθµούς και το καθηµερινό στρες. Το εµπεριστατωµένο άρθρο επιµελήθηκε ο φαρ-
µακοποιός Νίκος Μποτονάκης, από το φαρµακείο του Παναγιώτη Χαϊµαλά, µέλος του ∆ικτύου Pharma 
PLUS, στο Αιγάλεω.

Στις επόµενες σελίδες διαβάστε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη µακροβιοτική δίαιτα, µια χορτοφα-
γική διατροφή που έχει τις βάσεις της στο yin-yang. Όπως λέει και το όνοµά της, ελληνικής προέλευσης 
(µακρύς + βίος), αφορά τη διατροφή που οδηγεί στη «µεγάλη διάρκεια βίου» και µας µαθαίνει µικρά 
µυστικά για την τεχνική της µεγάλης διάρκειας ζωής, την τέχνη της αναζωογόνησης.

Οι διακοπές µε τα παιδιά είναι µια µεγάλη… πρόκληση, όµως µε τη σωστή οργάνωση µπορούµε να 
απολαύσουµε µαζί τους ποιοτικό χρόνο, κάτι που τόσο πολύ επιθυµούµε. Ακολουθήστε τις χρήσιµες 
συµβουλές του επόµενου άρθρου και φύγετε για παραλία µε σώας τας φρένας!!! Η ενότητα της Υγείας 
ολοκληρώνεται µε εύκολες ασκήσεις στην παραλία, για να έχετε όµορφη σιλουέτα όλο το καλοκαίρι.

Στην ενότητα της Οµορφιάς, το βασικό άρθρο αφορά τις συµβουλές σχετικά µε τα συµπληρώµατα δια-
τροφής που θεωρούνται απαραίτητα για την παραλία. Συµπληρώµατα που θα σας βοηθήσουν να προστα-
τευθείτε από το έγκαυµα, να πάρετε χρώµα και να διατηρήσετε τον οργανισµό σας πλούσια ενυδατωµένο.

Επίσης, διαβάστε τι πρέπει να κάνετε το καλοκαίρι εάν έχετε λιπαρό πρόσωπο, πόσο πολύτιµο είναι το 
νερό για το σώµα και την οµορφιά µας, καθώς και για τις νέες τάσεις σε µαλλιά και µακιγιάζ.

Στα νέα της Pharma PLUS διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του φαρµακοποιού Πέτρου 
Καζιάνη, που διατηρεί φαρµακείο µέλος του ∆ικτύου στην όµορφη Κέρκυρα.

Για εµάς στη Pharma PLUS, στόχος είναι να σας δίνουµε χρήσιµες και αξιόπιστες συµβουλές κάθε εποχή 
του χρόνου. Και αυτό το καλοκαίρι, σας περιµένουµε στα φαρµακεία του ∆ικτύου για όλες τις απαραί-
τητες οδηγίες και προϊόντα, προκειµένου να φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές πανέτοιµοι και 
πλήρως εξοπλισµένοι. Αναζητήστε στα φαρµακεία µας τα πάντα για την αντηλιακή προστασία, την προ-
στασία από τα τσιµπήµατα, τη διατήρηση της όµορφης σιλουέτας και πολλά άλλα, στις καλύτερες τιµές!

Τέλος, έχουµε ένα ακόµα νέο, αποκλειστικά για εσάς τους πιστούς πελάτες των φαρµακείων του ∆ικτύου 
Pharma PLUS. Σας προσκαλούµε να κατεβάσετε τη νέα πρωτοποριακή εφαρµογή για κινητό και tablet 
Pharma PLUS App! Μέσω της εφαρµογής αυτής, µπορείτε να παρακολουθείτε άµεσα τους πόντους 
στην κάρτα σας +plus card, να µαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές µας, ενώ θα κάνετε χρήση 
τριών νέων λειτουργιών: υπενθύµιση λήψης φαρµάκου, ηµερολόγιο έµµηνου κύκλου και διαδραστικός 
χάρτης µε τα πλησιέστερα φαρµακεία του ∆ικτύου Pharma PLUS.

Και µην ξεχνάτε, χρησιµοποιώντας την κάρτα πελάτη +plus card του ∆ικτύου Pharma PLUS, κερδίζετε 
πόντους σε κάθε σας αγορά.

EDITORIAL

Εκδότης
∆ίκτυο Φαρµακείων Pharma PLUS

Υπεύθυνη Ύλης 
Ιωάννα Λάβδα

Φωτογραφίες 
shutterstock, Σταµάτης Καταπόδης 

Editorial Management
∆ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας
Οµίλου Lavipharm

Επιµέλεια-∆ηµιουργικός 
Σχεδιασµός 
The Media Workshop 
Sinc

Ιδιοκτήτρια Εταιρεία

Α.Ε. 

Μέλος του Οµίλου 

Οδός Αγίας Μαρίνας, 
Τ.Θ.: 59, Τ.Κ.: 19002, Παιανία Αττικής
Tηλ.: 210 6691804, fax: 210 6691819 
e-mail: pharmaplus@lavipharm.com
URL: www.pharmapluspharmacies.gr

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στέλιος Μουσαµάς 
Γενικός ∆ιευθυντής Pharma PLUS

Σας ευχόµαστε καλό Καλοκαίρι, µε ξεκούραση και χαλάρωση! 
Ραντεβού τον Σεπτέµβρη!

«Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα µας ψάλλει,
τραγούδι που έκαµαν τρεις ποιηταί µεγάλοι,
ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός». [Κ.Π. Καβάφης]
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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:

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

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

 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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την καλή λειτουργία της καρδιάς, καθώς και τη φυ- 
σιολογική ψυχολογική λειτουργία. Οι σηµαντικότε-
ρες εκδηλώσεις ανεπάρκειας Β1 είναι η απώλεια 
βάρους, η ανορεξία, η δυσκοιλιότητα, οι ενοχλή-
σεις εντέρου και οι διαταραχές ύπνου. 

Η έλλειψή της προκαλεί και αίσθηµα κόπωσης, 
αδυναµία µνήµης και συγκέντρωσης, και µπορεί να 
οδηγήσει στη νόσο µπέρι-µπέρι (πολυνευρίτιδα). 

Β2 – Ριβοφλαβίνη 
Η βιταµίνη Β2, ή ριβοφλαβίνη, είναι αναγκαία για 
την παραγωγή αντισωµάτων, την παραγωγή των 
λευκών και ερυθρών αιµοσφαιρίων, καθώς και για 
την καλή υγεία της επιδερµίδας και των µατιών. 
Συµµετέχει επίσης στην παραγωγή της θυροξίνης 
από τον θυρεοειδή αδένα.

Η έλλειψή της µπορεί να προκαλέσει σµηγµα-
τορροϊκή δερµατίτιδα, πληγές και ερεθισµό στα 
χείλη, καθώς και κάψιµο ή ερεθισµό των µατιών.

Β3 – Νιασίνη 
Η βιταµίνη Β3, ή αλλιώς νιασίνη, διαδραµατίζει 
ουσιαστικό ρόλο στον µεταβολισµό. Βοηθά τον 
οργανισµό να επεξεργαστεί σωστά τα λιπαρά και 

τις πρωτεΐνες, ενώ συµβάλλει στην οµαλή διαδι-
κασία της πέψης. Ευνοεί τη σύνθεση του χολικού 
άλατος, το οποίο είναι απαραίτητο για την πέψη των 
λιπιδίων και τ£ν απορρόφηση των λιποδιαλυτών 
θρεπτικών ουσιών (βιταµίνες Α, D, E, K). Επίσης, 
ρυθµίζει τη σύνθεση των ορµονών, όπως η κορ-
τιζόνη, η θυροξίνη και η ινσουλίνη. 

Η βασικότερη ασθένεια που οφείλεται σε µεγάλη 
έλλειψη της Β3 είναι η πελάγρα. Μικρού µεγέθους 

6
10

∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Τι είναι η περίφηµη 
Μακροβιοτική ∆ίαιτα;

ΠΑΙ∆Ι
∆ιακοπές µε 
τα παιδιά.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Αδυνατείτε να 
αδυνατίσετε;

FITNESS
Παραλία: Το νέο 
γυµναστήριο.

12 16 20

Οι βιταµίνες του 
συµπλέγµατος 
Β είναι το 
«κλειδί» για τον 
µεταβολισµό.

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ:

Γράφει ο 
φαρµακοποιός του 

∆ικτύου Pharma 
PLUS Νίκος 

Μποτονάκης, 
από το φαρµακείο 

Χαϊµαλά στο 
Αιγάλεω.

∆
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

Το φάσµα των 
συµπληρωµάτων Β
και τα οφέλη τους

∆εν έχουν ονοµάσει άδικα τη βιταµίνη Β «βιταµίνη 
της ευτυχίας», καθώς είναι ζωτικής σηµασίας για 
να νιώθουµε ευεξία και ισορροπία. Γι’ αυτό δεν 
πρέπει να αµελούµε να προσλαµβάνουµε την απα-
ραίτητη ποσότητα από τις τροφές (λαχανικά, µπα-
νάνα, πατάτες, κοτόπουλο, κρόκος αυγού, καρύδια, 
σαρδέλα) ή σε µορφή δισκίου, επιλέγοντας από τη 
µεγάλη ποικιλία συµπληρωµάτων διατροφής στα 
φαρµακεία.

Οι βιταµίνες Β είναι αναγκαίες για την απελευθέ-
ρωση της ενέργειας των τροφών και συµβάλλουν 
στη διατήρηση της υγείας, κυρίως του νευρικού 
συστήµατος, αλλά και του πεπτικού, ενώ βοηθούν 
σηµαντικά στη µείωση του άγχους και της κόπω-
σης. Επίσης, προάγουν την υγεία του δέρµατος, 
των µαλλιών και των νυχιών.

Οι βιταµίνες του συµπλέγµατος Β είναι υδατο-
διαλυτές, δηλαδή µεταφέρονται µε την κυκλο-
φορία του αίµατος, και δεν αποθηκεύονται στο 
σώµα σε σηµαντικές ποσότητες, οπότε η συχνή 
λήψη τους είναι απαραίτητη. Αν και µπορούν να 
ληφθούν και µεµονωµένες, ο τρόπος που δρουν 
στο σώµα είναι κοινά συνδεδεµένος. Γι’ αυτό η 

πλειονότητα των επαγγελµατιών υγείας συνιστά 

τη λήψη συµπληρωµάτων µε όλο το σύµπλεγµα 
των βιταµινών Β.

Β1 – Θειαµίνη 
Η θειαµίνη παίζει κύριο ρόλο στον µεταβολισµό 
των λιπών, των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και 
των σακχάρων. Επίσης, συµβάλλει στην καλή υγεία 
και την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος, µέσω 
της σύνθεσης της ακετυλοχολίνης. Ευνοεί επίσης 
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ελλείψεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν κούραση, 
κατάθλιψη και απώλεια µνήµης.

Β5 – Παντοθενικό οξύ  
Η βιταµίνη Β5 βιοσυντίθεται στο έντερο του ανθρώ-
που και συναντάται σε διάφορα όργανα στο σώµα 
(ήπαρ, επινεφρίδια, νεφρά, καρδιά, εγκέφαλος). 
Συµµετέχει στην καύση των υδατανθράκων και την 
παραγωγή ενέργειας. Βοηθά επίσης στην ανάπτυξη 
του σώµατος και την παραγωγή αντισωµάτων, ενώ 
πιστεύεται ότι αποτρέπει τη γήρανση του δέρµα-
τος. Καλείται και βιταµίνη αντι-στρες, αφού παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη σύνθεση των ορµονών του 
στρες, και κυρίως της κορτιζόλης.

Η κόπωση, η ανησυχία, η κεφαλαλγία, η ζαλάδα 

και η απώλεια όρεξης σχετίζονται κατά κανόνα µε 
µικρές ελλείψεις σε βιταµίνη Β5. 

Β6 – Πυριδοξίνη 
Είναι αναγκαία για τον µεταβολισµό των αµινο-
ξέων, τη σύνθεση πρωτεϊνών και την παραγωγή 
ερυθρών αιµοσφαιρίων. Βοηθά στον συγχρονι-
σµό των µυϊκών κινήσεων (κράµπες, µούδιασµα 
και σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα), τη διατήρηση 
ενός υγιούς νευρικού συστήµατος, καθώς και στη 
φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για τις γυναίκες, καθώς συµβάλλει στη 
ρύθµιση των ορµονών κατά τη διάρκεια της προ-
εµµηνορρυσιακής περιόδου.

Η έλλειψή της µπορεί να προκαλέσει αναιµία, 
εξανθήµατα, σκασµένα χείλη και πρησµένη γλώσσα.

Β12 – Κοβαλαµίνη 
Η Β12 είναι απαραίτητη για τη σύνθεση του DNA, 
των ερυθρών και λευκών κυττάρων του αίµατος, 
την αναπαραγωγή των κυττάρων και την αιµοποί-
ηση. Συµβάλλει στην καλή λειτουργία του νευρι-
κού συστήµατος, καθώς διαδραµατίζει σηµαντικό 
ρόλο στον σχηµατισµό και τη συντήρηση της µυε-
λίνης των νεύρων. Έρευνες αποδεικνύουν τη χρη-
σιµότητά της στη βελτίωση της συγκέντρωσης και 
της µνήµης, καθώς και στη µείωση νευρολογικών 
διαταραχών.

Η ανεπάρκειά της οδηγεί στην εµφάνιση µακρο-
κυτταρικής και µεγαλοβλαστικής αναιµίας, χρό-
νιας κόπωσης, κατάθλιψης, απώλειας βάρους και 
ανορεξίας. Άτοµα που ακολουθούν χορτοφαγική 
ή vegan διατροφή είναι σηµαντικό να λαµβάνουν 

συµπλήρωµα βιταµίνης Β12, καθώς η κύρια πηγή 
της βρίσκεται στο κρέας. 

 
Β9 – Φυλλικό οξύ 
Η Β9, ή γνωστή ως φυλλικό οξύ, συµµετέχει στη 
σύνθεση του DNA, λειτουργία απαραίτητη για τον 
κυτταρικό πολλαπλασιασµό, ιδιαίτερα στην κύηση 
και τη νηπιακή ηλικία. Χορηγείται απαραιτήτως στο 
πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης, για προφύλαξη 
από δυσπλασίες του νευρικού σωλήνα και για την 
υγιή ανάπτυξη του εµβρύου. Η έλλειψή της µπο-
ρεί να εκδηλωθεί µε πονοκεφάλους, ταχυκαρδία 
και διαταραχές συµπεριφοράς, ενώ η έλλειψή της 
κατά την εγκυµοσύνη µπορεί να προκαλέσει γεν-
νητικές ανωµαλίες, όπως δισχιδή ράχη.

Β7 – Βιοτίνη 
Η βιοτίνη είναι απαραίτητη για τη σύνθεση των 
αµινοξέων, τη σύνθεση των λιπαρών οξέων και 
τον µεταβολισµό του νευρικού ιστού, καθώς και 
για την υγεία του δέρµατος και των νυχιών. Επί-
σης, παίζει σηµαντικό ρόλο στην καλή υγεία των 
µαλλιών. Τα συµπτώµατα της έλλειψης βιοτίνης 
αφορούν το δέρµα και τα µαλλιά (σµηγµατορροϊκή 
δερµατίτιδα, ξηροδερµία, αλωπεκία), αλλά είναι 
δυνατόν να παρατηρηθούν και νευρολογικές δια-
ταραχές, εξάντληση, πόνοι στους µυς, ανορεξία, 
εξανθήµατα, τριχόπτωση και ναυτία.

Παρα-αµινοβενζοϊκό οξύ (ΡΑΒΑ)  
Το PABA, στην πραγµατικότητα, δεν είναι βιτα-
µίνη, αλλά αποτελεί µέρος της δοµής του φυλ-
λικού οξέος. Το PABA φαίνεται να εµπλέκεται 
στον µεταβολισµό των αµινοξέων και των ερυ-
θροκυττάρων. 

Η έλλειψή του µπορεί να οδηγήσει σε παθο-
λογικές καταστάσεις του δέρµατος, όπως λεύκη 
(απώλεια του χρωµατισµού του δέρµατος), έκζεµα 
ή ευερεθιστικότητα, αλλά και σε κατάθλιψη. 

Χολίνη και Ινοσιτόλη 
Η ινοσιτόλη λειτουργεί άµεσα µε τη χολίνη. Και 
οι δύο παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην κυτ-
ταρική υγεία και τον µεταβολισµό. 

Η ανεπάρκειά τους οδηγεί σε αρτηριοσκλή-
ρωση, υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και δυσλει-
τουργία του ήπατος και των νεφρών, ενώ στα 
έµβρυα η έλλειψή τους έχει δυσµενή επίδραση 
στην ανάπτυξή τους.
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και τα λαχανικά της οικογένειας των Σολανιδών 
(ντοµάτες, πατάτες, πιπεριές, µελιτζάνες). Επίσης, 
δεν δέχεται το αλκοόλ, τα ανθρακούχα ποτά, τον 
καφέ, τον χυµό φρούτων, όπως και το πολύ νερό. 

Ο τρόπος που τρώµε
Εκτός από τα είδη των τροφίµων που επιτρέπεται 
να τρώµε, υπάρχουν και άλλοι κανόνες που σχετί-
ζονται µε το γιν-γιανγκ. Το γιν αντιπροσωπεύει τις 
παθητικές φυσικές δυνάµεις και περιλαµβάνει τα 
λαχανικά, ενώ το γιανγκ αντιπροσωπεύει τις ενερ-
γητικές δυνάµεις και περιλαµβάνει τα δηµητριακά. 
Γιν και γιανγκ πρέπει πάντα να σερβίρονται µαζί.

Πριν φάει κάποιος, πρέπει να εκφράσει την 
ευγνωµοσύνη του για το πιάτο που έχει µπρο-
στά του. Κάθε µπουκιά πρέπει να µασηθεί του-
λάχιστον 50 φορές, προκειµένου να βοηθηθεί η 
χώνεψη, πρακτική που ήδη προτείνει το mindful 
eating (mindfulness ονοµάζεται ο σύγχρονος δια-
λογισµός που εφαρµόζεται στη ∆ύση), αλλά και 
όλοι σχεδόν οι διατροφολόγοι. Αποθαρρύνεται η 
υπερφαγία, καθώς πρέπει να τρως µόνον αν πει-

νάς και να σταµατάς όταν νιώθεις πλήρης.
Αποθαρρύνεται επίσης η χρήση φούρνου µικρο-

κυµάτων και ηλεκτρικών εστιών στην προετοιµα-
σία του γεύµατος. Το φαγητό πρέπει να ετοιµάζεται 
και να σερβίρεται σε πήλινα ή ανοξείδωτα σκεύη. 

Τα οφέλη
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Η µακροβιοτική δια-
τροφή, όπως και άλλες χορτοφαγικές δίαιτες, 
αποδεδειγµένα µειώνει τον κίνδυνο καρδιακών 
νοσηµάτων και του διαβήτη. Επιπλέον, η αντιφλεγ-
µονώδης δράση των λαχανικών και των οσπρίων 
µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο χρόνιων παθή-
σεων, ενώ ενδέχεται να ελαττώνει τις πιθανότη-
τες εµφάνισης καρκίνου του στήθους, καθώς είναι 
δυνατόν να περιορίσει τα επίπεδα των οιστρογό-
νων στις γυναίκες. 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: Η µακροβιοτική διατροφή µπο-
ρεί να προκαλέσει απώλεια βάρους, αφού τα επε-
ξεργασµένα τρόφιµα και τα πλούσια σε λιπαρά 
γεύµατα αντικαθίστανται από λαχανικά. 
MINDFUL EATING: Καθώς απαιτεί από εµάς να 
µασάµε κάθε µπουκιά αρκετές φορές και να σχε-
διάζουµε ένα όµορφο και ισορροπηµένο πιάτο, 
έχουµε µια πιο θετική σχέση µε το φαγητό.

Tι είναι η 
µακροβιοτική 
διατροφή; 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Καθώς η ιατρική συνδέει όλο και περισσότερες 
ασθένειες µε τον µοντέρνο τρόπο ζωής και τη δίαιτα, 
αναβιώνει το ενδιαφέρον για τη διατροφή που έχει 
τις βάσεις της στο γιν-γιανγκ.

H ιδανική 
αναλογία: 60% 
δηµητριακά 
ολικής άλεσης, 
30% λαχανικά,
10% όσπρια, 
τόφου ή 
λαχανικά 
θαλάσσιας 
προέλευσης.

Η µακροβιοτική διατροφή σκοπό έχει να φέρει σε 
ισορροπία τον οργανισµό, εφαρµόζοντας το γιν-
γιανγκ σε όλες τις πτυχές της ζωής: στην άσκηση, 
την ψυχική υγεία και τη διατροφή. 

Τι µπορούµε να τρώµε
Πρόκειται για µια χορτοφαγική διατροφή, που ορί-
ζει να τρώµε οργανικά δηµητριακά ολικής άλεσης, 
λαχανικά και όσπρια. Η ιδανική αναλογία είναι 60% 
δηµητριακά ολικής άλεσης, 30% λαχανικά και 10% 
όσπρια, τόφου ή λαχανικά θαλάσσιας προέλευσης 
(φύκια). Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, φρούτα και 
ξηροί καρποί προτείνονται µία έως τρεις φορές την 
εβδοµάδα. Μπορούµε να χρησιµοποιούµε βότανα 
για τη γεύση, ενώ το σιρόπι ρυζιού είναι το µόνο 
γλυκαντικό που επιτρέπεται.

Οι σούπες είναι βασικό συστατικό της µακροβιο-
τικής διατροφής, καθώς πιστεύεται ότι µε τον βρα-
σµό δεν χάνονται οι θρεπτικές ουσίες των τροφών, 
ενώ παράλληλα ευνοείται η διαδικασία της χώνε-
ψης, ειδικά αν οι σούπες σερβίρονται στη θερµο-
κρασία που έχει το ανθρώπινο σώµα (36,6-37,7°C).

Η µακροβιοτική διατροφή απορρίπτει οτιδήποτε 
πικάντικο, τα γαλακτοκοµικά παράγωγα, τα αυγά, 
το κρέας, τη ζάχαρη, τα επεξεργασµένα τρόφιµα 

ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

• Ανεπαρκής 
πρόσληψη 
βιταµινών: 
Υπάρχουν ανησυχίες 
ως προς το πόσο η 
εν λόγω διατροφή 
εξασφαλίζει επαρκή 
πρόσληψη βιταµίνης 
Β12, ωµέγα-3 
λιπαρών οξέων, 
ψευδαργύρου και 
βιταµίνης D.
• ∆υσκολία 
εφαρµογής:
Η µακροβιοτική 
διατροφή δύσκολα 
διατηρείται, 
καθώς απαιτεί 
εξειδικευµένες 
αγορές. Επίσης, 
ακόµη κι αν 
προµηθευτεί κανείς 
όλο το τόφου 
που µπορεί, τι θα 
κάνει όταν είναι 
καλεσµένος σε 
κάποιο άλλο σπίτι, 
σε ένα εστιατόριο 
ή βρίσκεται σε 
διακοπές;

Τα µείον:
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ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μερικές φορές η ψυχή «βαραίνει» το σώµα 
και σαµποτάρει κάθε πρόγραµµα διατροφής  
που έχει στόχο την απώλεια βάρους.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

∆εν είστε οι µόνοι
Αδυνατείτε να αδυνατίσετε;

ότι σφύζετε από υγεία και ότι δεν χάνετε βάρος 
για τον προφανή λόγο: τρώτε περισσότερο απ’ όσο 
χρειάζεται ο οργανισµός σας. 

Για να χάσουµε βάρος, πρέπει όχι µόνο να προ-
σλάβουµε λιγότερες θερµίδες, αλλά και να κάψουµε 
µέρος αυτών, αυξάνοντας τη σωµατική µας δρα-
στηριότητα και πηγαίνοντας ενάντια στη φύση µας 
που δεν αγαπά τις αλλαγές. Όλοι έχουµε προσέξει 
ότι στην αρχή της δίαιτας χάνουµε εύκολα βάρος, 
γιατί ο οργανισµός «ξαφνιάζεται» και δεν προβάλ-
λει αντίσταση στη νέα συνθήκη. Καθώς όµως τα 
κιλά χάνονται, το σώµα µας παίρνει το µήνυµα ότι 
βρισκόµαστε σε κίνδυνο και ο µεταβολισµός µας 
κόβει ταχύτητα. Σε αυτή την κρίσιµη φάση, η ψυχο-
λογία µας θα κρίνει την πορεία. Άτοµα που απογο-
ητεύονται εύκολα ή ενοχικά θα νιώσουν θλίψη και 
θα στραφούν στην αυτοκαταστροφική υπερφαγία.

Κάθε χειµώνα η ίδια υπόσχεση και κάθε καλοκαίρι 
η ίδια διαπίστωση, µε το βλέµµα στη ζυγαριά: ο 
αγώνας δεν δικαιώθηκε. Τα κιλά όχι µόνο δεν έφυ-
γαν, αλλά έχουν εγκατασταθεί στα επίµαχα σηµεία 
του σώµατος, γεγονός που σας οδηγεί στη λαιµαρ-
γία και την αύξηση του σωµατικού σας βάρους. Η 
υπόθεση «δίαιτα» έχει γίνει φαύλος κύκλος. Έχετε 
επισκεφτεί από ειδικές ιστοσελίδες µέχρι ειδικούς 
επιστήµονες, ενώ οι πιο συνετοί συµβουλευτή-
κατε τον γιατρό σας, ο οποίος σας διαβεβαίωσε 

Στην αρχή 
της δίαιτας 
χάνουµε εύκολα 
βάρος, γιατί 
ο οργανισµός 
«ξαφνιάζεται».
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ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Συναισθηµατική πείνα
Η τροφή είναι το καύσιµό µας και, όταν αυτό λείπει, 
ο οργανισµός υποφέρει. Πεινάµε, αναζητούµε την 
τροφή, την καταναλώνουµε και νιώθουµε ευτυχείς 
και ήρεµοι. Αυτή η ανακούφιση που µας συντρο-
φεύει από την πρώτη στιγµή της ζωής µας, όταν 
γευόµαστε το γάλα ασφαλείς στη µητρική αγκα-
λιά, γίνεται µέσο θεραπείας από το στρες, τον 
θυµό, την ανία, τη θλίψη, τη µοναξιά. Μοιάζει σαν 
η διαδροµή της τροφής (φάρυγγας-οισοφάγος-
στοµάχι) να µην τερµατίζει στο έντερο, αλλά στην 
ψυχή µας. Το φαγητό γίνεται παυσίπονο, αλλά, 
όπως και τα παυσίπονα, έχει δράση µικρής διάρ-
κειας. Χρειάζεται ολοένα και µεγαλύτερη δόση 
για να έχει κανείς το ίδιο αποτέλεσµα. Η Νεοϋ-
ορκέζα διαιτολόγος Marisa SherÄ ζητά από τους 
ασθενείς της να βρίσκονται σε «ετοιµότητα» όταν 
είναι στρεσαρισµένοι ή κουρασµένοι, ώστε να µην 
κατρακυλήσουν.

Επειδή είναι δύσκολο να διαχειριστείτε το συναί-
σθηµά σας, διαχειριστείτε τις αντιδράσεις σας:
• Αγαπηµένο µου ηµερολόγιο. Κρατήστε σηµει-
ώσεις, για να κατανοήσετε τη σχέση σας µε το 
φαγητό. Σε ένα τετράδιο π.χ. περιγράφετε µια 
άσχηµη ηµέρα στο γραφείο, τα συναισθήµατά 
σας και την ακόλουθη συµπεριφορά (κατανάλωση 
σοκολάτας, έφοδος σε αλυσίδα fast food). Γρήγορα 
θα καταλάβετε ότι οι τροφές που σας χαροποιούν 
στιγµιαία σε βάθος χρόνου προκαλούν τις ίδιες ή 
περισσότερο δυσάρεστες σκέψεις. 
• Αναρωτηθείτε «Πεινάω πραγµατικά;». Οι µπα-
λαρίνες λένε «δεν πεινάω, διψάω» και πίνουν ένα 
ποτήρι νερό. Κατανοήστε τη διαφορά µεταξύ πεί-

νας και όρεξης για µια συγκεκριµένη τροφή.
• Αλλάξτε περιβάλλον. Εάν έχετε εγκαταστήσει 
το laptop στο τραπέζι της κουζίνας, είστε καταδι-
κασµένοι να σκέφτεστε το ψυγείο, λόγω κόπωσης 
ή δυσαρέσκειας µε το αντικείµενο της δουλειάς 
σας. Κρατήστε αποστάσεις από τους πειρασµούς!
• Αλλάξτε συνήθειες. Αν η κατανάλωση τροφής 
είναι η αντίδρασή σας στην ανία, φορέστε τα αθλη-
τικά σας και βγείτε για µια έστω ολιγόλεπτη βόλτα, 
για να αλλάξετε παραστάσεις. Η άσκηση είναι η 
σωστή απάντηση στην ερώτηση «τι µε βοηθά να 
χάσω βάρος;». Επιπλέον, θα νιώσετε ευφορία από 
τις ενδορφίνες που κατακλύζουν τον οργανισµό.
• ∆ιαχειριστείτε το στρες. Αν ζείτε παρέα µε 
το άγχος, το σώµα σας το ελέγχεται από την 

κορτιζόλη, την ορµόνη που πυροδοτεί την όρεξη 
ειδικά για ανθυγιεινές τροφές και σνακ. Ήπιοι τρό-
ποι αντιµετώπισής του είναι η άσκηση, ο καλός 
ύπνος και η υγιεινή διατροφή, που προσφέρει 
στον οργανισµό βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοι-
χεία, αλλά και εναλλακτικές µέθοδοι εξισορρό-
πησης πνεύµατος και σώµατος, όπως η γιόγκα 
και ο διαλογισµός. 
• Επιτρέψτε στον εαυτό σας µικρές ατασθαλίες, 
όπως ένα κοµµάτι –ιδανικά µαύρης– σοκολάτας ή 
ένα παγωτίνι, αντί για ολόκληρο παγωτό. Η στέ-
ρηση είναι ένας από τους συνηθέστερους λόγους 
για τους οποίους εγκαταλείπει κάποιος τη δίαιτα.
• Κοιµηθείτε. Ο ανεπαρκής ύπνος (λιγότερο από 
εφτά ώρες) ανεβάζει τις τιµές της κορτιζόλης.

Το φαγητό 
γίνεται 
παυσίπονο, 
αλλά, όπως και 
τα παυσίπονα, 
έχει δράση 
µικρής 
διάρκειας.

• Μειώστε το αλκοόλ. Ένα ποτήρι κρασιού περι-
έχει 120 θερµίδες, ενώ ένα κοκτέιλ 300-400.
• Εκλογικεύστε τις αντιδράσεις σας. ∆εν είναι 
παράλογο να πηγαίνετε στο ψυγείο κάθε φορά 
που τσακώνεστε µε τον σύντροφό σας; 
• Νικήστε την αναβλητικότητα. Η φράση «από 
∆ευτέρα δίαιτα» είναι ανέκδοτο για πολλούς, 
καθώς η ηµέρα έναρξης της ορθής διατροφής 
δεν ξηµερώνει ποτέ. 
• Αποταθείτε σε ειδικό. Μπορείτε να βοηθηθείτε 
από συνεδρίες µε σύµβουλο ψυχικής υγείας ή 
ψυχολόγο, αλλά σε πιο σοβαρές διαταραχές (πρό-
κληση εµετού µετά από γεύµα, κρυφή κατανά-
λωση τροφής κ.ά.) ο πλέον κατάλληλος είναι ο 
ψυχίατρος.

XΡΟΝΙΑ
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι

Το ταξίδι
Οι διακοπές ξεκινούν από το ταξίδι. Στο φορτωµένο 
αυτοκίνητο, το πλοίο, το αεροπλάνο, που εκµηδενίζει 
την απόσταση προς τον αγαπηµένο σας προορισµό, 
αρχίζει η διαδικασία αποφόρτισης από την καθηµερι-
νότητα, αλλά και ο εκνευρισµός της µετάβασης από 
τη γνωστή ρουτίνα σε µια νέα, άγνωστη κατάσταση. 
Τα παιδιά, ειδικά τα µικρότερα, είναι πιο επιρρεπή 
στην γκρίνια, η οποία –όπως όλοι ξέρουµε– είναι 
«µεταδοτική», και γι’ αυτό πρέπει να επιλέξουµε προ-
σεκτικά το µέσο αλλά και τις λεπτοµέρειες του ταξι-
διού. Για παράδειγµα, εάν το παιδί υποφέρει από τη 
ναυτία του ταξιδιώτη, θα πρέπει να έχετε µαζί σας 
τα ειδικά σκευάσµατα ή περικάρπια, που σας έχει 
συστήσει ο παιδίατρος. 

Με πλοίο: Εάν ο τόπος των διακοπών είναι νησί, το 
πιθανότερο είναι να µεταβείτε εκεί µε το πλοίο της 

Οι οικογενειακές διακοπές θεµελιώνουν τη σχέση 
παιδιών-γονέων και αποµακρύνουν τον κίνδυνο για 
µελλοντικούς κραδασµούς κατά την εφηβική ηλικία. 
Μικροί και µεγάλοι περνούν ποιοτικό χρόνο µαζί, 
σε ιδανικές συνθήκες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. 
Αυτές οι στιγµές εγγύτητας θα πρωταγωνιστήσουν 
στις µελλοντικές αναµνήσεις των παιδιών και θα 
γίνουν οι αποσκευές για το ταξίδι της ενήλικης ζωής 
τους. Γι’ αυτό φτιάξτε το πλαίσιο των διακοπών µε 
σωστή οργάνωση, που θα εγγυηθεί ότι θα περάσετε 
εσείς καλά και τα βλαστάρια σας καλύτερα.

Πολλές φιλίες 
έχουν κλονιστεί 
από κοινές 
οικογενειακές 
διακοπές.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Μόνον αν οργανώσετε σωστά τις οικογενειακές 
διακοπές, µπορείτε να µοιραστείτε µε τα παιδιά 
σας την καλοκαιρινή ανεµελιά.

∆ιακοπές µε τα παιδιά
Η οργάνωση σώζει

γραµµής, το οποίο θα είναι υπερπλήρες τον Αύγου-
στο. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να προµηθευτείτε 
νωρίς τα εισιτήρια, εάν δεν θέλετε να ταξιδέψετε 
στο κατάστρωµα. Σε πολύωρα ταξίδια η επιλογή 
της καµπίνας θα σας βγάλει από πολλούς µπελάδες, 
όπως το διαρκές πήγαινε-έλα του παιδιού στα πολυ-
σύχναστα σαλόνια και στους εξωτερικούς χώρους 
του πλοίου, η χρήση κοινής τουαλέτας και το θέµα 
του ύπνου. 
Με ΙΧ αυτοκίνητο: Το οικογενειακό αυτοκίνητο 
είναι το πιο προσφιλές µέσο µεταφοράς: δεν «σαλ-
πάρει», ούτε «απογειώνεται» σε συγκεκριµένες ώρες 
και κάνει στάσεις όποτε το επιθυµούν οι επιβάτες. 
Απαιτεί όµως και αυτό το είδος του ταξιδιού την 
οργάνωση και τον προγραµµατισµό του, ειδικά όσον 
αφορά την ώρα αναχώρησης και τις ενδιάµεσες στά-
σεις, αλλά και τον λεπτοµερή σχεδιασµό της διαδρο-
µής. Για παράδειγµα, εάν το παιδί σας υποφέρει από 
τη ναυτία του ταξιδιώτη, καλό είναι να επιλέξετε τη 
διαδροµή µε τις λιγότερες στροφές, ακόµη και αν 
είναι µεγαλύτερη. Οι στάσεις είναι «υποχρεωτικές» 

για την αποφυγή της κόπωσης όχι µόνο του οδηγού, 
αλλά και των παιδιών, καθώς ακόµη και τα παιδιά 
που είναι εξοικειωµένα µε τις πολύωρες «αυτοκινη-
τάδες» δυσανασχετούν. Εάν το ταξίδι είναι µακρινό, 
σκεφτείτε το ενδεχόµενο της νυχτερινής οδήγησης, 
µε τα παιδιά να κοιµούνται. Πιο ασφαλής επιλογή 
για όλους, πάντως, είναι να µοιράσετε τη διαδροµή 
στη µέση µε µία διανυκτέρευση σε έναν σταθµό του 
ταξιδιού, τροποποιώντας –ενδεχοµένως και ευχά-
ριστα– το πρόγραµµα των διακοπών σας. 
Με αεροπλάνο: Είναι ένα άνετο και σύντοµο ταξίδι, 
το οποίο όµως µπορεί να γίνει βασανιστικό, εάν το 
παιδί σας τροµοκρατηθεί και χάσει την ψυχραιµία 
του. ∆εν είναι λίγα τα παιδιά που, ενώ ενθουσιάζο-
νται µε την ιδέα της πτήσης, στην πορεία του ταξι-
διού, ειδικά εάν υπάρχουν αναταράξεις, σηκώνουν 
επιβάτες και πλήρωµα στο πόδι. Ακόµη, το ταξίδι µε 
το αεροπλάνο χρειάζεται µεγαλύτερη σπουδή στην 
οργάνωση της χειραποσκευής, καθώς δεν µπορεί 
ο επιβάτης να έχει πρόσβαση στις αποσκευές του.

Ο προορισµός
Ο τόπος καταγωγής των γονιών –νησί ή στεριά– µε 
τις γνώριµες απολαύσεις και παγίδες, αλλά και τις 
οικείες καλοκαιρινές παρέες, είναι η πιο ασφαλής 
λύση για όλους, αν και δεν ενέχει το στοιχείο της 
έκπληξης και του ενθουσιασµού της εξερεύνησης 

ενός νέου µέρους. Εάν είστε ανάµεσα στους τυχε-
ρούς που έχουν εξοχικό, το θέµα του προορισµού 
δεν θα σας απασχολήσει. Εάν είστε καλεσµένοι σε 
εξοχικό φίλων, τον νου σας: πολλές φιλίες έχουν 
κλονιστεί από κοινές οικογενειακές διακοπές. Για 
να πείτε το «ναι» στην πρόσκληση, αναλογιστείτε 
τις συνθήκες. Υπάρχει ζωτικός χώρος για όλους; 
Θα µπορείτε να κινηθείτε ανεξάρτητα; Τα δικά σας 
παιδιά συγχρωτίζονται αρµονικά µε τα παιδιά των 
φίλων σας; Και –το σηµαντικότερο– ταιριάζουν τα 
γούστα σας; 

Στις αυστηρά οικογενειακές διακοπές τα πράγµατα 
είναι πιο ξεκάθαρα: τον προορισµό τον επιλέγουν 
δύο, οι γονείς, παρότι µπορεί να λάβουν υπόψη τους 
και τη γνώµη των παιδιών τους, ειδικά εάν αυτά είναι 
µεγαλύτερης ηλικίας (προεφηβεία ή εφηβεία). Καλό 
είναι, πριν κλείσετε κατάλυµα, να έχετε απαντήσεις 
στις παρακάτω ερωτήσεις:
• «Εµπιστεύοµαι τη γνώµη του ατόµου που µου 
συνέστησε το µέρος;» Πολλές φορές, µας προτεί-
νουν προορισµούς άνθρωποι µε τους οποίους δεν 

έχουµε παρόµοιο τρόπο ζωής. Αντί να ακούτε τη 
γλαφυρή περιγραφή ενός τόπου, ζητήστε σαφείς 
πληροφορίες για αυτόν.
• «Μήπως να επιλέξω έναν προορισµό όπου θα 
συναντήσω φίλους ή συγγενείς, για να µη νιώ-
θει µόνο του το παιδί µου;» Το µοναχοπαίδι επιζη-
τεί παντού την παρέα άλλων παιδιών. Αν έχετε ένα 
παιδί, το πιθανότερο είναι να προσανατολιστείτε 
προς προορισµούς όπου θα κάνουν διακοπές οι συµ-
µαθητές του ή τα ξαδέλφια του. Μπορείτε, ωστόσο, 
να εξασφαλίσετε αυτονοµία κινήσεων επιλέγοντας 

Σηµαντικό!
Για τα παιδιά µε χρόνια ή 

µη νοσήµατα να έχετε πάντα 
µαζί σας τα φάρµακα που 
έχει συνταγογραφήσει ο 

παιδίατρός τους.
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µια τοποθεσία κοντινή σε εκείνη των φίλων, που θα 
επιτρέψει να είστε και µαζί και χώρια.
• «Ξενοδοχείο, ενοικιαζόµενα δωµάτια ή κάµπινγκ;» 
Όσο πιο µικρό είναι το παιδί, τόσο µεγαλύτερη είναι 
η σηµασία του καταλύµατος. Το ξενοδοχείο είναι ιδα-
νικό για µικρότερα παιδιά, ειδικά εάν έχει παροχές 
φύλαξης, ειδικών γευµάτων κ.λπ. Από την άλλη, τα 
ενοικιαζόµενα δωµάτια ή σπίτια, εκτός του ότι απο-
τελούν πιο οικονοµική λύση, δίνουν µεγαλύτερη 

αίσθηση ελευθερίας και διαχείρισης του χρόνου 
και του χώρου. Όσο για το οργανωµένο κάµπινγκ; 
Εάν σας ενθουσιάζει και έχετε µεγαλύτερα παιδιά, 
µυήστε τα σε αυτό τον απολαυστικό τρόπο διακο-
πών (αν και το ελεύθερο κάµπινγκ ενέχει κινδύνους 
και προβλήµατα, που θα κάνουν την οικογενειακή 
ζωή δύσκολη).
• «Πόσο µακριά ή κοντά βρίσκεται το κατάλυµα από 
τη θάλασσα;» Εάν καθηµερινά πρέπει να οδηγείτε 
για κάµποσα χιλιόµετρα µέχρι να προσεγγίσετε την 
παραλία που πληροί τις προδιαγραφές σας, είναι 
βέβαιο ότι δεν θα ξεκουραστείτε. Ούτε εσείς ούτε 
τα παιδιά σας. 
• «Υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας;» 
Ένας υψηλός πυρετός ή µια γαστρεντερίτιδα, αλλά 
και ένα ατύχηµα από αυτά που συχνά συµβαίνουν 
στις διακοπές, θα σας αναστατώσουν δραµατικά, 
εάν συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να ταξιδέψετε για 
µία τουλάχιστον ώρα µέχρι να βρείτε το πιο κοντινό 
κέντρο υγείας. 
• «Έχει αρχαιολογικό ή ιστορικό ενδιαφέρον η 
περιοχή;» Μπορεί να µην επιλέγουµε ένα µέρος 
µε γνώµονα τα αξιοθέατά του, αλλά είναι µια πολύ 
καλή ιδέα να συνδυάσουµε τις διακοπές µας µε ένα 
ταξίδι στην ιστορία. Θα λέγατε όχι σε µια ξενάγηση 
στο µινωικό ανάκτορο της Κνωσού, εάν περνούσατε 
τις διακοπές σας στην Κρήτη;

Η ασφάλεια
Καλές διακοπές σηµαίνει καταρχήν διακοπές χωρίς 
απρόοπτα. Αλλά επειδή όλα µπορεί να συµβούν, 
έχετε τον νου σας:
Στο ταξίδι: Στο αυτοκίνητο φορέστε ζώνες µικροί 
και µεγάλοι και χρησιµοποιήστε ειδικά καθίσµατα για 
παιδιά κάτω των 12 ετών. Στο πλοίο µην αφήνετε 
τα παιδιά να περιηγούνται στο κατάστρωµα χωρίς 
την επίβλεψή σας. Στο αεροπλάνο να ακολουθείτε 
πάντα τις οδηγίες του πληρώµατος και, ακόµη και 
αν δεν είναι αναµµένη η φωτεινή επιγραφή µε την 

• Αντιπυρετικά σε 
µορφή σιροπιού

• Αντιβιοτικά ευρέος 
φάσµατος

• Αντιεµετικά υπόθετα

• Ηλεκτρολύτες σε 
µορφή διαλυόµενης 
σε νερό σκόνης

• Κορτιζονούχα 
αλοιφή

• Αντιβιοτική αλοιφή

• Αντικουνουπικό 
σπρέι ή λοσιόν

• Κρέµα για ηλιακά 
εγκαύµατα

• Αυτοκόλλητες 
αδιάβροχες γάζες

• Αντισηπτικό

• Αιµοστατικό για 
ρινορραγία

• Θερµόµετρο

• Σύριγγα-
δοσοµετρητής για τα 
φάρµακα σε µορφή 
σιροπιού

• Αναλγητικά, 
παυσίπονα, παιδικό 
σιρόπι.

ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ:
• Ένεση-στιλό 
αδρεναλίνης (µε 
συνταγή γιατρού)

• Σταγόνες ή χάπια 
κορτιζόνης

• Αντι-ισταµινικά 
χάπια ή σιρόπι.

Το 
φαρµακείο 
των 
διακοπών

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι

ένδειξη «Προσδεθείτε», τα παιδιά πρέπει να φορούν 
πάντα τη ζώνη ασφαλείας. 
Στη θάλασσα: Ο πνιγµός είναι σιωπηλός, γι’ αυτό 
έχουµε πάντα το βλέµµα µας στη θάλασσα όταν τα 
παιδιά µας κολυµπούν, ακόµη και αν είναι δεινοί 
κολυµβητές. Και επειδή τα µεγαλύτερα παιδιά θα 
ζητήσουν να κάνουν κανό, σέρφινγκ ή θαλάσσιο 
ποδήλατο, ελέγξτε εάν τα εν λόγω σπορ θαλάσ-
σης πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και µην 

αφήσετε τα παιδιά σας να ξανοιχτούν, ειδικά εάν δεν 
συνοδεύονται από ενήλικα.
Το φορητό φαρµακείο: Περιέχει αντιπυρετικά, 
αντιβιοτικά, αντι-ισταµινικά, αντισηπτικά και αιµο-
στατικά, κορτιζονούχες αλοιφές, γάζες, θερµόµε-
τρο, αντικουνουπικά σπρέι ή λοσιόν και οτιδήποτε 
άλλο σας έχουν συµβουλεύσει ο γιατρός σας και ο 
φαρµακοποιός σας. Εάν το παιδί σας είναι αλλερ-
γικό, µην ξεχάσετε στο σπίτι την ειδική ένεση-στιλό 
αδρεναλίνης και την κορτιζόνη.
Το τηλέφωνο του παιδιάτρου: Αχρείαστο να ’ναι, 
σώστε το στο κινητό ή σηµειώστε το κάπου, για να 
επικοινωνήσετε µαζί του σε ώρα ανάγκης.
Και φυσικά, µην ξεχνάτε τα αντηλιακά προϊόντα!
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AΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΙΑ

Ασκηθείτε έξυπνα µέσα κι έξω από το νερό και βελτιώστε 
όχι µόνο την εµφάνιση, αλλά και τη διάθεσή σας.

Παραλία
Το νέο 
γυµναστήριο

Η «σανίδα» 
(«plank») 
ατσαλώνει 
κυριολεκτικά 
το σώµα, 
καθώς γυµνάζει 
ταυτόχρονα 
πολλές µυϊκές 
οµάδες.

δυνατόν πιο επίπεδο, πάρτε µερικές ανάσες και 
ξεκινήστε τις ασκήσεις των κοιλιακών, µε έµπνευση 
από το πιλάτες.

Κοιλιακοί Μέρος Α’
Ξαπλώστε σε ύπτια θέση, πιέζοντας νοερά τον 
αφαλό σας στο έδαφος. Αν έχετε µυηθεί στο πιλά-
τες, δουλέψτε το «κέντρο σας» επιµηκύνοντας την 
περιοχή της κοιλιάς, και όχι µαζεύοντας το πάνω 
µέρος του σώµατός σας. Τοποθετήστε τα χέρια σας 
πίσω από τον αυχένα ή σταυρωµένα στο στήθος 
σας. Αν έχετε προβλήµατα µε τη µέση σας, τοποθε-
τήστε τα χέρια σας κάτω από τους γλουτούς, µε το 
εσωτερικό της παλάµης να ακουµπά στο έδαφος. 
Λυγίστε το αριστερό σας πόδι, τεντώστε καλά το 
δεξί και ανασηκώστε το κεφάλι σας –και λίγο και 

την ωµοπλάτη σας–, σπρώχνοντας το σαγόνι σας 
προς το στήθος και κοιτάζοντας τον αφαλό σας. 
Μείνετε εκεί για 10 δευτερόλεπτα και αλλάξτε 
πόδι. Επαναλάβετε την άσκηση. Κάντε 8-10 επα-
ναλήψεις, εισπνέοντας στην ύπτια θέση και εκπνέ-
οντας κάθε φορά που ανασηκώνετε το κεφάλι σας 
από το έδαφος. 

Κοιλιακοί Μέρος Β’
Από την ύπτια θέση, και µε την κοιλιά να εφάπτεται 
καλά στο έδαφος, φέρτε τα γόνατα προς το στήθος, 
τοποθετήστε τα χέρια σας πίσω από τον αυχένα 
και ανασηκώστε το κεφάλι και την ωµοπλάτη σας. 
Οι αγκώνες πρέπει να παραµείνουν ανοιχτοί σε 
όλη τη διάρκεια της άσκησης. Εισπνεύστε βαθιά, 
ενώ στην εκπνοή τεντώστε το δεξί σας πόδι και 

στρέψτε τον κορµό σας προς το αριστερό, που 
παραµένει λυγισµένο. Σκοπός σας να ακουµπή-
σετε τον δεξιό αγκώνα στο αριστερό σας γόνατο, 
έτσι ώστε να γυµνάσετε τους πλάγιους κοιλιακούς 
µυς. Επαναλάβετε από την άλλη µεριά, τεντώνο-
ντας το αριστερό σας πόδι, λυγίζοντας το δεξί και 
στρέφοντας το σώµα σας προς τα δεξιά. Κάντε 
8-10 επαναλήψεις, εισπνέοντας στο κέντρο και 
εκπνέοντας στη στρέψη. 

Γλουτιαίοι
Σε καθιστή θέση, τεντώστε τα πόδια σας µπροστά 
και αφήστε τα χέρια σας να ακουµπήσουν –χωρίς να 
στηρίζονται– στο έδαφος. Εναλλακτικά, µπορείτε 
να τα κρατήσετε χαλαρά δεµένα µπροστά, κρα-
τώντας µε τις παλάµες τους αντίθετους αγκώνες. 

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Την επόµενη φορά που θα πάτε για µπάνιο, στρώ-
στε λίγο καλύτερα την πετσέτα σας στην παραλία, 
ξαπλώστε πιέζοντας την κοιλιά σας στο έδαφος 
και πάρτε µερικές βαθιές αναπνοές, για να ασκη-
θείτε µέσα κι έξω από το νερό, εισπνέοντας ιώδιο 
και ακούγοντας τον αντι-στρες ήχο της θάλασσας. 

Στη στεριά
Ξαπλώστε στην πετσέτα σας, σε έδαφος όσο το 
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Επιλέξτε τις 
ώρες µε 
χαµηλή ηλιακή 
ακτινοβολία 
(νωρίς το 
πρωί και το 
απόγευµα).

Καλύτερα 
στην 
παραλία
Η άσκηση στην 
ύπαιθρο βελτιώνει 
όχι µόνο τη 
σωµατική µας 
υγεία, αλλά και την 
ψυχική. Το σώµα 
εκτίθεται στον ήλιο 
και παράγει την 
πολύτιµη βιταµίνη 
D, ο καθαρός αέρας 
δρα ευεργετικά 
στο αναπνευστικό 
σύστηµα, το βλέµµα 
ξεκουράζεται στον 
ανοιχτό ορίζοντα. 
Όταν µάλιστα µπει 
και η θάλασσα στο 
«κάδρο», ενώ η 
αµµουδερή παραλία 
αντικαταστήσει 
το µατ του 
γυµναστηρίου, τα 
ευεργετήµατα είναι 
ακόµη περισσότερα.

ΥΓΕΙΑ FITNESS

∆ιατηρήστε τη σωστή στάση του σώµατος: ίσια 
πλάτη, ώµοι κάτω, κοιλιά ενεργοποιηµένη και κρα-
τηµένη και αυχένας στη συνέχεια της σπονδυλικής 
στήλης. Το σαγόνι δεν πρέπει να σηκώνεται ψηλά. 
αντίθετα, πρέπει να έχει µια µικρή κλίση προς τα 
κάτω. Το βλέµµα σας εστιάζει ευθεία. Από αυτή 
τη θέση, σφίγγετε και χαλαρώνετε στιγµιαία τους 
γλουτούς 10 φορές. Χαλαρώνετε για 5 χρόνους 
και επαναλαµβάνετε. Ολοκληρώνετε την άσκηση, 
σφίγγοντας τους γλουτούς σας και µένοντας σε 
αυτή τη θέση µετρώντας 10 δευτερόλεπτα. Σε όλη 
τη διάρκεια της άσκησης, αναπνέετε ελεύθερα.

«Σανίδα»
Η «σανίδα» («plank») ατσαλώνει κυριολεκτικά το 
σώµα, καθώς γυµνάζει ταυτόχρονα πολλές µυϊκές 

οµάδες και κάνει θαύµατα όχι µόνο στον κορµό 
–είναι εξαιρετική άσκηση για τους ραχιαίους– αλλά 
και στα πόδια και τα χέρια. Για να την κάνετε σωστά 
και να µην καταπονήσετε τη µέση σας, ακολουθή-
στε τις παρακάτω οδηγίες:
• Ξαπλώστε µπρούµυτα, στηριχτείτε στους αγκώ-
νες και πατήστε στα δάκτυλα των ποδιών σας, 
κάνοντας φλεξ τα πέλµατά σας. Φανταστείτε το 
σώµα σας σαν µία ευθεία γραµµή, µε τα πόδια σας 
ελαφρά ανοιχτά στο άνοιγµα της λεκάνης. Για να 
το επιτύχετε αυτό, πρέπει να κρατήσετε καλά την 
κοιλιά σας και να µην την αφήσετε χαλαρή, καθώς 
θα παρασύρει και τη µέση σας προς το έδαφος. 
Ακόµη, φροντίστε να κρατήσετε τον αυχένα στην 
ευθεία της σπονδυλικής στήλης. Γι’ αυτό µην κοι-
τάζετε µπροστά, αλλά κρατήστε το βλέµµα σας 
χαµηλά προς τα χέρια σας.
• Σφίξτε τους γλουτούς, πάρτε βαθιές αλλά αργές 
ανάσες και µείνετε σε αυτή τη θέση τουλάχιστον 
για 10 δευτερόλεπτα. Κάντε ένα διάλειµµα 5 δευ-
τερολέπτων και επαναλάβετε.

Στη θάλασσα 
Όταν κολυµπάτε, κάντε µικρά διαλείµµατα µε ασκή-
σεις µέσα στο νερό, εκµεταλλευόµενοι την αντί-
σταση του νερού στο σώµα σας, αλλά και το γεγο-
νός ότι στο νερό ασκούνται οι µύες χωρίς να 
καταπονείται το σώµα. Αυτό συµβαίνει γιατί µέσα 
στο νερό νιώθουµε ένα πολύ µικρό ποσοστό του 
βάρους. Βασική προϋπόθεση για τις ασκήσεις 
στη θάλασσα είναι ο αµµώδης και χωρίς αχινούς 

βυθός, και φυσικά η τήρηση των κανόνων ασφα-
λείας που ισχύουν και στην κολύµβηση: δεν µπαί-
νετε στο νερό εάν δεν έχουν περάσει 2,5-3 ώρες 
από το τελευταίο σας γεύµα, είστε ενυδατωµένοι, 
και όχι κουρασµένοι ή ξενυχτισµένοι, και βγαίνετε 
εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε αδιαθεσία.

Κοιλιακοί 
Σε βάθος που να µη σας επιτρέπει να πατάτε, κρα-
τηθείτε στην ύπτια θέση µε τη βοήθεια των χεριών 
σας και φέρτε τα γόνατα ενωµένα στο στήθος σας. 
Τεντώστε και επαναλάβετε για όσο περισσότερες 
φορές µπορείτε. Μετά τις 10 επαναλήψεις κάντε 
ένα διάλειµµα, κολυµπώντας σε ελεύθερο στυλ ή 
µένοντας «ξαπλωµένοι» στην επιφάνεια του νερού. 
Επαναλάβετε το σετ. 

Χέρια
Κολυµπήστε προς την ακτή και βρείτε το σηµείο 
εκείνο όπου το νερό φτάνει έως τη βάση του 
λαιµού σας. Φέρτε τα χέρια σας µπροστά, µε τις 
παλάµες να κοιτάζουν η µία το εσωτερικό της 
άλλης. Ενώστε τις παλάµες, στρέψτε τις προς την 
αντίθετη φορά, ώστε να ακουµπούν οι εξωτερικές 
πλευρές τους, και στείλτε τα χέρια σας τεντωµένα 
προς τα πίσω, ενώνοντας τις ωµοπλάτες σας. 
Κάντε 10 σετ της άσκησης (µπροστά και πίσω) 
και χαλαρώστε. ∆οκιµάστε τώρα να ανεβοκατε-
βάσετε τα χέρια σας δέκα φορές, ξεκινώντας µε 
τα χέρια κολληµένα στα πλευρά και τις παλάµες 
να ακουµπούν στο πλάι των µηρών. Σηκώστε 
τα χέρια έως το ύψος των ώµων και κατεβάστε. 
Χαλαρώστε κάνοντας ύπτιο.

Πόδια: τρέξιµο ή βηµατισµός  
Ολοκληρώστε αεροβιακά την προπόνησή σας, 
τρέχοντας ή βηµατίζοντας ζωηρά στο νερό. Ανά-
λογα µε το πόσο γυµνασµένοι είστε, επιλέξτε το 
αντίστοιχο βάθος. Για τους αρχάριους που επι-
λέγουν το τρέξιµο, το νερό πρέπει να φτάνει έως 
τη µέση της γάµπας, αλλά, εάν είστε πολύ καλά 
προπονηµένοι, µπορείτε να δοκιµάσετε και σε 
µεγαλύτερο βάθος. Για περπάτηµα µπορείτε να 
µπείτε όσο πιο βαθιά επιθυµείτε, αρκεί φυσικά 
να πατάτε. Αν επιλέξετε περπάτηµα σε µεγα-
λύτερο βάθος, θα γυµνάσετε ταυτόχρονα και 
τα χέρια σας, που θα κινούνται ενάντια στην 
αντίσταση του νερού.

Όταν κολυµπάτε, κάντε µικρά διαλείµµατα µε ασκή-
σεις µέσα στο νερό, εκµεταλλευόµενοι την αντί-
σταση του νερού στο σώµα σας, αλλά και το γεγο-
νός ότι στο νερό ασκούνται οι µύες χωρίς να 

στη θάλασσα είναι ο αµµώδης και χωρίς αχινούς 

τη µέση της γάµπας, αλλά, εάν είστε πολύ καλά 
προπονηµένοι, µπορείτε να δοκιµάσετε και σε 
µεγαλύτερο βάθος. Για περπάτηµα µπορείτε να 
µπείτε όσο πιο βαθιά επιθυµείτε, αρκεί φυσικά 
να πατάτε. Αν επιλέξετε περπάτηµα σε µεγα
λύτερο βάθος, θα γυµνάσετε ταυτόχ
τα χέρια σας, που θα κινούνται ενάντια στην 
αντίσταση του νερού.
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Βιταµίνη D για τον ήλιο
Η βιταµίνη D βοηθά στην απορρόφηση του ασβε-
στίου και τη διατήρηση επαρκούς ασβεστίου και 
φωσφόρου στην κυκλοφορία του αίµατος, για τη 
σωστή επιµετάλλωση των οστών. ∆ίχως επαρκή 
πρόσληψη βιταµίνης D, τα οστά µπορεί να γίνουν 
πιο λεπτά και εύθραυστα. Η βιταµίνη D έχει και 
άλλες σηµαντικές λειτουργίες στο σώµα: συµβάλ-
λει στην ανάπτυξη των κυττάρων, τη νευροµυϊκή 
και ανοσοποιητική λειτουργία και τη µείωση της 
φλεγµονής, ενώ, µαζί µε το ασβέστιο, προστα-
τεύει από την οστεοπόρωση. Συναντάται φυσικά 
σε κάποια τρόφιµα, όπως τα ψάρια και τα αυγά, και 
παράγεται και στο δέρµα, µέσω της έκθεσής του 
στις ακτίνες του ήλιου (απαιτούνται 15 λεπτά τις 
ηλιόλουστες ηµέρες, για να καλύψουν τις ηµερή-
σιες ανάγκες). Επειδή όµως οι συνθήκες δεν είναι 
πάντα ιδανικές, τα ρούχα, αλλά κυρίως η απα-
ραίτητη χρήση αντηλιακής προστασίας κάνουν την 
επάρκεια σε βιταµίνη D να φαντάζει άπιαστο όνειρο. 
Μάλιστα, υπολογίζεται ότι ακόµη και τους καλοκαι-
ρινούς µήνες, 1 στους 4 Έλληνες άνω των 60 ετών 

εµφανίζει χαµηλά επίπεδα της βιταµίνης D.

Βιταµίνη E για 
φωτοπροστασία

Παρατηρούµε ότι όλο και περισσότερες 
αντηλιακές κρέµες περιέχουν την πολύτιµη για 

την οµορφιά βιταµίνη Ε, που έχει ισχυρή δράση 
κατά του οξειδωτικού στρες και εξειδικεύεται στην 
προστασία των κυττάρων του δέρµατος από τις 
υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. Η βιταµίνη Ε παίζει 
επίσης σηµαντικό ρόλο στην υγεία του νευρικού 
συστήµατος, ενώ τα οφέλη της για τον οργανισµό 
είναι αµέτρητα. Η βιοµηχανική επεξεργασία των 
τροφίµων, όπως και η κατάψυξη και το τηγάνισµα, 
µειώνουν την περιεκτικότητά τους σε βιταµίνη Ε.

ρινούς µήνες, 1 στους 4 Έλληνες άνω των 60 ετών 
εµφανίζει χαµηλά επίπεδα της βιταµίνης D.

Βιταµίνη E για 
φωτοπροστασία

Παρατηρούµε ότι όλο και περισσότερες 
αντηλιακές κρέµες περιέχουν την πολύτιµη για 
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Τα πλέον κατάλληλα συµπληρώµατα 
διατροφής για να προστατευθούµε 
από το έγκαυµα, να µαυρίσουµε,
να διατηρήσουµε τον οργανισµό µας 
ενυδατωµένο.

Συµπληρώµατα
για το καλοκαίρι
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28 ΠΡΟΣΩΠΟ
Aυξηµένη λιπαρότητα 
το καλοκαίρι.

ΜΑΛΛΙΑ
Τα καλοκαιρινά προβλήµατα 
και οι λύσεις τους.

ΣΩΜΑ
Το πολύτιµο νερό.

ΤΑΣΕΙΣ
Μακιγιάζ / Μαλλιά 
Καλοκαίρι 2018.

SHOPPING
Για εµάς και τα αγαπηµένα 
µας πρόσωπα.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
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Καροτενοειδή για µαύρισµα
Τώρα πια ξέρουµε ότι, εκτός από τη µελανίνη, 
το µαύρισµά µας το επηρεάζουν άµεσα και τα 
καροτενοειδή, που δίνουν στα πορτοκαλί, κόκ-
κινα και κίτρινα λαχανικά και φρούτα το χρυσο-
κίτρινο χρώµα τους (το β καροτένιο είναι το πιο 
κοινό στη διατροφή), και παρόµοια χρωµατίζουν και 
την επιδερµίδα µας. Tαυτόχρονα, µας προστατεύ-
ουν από την καρδιοπάθεια, παθήσεις των µατιών 
και ορισµένες µορφές καρκίνου (παχέος εντέρου, 
πνεύµονα, µαστού). Μεταξύ των καροτενοειδών, η 
φυκοξανθίνη και η ασταξανθίνη διακρίνονται για 
την αντιοξειδωτική τους δράση.

Ηλεκτρολύτες για ενυδάτωση
Με τον ιδρώτα, µαζί µε τα υγρά χάνονται και οι 
ηλεκτρολύτες, κυρίως το νάτριο και το κάλιο, το 
οποίο είναι δύσκολο να αναπληρωθεί µέσω της 
τροφής. Οι ηλεκτρολύτες βοηθούν στη διατήρηση 

της ισορροπίας του νερού στο σώµα, αλλά και στη 
µεταφορά νευρικών και µυϊκών µηνυµάτων. Ένας 
µέσος άνδρας χρειάζεται 2,5 λίτρα νερό την ηµέρα 
και µία γυναίκα 2 λίτρα, ενώ το καλοκαίρι µε την 
εφίδρωση οι ανάγκες µεγαλώνουν. Η αφυδάτωση 
προκαλεί κόπωση, αστάθεια και αδυναµία συγκέ-
ντρωσης, ειδικά σε ενήλικες µεγαλύτερης ηλικίας.

Μαγνήσιο για κράµπες
Εκτός από καλός ηλεκτρολύτης, το µαγνήσιο εξα-
σφαλίζει τη φυσιολογική σύσπαση και χαλάρωση 
των µυών (συχνά αναφέρεται και ως το µέταλλο 
«κατά του στρες»), ενώ η έλλειψή του αυξάνει τις 
πιθανότητες εµφάνισης µυϊκής κράµπας σε συν-
θήκες ζέστης. Η απορρόφησή του από τις τρο-
φές είναι δύσκολη, καθώς το µαγνήσιο είναι πολύ 
ευαίσθητο στην επεξεργασία. Επιπλέον, µειώνει τα 
συµπτώµατα του προεµµηνορροϊκού συνδρόµου, 
κυρίως τις κράµπες στο στοµάχι και την επιθυµία 
κατανάλωσης ζάχαρης.

Λυκοπένιο για εγκαύµατα
Θυµάστε ότι, όταν ήµασταν µικροί και παθαίναµε 
έγκαυµα, η µαµά µάς άπλωνε ντοµάτα πάνω στο 
καµένο σηµείο; Κύριο φυτοθρεπτικό στοιχείο της 
ντοµάτας είναι το λυκοπένιο, το οποίο παράγει 
προκολλαγόνο, που συµβάλλει στην προστασία 
της επιδερµίδας. Η περιεκτικότητα λυκοπενίου στις 
ακατέργαστες ντοµάτες διαφέρει ανάλογα µε την 

ποικιλία, την έκθεση στον ήλιο, τη λίπανση και τον 
βαθµό ωρίµανσης. (Το ντοµατάκι Σαντορίνης, λόγω 
εδάφους, κλίµατος και καλλιεργητικών συνθηκών, 
έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα.)

Λιποδιαλύτες για αδυνάτισµα
Τα συστατικά που στοχεύουν στην καύση του 
λίπους είναι πολλά και καθένα από αυτά εξειδι-
κεύεται σε έναν τύπο ανθρώπου. Οι γυναίκες επω-
φελούνται περισσότερο από το εκχύλισµα εσπε-
ριδοειδών, οι άνδρες από την καψαϊκίνη και οι 
αθλητές από το ωµέγα-6 λιπαρό CLA.

Προβιοτικά για το έντερο
Οι φιλικοί µικροοργανισµοί είναι απαραίτητοι για 
την καλή λειτουργία του εντέρου. Η ισορροπία της 
εντερικής µικροχλωρίδας µπορεί να διαταραχθεί 
από το άγχος, τη λήψη αντιβίωσης και κάποιων 
φαρµάκων, αλλά και από τα ταξίδια.

Γαϊδουράγκαθο για αποτοξίνωση
Καθώς το καλοκαίρι όλοι τείνουµε να πίνουµε κάτι 
παραπάνω, το αποτοξινωτικό γαϊδουράγκαθο είναι 
το συµπλήρωµα που χρειαζόµαστε για να προστα-
τεύσουµε το συκώτι. Η παράδοση θέλει σταγόνες 
από το γάλα της Παρθένου Μαρίας να πέφτουν στα 
φύλλα του γαϊδουράγκαθου, και γι’ αυτό ονοµάζεται 
Milk thistle (αγκάθι µε γάλα) ή MaÄ thistle (αγκάθι 
της Μαρίας). Το θαυµατουργό βότανο χρησιµοποι-
ήθηκε ήδη από τα Ελληνορωµαϊκά χρόνια, ιδιαίτερα 
για την υποστήριξη του ήπατος και την αποτοξίνωση 
του αίµατος. Επιπλέον, αυξάνει τη ροή των γαστρι-
κών υγρών, τα οποία ανακουφίζουν από τη δυσπε-
ψία και τους πονοκέφαλους που συνδέονται µε τη 
συµφόρηση των οργάνων αποτοξίνωσης.

Καθώς ο 
υδράργυρος 
ανεβαίνει, 
προστατεύουµε 
τα συµπληρώµατα 
διατροφής, 
διατηρώντας τα 
σε ένα σκιερό 
και δροσερό 
ντουλάπι.

Αποτελεσµατική αντηλιακή 
πολυπροστασία Helioderm µε:
•  100% φωτοσταθερά φίλτρα Tinosorb™ M® & S®  

και υψηλής απόδοσης οργανικά φίλτρα, Eusolex, Parxol & UVINUL A PLUS  
για προστασία από την ακτινοβολία UVB & UVA.

•  Helioguard 365  
για δράση κατά της φωτογήρανσης.

•  Tanactine  
για προστασία από τις βλαπτικές επιδράσεις της UV ακτινο-
βολίας (πχ ηλιακό ερύθηµα). Με αντιφλεγµονώδη δράση.

•  Βιταµίνη Ε  
κατά των ελεύθερων ριζών.

Όµορφη, προστατευµένη από τον ήλιο επιδερµίδα

ΝΕΟ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA   ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ

www.castalia-derm.com      

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

ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΧΩΡΙΣ PARABENS 

Καταχώρηση 21χ28
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Hλιοφάνεια, βόλτες στην παραλία, διακοπές. Όµως, 
όσες διαθέτουν λιπαρή επιδερµίδα ξέρουν ότι το καλο-
καίρι δεν σηµαίνει µόνο ανεµελιά. Οι θερινοί µήνες 
φέρνουν µαζί τους την ανησυχία για την υπερβολική 
γυαλάδα και τον ιδρώτα. 

Καθαριστικό µε άργιλο
Όταν πρόκειται για λιπαρές επιδερµίδες, είναι ανά-
γκη να βρούµε προϊόντα που προσφέρουν µατ απο-
τέλεσµα. Και το πρώτο βήµα στην περιποίηση του 
προσώπου είναι ο σωστός καθαρισµός του. Η άργι-
λος βοηθά στην αποµάκρυνση των ρύπων, χωρίς να 
προκαλεί υπερβολική ξηρότητα, ενώ συσφίγγει τους 
πόρους. Η πράσινη άργιλος, πλούσια σε µαγνήσιο, 
διοξείδιο του πυριτίου, του αργιλίου και ασβέστη, 
είναι η πλέον κατάλληλη για λιπαρές επιδερµίδες 

µε τάση ακµής, αφού είναι είναι αντιφλεγµονώδης, 
απορροφητική και προσροφητική.  

Ενυδατική κρέµα µε βάση το νερό
Ξέρουµε ότι ακόµη και η πιο λιπαρή επιδερµίδα χρει-
άζεται και αυτή ενυδάτωση. Το καλοκαίρι προτιµήστε 
µια πιο ελαφριά ενυδατική κρέµα µε βάση το νερό, η 
οποία µπορεί να έχει όλα τα χρήσιµα για την επιδερ-
µίδα συστατικά, αλλά δεν «βαραίνει» το πρόσωπο. 

Ελαφριάς υφής αντηλιακό
Αφού ενυδατώσετε την επιδερµίδα, ώρα για το αντη-
λιακό! Προτιµήστε ένα µη λιπαρό, ελαφριάς υφής, 
λεπτόρρευστο, µε σµηγµατορυθµιστικές ιδιότητες.

Συχνή απολέπιση
Η απολέπιση είναι απαραίτητο κοµµάτι της εβδοµα-
διαίας ρουτίνας για τις λιπαρές επιδερµίδες, προκει-
µένου να αποµακρυνθούν όλοι οι ρύποι που φράζουν 
τους πόρους. Τα φυσικά απολεπιστικά περιέχουν 
συστατικά όπως ζάχαρη, άργιλο, ένζυµα ρυζιού ή 
µπαµπού και είναι ιδανικά για ευαίσθητες επιδερµί-
δες, καθώς µειώνουν τον κίνδυνο της υπερβολικής 

Κάτω από τον ήλιο
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Ο ήλιος το καλοκαίρι κρύβει παγίδες για
το λιπαρό δέρµα, κι ακόµη µεγαλύτερες για
το µακιγιαρισµένο λιπαρό πρόσωπο.

Η προσροφητική 
πράσινη άργιλος 
είναι ιδανική 
για λιπαρές 
επιδερµίδες και 
µε τάση ακµής.
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απολέπισης, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε «τρά-
βηγµα» της επιδερµίδας. Τα χηµικά απολεπιστικά 
στοχεύουν αποτελεσµατικά σε συγκεκριµένα προ-
βλήµατα, όπως η ακµή, οι δυσχρωµίες, τα µαύρα 
στίγµατα ή η γυαλάδα, και συνήθως περιέχουν σαλι-
κυλικό οξύ και γλυκολικό οξύ.

Μάσκα προσώπου 
Οι µάσκες µε άργιλο είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή 
προϊόντα φροντίδας για λιπαρές επιδερµίδες, καθώς 
έχουν παράλληλα και αντιοξειδωτικά συστατικά. 
Εφαρµόστε ένα οµοιόµορφο στρώµα της µάσκας 
σε στεγνή καθαρή επιδερµίδα, αφήστε τη για 10-15 
λεπτά και ξεπλύνετε. Χρησιµοποιήστε µάσκα τρεις 
φορές την εβδοµάδα, για καλύτερα αποτελέσµατα.

∆οκιµάστε µια κρέµα BB 
Για να µην καταστραφεί το µακιγιάζ σας µόλις η θερ-
µοκρασία ανέβει, δοκιµάστε µια ελαφριά κρέµα BB. 
Οι κρέµες BB παρέχουν κάλυψη µε πρόσθετα οφέλη, 
όπως SPF και αντιοξειδωτικά – ο κατάλογος είναι 
µακρύς, ανάλογα µε την εταιρεία καλλυντικών που 
επιλέγετε. Οι ΒΒ είναι συνήθως ελαφρύτερες από 
το φον-ντε-τεν, αλλά πιο καλυπτικές από τις ενυ-
δατικές κρέµες µε χρώµα. Όµως προσοχή! Σπάνια 
προσφέρουν την προστασία από τις ακτίνες που 
προσφέρει ένα αντηλιακό. 

Αψεγάδιαστο µακιγιάζ 
Για να διατηρήσετε το µακιγιάζ σας ακριβώς όπως 
το σχεδιάσατε πριν φύγετε από το σπίτι, πρέπει να 
προσέξετε τα εξής:
#1 ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ
Στην αρχή κάθε µέρας είναι απαραίτητο το αντηλιακό. 
Αφήστε να περάσουν 20 λεπτά πριν προχωρήσετε 
στο µακιγιάζ, ώστε να στεγνώσει και να «καθίσει» 
καλά ό,τι βάλετε από πάνω του. Αν στη διάρκεια της 
ηµέρας χρειαστεί να ξαναβάλετε αντηλιακό, προτι-
µήστε ένα σπρέι, που µπορείτε να το εφαρµόσετε 

από κάποια απόσταση και δεν 
θα καταστρέψει τον κόπο σας.

#2 ΠΡΑΪΜΕΡ ΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το πράιµερ πριν από το 
φον-ντε-τεν. Είναι όπως οι ζωγράφοι περνούν τον 
καµβά τους µε γκέσο πριν ζωγραφίσουν, προκει-
µένου να είναι σίγουροι ότι το έργο τους θα µείνει 
στον χρόνο. Το πράιµερ εξασφαλίζει ότι το µακιγιάζ 

θα διατηρηθεί περισσότερο πάνω σε µια λεία επι-
δερµίδα χωρίς πόρους, ενώ παράλληλα προστατεύει 
το δέρµα µας από τους ρύπους. Για λιπαρές επιδερ-
µίδες συνιστάται ένα πράιµερ που προσφέρει µατ 
φινίρισµα. (Αντίθετα, οι πιο ξηρές χρειάζονται ένα 
ενυδατικό προϊόν µε φωτοανακλαστικές ιδιότητες.) 

#3 Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΒΑΣΗ
Ο πιο ασφαλής τρόπος να διατηρήσετε το µακιγιάζ 
σας είναι να επιλέξετε ένα ελαφρύ φον-ντε-τεν και 
να το απλώσετε σε όλο το πρόσωπο µε το ειδικό 
σφουγγαράκι. (Αν δεν έχετε σφουγγαράκι, µπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε τα δάχτυλά σας, καθώς η θερ-
µότητα που δηµιουργείται βοηθά το φον-ντε-τεν να 
εισχωρήσει στους πόρους.)
 
#4 ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΟΥ∆ΡΑ
Παρόλο που είναι πειρασµός να απλώσετε αρκετή 
πούδρα, για να µειώσετε τη γυαλάδα της επιδερµί-
δας, το ιδανικό είναι να απλώσετε πούδρα µόνο στη 
ζώνη T, δηλαδή στη µύτη, το σαγόνι και το µέτωπο. 

Αφήστε τα µήλα χωρίς σκόνη, ώστε να παραµένουν 
ενυδατωµένα και να αντανακλούν το φως.

#5 ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ BLOTTING PAPERS
Τα µαγικά αυτά χαρτιά πιάνουν ελάχιστο χώρο στην 
τσάντα και αφαιρούν κάθε ίχνος λιπαρότητας, χωρίς 
να καταστρέφουν το µακιγιάζ. Παίρνετε ένα φύλλο 
και το πιέζετε απαλά (χωρίς να το τρίβετε) στα σηµεία 
που γυαλίζουν.

• To πιο σοφό είναι 
να αποφύγετε το 
φον-ντε-τεν και να 
επιλέξετε απλά ένα 
αντηλιακό µε χρώµα, 
το οποίο προσφέρει 
προστασία από τις
βλαβερές ακτίνες 
και εξαφανίζει τις 
ατέλειες. Αγοράστε το 
έναν τόνο πιο σκούρο 
από τη φυσική σας 
απόχρωση, για να σας 
δώσει το εφέ του
µαυρίσµατος.
• Χρησιµοποιείτε 
µόνο αδιάβροχα 
προϊόντα.
• Αν χρησιµοποιείτε 
µπρόνζερ, τονίστε τα 
σηµεία εκείνα που 
θα έβλεπε ο ήλιος: 
µέτωπο, µήλα, σαγόνι, 
«γέφυρα» της µύτης.
• Αποφύγετε 
το λιπγκλός και 
προτιµήστε ένα
µατ κραγιόν.

Μακιγιάζ 
στην 
παραλία

καλά ό,τι βάλετε από πάνω του. Αν στη διάρκεια της 
ηµέρας χρειαστεί να ξαναβάλετε αντηλιακό, προτι
µήστε ένα σπρέι, που µπορείτε να το εφαρµόσετε 

από κάποια απόσταση και δεν 
θα καταστρέψει τον κόπο σας.

#2 ΠΡΑΪΜΕΡ ΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το πράιµερ πριν από το 
φον-ντε-τεν. Είναι όπως οι ζωγράφοι περνούν τον 
καµβά τους µε γκέσο πριν ζωγραφίσουν, προκει
µένου να είναι σίγουροι ότι το έργο τους θα µείνει 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

Άκρες πολύ ξηρές και έτοιµες να 
σπάσουν
ΛΥΣΗ: Τα προϊόντα που εφαρµόζετε πριν και µετά 
την έκθεση στον ήλιο παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο 
στην πρόληψη των ξηρών και εύθραυστων µαλλιών. 
Χρησιµοποιείτε πάντα ένα προστατευτικό και έντονα 
ενυδατικό σαµπουάν και κοντίσιονερ, και αποφύγετε 
προϊόντα που περιέχουν χλωριούχο νάτριο, θειικά 
άλατα ή parabens, καθώς µαζί µε τους ρύπους αφαι-
ρούν από την τρίχα και τα φυσικά της έλαια. Συν-
δυάστε τα προϊόντα µε µια θεραπευτική µάσκα µία 
φορά την εβδοµάδα, για αναζωογόνηση. Έτσι, τα 
ξηρά µαλλιά του καλοκαιριού θα γίνουν µια µακρινή 
ανάµνηση.
ΕΞΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα µαλλιά σας είναι πιο ευαί-
σθητα όταν είναι βρεγµένα, γι’ αυτό αποφύγετε το 
σπάσιµο χρησιµοποιώντας µια κοκάλινη χτένα µε 

αραιά δόντια. Αν έχει δηµιουργηθεί κάποιος κόµπος 
στα µαλλιά σας, εφαρµόστε ένα ειδικό σπρέι για το 
ξεµπέρδεµα, πριν τα χτενίσετε.

Μαλλιά φριζαρισµένα και ατίθασα
ΛΥΣΗ: Το καλοκαίρι, µε τις υψηλές θερµοκρασίες, 
είναι η πιο δύσκολη εποχή για µαλλιά που φριζάρουν. 
Αυτό κυρίως συµβαίνει επειδή τα µαλλιά διψούν και 
προσπαθούν να εγκλωβίσουν την υγρασία της ατµό-
σφαιρας. Το καλύτερο που µπορείτε να κάνετε είναι 
να τα διατηρείτε ενυδατωµένα.

Βέβαια, το γεγονός ότι η επαφή των µαλλιών µε το 
θαλασσινό νερό επιβάλλει το πιο συχνό λούσιµο, και 
άρα την επιβάρυνσή τους µε περισσότερα προϊόντα 
στάιλινγκ, κάνει τα πράγµατα πιο δύσκολα. Για πιο 
διαχειρίσιµα µαλλιά, κάποιες φορές απλώς ξεπλύ-
νετε τα µαλλιά σας µε σκέτο νερό, αντί για σαµπουάν, 
καθώς το τελευταίο αφαιρεί από την τρίχα τη φυσική 
της υγρασία. Και, αντί να τα σκουπίσετε πολύ έντονα 
µε την πετσέτα µετά το λούσιµο, χρησιµοποιήστε ένα 
παλιό βαµβακερό Τ-shirt, για να τα «ταµπονάρετε». 
Μην ξεχνάτε να χρησιµοποιείτε ένα προστατευτικό 
προϊόν πριν από το στάιλινγκ.
ΕΞΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αντί να βάλετε το προϊόν 
στάιλινγκ αφού έχουν στεγνώσει τα µαλλιά σας, 

5 καλοκαιρινά 
προβλήµατα 
των µαλλιών

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Το καλοκαίρι, µε όλα τα καλά του, φέρνει µαζί 
του και καταστάσεις δύσκολες για τα µαλλιά µας. 
Ακολουθούν οι οδηγίες για την αντιµετώπιση του 
κάθε προβλήµατος.

Γιατί δεν 
υιοθετείτε 
την καλύτερη 
πρόληψη, 
δηλαδή να 
φοράτε καπέλο;
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εφαρµόστε το όσο ακόµη αυτά είναι βρεγµένα, 
δηλαδή αµέσως µετά το σκούπισµα µε την πετσέτα, 
έτσι ώστε να τα τιθασεύσετε, πριν αυτά αρχίσουν 
να φριζάρουν.

Χρώµα που ξεθωριάζει
ΛΥΣΗ: Το καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο τα µαλλιά µας 
να φαίνονται φρεσκοβαµµένα, καθώς το κολύµπι σε 
πισίνες γεµάτες χλώριο ή στη θάλασσα, όπως και η 
έκθεση στον ήλιο, ανοίγουν το χρώµα τους, ξεθω-
ριάζοντας τις πιο ανοιχτές ανταύγειες. Ο ευκολότε-
ρος τρόπος να τα προστατεύσετε είναι να εντάξετε 
στην καθηµερινή σας ρουτίνα ένα προϊόν που προ-
στατεύει από τις ακτίνες UV, ακριβώς όπως προστα-
τεύετε την επιδερµίδα σας µε κάποιο αντηλιακό. Και 
γιατί δεν υιοθετείτε την καλύτερη πρόληψη, δηλαδή 
να φοράτε καπέλο;
ΕΞΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα µαλλιά απορροφούν καλύ-
τερα τα συστατικά του αντηλιακού όταν είναι υγρά.

Μαλλιά που πρασινίζουν από το 
χλώριο
Η ΛΥΣΗ: Ο µεγαλύτερος καλοκαιρινός εχθρός των 
µαλλιών είναι το χλώριο της πισίνας, που στεγνώνει 
πάνω στην τρίχα κάτω από τον καυτό ήλιο. Ξεπλέ-
νετε τα µαλλιά σας µετά από κάθε βουτιά, και κυρίως 
καθίστε κάτω από το ντους πριν µπείτε στην πισίνα, 
ώστε να δηµιουργήσετε ένα προστατευτικό στρώµα 
υγρασίας γύρω από την τρίχα. Αν δεν υπάρχει ντους, 
ψεκάστε τα µαλλιά σας µε αντηλιακό.

ΕΞΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η Σιένα Μίλερ προστατεύει τα 
µαλλιά της από το πρασίνισµα που προκαλεί το χλώ-
ριο της πισίνας, κάνοντας µάσκες µε ντοµατοχυµό (ως 
γνωστό, το κόκκινο ακυρώνει το πράσινο).

Τριχωτό που ξηραίνεται από τον 
ήλιο
Η ΛΥΣΗ: Η παρατεταµένη έκθεση στον ήλιο µπορεί 
να προκαλέσει κάψιµο του τριχωτού. Μια γρήγορη 
θεραπεία είναι τα αγγούρια. Κόψτε ένα αγγούρι κατά 
µήκος σε 4 κοµµάτια και τρίψτε το τριχωτό σας. Μπο-
ρείτε να τα χρησιµοποιήσετε και πάνω στα µαλλιά 
– καλό θα τους κάνει.
ΕΞΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Aναµείξτε νερό µε ροδέλαιο ή 
έλαιο τεϊόδεντρου, ψεκάστε το τριχωτό και κάντε 
ελαφρύ µασάζ µε τα δάχτυλά σας. Επαναλαµβάνετε 
κάθε φορά που νιώθετε φαγούρα.

Η σωστή διατροφή
Τόσο τα µαλλιά όσο και τα νύχια 
αποτελούνται από κερατίνη και 
µπορούµε να τα βοηθήσουµε 
σηµαντικά µε τη σωστή 
διατροφή.
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: 
Ο οργανισµός χρειάζεται 
πρωτεΐνη, για να παραγάγει 
κερατίνη, η έλλειψη της οποίας 
µπορεί να προκαλέσει απώλεια 
µαλλιών. Μπόνους: 
Κόβει την όρεξη.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ: Μία ζουµερή 
µπριζόλα είναι γεµάτη πρωτεΐνη, 
όµως περιέχει και κάτι άλλο 
που χρειάζονται τα µαλλιά µας: 
σίδηρο. Οι άνθρωποι µε αναιµία 

συχνά έχουν αδύνατα και αραιά 
µαλλιά.
BLUEBERRΙΕS: Τα 
αντιοξειδωτικά προστατεύουν 
τον οργανισµό από τις 
φλεγµονές που επηρεάζουν όλο 
το σώµα. Και τα µύρτιλα έχουν 
τα περισσότερα.
ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ: ∆εν είναι µόνο 
πηγή πρωτεΐνης, είναι και 
πλούσια σε µαγνήσιο, που 
προστατεύει µαλλιά και νύχια.
ΜΠΙΡΑ: Μία από τις 
πλουσιότερες πηγές σιλικόνης, η 
οποία ενισχύει την κυκλοφορία 
στο τριχωτό. Μία µπίρα την 
ηµέρα αρκεί. Πόσο πολύτιµη 

είναι η µπίρα για τα µαλλιά; 
∆οκιµάστε να ξεπλύνετε τα 
µαλλιά σας µε αυτήν!
ΣΤΡΕΙ∆ΙΑ: Ο ψευδάργυρος 
που περιέχουν είναι πολύτιµος 
σύµµαχος στη σύνθεση 
πρωτεϊνών, για την υγεία των 
µαλλιών µας.
ΓΑΛΑ: Το ασβέστιο είναι 
βασικό για την καλή υγεία των 
µαλλιών (και χρειαζόµαστε τη 
βιταµίνη D, προκειµένου να το 
απορροφήσουµε). Το γάλα έχει 
και τα δύο.
ΑΥΓΑ: Είναι καλή πηγή 
πρωτεϊνών, ενώ περιέχουν 
και βιοτίνη, µια βιταµίνη του 

φάσµατος Β που παίζει ρόλο 
στην ανάπτυξη της κερατίνης.
ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ: 6-8 
καρύδια αρκούν για να πάρουµε 
το σελήνιο (µας προστατεύει 
από το οξειδωτικό στρες) που 
χρειαζόµαστε καθηµερινά.
ΚΑΡΥ∆ΙΑ: Είναι πλούσια 
σε δύο σηµαντικά για τα 
µαλλιά συστατικά: ωµέγα-3, 
τα οποία κρατούν τα µαλλιά 
ενυδατωµένα, και βιταµίνη Ε, 
που θεραπεύει τα θυλάκια της 
τρίχας. Περιέχουν επίσης χαλκό, 
που προστατεύει το χρώµα των 
µαλλιών και προλαµβάνει το 
πρόωρο γκριζάρισµα.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

«Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΘΕΛΕΙ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. ΕΛΕΓΧΟ

ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ.»

Élodie Clouvel 
Αργυρή Ολυμπιονίκης και Αργυρή Παγκόσμια 
Πρωταθλήτρια 2016 στο Μοντέρνο Πένταθλο
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

Έτσι, η αφυδάτωση προκαλείται κυρίως από την 
ανεπαρκή πρόσληψη νερού ή από την υπερβολική 
απώλεια υγρών, όπως συµβαίνει τις καυτές ηµέ-
ρες του καλοκαιριού. 

Οι οµάδες που διατρέχουν αυξη-
µένο κίνδυνο αφυδάτωσης
Ανάµεσα σε αυτούς που έχουν αυξηµένες ανάγκες 
σε νερό και διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο αφυ-
δάτωσης, είναι τα µικρά παιδιά, οι έγκυες και οι 
θηλάζουσες µητέρες, οι αθλητές και οι ηλικιωµένοι.

Τα συµπτώµατα της αφυδάτωσης
Αν και η δίψα µάς ενθαρρύνει να πίνουµε νερό, το 
ότι αισθανόµαστε διψασµένοι σηµαίνει ότι η αφυδά-
τωση έχει ήδη συµβεί σε κάποιο βαθµό. Η ήπια αφυ-
δάτωση µπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, κεφαλαλγία 
και µειωµένη εγρήγορση και ικανότητα συγκέντρω-
σης. Άλλα συµπτώµατα µπορεί να είναι το ξηρό 
στόµα, τα σκουρόχρωµα ούρα ή και το µούδιασµα.

Η αντιµετώπιση της αφυδάτωσης
Πίνετε αρκετό νερό εγκαίρως, ώστε να 

Το πολύτιµο νερό
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Το σώµα µας αποτελείται κυρίως 
από νερό. Μην του το στερείτε!

Το ότι 
αισθανόµαστε 
διψασµένοι 
σηµαίνει ότι η 
αφυδάτωση έχει 
ήδη συµβεί σε 
κάποιο βαθµό.

αναπληρώνετε όσο χάνετε µε την εφίδρωση, 
καθώς, όπως είπαµε, η αίσθηση δίψας είναι ήδη 
ένα σηµάδι ότι άρχισε η αφυδάτωση. Η κατάλληλη 
ηµερήσια δόση για τους ενήλικες είναι 2,5 λίτρα 
νερού, από τα οποία περίπου 1,5 λίτρο (8 ποτή-
ρια) πρέπει να εισέρχεται στον οργανισµό από το 
πόσιµο νερό και άλλα υγρά.

Οι καλοκαιρινές προσαρµογές
• Ανταλλάξτε το καθηµερινό σας γαλάκτωµα σώµα-
τος µε κάποιο που περιέχει SPF. Έτσι, ακόµη κι αν 
ξεχάσετε το αντηλιακό σας, θα έχετε κάποια προ-
στασία στα σηµεία που µένουν γυµνά από ρούχα.
• Εντάξετε στο ντους σας το έλαιο τεϊόδεντρου, το 
οποίο είναι φυσικό στυπτικό, για να εξαφανίσετε 
τους ερεθισµούς που µπορεί να προκαλέσουν ο 
ήλιος και η ζέστη.  
• Αντί για το συνηθισµένο άρωµα που φοράτε τον 
χειµώνα, προτιµήστε ένα µε νότες εσπεριδοειδών, 
φρούτων και λουλουδιών.
• Έξτρα προσοχή στα πόδια! Ακόµη και το τελειό-
τερο σανδάλι δεν δείχνει ωραίο µε ένα πολυκαιρι-
σµένο πεντικιούρ.

1 Καθαρισµός
Καταρχήν, µειώστε τη θερµοκρασία 
του νερού, ώστε να µην αφυδατώ-

νεται η επιδερµίδα σας από το καυτό νερό. 
Επιλέξτε ένα απαλό καθαριστικό, το οποίο 
θα µπορεί να αποµακρύνει το αλάτι και το 
χλώριο, ενώ παράλληλα θα ενυδατώνει και 
θα αναζωογονεί την επιδερµίδα, όπως π.χ. 
µε µέλι ή λεβάντα. 

2 Απολέπιση 
Ένα απολεπιστικό προϊόν µε ήπιους 
κόκκους, όπως τα άλατα της Νεκράς 

Θάλασσας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί έως 
τρεις φορές την εβδοµάδα, προκειµένου να 
αποµακρυνθούν τα νεκρά κύτταρα και η επι-
δερµίδα να µπορεί να δεχτεί ό,τι ακολουθεί. 

3 Ελαφριά τόνωση
Τονώστε τη µικροκυκλοφορία και 
καταπολεµήστε το τοπικό πάχος 

και την κυτταρίτιδα µε ένα προϊόν που θα 
απλώσετε όσο ακόµη η επιδερµίδα σας 
είναι υγρή. 

4 Ενυδάτωση
Το τελικό, πιο καίριο βήµα: Ένα ενυ-
δατικό λάδι ή γαλάκτωµα που κατα-

πραΰνει την ευαίσθητη επιδερµίδα και προ-
λαµβάνει την ξηρότητα είναι ο πιο πολύτιµος 
σύµµαχός σας τους καλοκαιρινούς µήνες. 

Τα 4 βήµατα της 
καλοκαιρινής οµορφιάς

Το νερό είναι τόσο πολύτιµο όσο ο αέρας που ανα-
πνέουµε. Αν και µπορούµε να ζήσουµε χωρίς φαγητό 
για έως και 50 ηµέρες, χωρίς νερό θα επιβιώναµε 
µόνο λίγες µέρες, ακόµη και σε δροσερό κλίµα. Το 
νερό δεν µπορεί να αποθηκευτεί στο σώµα. Έτσι, 
η ποσότητα νερού που χάνεται καθηµερινά πρέπει 
να αναπληρωθεί, για να διατηρηθούν οι γενικές 
λειτουργίες του οργανισµού. Το σώµα χάνει νερό 
κυρίως µέσω των ούρων, του ιδρώτα, της εκπνοής 
και της εφίδρωσης, και οι δύο κύριες πηγές για την 
αντικατάσταση του νερού που χάνουµε είναι τα τρό-
φιµα και τα ποτά.

Αιτίες της αφυδάτωσης
Οποιαδήποτε κατάσταση αυξάνει τη θερµοκρασία 
του σώµατος, όπως η σωµατική δραστηριότητα, ο 
πυρετός ή η υψηλή εξωτερική θερµοκρασία, και 
κατ’ επέκταση την ανάγκη του οργανισµού για νερό. 
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ�ΜΑΛΛΙΑ

Οπάλ µαλλιά
Μετά τα µαλλιά µονόκερου, όπου η τάση ήταν 
η µείξη πολλών διαφορετικών ανταυγειών στα 
χρώµατα του ουράνιου τόξου, τώρα το Ιnstagram 
έχουν συνεπάρει οι µεταλλικές ανταύγειες σε 
λευκά µαλλιά που γυαλίζουν σαν οπάλ, ενώ 
κοµµωτήρια και φασιονίστας σε όλο τον κόσµο 
έχουν µπει σε µεγάλους µπελάδες. Για να 
επιτευχθεί το εφέ «οπαλιού», η βάση πρέπει 
να είναι µεταλλικά λευκή και οι ανταύγειες στα 
χρώµατα που έχει ο πολύτιµος λίθος ή ένα 
όστρακο που ιριδίζει (κυρίως µοβ, ροζ ή µπλε). Tο 
αποτέλεσµα είναι «ολογραφικό», «παραµυθένιο» 
και «µαγικό», κάνοντας τις γυναίκες να νιώθουν 
νεράιδες (ή γοργόνες).

Καλοκαίρι 
2018
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Φρεσκάδα, παραµυθένια µαλλιά, 
γατίσια µάτια, nail art.

Beauty trends
∆ιακριτικότητα και φρεσκάδα
Σε µια σηµαντική αναβάθµιση του στυλ «απλώς 
στεγνώνω τα µαλλιά µε το πιστολάκι και δεν 
χρησιµοποιώ καθόλου µακιγιάζ», οι πασαρέλες 
φέτος ανέδειξαν εκείνη την περιποίηση που είναι 
διακριτική, αλλά σίγουρα απαιτεί µια συντήρηση 
σε καθηµερινή βάση. Τα µαλλιά είναι υγιή, το 
δέρµα λαµπερό, τα φρύδια καλοχτενισµένα, τα 
µήλα τονισµένα µε ρουζ και highlighter και τα 
χείλη περασµένα µε ένα λιπγκλός σε παστέλ 
απόχρωση. 

Το άλλο cat-eye
To µάτÖ-ψαράκι, αυτό το καλοκαίρι, κυριαρχεί 
σε πολλές ενδιαφέρουσες παραλλαγές: 
Αντί για την ίσια µακριά γραµµή, έχουµε µια 
στρογγυλεµένη παχιά γραµµή στην άκρη του 
βλεφάρου, ενώ δεν µπορούµε να µη σταθούµε 
στην ίσια «ολογραφική» γραµµή σε χρυσό µε 
«νερά» που επικολλάται πάνω στο βλέφαρο – 
µια φουτουριστική πινελιά που έρχεται από το 
µέλλον. Κάποιοι άλλοι σχεδιαστές µάς έδειξαν 
πώς φτιάχνεται το cat-eye µόνο µε σκιά σε ποπ 
χρώµα, κατά προτίµηση ιριδίζουσα. Έχετε αγωνία 
πώς θα κάνετε την τέλεια γραµµή eyeliner; Το 
Ιnstagram σχολιάζει µόνο το eyeliner stamp, που 
είναι µια στάµπα µε χρώµα για το τελείωµα του 
eyeliner στην άκρη του βλεφάρου.

H επιστροφή του nail art
Μετά από δύο χρόνια µε γραφιστικά νύχια, στις 
φετινές πασαρέλες είδαµε logo nails (νύχια µε 
ζωγραφισµένα λογότυπα ή ολόκληρο το όνοµα 
ενός σχεδιαστή), νύχια µε περίπλοκα σχέδια, 
ακόµη και στολισµένα µε κρύσταλλα. Αν τα 
θεωρείτε υπερβολικά, µπορείτε να υιοθετήσετε 
τη διακριτική εκδοχή τους: Βάλτε ένα µικρό 
αυτοκόλλητο στο σχήµα που σας αρέσει και 
περάστε από πάνω το συνηθισµένο σας βερνίκι, 
σαν την τεχνική του στένσιλ. Να σηµειωθεί ότι 
πολλοί υιοθέτησαν φέτος το αµυγδαλωτό σχήµα 
νυχιών, ωδή στο γκλάµουρ των ’70s.
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Όταν ο ήλιος καίει, αυτά είναι τα 
δώρα που κάνουµε στον εαυτό µας 
και στα αγαπηµένα µας πρόσωπα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

ShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShopping

δώρα που κάνουµε στον εαυτό µας 
και στα αγαπηµένα µας πρόσωπα.

1ΕLANCYL, Slim Design Huile Minceur
Λάδι αδυνατίσµατος, καταπολέµησης της κυττα-
ρίτιδας, πρόληψης και µείωσης των ραγάδων, µε 

βάση καινοτόµα σύνθεση από καφεΐνη και κισσό, ιδα-
νικό για την εντατική λείανση της όψης «φλοιού πορ-
τοκαλιού». ∆ρα κατά της συσσώρευσης των λιπών και 
αποβάλλει τα λιπίδια, διορθώνει τις πρόσφατες ραγά-
δες, αποτοξινώνει και αποσυµφορεί. Η αέρινη υφή του 
δεν κολλάει και επιτρέπει να ντυθείτε αµέσως. 

2APIVITA, Aντιρυτιδική Κρέµα Προσώπου Ελαφριάς 
Υφής SPF 30 µε  τη φυσική καινοτοµία 3D PRO-ALGAE® 
που προσφέρει αντηλιακή προστασία, πρόληψη ρυτίδων 

και προστασία από τη φωτογήρανση. Τα φυσικά και οργανικά 
φίλτρα προστατεύουν αποτελεσµατικά από την UVA & UVB ακτι-
νοβολία. Το καινοτόµο σύµπλοκο 3D PRO-ALGAE® και το εκχύ-
λισµα φύλλων ελιάς συµβάλλουν στην πρόληψη και τη µείωση 
των ρυτίδων. Το καινοτόµο σύµπλοκο 3D PRO-ALGAE® διατηρεί 
την τρισδιάστατη δοµή της επιδερµίδας, καθώς προστατεύει την 
πυκνότητα και την ελαστικότητά της κάτω από τον ήλιο, προσφέ-
ροντας εξαιρετική δράση κατά της φωτογήρανσης, την Νο1 αιτία 
πρόωρης γήρανσης. Το έγχυµα από τρία είδη βιολογικό, ελλη-
νικό τσάι του βουνού προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστα-
σία και ενισχύει την άµυνα της επιδερµίδας από το οξειδωτικό 
stress που προκαλούν οι εξωτερικές επιδράσεις (UV ακτινοβο-
λία, µόλυνση του περιβάλλοντος). Το σύµπλοκο 3D PRO-ALGAE®, 
το έγχυµα από τρία είδη βιολογικό, ελληνικό τσάι του βουνού και 
το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνουν την επιδερµίδα σε βάθος. Με 
φωτοσταθερό συνδυασµό φυσικών και οργανικών φίλτρων.

4LIERAC, Supra Radiance, Gel-Crème 
Rénovateur Anti-Ox
Κρέµα-gel που συνδυάζει το αντιγηραντικό 

συµπύκνωµα Hyalu-3 µε το εκχύλισµα λευκού µαρού-
βιου και καταπολεµά τη γήρανση από τις ελεύθερες 
ρίζες. Ενεργή υφή που λειαίνει άµεσα την επιδερµίδα 
και διορθώνει ρυτίδες και ατέλειες, χαρίζοντας τέλειο 
µατ αποτέλεσµα, χάρη στο αντιοξειδωτικό εκχύλισµα 
ιαπωνικής σοφόρας και την πούδρα ρυζιού. Θηλυκό 
άρωµα από νότες φρέζιας, ροζ πιπεριού και σπόρων 
τόνκα.

8AVÈNE, Eau Thermale, Réflexe Solaire για 
βρέφη και παιδιά SPF 50+
Κρεµώδες αντηλιακό, που ενυδατώνει και προ-

στατεύει το ευαίσθητο βρεφικό και παιδικό δέρµα. 
Προσφέρει βέλτιστη προστασία από τις UVB-UVA µε 
ελάχιστα φίλτρα, µε σταθερότητα και αποτελεσµατικό-
τητα µακράς διάρκειας, ενώ περιέχει προτοκοφερύλιο, 
το φωτοσταθερό προµόριο βιταµίνης Ε, για ενισχυµένη 
προστασία κατά των ελευθέρων ριζών, και φυσικά το 
διάσηµο ιαµατικό νερό της Avène, αναγνωρισµένο για 
τις καταπραϋντικές, αντιερεθιστικές και απαλυντικές 
του ιδιότητες. Ελαφριά, πρακτική συσκευασία τσέπης, 
για να το έχετε πάντα µαζί σας.

7VICHY, Minéral 89
Καθηµερινό booster µε 89% ιαµατικό µεταλλικό 
νερό της VICHY και υαλουρονικό οξύ φυσικής 

προέλευσης. Για ενυδάτωση, τόνωση και ενδυνάµωση 
της επιδερµίδας κάθε µέρα.

3LA ROCHE-POSAY, Αnthelios, Mist SPF50
Υψηλή αντηλιακή προστασία σε υφή Mist για 
εύκολη εφαρµογή, καθώς ψεκάζεται στο πρό-

σωπο χωρίς να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε τα χέρια 
σας, ακόµη και πάνω από το µακιγιάζ (το κρατάτε 15 
εκατοστά από το πρόσωπο και ψεκάζετε σχηµατίζοντας 
ένα Z). Προσφέρει αόρατη προστασία, άµεση απορρό-
φηση και εξαιρετικό µατ αποτέλεσµα.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΩΡΩΝ

5FREZYDERM, Αctive Sun 
Screen, Τinted Face Fluid 
SPF 50+

Ενεργό αντηλιακό προσώπου µε 
χρώµα που προστατεύει από την 
ηλιακή ακτινοβολία, ενυδατώνει και 
έχει αντιγηραντική δράση. Καλύπτει 
δερµατικές ατέλειες και δυσχρω-
µίες, εξασφαλίζoντας χρωµατική 
οµοιογένεια σε κάθε τόνο επιδερµί-
δας. Επιπλέον, είναι εµπλουτισµένο 
µε τον πολυσακχαρίτη θαλάσσιας 
προέλευσης Glycogen, που προ-
στατεύει από τις συνέπειες της ηλε-
κτροµαγνητικής ακτινοβολίας, ενώ 
τα πολύτιµα φυτικά βλαστοκύτταρα 
βαµβακιού δηµιουργούν ασπίδα 
προστασίας από τα στερεά σωµατί-
δια ατµοσφαιρικών ρύπων. Ανθε-
κτικό στο νερό.

7

6CASTALIA, 
Helioderm 
Mousse SPF20

Aντηλιακό προϊόν προ-
σώπου και σώµατος 
µεσαίας προστασίας σε 
µορφή αφρού, κατάλ-
ληλο για όλους τους 
τύπους επιδερµίδας. ∆εν 
αφήνει ίχνη λιπαρότη-
τας και είναι ιδανικό για 
άτοµα που προτιµούν µη 
κρεµώδη υφή. Ο µονα-
δικός συνδυασµός των 
συστατικών Tinosorb® S 
και TanActine προστα-
τεύει την επιδερµίδα από 
τις βλαπτικές επιδράσεις 
της UVΑ & UVB ακτινο-
βολίας, ενώ επιπλέον η 
βιταµίνη Ε, που περιέχει, 
προσφέρει αντιοξειδω-
τική προστασία από 
τις ελεύθερες ρίζες.
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www.pharmapluspharmacies.gr        pharmapluspharmacies.gr 
Ρωτήστε τον Φαρμακοποιό σας

Kαλοκαιρινό, πρακτικό 
νεσεσέρ για την παραλία!

Διακοπές και παιχνίδι! 

* Ισχύει με αγορές σε αντηλιακά, καλλυντικά, βρεφικά, παιδικά και συμπληρώματα διατροφής.

Δώρο*
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Φολέγανδρος: Όλο 
και περισσότεροι την 
ανακαλύπτουν.
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WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα
της αγοράς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Πέτρος Καζιάνης του 
∆ικτύου Pharma PLUS στην 
Κέρκυρα.
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LINKED

Μοναδικές, υπέροχες, 
καλοκαιρινές προσφορές 
µόνο στα φαρµακεία του 
∆ικτύου Pharma PLUS!

Summer is here! Αυτό είναι το µήνυµα 
που θα δείτε να σας «κλείνει» το µάτι στις 
βιτρίνες των φαρµακείων Pharma PLUS το 
φετινό καλοκαίρι! Ναι, το καλοκαίρι είναι 
και πάλι εδώ…καλωσορίστε το πετώντας 
από πάνω σας τα άγχη και τα περιττά, 
ζεστά ρούχα του χειµώνα! Ακολουθήστε 
το φετινό µήνυµα και µπείτε σε ένα φαρ-
µακείο Pharma PLUS για να αποκτήσετε 
την απαραίτητη ευεξία αλλά και ανεµελιά, 
φροντίζοντας  την υγεία και την εµφά-
νισή σας. Και µην ξεχνάτε, η επίσκεψη στο 
κοντινό σας φαρµακείο Pharma PLUS σας 
εξασφαλίζει πάντα µοναδικά προνόµια, 

µεγάλη ποικιλία, εκπτώσεις και πληθώρα 
προσφορών.

Κι αυτό το καλοκαίρι, στα φαρµα-
κεία Pharma PLUS θα βρείτε προϊόντα 
αντηλιακής προστασίας, από τις πιο αξιό-
πιστες εταιρείες της αγοράς, σε εξαιρετικές 
τιµές, για να χαρείτε µε ασφάλεια τον ήλιο 
και τα παιχνίδια στη θάλασσα. Θα βρείτε 
ακόµα αδυνατιστικά προϊόντα περιποίη-
σης, που θα σας χαρίσουν µια ελκυστική 
και όµορφη εµφάνιση στην παραλία, καθώς 
και ότι  χρήσιµο και απαραίτητο για ένα 
πλήρες βαλιτσάκι διακοπών για… ξέγνοια-
στες µέρες και νύχτες. Είτε µείνετε στην 

πόλη είτε φύγετε για διακοπές, µην ξεχά-
σετε την στάση σας σε ένα φαρµακείο του 
∆ικτύου Pharma PLUS και θα είστε κερ-
δισµένοι!

Κάντε τώρα τις αγορές σας από τα φαρ-
µακεία του ∆ικτύου Pharma PLUS µε οδηγό 
τις συµβουλές του φαρµακοποιού σας, ο 
οποίος θα σας υποδείξει προϊόντα αξιόπι-
στα, ασφαλή και αποτελεσµατικά και απο-
λαύστε µε την οικογένειά σας και την παρέα 
σας ένα χαρούµενο κι ανέµελο καλοκαίρι. 

Στα φαρµακεία Pharma PLUS, εµείς 
φροντίζουµε! Για την υγεία και την οµορ-
φιά σας!
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του και φτάνοντας στη συµµετοχή του στα κοινά, 
όπου και ξεχωρίζει µε την ανθρωπιστική του παι-
δεία και την κοινωνικότητά του. 

Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο ρόλος του φαρ-
µακοποιού στη σχέση του µε τον πελάτη;
Ο ρόλος του φαρµακοποιού, πέρα από την ενηµέ-
ρωση των πελατών του σχετικά µε τη χρήση των 
φαρµάκων και των λοιπών ειδών, θα πρέπει να είναι 
συµβουλευτικός σε θέµατα υγείας και φροντίδας, 
ώστε να συµβάλλει στην πρόληψη και τη διατήρηση 
της υγείας τους.

Τι κάνει τη δουλειά σας πιο εύκολη και τι πιο 
δύσκολη;
Η οργάνωση, η εξυπηρέτηση των αναγκών του 
ασθενούς, µε την ηθική ικανοποίηση που µας προ-
σφέρει, η επαγγελµατική και η κοινωνική αναγνώ-
ριση οµορφαίνουν όχι µόνο τη δουλειά µας, αλλά 
και τη ζωή µας γενικότερα. Αντίθετα, το καθηµερινό 
πρόβληµα των ελλείψεων φαρµάκων και της γρα-
φειοκρατίας, που δυσκολεύει την εξυπηρέτηση του 
κοινού, κάνει την καθηµερινότητα της δουλειάς µας 

περισσότερο κουραστική. Επίσης, ιδιαίτερα δύσκολες 
και στενόχωρες είναι οι στιγµές που διαπιστώνουµε 
ότι κάποιοι πελάτες µας αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα υγείας. 

Πόσο σηµαντικό είναι το σωστό µάρκετινγκ 
στην ανάπτυξη ενός φαρµακείου;
Το σύγχρονο φαρµακείο, µε την πολύ µεγάλη ποι-
κιλία προϊόντων που διαθέτει, δεν είναι δυνατόν να 
λειτουργήσει δίχως το σωστό και στοχευµένο –στις 
ανάγκες υγείας, περιποίησης και φροντίδας– µάρ-
κετινγκ. Το µάρκετινγκ στο φαρµακείο θα πρέπει 
να συµβάλλει στην ενηµέρωση και την επαφή του 
κοινού µε νέα, καινοτόµα προϊόντα, δίχως όµως να 
υπερβάλλει και να προκαλεί αρνητικά αποτελέσµατα.

Τι προσφέρει στην επιχείρησή σας η +plus card;
Προσφέρει επιπλέον κίνητρα και αυξηµένη πιστό-
τητα της πελατείας µας και, πάνω απ’ όλα, δίνει 

Φαρµακείο
Πέτρου Καζιάνη, 
∆ασιά Κέρκυρας, 
τηλ.: 2661 093129.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ο φαρµακοποιός Πέτρος Καζιάνης, 
από την Κέρκυρα, µας µιλά για 
τον νέο ρόλο του επαγγέλµατος,
όπως διαµορφώνεται στην εποχή µας.

«Τα πάντα ρει»

Ποια είναι τα προσόντα-χαρακτηριστικά που 
πρέπει να διαθέτει ένας φαρµακοποιός;
Ο σύγχρονος φαρµακοποιός πρέπει να διαθέτει επι-
στηµονική κατάρτιση, την οποία οφείλει να εµπλου-
τίζει διαρκώς (διά βίου µάθηση), την αίσθηση και τη 
βούληση του «επιχειρείν», ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σηµερινού φαρ-
µακείου, και, πάνω απ’ όλα, το ήθος να θέτει την 
υγεία του πελάτη ως προτεραιότητά του.
 
O φαρµακοποιός έχει κοινωνικό ρόλο;
Ο κοινωνικός ρόλος του φαρµακοποιού µπορεί να 
είναι πολύπλευρος, ξεκινώντας από τη στήριξη των 
ασθενών-πελατών και την ενασχόλησή του µε τις 
δοµές που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενό 

στον πελάτη µας τη βεβαιότητα ότι η προτίµηση 
και η επιλογή του φαρµακείου µας από µέρους του 
αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται από εµάς σε 
σταθερή βάση.

Τι σας δηµιουργεί ασφάλεια και τι ανασφάλεια 
για το µέλλον;
Σίγουρα, στην εποχή της οικονοµικής κρίσης, που 
επηρέασε ποικιλότροπα το επάγγελµά µας, οικονο-
µικά και θεσµικά, η ανασφάλεια επικρατεί. Όµως, 
«τα πάντα ρει»… Ένας νέος ρόλος διαµορφώνεται 
για τον φαρµακοποιό. Ένας ρόλος που θα βασίζεται 
στη γνώση, τις υπηρεσίες και τη συµβολή του στην 
πρωτοβάθµια υγεία. Ένας ρόλος που µπορεί να τον 
καταστήσει απαραίτητο και αποτελεί τη βάση για την 
εξέλιξη και την ευηµερία ενός νέου και πληρέστε-
ρου µοντέλου φαρµακείου.

Τι να περιµένουµε από το «άνοιγµα» του επαγ-
γέλµατος του φαρµακοποιού;
Όπως έχει ήδη καταδείξει η εφαρµογή του σε άλλες 
χώρες, ο αντίκτυπος στην υγεία των ασθενών είναι 
σοβαρός. Η επιλογή και η χρήση φαρµάκων –είτε 
δίχως τη συµβολή του φαρµακοποιού είτε µε τα 
εµπορικά κριτήρια που µπορεί να επιβάλλουν µη 
φαρµακοποιοί ιδιοκτήτες φαρµακείων– προκάλε-
σαν αύξηση εισαγωγής στα νοσοκοµεία, εξαιτίας 
της κακής χρήσης φαρµάκων. Επιπρόσθετα, υπήρξε 
αύξηση των τιµών των µη συνταγογραφούµενων 

Η +plus card δίνει 
στον πελάτη µας 
τη βεβαιότητα ότι 
η προτίµηση του 
φαρµακείου µας 
επιβραβεύεται σε 
σταθερή βάση.

Η υγεία στο 
φάρµακο 
εξυπηρετείται 
µε ασφάλεια 
µόνον από την 
υπευθυνότητα 
και την 
επιστηµονική 
κατάρτιση 
του ιδιοκτήτη 
φαρµακοποιού.

φαρµάκων. Ελπίζω ότι η προστασία της δηµόσιας 
υγείας θα πρυτανεύσει και το «άνοιγµα» του επαγ-
γέλµατος δεν θα ξεπεράσει τα όρια εκείνα που θα την 
αµφισβητήσουν. Η υγεία στο φάρµακο εξυπηρετείται 
µε ασφάλεια µόνον από την υπευθυνότητα και την 
επιστηµονική κατάρτιση του ιδιοκτήτη φαρµακοποιού.

Ο κάτοικος των αστικών κέντρων θα εξυπηρε-
τηθεί στο φαρµακείο της Κέρκυρας, κατά την 
περίοδο των διακοπών του;
Τα φαρµακεία της Κέρκυρας, ιστορικά, είναι µεταξύ 
των πρώτων στην Ελλάδα ιδρυθέντων. Η ποιότητα 
και το επίπεδο των φαρµακείων µας δεν υστερούν 
σε τίποτε από το µέσο φαρµακείο των αστικών 
κέντρων. Το κερκυραϊκό φαρµακείο, µε την ποικι-
λία και την πληρότητα προϊόντων που διαθέτει, αλλά 
και µε την παραδοσιακή ευγένεια και διάθεση εξυ-
πηρέτησης του κοινού, είµαι βέβαιος ότι θα εκπλήξει 
ευχάριστα όποιον επισκέπτη το χρειαστεί.



ΙΟΥΝΙΟΣ�ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 4746 ΙΟΥΝΙΟΣ�ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

πολυκοσµία ή στην εντυπωσιακή βόρεια, απόκρη-
µνη πλευρά του Κάστρου, µε τη µοναδική υπέροχη 
θέα στο Αιγαίο. Εδώ επιβάλλεται µια επίσκεψη στο 
σήµα κατατεθέν του νησιού, την εκκλησία της Πανα-
γίας, που δεσπόζει σκαρφαλωµένη στον βράχο και 
είναι χτισµένη στη θέση αρχαίου ιερού. Τελευταία 
πολλοί ανακαλύπτουν και την πιο ήσυχη Άνω Μεριά, 
µε τις «θεµωνιές», τοπικές αγροτικές κατοικίες, και 
τις καλές ταβέρνες. 

Οι παραλίες είναι πολλές, όλες παρθένες, και µπο-
ρεί σε κάποια να βρεθείτε και µόνοι σας. Ο δηµο-
φιλής οικισµός Αγκάλη (3 χλµ. από τη Χώρα) είναι 
ένας κόλπος µε άµµο και ταβέρνες για µετά το µπά-
νιο, που οδηγεί µέσω µονοπατιού στον εναλλακτικό 
Γαλίφο (µε τα διάσηµα δωµάτια χωρίς ηλεκτρικό) και 
από εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Τα δύσβατα Βορεινά 
(λίγο µετά τη Χώρα, 20 λεπτά δύσκολης κατάβασης), 
µε τη χαρακτηριστική πράσινη πέτρα της Φολεγάν-
δρου, και το Αµπέλι (20 λεπτά περπάτηµα από το 

Φολέγανδρος

Το βράδυ η 
Χώρα σφύζει 
από ζωή, µε 
µπαράκια για 
κοκτέιλ και 
ρακόµελα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Όλο και περισσότεροι µαθαίνουν 
το µυστικό της.

Παρότι η φήµη της Φολεγάνδρου εξαπλώνεται και 
η όµορφη πλατεία της Χώρας γεµίζει κάθε χρο-
νιά όλο και περισσότερα τραπέζια και καρέκλες, το 
µικρό µέγεθος και η θέση της, αλλά σίγουρα και η 
νοοτροπία των κατοίκων της, έχουν βοηθήσει ώστε 
να διατηρηθεί ο ιδιαίτερος κυκλαδίτικος χαρακτή-
ρας της. Εδώ ποτέ δεν θα νιώσετε ότι σας εκµε-
ταλλεύονται, ενώ οι παραλίες παραµένουν χωρίς 
οµπρέλες και ξαπλώστρες. Ήδη το λιµάνι, ο Καρα-
βοστάσης, είναι ένας σχετικά ήρεµος οικισµός, µε 
γαλανά και ασφαλή για τα παιδιά νερά. Οι τυχεροί 
θα βρουν δωµάτιο στη Χώρα, ίσως µέσα στο διατη-
ρητέο Κάστρο, που µοιάζει προφυλαγµένο από την 

Εκτέλεση

Κοσκινίζουµε το αλεύρι, προσθέτουµε τα υπόλοιπα 
υλικά και ζυµώνουµε, µέχρι να έχουµε µια εύπλαστη 
σφιχτή ζύµη. Την κάνουµε µπάλα, σκεπάζουµε µε 
µεµβράνη και αφήνουµε να «σταθεί» για 1 ώρα. Τη 
χωρίζουµε σε 3-4 κοµµάτια και ανοίγουµε το κάθε 
κοµµάτι, πάνω σε αλευρωµένη επιφάνεια, σε φύλλο 
πάχους 4 χιλιοστών. Πασπαλίζουµε κάθε φύλλο µε 
λίγο αλεύρι και το τυλίγουµε ρολό, το οποίο κόβουµε 
σε φέτες 0,5 εκ. Ξετυλίγουµε τα ρολά και απλώνουµε 
τα ζυµαρικά που φτιάξαµε σε πετσέτες. Τα αφήνουµε 
να στεγνώσουν για 3-4 ώρες και τα βράζουµε για 
3-4 λεπτά σε αλατισµένο νερό. Σερβίρουµε µε βού-
τυρο και τυρί ή δίπλα σε κοκκινιστό κρέας. Ματσάτα Φολεγάνδρου

ξωκλήσι του Άγιου Παντελεήµονα στην Άνω Μεριά), 
µε βότσαλο και πέτρα, αποζηµιώνουν όσους δεν 
αγαπούν την πολυκοσµία. Ο Άγιος Γεώργιος, µε άµµο 
και βότσαλο, είναι ένας µεγάλος προσβάσιµος κόλ-
πος µε µπόλικη σκιά. Στο Λιβαδάκι, µε το κάτασπρο 
βότσαλο, και στο διάσηµο Κάτεργο (που όλοι πρέπει 
να επισκεφτούν µία φορά) φτάνετε µε καΐκι. Εύκο-
λες παραλίες είναι η Βάρδια και το Λιβάδι, µε σκιές 
κάτω από τα αλµυρίκια και κάµπινγκ. Πάντως, µη 
φοβηθείτε το περπάτηµα. Εξάλλου, η Φολέγανδρος 
είναι ιδανική για πεζοπορία: τα µονοπάτια ανάµεσα 
στις ξερολιθιές διασχίζουν όλο το νησί και περνούν 
από παλιούς µύλους, εγκαταλειµµένες θηµωνιές, 
φαράγγια, ερηµικά ξωκλήσια.

Το βράδυ η Χώρα σφύζει από ζωή, µε µπαράκια 
για κοκτέιλ (κι ας είµαστε πολύ κοντά στην Ίο) ή 
ρακόµελα (για τους πιο νέους) και πολύ καλά εστι-
ατόρια, που σερβίρουν είτε γκουρµέ είτε παρα-
δοσιακά πιάτα, πάντως τίποτα τουριστικό. Ξεχω-
ρίζουν εδώ οι πίτες, η ρεβιθάδα στο πήλινο, τα 
τυριά µελίχλωρο και σουρωτό, το γλυκό καρπου-
ζένια, τα κρέατα και φυσικά τα τοπικά ζυµαρικά 
µατσάτα. Πριν φύγετε, αγοράστε µέλι, παστέλια, 
κάππαρη και φάβα.

Μοιάζουν 
με τις χυλοπίτες, 
όμως τα ματσάτα 

μαγειρεύονται 
αμέσως μόλις 

πλαστούν.

Υλικά
500 γρ. αλεύρι σκληρό

1 κούπα νερό

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. αλάτι

1 αυγό (προαιρετικά)

αλεύρι ή κορν φλάουρ για το 
πασπάλισµα  
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LINKED WHAT’S NEW

> HELIODERM VELVET MIST SPF 
50+ ΑΠΟ ΤΗΝ CASTALIA 

Εντατική βελούδινη 
προστασία

> MÖLLER’S ΑΠΟ ΤΗΝ APOLLONIAN NUTRITION

Και για τις εξετάσεις

> PHYSIODOSE ΑΠΟ ΤΗ VALEANT PHARMASWISS

Ρινική φροντίδα για βρέφη 
και παιδιά

Αντηλιακό σπρέι προσώπου και σώµατος 
πολύ υψηλής προστασίας, µε διάφανη, µη 
λιπαρή, βελούδινη υφή, κατάλληλο για όλους 
τους τύπους επιδερµίδας. ∆εν αφήνει ίχνη 
λιπαρότητας, απλώνεται εύκολα και προστα-
τεύει, δηµιουργώντας ένα βελούδινο, διά-
φανο φιλµ στην επιδερµίδα. Περιέχει συν-
δυασµό αποτελεσµατικών φίλτρων, τα οποία 
παρέχουν ισχυρή προστασία από τις βλα-
πτικές επιδράσεις της UV ακτινοβολίας, και 
βιταµίνη Ε, που παρέχει ισχυρή αντιοξειδω-
τική προστασία ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. 
Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά. ∆εν περι-
έχει άρωµα και parabens, και είναι δερµατο-
λογικά ελεγµένο.

Ένας µαθητής, για να έχει καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στις 
εξετάσεις, χρειάζεται, πέρα από τη σωστή διαχείριση του χρόνου 
του, καλή σωµατική και ψυχολογική του κατάσταση. Το µουρουνέ-
λαιο MÖLLER’S (υγρό ή κάψου-
λες) βοηθά και στα δύο, µε απο-
τέλεσµα να έχει µεγαλύτερες 
αντοχές και καλύτερη συγκέ-
ντρωση και µνήµη. Πρόκειται 
για έναν πολύτιµο σύµµαχο του 
µαθητή – και όχι µόνο!
www.mollers.gr

Στείρος φυσιολογικός ορός χωρίς συντηρητικά, 
κατάλληλος για την καθηµερινή υγιεινή της µύτης, 
των µατιών και των αυτιών σε βρέφη (κατάλληλο για 
χρήση από τη γέννηση), παιδιά 
και ενήλικες. Μπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί σε καθηµερινή 
βάση για την υγιεινή της µύτης 
και των µατιών, από 1 έως 6 
φορές την ηµέρα, ανάλογα µε 
την περίπτωση. Συνιστάται για 
τον ρινικό και τον οφθαλµικό 
καθαρισµό, για τον καθαρισµό 
των αυτιών και των πληγών, 
και ως διάλυµα για εισπνοές.

Το, εδώ και 9 χρόνια, νούµερο 1 προϊόν κολλα-
γόνου στις προτιµήσεις των καταναλωτών ενι-
σχύει τις αρθρώσεις, ενώ ταυτόχρονα µειώνει 
τον πόνο, αυξάνει την ευλυγισία και την κινητι-
κότητα της άρθρωσης, συµβάλλει στην ελαστι-
κότητα και τη λάµψη της επιδερµίδας, και χαρίζει 
υγιή, δυνατά µαλλιά και νύχια. Προσφέρει µέγιστη 
απορρόφηση (άνω του 90%), κατανοµή και συσ-
σώρευση εκεί όπου το χρειάζεται ο οργανισµός, 
δηλαδή στον χόνδρο της άρθρωσης και στο χόριο 
του δέρµατος, ενώ ενεργοποιεί τη σύνθεση του 
κολλαγόνου. Σε γεύση φράουλα ή λεµόνι, διατί-
θεται και σε ταξιδιωτική συσκευασία 250 ml.

Ισορροπηµένος συνδυασµός σε ταµπλέτες 
βραδείας αποδέσµευσης, που βοηθά τον 
οργανισµό καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας 
να αντιµετωπίσει το στρες, που έχει εισβά-
λει στις ζωές όλων µας. Με συνδυασµό 
βιταµινών του συµπλέγµατος Β, ενισχύει το 
νευρικό σύστηµα, διατηρεί υγιή τον µετα-
βολισµό και ανεβάζει τα επίπεδα της ενέρ-
γειας, ώστε να αντιµετωπίζεται η κόπωση 
που νιώθουµε, λόγω υπερβολικού άγχους, 
και να βελτιώνεται η ψυχική µας διάθεση.

Νέο γαλάκτωµα προσώπου και σώµατος, 
ιδανικό για την περιποίηση της αφυδατω-
µένης επιδερµίδας που έχει εκτεθεί στον 
ήλιο. Είναι εµπλουτισµένο µε ενυδατικούς 
και καταπραϋντικούς παράγοντες και εκχύ-
λισµα σουσαµιού, που βοηθά στην απο-
κατάσταση της υδρολιπιδικής ισορροπίας 
της επιδερµίδας, ενώ η βιταµίνη Ε, που 
περιέχει, προστατεύει από τις βλαβερές 
συνέπειες των ελεύθερων ριζών. Εύχρη-
στη και πρακτική συσκευασία, κατάλληλη 
για χειραποσκευή αεροπλάνου και ασφαλή 
µεταφορά.

> COLLAGEN PROãACTIVE 
ΑΠΟ ΤΗΝ TOTAL HEALTH SOLUTIONS

Ενεργοποιεί τον οργανισµό 
να συνθέσει κολλαγόνο

> DIãSTRESS RELAX FORMULA ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

∆ιπλή δράση για µείωση άγχους 
& κούρασης 

> HELIODERM LAIT APRES SOLEIL å TRAVEL SIZE 
75ML ΑΠΟ ΤΗΝ CASTALIA 

Για την αφυδάτωση

Το ∆ίκτυο Φαρµακείων Pharma PLUS και-
νοτοµεί και πάλι και παρουσιάζει την νέα εφαρ-
µογή (App) για smartphones και tablets. 
H Pharma PLUS, πάντα στο επίκεντρο των 
εξελίξεων, προχώρησε στην ανάπτυξη της 
δικής της εφαρµογής η οποία θα λειτουργεί 
σε περιβάλλον Android και IOS!

Με τη σηµαντική αύξηση των έξυπνων 
κινητών συσκευών ή αλλιώς smart-
phones αλλά και των tablets, οι εφαρµογές 
για την ηλεκτρονική επικοινωνία έχουν γίνει 
σχεδόν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµε-
ρινής µας ζωής. Οι άνθρωποι, που θέλουν 
πλέον όλη την ενηµέρωση στην παλάµη του 
χεριού τους, ξοδεύουν κατά µέσο όρο πάνω 
από 3 ώρες την  ηµέρα ενασχολούµενοι µε 

το κινητό τους τηλέφωνο.
Με την εφαρµογή Pharma PLUS app, θα 

λαµβάνετε πλήρη κι άµεση ενηµέρωση για 
όλες τις προωθητικές ενέργειες, προσφο-
ρές και εκπτώσεις, για τα νέα του ∆ικτύου 
και των συνεργαζόµενων εταιρειών. Με 
τον τρόπο αυτό, θα µπορέσετε να αποκτή-
σετε µια ακόµα πιο προσωπική σχέση µε 
το φαρµακείο Pharma PLUS όπου κάνετε 
τις αγορές σας, ενώ παράλληλα θα ενδυ-
ναµωθεί ακόµα περισσότερο η επαφή σας 
µε τα αγαπηµένα σας brands και τα προϊ-
όντα της προτίµησής σας.

Τρεις µοναδικές λειτουργίες καθιστούν 
την Pharma PLUS app πρωτοποριακή και 
εύχρηστη:  1. ηµερολόγιο έµµηνου κύκλου, 

2. υπενθύµιση λήψης φαρµάκου / συµπλη-
ρώµατος διατροφής, και 3. διαδραστικός 
χάρτης πλησιέστερων φαρµακείων του 
∆ικτύου. Κι όλα αυτά, µε πλήρη εξασφά-
λιση για την προστασία των προσωπικών 
σας δεδοµένων, µε την αξιοπιστία του 
∆ικτύου Pharma PLUS.

Σε µια καθηµερινότητα που αλλάζει 
µε ταχείς ρυθµούς και απαιτεί απόλυτη 
ταύτιση µε την τεχνολογία, σας προσκα-
λούµε να κατεβάσετε από σήµερα τη νέα 
µας εφαρµογή, να ενηµερώνεστε πρώ-
τοι για τις προωθητικές ενέργειες του 
∆ικτύου Pharma PLUS και να απολαµβά-
νετε µοναδικές προσφορές των αγαπηµέ-
νων σας προϊόντων!

Pharma PLUS App
App-ολαµβάνοντας υψηλές υπηρεσίες 
µε τη νέα Smart εφαρµογή της Pharma PLUS
Όλη η Pharma PLUS στην παλάµη σας

www.pharmapluspharmacies.gr       

 pharmapluspharmacies.gr 

H Pharma PLUS καινοτομεί και δημιουργεί την αποκλειστική εφαρμογή για 
κινητά και tablets, με τη χρήση της οποίας ενημερώνεστε έγκαιρα και άμεσα  
για όλα τα νέα προϊόντα φαρμακείου, τις ειδικές εκπτώσεις, για τους πόντους 

που έχετε συλλέξει στην  σας*, αλλά και απολαμβάνετε μια ευρεία  
ποικιλία «έξυπνων» λειτουργιών, όπως:

    Αποκλειστικές προσφορές του Δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS

    Χάρτης και λίστα με τα πλησιέστερα φαρμακεία του Δικτύου  
ανάλογα με την τοποθεσία σας

    Διαδραστική εφαρμογή ημερολογίου του έμμηνου κύκλου 

    Υπενθύμιση φαρμάκων, για να μην ξεχάσετε ποτέ τη λήψη τους

   Νέα και ειδήσεις για υγεία, ομορφιά κι ευεξία

Όπως πάντα, με την αγορά παραφαρμάκων κερδίζετε πόντους τους οποίους  
μπορείτε να εξαργυρώσετε σε νέες αγορές σας. 

*Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε κάτοχος της κάρτας προνομίων της Pharma PLUS  

Συνδεθείτε με την νέα 
 app 

και appoλαύστε μοναδικά προνόμια!

Google ή Apple Store: 

 app



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 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 142, ΤΗΛ.: 210 5452717 • ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΟΥΜΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ΕΛΦΩΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 & ΕΙΡΗΝΗΣ 95, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431 & ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΕΡΟ∆Ρ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Ε.Ε., 5ΟΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 
210 3533333 • ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ M. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ - ∆. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - Η. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΛΙΤΑ Θ., ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717  
• ΑΛΙΜΟΣ ΚΟΦΦΑ ΕΛΕΝΗ, Λ. ΙΩΝΙΑΣ 171, ΤΗΛ.: 210 9922720 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1Α & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, ΤΗΛ.: 210 2797198 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΑΝΟΡΜΟΥ 
21, ΤΗΛ.: 211 1835136 / ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16, ΤΗΛ.: 210 64102906 / ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΒΙΤΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ), ΤΗΛ.: 210 7700776 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ, Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 19, ΤΗΛ.: 
210 9923779 / ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 18, ΤΗΛ.: 210 9942544 • ΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΗΡ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΒΑΚΧΟΥ 28, ΤΗΛ.: 210 8970649 / ΒΑΡΗ ΚΟΛΑΖΑ ΕΙΡΗΝΗ, 3Ο ΧΛΜ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 9653312 
• ΒΟΥΛΑ Α.ΣΤΑΜΕΛΟΥ - Λ.∆ΙΑΝΝΕΛΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε., ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 17, ΤΗΛ.: 210 8956122 / ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, ΒΟΥΛΑ, ΤΗΛ.: 210 9689917 • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ 5, ΤΗΛ.: 210 8962347 • ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, ΤΗΛ.: 210 8030543 • ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 10, ΤΗΛ.: 210 7658214 • ΓΑΛΑΤΣΙ Α∆ΡΑΚΤΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ 
Ο.Ε., Λ. ΒΕΪΚΟΥ 45, ΤΗΛ.: 210 2912440 / ΒΑΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 67, ΤΗΛ.: 210 2918601 • ΓΛΥΦΑ∆Α ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΤΑΞΑ 7 & ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 14, ΤΗΛ.: 210 8981969 • ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΙΟΥ 96, ΤΗΛ.: 210 8835883 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΦΑΦΟΥΤΗ Η. ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 210 9941432 • ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Π. - ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ∆. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
ΤΗΛ.: 22950 82076 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι. ΑΡΑΠΑΚΗ 65, ΤΗΛ.: 210 9512262 / ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 234, ΤΗΛ.: 210 9423220 / ΝΥΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ∆ΑΒΑΚΗ 22, ΤΗΛ.: 
210 9513048 • ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΧΡ. ΡΑΠΤΗ 43, ΤΗΛ.: 22990 47033 • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 149, ΤΗΛ.: 210 4610404 • ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΥΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΨΑΛΗ 3, 
ΤΗΛ.: 210 7212870 • ΚΟΡΩΠΙ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137, ΤΗΛ.: 210 6627487 • ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 18, ΤΗΛ.: 210 8643194 / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 
30, ΤΗΛ.: 210 8840256 • ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΗΛ.: 210 6858931 / ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.: 210 8025279 / ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑΣ 19, ΤΗΛ.: 210 8027301  
/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΤΗΛ.: 210 6196955 • ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 27, ΤΗΛ.: 210 6134912 • ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68, ΤΗΛ.: 210 9407842  
• ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ - ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε., ΥΜΗΤΤΟΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886 • Π. ΦΑΛΗΡΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ο.Ε., ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 / ΜΠΑΡΚΑ 
∆. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 11 & ΑΛΚΥΟΝΗΣ, ΤΗΛ.: 210 9846850 • ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 2290 73631 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΨΗ Α. ΑΝΝΑ, Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 27-31, ΤΗΛ.: 210 4525999 
• ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 56, ΤΗΛ.: 210 5767776 • ΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ATHENS HEART, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, ΤΗΛ.: 210 3454700 • ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΥΛΟΥ & ΦΥΛΗΣ 1, ∆ΑΣΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 
5320973 / ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, ΤΗΛ.: 210 591202 • ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9, ΤΗΛ.: 210 6820071 / ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ, ΤΗΛ.: 210 
6858555 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡ∆Α Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65, ΤΗΛ.: 210 6528036 / ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΥ 85, ΤΗΛ.: 210 6511953 • ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο.Ε., 
ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5, ΤΗΛ.: 22950 31933 • ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΕΛΕΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 20, ΤΗΛ.: 25510 82280 • ΒΟΛΟΣ: ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ, ΠΟΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 39962 / ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., ΣΠΥΡΙ∆Η 
28 & ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ, ΤΗΛ.: 24210 20201 • ∆ΡΑΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑΣ 49, ΤΗΛ.: 25210 39715 / ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ 14, ΤΗΛ.: 25210 31122 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΡΙΓΚΑ ΣΥΜΕΩΝΑ, ∆. 
ΓΟΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 • Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΛΑΜΗ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε., ΠΑΠΑΦΗ 142, ΤΗΛ.: 2310 910684 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΤΗΛ.: 2310 231822 
/ ΚΟΥΚΟΥΡΗ Θ. ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 89, ΤΗΛ.: 2310 829919 / ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.:2310 288495 / ΣΠΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ 116, ΤΗΛ.: 2310 277655 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
∆ΕΛΦΩΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΤΑΛΗ-ΖΩΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΤΗΛ.: 2310 919424 • ΣΙΝ∆ΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΛΩΡΟΣ Θ. - ΦΛΩΡΟΣ Γ. Ο.Ε., ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20Α, ΤΗΛ.: 2310 
798394 • ΣΥΚΙΕΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ι. - ΝΤΑΟΥΤΖΑ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ Ι. Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 28, ΤΗΛ.: 2310 638048 • ΘΗΒΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8, ΤΗΛ.: 22620 23443 • ΗΛΕΙΑ: ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ & 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡ. ΟΕ Σ/Φ, ΤΗΛ.: 26260 22184 • ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΗΛ.: 26250 22765 • ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΠΑΠΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ε.Ε., ΧΡ. ΠΑΤΣΗ 7, ΤΗΛ.: 26510 68660 • ΚΑΒΑΛΑ: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΙ∆ΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΕΛΙ∆ΟΥ ΧΙΤΟΠΟΥΛΑ Ο.Ε., ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 2510 832484 • ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51, ΤΗΛ.: 27210 21214 / ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3, ΤΗΛ.: 27210 
20757 • ΚΕΡΚΥΡΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΑΒΡΟΥ 21, ΤΗΛ.: 26610 90052 / ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ∆ΑΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΛ.: 26610 93129 / ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛ. Γ. 
ΘΕΟΤΟΚΗ 9, ΤΗΛ.: 26610 44720 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΓΚΑΝΤΗΣ Γ. & ΓΚΑΝΤΗΣ Ι. Ο.Ε. Σ/Φ, ΣΟΦ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 18, ΤΗΛ.: 25310 20221 • ΚΟΖΑΝΗ: ΡΕΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε., Π. ΧΑΡΙΣΗ 50, ΤΗΛ.: 24610 28818 • ΚΟΡΙΝΘΙΑ: 
ΒΕΛΟ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 97, ΤΗΛ.: 27420 33488 / ΚΙΑΤΟ ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 43, ΤΗΛ.: 27420 22744 / ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-
∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 81, ΤΗΛ.: 27410 80680 / ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46, ΤΗΛ.: 27410 72750 • ΚΡΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ 
159, ΤΗΛ.: 2810 310222 / ΛΙΟ∆ΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΒΑΝΣ 45, ΤΗΛ.: 2810 344753 / ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ Κ. & Ο. Ο.Ε., ΣΜΠΩΚΟΥ & ΛΕΥΘΕΡΑΙΟΥ Λ. 8, ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ, ΤΗΛ.: 2811 103195  
• ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 • ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ, Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 • ΧΑΝΙΑ ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
& ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΚΑΛΙ∆Η 106-108, ΤΗΛ.: 28210 90210 • ΛΑΜΙΑ: ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, BΥΡΩΝΟΣ 3, ΤΗΛ.: 22310 26098 • ΛΑΡΙΣΑ: ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΘΩΜΑΗ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 18, ΤΗΛ.: 2410 
256919 • ΦΑΡΣΑΛΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., Μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ 7, ΤΗΛ.: 24910 22342 • ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ: ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ Α. ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΦΙ∆ΟΥ 4, ΤΗΛ.: 22610 27097 • ΠΕΛΛΑ: ΑΡΙ∆ΑΙΑ 
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΝΙΚΑΝ∆ΡΟΥ 8, ΤΗΛ.: 23840 21001 • ΠΙΕΡΙΑ: KΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 
26738 • ΣΑΜΟΣ: ΒΑΘΥ ΣΑΤΣΜΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΕΛ. ΣΟΦΟΥΛΗ & ΕΛ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΤΗΛ.: 22730 22322 • ΣΥΡΟΣ: ∆ΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 • ΤΡΙΠΟΛΗ: 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400



με τη χρήση της 

Mοναδικές προσφορές

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ

www.pharmapluspharmacies.gr     pharmapluspharmacies.gr Kατεβάστε την νέα εφαρμογή  app 

PAMPERS 
JUMBO PACKS*

MÖLLER’S 
ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ 

Συνδυασμός φυσικών ω-3 λιπαρών οξέων με βιταμίνες D3, A και Ε. 
Σε 3 γεύσεις: Lemon, Natural, Tutti Frutti.  
250 ml

ΝΕΟ!  
SOMATOLINE 
COSMETIC 
Ολοκληρωμένη  
φροντίδα  
αδυνατίσματος  
για σμιλευμένη  
σιλουέτα! 

ΝΕΟ!  
MICROLIFE  
BP A2 CLASSIC

Πιεσόμετρο μπράτσου με τεχνολογία  
PAD για ανίχνευση αρρυθμίας.

ACTIVE BABY DRY

PREMIUM CARE

PANTS

*Στα συγκεκριμένα προϊόντα δε συλλέγονται πόντοι

ΜΟΝΟ από 0,13€/πάνα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
στο Δίκτυο 

Φαρμακείων
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

στο Δίκτυο 
Φαρμακείων

-22%
€ 58,59
€ 45,70

-40%

€ 17,99
€ 10,79

€ 19,99
€ 11,99

-20%
 € 19,85
€ 15,88

-45%
€ 88,50
€ 48,67

€ 11,99
€ 7,19

Newborn & No 2

€ 17,99
€ 10,79

No  3, 4, 5
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www.pharmapluspharmacies.gr        pharmapluspharmacies.gr ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Κερδίστε 2πλους Πόντους
στην κάρτα σας  με κάθε αγορά  
προϊόντων της σειράς HEALTH AID OMEGAZON 
μόνο στο Δίκτυο Φαρμακείων  !

15 ME 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΟMEGAZON 30’s, 60’s, 120’s family pack
Ω3 απαραίτητα λιπαρά οξέα, από Νορβηγικά ιχθυέλαια, υψηλής περιεκτικότητας σε EPA & DHA 
(ανά κάψουλα), πολλαπλής μοριακής απόσταξης, με μέγιστη καθαρότητα και anti-reÂux formula 
(χωρίς επίγευση). Σε τρεις συσκευασίες (30 caps, 60 caps & οικονομικό μέγεθος 120 caps).

OMEGAZON PLUS 30’s, 60’s
Κάψουλες που αποδίδουν όλα τα ευεργετικά οφέλη των Ω3 λιπαρών οξέων στην υγεία της καρ-
διάς, εμπλουτισμένες με Συνένζυμο Q10 για αντιοξείδωση και κυτταρική ενέργεια που χρειάζε-
ται ο οργανισμός, ιδιαίτερα σε όσους ακολουθούν αγωγή για χοληστερίνη. Σε δύο συσκευασίες  
(30 caps & 60 caps).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 15ΗΜΕΡΟ




