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Φύγαµε για παραλία µε υγεία και οµορφιά!

Είστε έτοιµοι;

Μετά τον ήλιο, τι;
Φροντίστε σωστά την επιδερµίδα σας,

µετά την παραλία, για υγιές σοκολατένιο 
χρώµα, σελ. 30

Η βαλίτσα
των διακοπών

Τι χρειαζόµαστε για τις ανέµελες µέρες
στην εξοχή, σελ. 16
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Στέλιος Μουσαμάς 
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS

«Το καλοκαίρι ο ουρανός διανυκτερεύει, οι μυρουδιές έχουν την παιδική μας ηλικία, μέσα στον ύπνο 
μας κοιμούνται τα πιο ωραία ταξίδια, κι εγώ δεν έχω άλλο όπλο απ’ το να διηγούμαι ψεύτικες ιστο-
ρίες και να τις πιστεύω» έγραψε ο ποιητής μας Τάσος Λειβαδίτης.

Έχοντας την τύχη να ζούμε σε μια χώρα που το καλοκαίρι ο ουρανός «διανυκτερεύει», ας ξεχάσουμε 
τις «ψεύτικες ιστορίες» του ποιητή και των γύρω μας, και ας φτιάξουμε δικές μας, αληθινές, μέσα 
από τα ταξίδια μας σε όμορφες παραλίες, για λίγες ή και περισσότερες ημέρες.

Ξεκινήστε τα ταξίδια σας παίρνοντας μαζί σας το περιοδικό των αγαπημένων σας φαρμακείων Pharma 
PLUS. Σ’ αυτό το τεύχος έβαλε τα καλοκαιρινά του και σας προσκαλεί να ανακαλύψετε πλούσιες 
πληροφορίες για θέματα υγείας και ομορφιάς.

Στην ενότητα της Υγείας, το βασικό θέμα είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας, που 
γιορτάζεται στις 8 Ιουλίου. Με τη διεθνώς ραγδαία αύξηση των αλλεργικών αντιδράσεων, αξίζει να 
διαβάσετε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της νέας επιστήμονος φαρμακοποιού Μαρίας Κατσέλου, που 
εργάζεται σε ένα από τα ομορφότερα φαρμακεία του Αιγάλεω, στο εμπορικό κέντρο River West. 
Άλλο ένα καυτό και επίκαιρο θέμα του καλοκαιρινού μας τεύχους είναι οι μύκητες των ποδιών και 
τα προβλήματα που αυτοί προκαλούν, κυρίως στους αθλητές. 

Παράλληλα, αυτή την εποχή, η ενοχλητική παρουσία των κουνουπιών, των υψηλών θερμοκρασιών 
και άλλων καλοκαιρινών παγίδων μας απασχολεί όλους. Σας παραθέτουμε συμβουλές για την αντι-
μετώπισή τους και έναν πλήρη οδηγό για τις διακοπές, με όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει η βαλίτσα 
του προνοητικού ταξιδιώτη. Τέλος, βρήκαμε για εσάς και σας παρουσιάζουμε τα μέρη της Αττικής 
στα οποία μπορείτε να βρείτε οργανωμένες παραλίες, ιδανικές για όλη την οικογένεια. 

Στην ενότητα της Ομορφιάς, ετοιμάσαμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στις βλαβερές επιπτώσεις από την 
έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία και σας προτείνουμε λύσεις να χαρείτε, χωρίς κίνδυνο, αυτή την 
πηγή ζωής και καλής διάθεσης. Επίσης, διαβάστε πώς μπορείτε να «δροσίσετε» και να ενυδατώ-
σετε την επιδερμίδα σας μετά την έκθεση στον ήλιο και πώς να γυμναστείτε, ακόμη και το καλοκαίρι, 
με εναλλακτικούς τρόπους εκγύμνασης. Από την ενότητα της Ομορφιάς, δεν θα μπορούσαν να λεί-
ψουν οι προτάσεις αγοράς ποιοτικών προϊόντων και το μακιγιάζ για ένα υπέροχο καλοκαιρινό look.

Τέλος, στα νέα της Pharma PLUS, ανακαλύψτε την καλοκαιρινή εικόνα των φαρμακείων του δικτύου 
και διαβάστε με ποιον τρόπο μετατρέπονται σταδιακά σε σημεία φροντίδας για εσάς. Στη συνέχεια, 
διαβάστε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη της φαρμακοποιού μας, η οποία ανήκει στα μέλη του δικτύου, 
και μάθετε πρώτοι για τα νέα προϊόντα που κυκλοφόρησαν στην αγορά. 

Στα φαρμακεία του δικτύου Pharma PLUS, τα αγαπημένα σας φαρμακεία, εργαζόμαστε με επίκεντρο 
την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, με τις σωστές συμβουλές και τα κατάλληλα προϊόντα, που θα 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες σας, είτε αυτές αφορούν την Υγεία σας είτε την Ομορφιά 
σας. Στόχος μας είναι συνεχώς να προσφέρουμε τα αγαπημένα σας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της 
αγοράς. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου, και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ανακαλύψτε μια μεγάλη 
ποικιλία αντηλιακών, αλλά και αποτοξινωτικών και αδυνατιστικών προϊόντων, και επωφεληθείτε από 
την προνομιακή προσφορά των φαρμακείων Pharma PLUS, απολαμβάνοντας έκπτωση έως 30%.

Και μην ξεχνάτε, χρησιμοποιώντας την +plus card του δικτύου Pharma PLUS, κερδίζετε πόντους με 
κάθε σας αγορά.

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

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση και ένα ξεκούραστο καλοκαίρι!
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Τα σχόλιά σας είναι 
σημαντικά για εμάς 
και λαμβάνονται 
υπόψη στη δια-
μόρφωση κάθε 
τεύχους. Mπο-
ρείτε να στέλνετε 
τις απόψεις και 
τις παρατηρήσεις 
σας είτε στην ταχυδρομική διεύ-
θυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός Αγίας 
Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία, 
Αττική (υπόψη τμήματος Marketing), 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pharmaplus@lavipharm.com.

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

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

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

 www.pharmapluspharmacies.gr

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

www.facebook.com/pharmaplus.gr 

 linked
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Pharma News
Καλοκαιράκι στο φαρμακείο. 

44
Συνέντευξη
Η φαρμακοποιός Ευαγγελία Πιτσικάλη.

46
Προορισμοί: Νότια Κρήτη
Οι μυθικές παραλίες της.

48
What’s new
Τα νέα προϊόντα της αγοράς.

 ομορφιά
 
24
Here comes the sun
Πάρτε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
και χαρείτε άφοβα το χάδι του ήλιου.

30
Μετά τον ήλιο, τι;
Φροντίστε σωστά την επιδερμίδα σας, 
μετά από μία ημέρα στην παραλία.

34
Ώρα για γυμναστική!
Εναλλακτικοί τρόποι για να χάσετε 
πόντους χωρίς να χάσετε τη διάθεσή σας. 

38
Shopping List
Δώρα για εσάς και τους αγαπημένους σας.

40
Summer 2016
Οι καλοκαιρινές τάσεις για μαλλιά και 
μακιγιάζ. 

3012

 υγεία
 
06
Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας
Οδηγίες για την υιοθέτηση 
αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης.

10
Το «πόδι του αθλητή»
Η ιδιαίτερα ενοχλητική μυκητιασική 
δερματική λοίμωξη.

12
Καλοκαιρινές παγίδες
Μην αφήσετε να διαταραχθεί 
το καλοκαιρινό ευ ζην.

16
Η βαλίτσα του προνοητικού ταξιδιώτη
Αυτά που θα κάνουν πιο ανώδυνες 
τις διακοπές σας. 

22
Οργανωμένες παραλίες
Ο καλύτερες παραλίες της Αθηναϊκής 
Ριβιέρας για όλη την οικογένεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Παγκόσμια Ημέρα 
Αλλεργίας

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις των αλλεργικών νοσημάτων, 
ιδίως τα τελευταία χρόνια, ενθάρρυναν τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Αλλεργίας να καθιερώσει την 8η Ιουλίου 
ως Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας γιορτάστηκε για 
πρώτη φορά το 2005, σε μια προσπάθεια ευαισθη-
τοποίησης του κοινού για τις συνέπειες των αλλερ-
γιών στην ανθρώπινη υγεία και για την υιοθέτηση 
αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης.

Στις ανεπτυγμένες χώρες, οι αλλεργίες αποτελούν 
τις πιο κοινές χρόνιες ασθένειες, καθώς εμφανίζο-
νται στον γενικό πληθυσμό σε ποσοστό 15-30%. Τα 
τελευταία 20 με 30 χρόνια, μάλιστα, έχουν αυξηθεί 
σημαντικά, κυρίως λόγω της υιοθέτησης του δυτι-
κού σύγχρονου τρόπου ζωής, των καυσαερίων, του 
καπνίσματος, των αρχιτεκτονικών προδιαγραφών 
στα αστικά κέντρα, αλλά και λόγω της επιμήκυν-
σης της περιόδου της άνοιξης και του καλοκαιριού, 
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Σε κάποιο βαθμό, 
συμβάλλει και η κληρονομικότητα.

Παθολογία
Με τον όρο «αλλεργία» εννοείται η παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αντιδρά 
απέναντι σε αβλαβείς περιβαλλοντικές ουσίες, που 
ονομάζονται αλλεργιογόνα.

Ως αλλεργιογόνα μπορούν να δράσουν ορισμέ-
νες τροφές, όπως τα αυγά, τα ψάρια, τα θαλασσινά, 
οι φράουλες κ.ά. (τροφική αλλεργία), φάρμακα, 

όπως η πενικιλίνη και οι αντιοροί (π.χ. αντιτετα-
νικός ορός), σκιαγραφικά σκευάσματα που χρη-
σιμοποιούνται στην ακτινολογία (φαρμακευτική 
αλλεργία), καλλυντικά, χρώματα, η γύρη διάφο-
ρων φυτών, φτερά και τρίχες ζώων, η σκόνη κ.ά.

Τα αλλεργιογόνα εισέρχονται στον οργανισμό 
μέσω της αναπνοής και της δερματικής επαφής, 
αλλά επίσης και με την τροφή ή και με έγχυση 
(ένεση). Όταν ο οργανισμός έλθει σε επαφή με 
το αλλεργιογόνο, το ανοσοποιητικό του σύστημα 
θέτει σε λειτουργία τους αμυντικούς μηχανισμούς 
της χημικής και κυτταρικής ανοσίας, με σκοπό την 
εξουδετέρωση του αντιγόνου. Απελευθερώνονται 
έτσι διάφορες ουσίες, όπως η ισταμίνη, που θα 
προκαλέσουν μια ταχεία φλεγμονώδη αντίδραση, 
οδηγώντας σε φτάρνισμα, ερυθρότητα, κνησμό κτλ.

Συμπτώματα
Τα βασικά –ή καλύτερα τα πιο συνήθη– συμπτώ-
ματα της αλλεργίας είναι αυτά που εκδηλώνονται 
στα σημεία επαφής μας με το εκάστοτε αλλεργι-
ογόνο. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι:
1. ΑΠΌ ΤΌ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ: Φτάρ-
νισμα, ρινική συμφόρηση, καταρροή, κνησμός στη 
μύτη, στον ουρανίσκο και στα αυτιά, που συνο-
δεύεται από ερυθρότητα στον επιπεφυκότα, με 
κνησμό, δακρύρροια ή/και οίδημα των βλεφάρων, 
βήχας, βραχνάδα, συριγμός κατά την εισπνοή ή 
εκπνοή, δύσπνοια και βλέννα στο βρογχικό δένδρο.
2. ΑΠΌ ΤΌ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ: Απο-
στροφή για τη συγκεκριμένη τροφή, ναυτία, έμετος, 

δυσκολία στην κατάποση, ερυγές, κοιλιακά άλγη, 
διάρροια, δυσκοιλιότητα και τυμπανισμός.

8η Ιουλίου

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:
Για τις αλλεργίες 

γράφει 
η φαρμακοποιός 

Μαρία Κατσέλου, 
Pharm.D., 

M.Sc., Ph.D., από 
το φαρμακείο 

«Χαϊμαλάς 
Παναγιώτης», 

στο River West.

Περίπου
το 90% των 
συμπτωμάτων 
είναι δερματικά.

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
«Χτυπούν» το καλοκαίρι.

Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Οδηγίες για τους προνοητικούς.

BEST 
BEACHES
Οι πιο φιλικές 
παραλίες 
για την 
οικογένεια.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ
Προστασία από τα έντομα, τον καυτό 
ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες.
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3. ΑΠΌ ΤΌ ΔΕΡΜΑ: Εξανθήματα, με πιο συνήθη 
τα κνιδωτικά (κόκκινα ανάγλυφα, με κνησμό, 
μεταναστευτικά διάφορων μεγεθών) και τα εκζε-
ματικά (κόκκινα, υγρά ή ξηρά, επίπεδα ή ψηλα-
φητά με έντονο συνήθως κνησμό, που συνή-
θως εμφανίζονται στο πρόσωπο, στον λαιμό 
ή στις κλειδώσεις). Το οίδημα των βλεφάρων, 
των χειλέων και των γεννητικών οργάνων είναι 
επίσης συχνό σύμπτωμα υπερευαισθησίας που 
αναπτύσσεται στο δέρμα.
4. ΑΠΌ ΤΌ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ: Αρχικά 
ταχυκαρδία, στη συνέχεια υπόταση, αρρυθμίες, 
βραδυκαρδία και καρδιακή ανεπάρκεια σε περι-
πτώσεις αναφυλακτικού σοκ.
5. ΑΠΌ ΤΌ ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΝΕΥΡΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
Κατάπτωση, ανησυχία, ζάλη και απώλεια των 
αισθήσεων επί αναφυλαξίας.

Περίπου το 90% των συμπτωμάτων είναι δερ-
ματικά, το 70% προέρχονται από το αναπνευστικό 
σύστημα, το 30-40% από το γαστρεντερικό και 
το 10-45% από το κυκλοφορικό. Στα παιδιά, οι 
πλέον σοβαρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από το 
αναπνευστικό, ενώ στους ενήλικες από το καρδι-
αγγειακό. Μερικές φορές συμμετέχουν στην αντί-
δραση περισσότερα του ενός ή και όλα τα παρα-
πάνω συστήματα, οπότε μιλάμε για αναφυλαξία, 
τη σοβαρότερη μορφή αλλεργικής αντίδρασης. 
Εάν στην αναφυλακτική αντίδραση προστεθεί 
και η πτώση της αρτηριακής πίεσης, τότε πρόκει-
ται για αναφυλακτικό σοκ, το οποίο παρατηρεί-
ται στην περίπτωση τροφικής ή φαρμακευτικής 
αλλεργίας, ή ακόμη και στην περίπτωση τσιμπή-
ματος από μέλισσες ή σφήκες.

Διάγνωση
Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος διάγνωσης μιας αλλερ-
γίας είναι το δερματικό τεστ αλλεργίας, το οποίο 
μέσα σε 30 λεπτά εντοπίζει τα αλλεργιογόνα που 
είναι υπεύθυνα για τα συμπτώματα του συγκεκρι-
μένου ασθενούς. Κατά τη δοκιμασία αυτή, εισάγεται 
στο δέρμα μια πολύ μικρή ποσότητα από τα διάφορα 
αλλεργιογόνα, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται ερυ-
θρότητα στη δερματική περιοχή που εγχύθηκαν οι 
«ένοχες» αλλεργιογόνες ουσίες.

Αντιμετώπιση των αλλεργιών
Η αποφυγή έκθεσης στο αλλεργιογόνο αποτελεί 
τον μόνο φυσικό τρόπο αντιμετώπισης της αλλερ-
γίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλλεργία μπορεί 

να αντιμετωπιστεί και με βαθμιαία έκθεση στην 
ουσία, αλλά αυτό εμπεριέχει κινδύνους και πρέπει 
να αποφασίζεται και να παρακολουθείται από τον 
θεράποντα ιατρό.

Για την αντιμετώπιση των αλλεργιών λαμβάνονται 
αντιισταμινικά φάρμακα. Τα αντιισταμινικά αποτε-
λούν φάρμακα εκλογής για την ανακούφιση από τα 
συμπτώματα της εποχιακής και ολοετούς αλλεργι-
κής ρινίτιδας, της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας, της 
οξείας και χρόνιας κνίδωσης, του δερμογραφι-
σμού, του αγγειοοιδήματος και άλλων αλλεργικών 
αντιδράσεων από μεταγγίσεις αίματος ή πλάσματος, 

φάρμακα, τροφές ή φυσικά αίτια. Χορηγούνται επί-
σης, κυρίως ενδοφλεβίως, ως συμπληρωματικά 
φάρμακα της αδρεναλίνης σε συστηματικές ανα-
φυλακτικές και αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις ή 
σοκ. Λόγω της κατασταλτικής τους δράσης επί του 
κεντρικού νευρικού συστήματος, κυρίως των πρώ-
της και δεύτερης γενιάς αντιισταμινικών, η χρήση 
τους ενδείκνυται επίσης για την αντιμετώπιση της 
ναυτίας των ταξιδιωτών, του ιλίγγου, των εμβοών, 
της νόσου Meniere, καθώς και του εμετού. Τα νεό-
τερης γενιάς αντιισταμινικά, τα οποία συνήθως 
πλέον προτιμώνται, δεν προκαλούν υπνηλία. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, επιλέγεται η χορήγηση κορ-
τικοστεροειδών στον ασθενή από του στόματος, 
ενέσιμα ή διαδερμικά.

Σε κάποιους ασθενείς συνιστάται και η λήψη 
δισκίων που περιέχουν συστατικά από εκχυλίσματα 
των φυτών Luffa operculata (οικ. Cucurbitaceae) 
και Hydrastis Canadensis (οικ. Ranunculaceae), 
με γνωστή αντιισταμινική δράση. Τα βότανα 
Scutellariae baicallensis (σκαφίδιο της Βαϊκά-
λης) (οικ. Lamiaceae) και Boswellia serata (οικ. 
Burseraceae) είναι επίσης γνωστά για την αντι-
φλεγμονώδη και αντιαλλεργική τους δράση.

Για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της ρινί-
τιδας, γίνονται ρινικές πλύσεις με θαλασσινό νερό, 
και μάλιστα υπέρτονο, για να διευκολυνθεί η απο-
συμφόρηση, ενώ χρησιμοποιούνται αποσυμφορη-
τικά, αντιισταμινικά ρινικά σπρέι ή σπρέι που περι-
έχουν εκχυλίσματα από τα φυτά Luffa operculata 
(οικ. Cucurbitaceae) και Hydrastis Canadensis (οικ. 
Ranunculaceae). Η θεραπεία του άσθματος περι-
λαμβάνει ειδικά αντιφλεγμονώδη και βρογχοδια-
σταλτικά σπρέι για εισπνοές.

Για την αντιμετώπιση της επιπεφυκίτιδας, χρησι-
μοποιούνται αντιισταμινικά κολλύρια, ενώ η ξηρο-
φθαλμία, που συχνά τη συνοδεύει, αντιμετωπίζεται 
με τη χρήση κολλυρίων που περιέχουν υαλουρο-
νικό νάτριο.

Πρόληψη
Εάν είναι γνωστό το είδος των αλλεργιογόνων και 
η ακριβής εποχή έναρξης της αλλεργίας, π.χ. όταν 
πρόκειται για την εποχιακή αλλεργία της άνοιξης, 
σε ένα συγκεκριμένο άτομο, μπορεί να ξεκινήσει η 
πρόληψη ή η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων με 
την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή πριν από την 
έναρξη των συμπτωμάτων. Η αποφυγή εμφάνισης 

των συμπτωμάτων μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τη 
μετακίνηση του ατόμου σε γεωγραφικές περιοχές με 
διαφορετική χλωρίδα, άρα και ανθοφορία. Οι ανοι-
ξιάτικες αλλεργίες προλαμβάνονται επιτυχώς με την 
ειδική ανοσοθεραπεία (εμβόλια απευαισθητοποίη-
σης), είτε με τη μορφή ενέσεων είτε σε υπογλώσσιες 
σταγόνες ή δισκία, η οποία είναι μακροχρόνια και πιο 
ριζική θεραπεία από τη φαρμακευτική.

Στην πρόληψη εκδήλωσης αλλεργιών, κυρίως 
των εποχιακών, συμβάλλει και η λήψη βιταμινών Α, 
C και E, του συνενζύμου Q10, του σεληνίου, φλα-
βονοειδών και κουερσετίνης, που παρουσιάζουν 
ισχυρή αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αντι-
αλλεργική δράση. Μάλιστα, η κουερσετίνη καλό θα 
ήταν να λαμβάνεται τουλάχιστον για ένα μήνα πριν 

από την αναμενόμενη έξαρση των συμπτωμάτων 
της εποχιακής αλλεργίας (προληπτικά), αλλά και 
καθ’ όλη τη διάρκειά της. Η λήψη βιταμινών του 
συμπλέγματος Β και της βιταμίνης D συμβάλλει, 
εκτός των άλλων, στην ενίσχυση της άμυνας του 
οργανισμού και, βάσει πρόσφατων μελετών, προ-
λαμβάνει και την εκδήλωση του άσθματος. Η βρω-
μελαΐνη και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA/DHA), 
μέσω της αντιφλεγμονώδους δράσης τους, τείνουν 
να μειώνουν τα συμπτώματα της αλλεργίας, ενώ 
φαίνεται να δρουν και προληπτικά, εμποδίζοντας 
την εκδήλωσή της.

Τα προβιοτικά ενισχύουν την εντερική χλωρίδα, 
η οποία προστατεύει τον οργανισμό από αλλερ-
γιογόνα, τοξίνες, παθογόνα μικρόβια και οτιδή-
ποτε προσβάλλει τον οργανισμό. Η λήψη προβιο-
τικών κρίνεται μάλιστα απαραίτητη στην περίπτωση 
του εκζέματος. Στους ενήλικες, ένας συνδυασμός 
των προβιοτικών Lactobacillus salivarius και 
Bifidobacterium breve βρέθηκε πρόσφατα ότι βελ-
τιώνει τα συμπτώματα της ατοπικής δερματίτιδας 
καλύτερα από ό,τι το εικονικό φάρμακο (placebo). 
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι 
η λήψη προβιοτικών μπορεί να λειτουργήσει προ-
ληπτικά και θεραπευτικά.

Τέλος, το milk thistle (Silybum marianum, οικ. 
Asteraceae, ή γαϊδουράγκαθο) μπορεί να προλάβει 
την εκδήλωση βρογχόσπασμου, που πυροδοτεί-
ται από την έκκριση της ισταμίνης. Επιπλέον, μελέ-
τες έχουν δείξει ότι το milk thistle καταπραΰνει τα 
συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθμα-
τος, σε συνδυασμό με την κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή ή και τη λήψη άλλων αντιοξειδωτικών.

Τα προβιοτικά 
ενισχύουν 
την εντερική 
χλωρίδα.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• η αλλεργική ρινίτιδα
• η αλλεργική 
επιπεφυκίτιδα
• το άσθμα
• η ατοπική 
δερματίτιδα
• η κνίδωση / 
το αγγειοοίδημα
• η αναφυλαξία  
(από τροφές, 
φάρμακα, τσιμπήματα 
εντόμων)
• η τροφική αλλεργία
• η δερματίτιδα 
εξ επαφής (από 
φάρμακα, καλλυντικά, 
μέταλλα, χημικά)
• η ηωσινοφιλική 
γαστρεντεροπάθεια
• τα προβλήματα 
που σχετίζονται με 
τη ρινίτιδα, όπως η 
παραρρινοκολπίτιδα 
και η ωτίτιδα
• οι φυσικές 
αλλεργίες (άσκηση, 
ζέστη, κρύο, πίεση).

Όι 
κυριότερες 
αλλεργικές 
παθήσεις 
είναι:
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ΥΓΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΑ

Περίπου το 15% του πληθυσμού υποφέρει κάθε 
χρόνο από το «πόδι του αθλητή» («athlete’s foot»), 
όπως συχνά ονομάζεται η προσβολή των ποδιών 
από μύκητες. Η μόλυνση συνήθως οφείλεται στο 
δερματόφυτο, το οποίο επιβιώνει σε ζεστό και 
υγρό περιβάλλον, μέχρι να προσκολληθεί στο 
πέλμα και να τραφεί –για όσο καιρό καταφέρει 
να περάσει απαρατήρητο– από τον ανθρώπινο 
οργανισμό που τον θρέφει. Παραμονεύει στις πισί-
νες, στα ντους, στα αποδυτήρια και στις οργα-
νωμένες παραλίες με ντουζιέρες, ξαπλώστρες 
κ.λπ. Προτιμά τις φτέρνες, την περιοχή ανάμεσα 
στα δάχτυλα και κάτω από τα νύχια των ποδιών. 
Για να «εγκατασταθεί», δεν χρειάζεται μόνο τον 
χώρο, δηλαδή το πόδι μας, αλλά και τις κατάλλη-
λες συνθήκες: ζέστη και υγρασία στο σώμα και, 
κυρίως, έναν οργανισμό φιλόξενο, δηλαδή κάπως 
ταλαιπωρημένο. Ευπαθείς ομάδες είναι οι ηλικι-
ωμένοι και οι διαβητικοί, των οποίων το ανοσο-
ποιητικό έχει μειωμένες άμυνες, και όλοι όσοι για 
οποιονδήποτε λόγο έχουν πεσμένο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Ξέρετε ότι έχετε περισσότερες πιθανό-
τητες να προσβληθείτε από μύκητες μετά από έναν 
χωρισμό ή εξετάσεις στο πανεπιστήμιο; Και αυτό 
γιατί το στρες έχει κάμψει πρόσκαιρα το ανοσο-
ποιητικό σας σύστημα.

Συμπτώματα
Η δυσοσμία είναι ο συναγερμός που πρέπει να σας 
στείλει στον γιατρό. Συνήθως συνοδεύεται από:
• κνησμό (φαγούρα) ανάμεσα στα δάχτυλα
• κοκκίνισμα και έντονο ξεφλούδισμα του δέρματος
• «κάψιμο» και πόνο 
• πληγή μεταξύ των δαχτύλων, αλλά και σε άλλες 
περιοχές των πελμάτων
• πρήξιμο και φουσκάλες.

Αντιμετώπιση
Συνήθως γίνεται με τοπική αγωγή, η οποία διαρκεί 
μερικές εβδομάδες. Για να είναι επιτυχής η αγωγή, 
πρέπει ο ασθενής να είναι ιδιαίτερα σχολαστικός και 
επιμελής με την υγιεινή των ποδιών του. Σπανιό-
τερα, ο μύκητας επιμένει –κανείς δεν εγκαταλείπει 
εύκολα το... σπίτι του–, οπότε απαιτείται χορήγηση 
αντιμυκητιακών φαρμάκων από το στόμα. 

Πρόληψη
• Πλένετε καθημερινά και σχολαστικά τα πόδια σας 
με νερό και σαπούνι.
• Σκουπίζετε ιδιαίτερα σχολαστικά τα πόδια σας 
μετά το ντους στο σπίτι ή το κολύμπι. Δείξτε ιδιαί-
τερη προσοχή στην περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλα.
• Μην κυκλοφορείτε ξυπόλυτοι γύρω από την πισίνα, 
στα αποδυτήρια και στα κοινόχρηστα ντους. 
• Αποφεύγετε τις συνθετικές κάλτσες και τα παπού-
τσια που δεν αφήνουν το πόδι να αναπνεύσει. Προ-
τιμάτε δερμάτινα υποδήματα ή αθλητικά που αερί-
ζονται επαρκώς.
• Μη φοράτε κάθε μέρα τα αγαπημένα σας παπού-
τσια. Αφήστε τα τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο 
στο μπαλκόνι, να «πάρουν ανάσα».

ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΊΑ

Eίναι οι αθλητές που έδωσαν το όνομά τους σε αυτή 
την πολύ συχνή και ιδιαίτερα ενοχλητική μυκητιασική 
δερματική λοίμωξη.

Το «πόδι 
του αθλητή»:
εκεί φωλιάζουν
οι μύκητες

To δερματόφυτο 
παραμονεύει 
στις πισίνες, 
στα ντους, στα 
αποδυτήρια 
και στις 
οργανωμένες 
παραλίες.
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ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κουνούπια; Μην «τσιμπάτε»
Κάθε χρόνο, οι αρμόδιες τοπικές αρχές ανακοινώ-
νουν στο ευρύ κοινό τα μέτρα πρόληψης για τα τσι-
μπήματα των κουνουπιών, όμως εκατομμύρια κου-
νούπια χαλούν τον ύπνο σας και αφήνουν τα ίχνη 
τους στην επιδερμίδα σας. Τι μπορείτε να κάνετε; 
Να οργανωθείτε και να κρατήσετε μακριά σας τα 
θηλυκά κουνούπια, τα οποία –σύμφωνα με τους 
βιολόγους– κάνουν τη «βρόμικη» δουλειά, καθώς 
χρειάζονται αίμα για να κάνουν τα αυγά τους, και 
σας επιτίθενται με τη δύση του ήλιου. Πώς μπο-
ρείτε να προφυλαχθείτε; 

«Ασφαλιστικά» μέτρα
• Φοράτε ρούχα που καλύπτουν το σώμα σας όσο 
το δυνατόν περισσότερο (όσο κι αν σας πάνε τα 
κοντά σορτς, μην τα φοράτε στο θερινό σινεμά 

βραδιάτικα, γιατί θα το μετανιώσετε). Επιλέγετε 
ανοιχτόχρωμα ρούχα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 
τα κουνούπια έλκονται από τα σκούρα χρώματα. 
• Χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικές λοσιόν, κρέμες 
και τζελ για τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, ακο-
λουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ρωτήστε 
τον φαρμακοποιό για τον χρόνο δράσης τους (σπάνια 
διαρκούν πάνω από 4 ώρες). Αν φοράτε αντηλιακό, 
τα εντομοαπωθητικά προϊόντα θα τα απλώσετε μετά 
από αυτό. Επίσης, δεν χρησιμοποιείτε εντομοαπω-
θητικές λοσιόν σε ερεθισμένη επιδερμίδα και στα-
ματάτε τη χρήση τους εάν παρουσιάσετε οποιαδή-
ποτε αντίδραση. Για τα βρέφη και τα παιδιά, ρωτάτε 
τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό σας.
• Τοποθετείτε σίτες στα παράθυρα.
• Φτιάχνετε έναν βοτανικό «κήπο» στη βεράντα 
σας με δενδρολίβανο, βασιλικό, φασκόμηλο, δυό-
σμο, λεμονόχορτο, λεβάντα, γεράνι, μελισσόχορτο, 
θυμάρι, καλέντουλα και καλαμίνθη. Αποτελεσμα-
τικά είναι επίσης τα αιθέρια έλαια των παραπάνω 
φυτών, όπως και εκείνα του ευκάλυπτου και της 
σιτρονέλας, τα οποία αραιώνετε σε νερό σε ανα-
λογίες που θα σας προτείνει ο φαρμακοποιός σας.
• Χρησιμοποιείτε με προσοχή και φειδώ χημικά 

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΏΤΑ ΛΌΎΚΑ

Το καλοκαιρινό ευ ζην μπορεί να διαταραχθεί από 
τους συνήθεις υπόπτους: τα κουνούπια, τον καυτό ήλιο 
και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή:
Καλοκαιρινές παγίδες!

Κάποια βότανα 
είναι φυσικά 
εντομοαπωθητικά.
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της ηλίασης, τα οποία χρήζουν άμεσης δράσης: 
• Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε δροσερό και σκι-
ερό μέρος.
• Βγάλτε του τα ρούχα.
• Αν είναι δυνατόν, κάντε του ένα δροσερό μπάνιο ή 
κρύες κομπρέσες, ειδικά στην περιοχή του αυχένα.
• Δώστε του να πιει λίγο αλατόνερο.

Αν η κατάσταση του ασθενούς δεν βελτιώνεται, 
ζητήστε ιατρική βοήθεια. Συνήθως τα συμπτώματα 
της ηλίασης διαρκούν 1 με 2 εικοσιτετράωρα. Ο 
γιατρός όμως θα συμβουλεύσει αποφυγή του ήλιου 
για μεγαλύτερο διάστημα.

Ζωή στους 40 βαθμούς υπό σκιάν
Ο καύσωνας, μίνι ή μάξι, είναι μια κατάσταση δυσά-
ρεστη για όλους, αλλά επικίνδυνη για ορισμένους: 
τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρό-
νια πάσχοντες, αλλά και για όλους όσοι –αθλητές 
ή βαριά εργαζόμενοι– προπονούνται εντατικά ή 
εργάζονται σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας χωρίς 
να παίρνουν μέτρα προφύλαξης. Όταν η θερμο-
κρασία του περιβάλλοντος ανεβαίνει υπερβολικά, 
ο οργανισμός καταπονείται, χάνει την ικανότητά 
του να διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία σώματος 
και παρουσιάζει συμπτώματα θερμοπληξίας, μιας 
σοβαρής παθολογικής κατάστασης που δυνητικά 
είναι απειλητική για τη ζωή. Τι μπορείτε να κάνετε 
για να προστατευτείτε; Να αναζητήσετε κατ’ αρχάς 
τη δροσιά σε χώρους κλιματιζόμενους, να φοράτε 
ελαφριά ρούχα, να πίνετε πολλά υγρά και να τρώτε 
λίγο, καθώς και να μην καταπιάνεστε με έντονες 
δραστηριότητες.

εντομοκτόνα στον χώρο του σπιτιού (ταμπλέτες, 
σπρέι, «φιδάκι» κ.ά.).
• Όταν κοιμάστε, επιλέγετε φυσικούς τρόπους προ-
στασίας, όπως η τοποθέτηση κουνουπιέρας στα 
κρεβάτια, ειδικά των παιδιών.
• Βάζετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα ή το κλι-
ματιστικό, καθώς τα κουνούπια δεν αγαπούν τον 
αέρα και τη δροσιά.
• Προτιμάτε λαμπτήρες κίτρινου χρώματος για τον 
κήπο και τη βεράντα σας. 

Αντιμετώπιση των τσιμπημάτων
Από απλή φαγούρα και περιορισμένο οίδημα μέχρι 
εκτεταμένα δερματικά εξανθήματα και δερματική 
λοίμωξη –σε περίπτωση μόλυνσης–, τα συμπτώ-

ματα ποικίλλουν και χρειάζονται αντιμετώπιση. Ο 
φαρμακοποιός ή ο γιατρός συνήθως συστήνουν:
1. Καταπραϋντικά τζελ χωρίς κορτιζόνη για πολύ 
ήπιες αντιδράσεις. Συνήθως περιέχουν αλόη, η 
οποία μειώνει το οίδημα, τη φαγούρα και τον πόνο.
2. Αντιισταμινικά ,για τοπική εφαρμογή σε μορφή 
κρέμας ή αλοιφής.
3. Κορτιζονούχες ή και αντιβιοτικές κρέμες και 
αλοιφές.
4. Σπανιότερα, μπορεί να προτείνουν αντιισταμι-
νική αγωγή ή αγωγή με αντιβίωση από το στόμα. 

Ο ήλιος, ο ηλιάτορας, και η ηλίαση
«Φόρα το καπέλο σου, μην πάθεις ηλίαση», είναι 
η κοινότοπη προσταγή του γονιού που έχει γερές 
βάσεις στην ιατρική επιστήμη. Πράγματι, το καπέλο 
μπορεί να μας προστατεύσει από την ηλίαση, μια 
παθολογική κατάσταση που προκαλείται από την 
πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Τα παιδιά και οι ηλικι-
ωμένοι, αλλά και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσή-
ματα, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία. Τι μπορείτε 
να κάνετε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο; Να 
αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο 
από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ., να πίνετε πολλά υγρά, 
αλλά καθόλου αλκοόλ, να φοράτε πάντα το καπέλο 
σας και να βουτάτε συχνά στη θάλασσα.

Συμπτώματα και πρώτες βοήθειες
Ο πονοκέφαλος, η ζάλη και η ναυτία, οι μυϊκές κρά-
μπες, το ζεστό και ξηρό δέρμα, η ταχυκαρδία, η 
γρήγορη αναπνοή, αλλά και τα λιποθυμικά επει-
σόδια, καθώς και η σύγχυση, είναι συμπτώματα 

Δοκιμασμένα 
γιατροσόφια
«Φρέσκο» τζελ 
από Aloe Vera: 
Κόψτε το φύλλο 
της αλόης, για να 
εξαγάγετε το «τζελ», 
βάλτε το για 15 
λεπτά στο ψυγείο 
και εφαρμόστε το 
απευθείας πάνω 
στο τσίμπημα.
Μαγειρική σόδα: 
Είναι αλκαλική 
σε οξύτητα και 
εξουδετερώνει το 
pΗ του δέρματος, 
με αποτέλεσμα 
να ανακουφίζει 
από τη φαγούρα. 
Χρησιμοποιείται 
διαλυμένη στο νερό 
(ένα κουταλάκι του 
γλυκού σόδα σε ένα 
ποτήρι). 
Πάγος: Ανακουφίζει 
από το οίδημα και τη 
φαγούρα. Κρατήστε 
ένα πακέτο πάγου ή 
λίγο πάγο τυλιγμένο 
σε μια πετσέτα στην 
πληγείσα περιοχή 
για περίπου 10-15 
λεπτά. Αυτό θα σας 
ανακουφίσει γρήγορα 
από το οίδημα και  
τη φαγούρα.

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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Ακόμη κι αν δεν πάει μακριά η βαλίτσα, καλό είναι να 
πάει μακριά το μυαλό μας, και μέσα στη ξεγνοιασιά 
των διακοπών να «στριμώξει» και την προνοητικό-
τητα για τη λιγότερο καλή στιγμή: Για την μπουκιά 
που σπάει το παλιό μας σφράγισμα και την επομένη 
τρελαινόμαστε από τον πόνο, για την ατυχία μας 
να πατήσουμε τον ίδιο εκείνο αχινό για τον οποίο 

έχουμε προειδοποιήσει τον φίλο μας λίγα δευτερό-
λεπτα πριν, για την ίωση που κολλήσαμε καλοκαι-
ριάτικα, για τη ναυτία που μας πιάνει μόλις μπούμε 
στο –δεμένο ακόμη στο λιμάνι– καράβι. Κάντε χώρο 
λοιπόν στη βαλίτσα σας για δύο νεσεσέρ, που θα 
σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. 

ΝΕΣΕΣΕΡ: Χωράνε όλα, εκτός από τα φάρμακα, 
που πρέπει να μπουν ξεχωριστά και να μένουν 
μακριά από τα παιδιά.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ: Προτιμήστε δύο προϊόντα αντί για 
ένα, επιλέγοντας άλλο για το σώμα και άλλο για το 
πρόσωπο, αφού οι ανάγκες του δέρματος σε κάθε 
περιοχή διαφέρουν. Να έχετε επίσης μαζί σας ένα 
αντηλιακό για τα χείλη, τα οποία υποφέρουν εξίσου 
από τον καλοκαιρινό ήλιο, όπως υποφέρουν και τον 
χειμώνα από τον παγωμένο αέρα. Η αναγκαιότητα 
του πολύ μεγάλου δείκτη προστασίας φαίνεται να 
αμφισβητείται από τους επιστήμονες, οπότε επιλέξτε 
ένα αντηλιακό με τον δείκτη προστασίας που θα σας 
υποδείξει ο φαρμακοποιός ή ο δερματολόγος, εάν 
παρουσιάζετε κάποιο δερματικό πρόβλημα. Η υφή 
του αντηλιακού πρέπει να ταιριάζει στον τύπο της 
επιδερμίδας σας. Η πλούσια υφή μπορεί να ταιριάζει 
στα ξηρά και αφυδατωμένα δέρματα, αλλά μπορεί 
να «φουντώσει» ένα λιπαρό, με τάση ακμής δέρμα. 
Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του αντηλιακού: απλώ-
στε το περίπου 20 λεπτά πριν από την έκθεσή σας 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Εκτός από τις βερμούδες, το μαγιό και τις πετσέτες 
θαλάσσης, στη βαλίτσα χωράνε και όλα όσα 
μας θυμίζουν την τρωτή πλευρά του εαυτού μας: 
τα φάρμακα, τα παραφαρμακευτικά προϊόντα και 
τα μικροαντικείμενα, που θα κάνουν πιο ανώδυνες τις 
διακοπές μας, όταν προκύψουν το μικροατύχημα, 
η ίωση ή ο πονοκέφαλος μετά το ικαριώτικο πανηγύρι.

Προτιμήστε 
δύο προϊόντα 
αντί για ένα, 
επιλέγοντας 
άλλο αντιηλιακό 
για το σώμα 
και άλλο για 
το πρόσωπο.

Η βαλίτσα
του προνοητικού 
ταξιδιώτη
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στον ήλιο, επαναλάβετε την επάλειψη με αυτό κάθε 
φορά που βγαίνετε από το νερό και προφυλάξτε το 
προϊόν από την απευθείας έκθεσή του στον ήλιο, 
για να μην αλλοιωθεί η σύνθεσή του. Ακόμη και τα 
αντηλιακά κινδυνεύουν.

ΚΑΠΕΛΌ - ΓΥΑΛΙΑ: Δεν είναι μόνο στυλ, είναι 
και μέσο προφύλαξης. Το καπέλο μάς προστα-
τεύει από την ηλίαση και τα γυαλιά από μελλοντι-
κές οφθαλμικές νόσους που προκαλούνται από την 
έκθεση των ματιών μας στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Φροντίστε και τα δύο να είναι καλής ποιότητας: το 
καπέλο να είναι ψάθινο ή από βαμβακερό ύφασμα, 
για να «αναπνέει», και τα γυαλιά να είναι αγορασμένα 
από κατάστημα οπτικών, ώστε να προστατεύουν 
και όχι να δημιουργούν προβλήματα στην όραση.

ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ: Μεταμορφώνε-
ται σε ιατρική λαβίδα όταν παραστεί ανάγκη. Πατή-
σατε αχινό; Σας τσίμπησε μέλισσα και πρέπει να 

αφαιρέσετε το κεντρί; Σας μπήκε ένα αγκάθι στο 
χέρι; Όλα βγαίνουν με ένα καλό τσιμπιδάκι φρυ-
διών και ψυχραιμία.

ΛΌΣΙΌΝ Ή ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΥ-
ΔΑΤΩΣΗΣ: Θα τη χρησιμοποιήσετε για τα ήπια 
ηλιακά εγκαύματα, αλλά και για την αφυδάτωση 
που θα σας προκαλέσει η έκθεσή σας στον ήλιο. 
Συστατικά που την κάνουν πιο δροσερή είναι η αλόη 
και η πανθενόλη.

ΩΤΌΑΣΠΙΔΕΣ: Χωρούν ακόμη και στην πιο φορ-
τωμένη βαλίτσα και είναι η μοναδική προστασία για 
όλους εκείνους που υποφέρουν από ωτίτιδες, αλλά 
δεν μπορούν να στερηθούν τις βουτιές (και ίσως 
θέλουν για λίγο να μην ακούνε τις χαρούμενες παι-
δικές φωνές στην παραλία).

ΘΕΡΜΌΜΕΤΡΌ: Τα φιλάκια στο μέτωπο είναι 
στοργικά και τρυφερά, αλλά δεν είναι ο ενδεδειγμέ-
νος τρόπος να μάθετε αν κάποιος έχει πυρετό ή όχι. 

ΕΝΤΌΜΌΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΛΌΣΙΌΝ: Ας λέμε τα 
πράγματα με το όνομά τους. Όταν μιλάμε για έντομα 
που μας περιτριγυρίζουν το καλοκαίρι, μιλάμε για 
τα κουνούπια. «Σπάστε τους τη μύτη» με μυρωδιές 
που απεχθάνονται και οι οποίες περιέχονται σε ειδι-
κές λοσιόν και κρέμες.

ΓΥΑΛΙΑ ΌΡΑΣΕΩΣ: Εάν φοράτε φακούς επα-
φής, να έχετε πάντα μαζί σας στις διακοπές και 
ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως, όχι μόνο για την 
περίπτωση που χάσετε τον φακό σας, αλλά και 
για την περίπτωση που παρουσιάσετε κάποιο 
οφθαλμικό ερεθισμό και πρέπει να μείνετε χωρίς 
φακούς για λίγες ημέρες. 

ΕΝΑ ΑΠΛΌ ΚΌΛΛΥΡΙΌ ΜΑΤΙΩΝ: Για το 
σκουπιδάκι ή την άμμο που μπήκε στο μάτι, για τα 
μάτια που κοκκινίζουν στη θάλασσα ή για την αδι-
άβροχη μασκάρα που σας ενοχλεί, πάντα υπάρχει 
ένας καλός λόγος να ρίξετε λίγες σταγόνες φυσι-
ολογικού ορού ή φυσικών δακρύων, ή οτιδήποτε 
μη κορτιζονούχο σάς προτείνει ο φαρμακοποιός 
σας για ώρα ανάγκης. Προσοχή όμως, γιατί όταν 
η συσκευασία ανοίξει το προϊόν έχει λιγότερο από 
έναν μήνα ζωής. Μην πάρετε μαζί σας το κολλύ-
ριο που ανοίξατε το Πάσχα, πετάξτε το. Ρωτήστε 
τον φαρμακοποιό σας για τις αμπούλες της μίας 

χρήσης, που είναι πιο πρακτικές και πιο εύχρη-
στες στην περίοδο των διακοπών.

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΑ: Εάν ταξι-
δεύετε με πλοίο ή η τουαλέτα του εστιατορίου 
δεν έχει σαπούνι, για να πλύνετε τα χέρια σας, 
σκουπίστε τα με ένα μαντιλάκι εμποτισμένο με 
οινόπνευμα ή κάποιο αντισηπτικό υγρό. 

ΖΕΣΤΑ ΡΌΥΧΑ: Σας χαλάνε τη διάθεση όταν 
τα βλέπετε ανάμεσα στα παρεό, αλλά είναι ανα-
γκαία σε περίπτωση που παρουσιάσετε πυρετό. 
Θυμάστε τα ρίγη που νιώθετε όταν ανεβάζετε 
θερμοκρασία; 

ΠΑΓΌΚΥΣΤΗ GEL: Ζητήστε την από τον φαρ-
μακοποιό σας. Τη χρησιμοποιούν και οι αθλητές 
για να αντιμετωπίσουν τις κακώσεις τους. Μπαίνει 
στην κατάψυξη για την ώρα εκείνη την κακή που 
θα γυρίσετε το πόδι σας σε ένα καλντερίμι και θα 
πρέπει να τοποθετήσετε πάγο. Όταν τελειώσουν 
οι διακοπές, μην την ξεχάσετε στον καταψύκτη 
του ξενοδοχείου!

ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ: Αν έχετε μικρά 
παιδιά, πάρτε μαζί σας σαμπουάν και λοσιόν που 
απομακρύνουν τις ψείρες. Με τη βοήθεια του 
ειδικού, βρείτε το κατάλληλο προϊόν.



ΛΙΓΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΌΔΑ: Αυτή η άσπρη 
σκόνη είναι θαυματουργή. Χρησιμεύει ως άοσμο 
και φυσικό αποσμητικό, ενώ δίνει τις πρώτες βοή-
θειες στις γυναίκες εκείνες που παθαίνουν συχνά 
κυστίτιδα. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, μόλις 
αρχίσουν τα συμπτώματα, πίνετε μία κουταλιά του 
γλυκού το βράδυ πριν από τον ύπνο, και έχετε άμεση 
ανακούφιση. Επίσης, τη μαγειρική σόδα μπορείτε 
να τη χρησιμοποιήσετε άφοβα για στοματικές πλύ-
σεις, εάν παρουσιάσετε στοματίτιδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν 
έχετε παιδιά, 
μην ξεχνάτε τα 
βιβλιάρια υγείας 
τους. Επίσης, 
να έχετε πάντα 
μαζί σας το 
τηλέφωνο του 
γιατρού σας, για 
παν ενδεχόμενο. 
Καλό ταξίδι!

Αν είστε χρόνια 
πάσχων, μη 
φύγετε για ταξίδι 
χωρίς να έχετε 
πάρει μαζί σας 
την ποσότητα 
του φαρμάκου 
που θα 
χρειαστείτε σε 
όλη τη διάρκεια 
των διακοπών.

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΈΣ

Μίνι φαρμακείο 
ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ: Ένα ιωδιούχο ή 
μη ιωδιούχο διάλυμα για αντισηψία, σε περίπτωση 
μικροατυχήματος που θα έχει προκαλέσει εκδορά. 
Αν έχετε κάποια πάθηση του θυρεοειδούς, επιλέξτε 
ένα διάλυμα που δεν περιέχει ιώδιο. 

ΕΛΑΣΤΙΚΌΣ ΕΠΙΔΕΣΜΌΣ: Ακινητοποιεί μια 
άρθρωση σε περίπτωση διαστρέμματος ή άλλου 
ορθοπεδικού περιστατικού. Αρκεί να ξέρετε να τον 
δέσετε: ούτε πολύ σφιχτά, αλλά οπωσδήποτε ούτε 
χαλαρά.

ΑΥΤΌΚΌΛΛΗΤΗ ΑΠΌΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 
ΓΑΖΑ: Είναι εύκολη στη χρήση και εξαιρετικά 
προστατευτική. Αρκεί να έχετε πρώτα καθαρίσει 
καλά την πληγή με οξυζενέ ή αντισηπτικό.

ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ: Επι-
λέξτε ένα παυσίπονο που αντιμετωπίζει τους έντο-
νους πονοκεφάλους ή τον πονόδοντο από τον τρα-
πεζίτη που ξαφνικά διαμαρτύρεται. Αν υποφέρετε 
από δυσμηνόρροια, πιθανόν να σας έχει συστήσει 
ο γιατρός σας συγκεκριμένα σκευάσματα. Τα παυ-
σίπονα ενδείκνυνται και για τους μυϊκούς πόνους 
που προκύπτουν στις διακοπές, όταν καταπιανό-
μαστε με αθλήματα που «ξαφνιάζουν» το σώμα.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΑ: Στο αυτοκί-
νητο, στο καράβι και στο αεροπλάνο, πολλοί νιώ-
θουν τον κόσμο να γυρίζει και το στομάχι να ανα-
κατεύεται. 

ΑΝΤΙΒΙΌΤΙΚΑ ΕΥΡΕΌΣ ΦΑΣΜΑΤΌΣ: Μια 
αμυγδαλίτιδα που κλείνει τον λαιμό του γιου σας 

τον Δεκαπενταύγουστο στα Κουφονήσια πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα. Ζητήστε από τον παιδίατρό 
σας να σας προτείνει κάποιο αντιβιοτικό, το οποίο 
θα χρησιμοποιήσετε, αφού βέβαια επικοινωνήσετε 
πρώτα μαζί του. 

ΑΝΤΙΌΞΙΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Για το ευαίσθητο 
στομάχι που μπορεί να έχει υποστεί και μια δίαιτα 
πριν από τις διακοπές.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΌΙΕΣ: Οι 
γαστρεντερίτιδες είναι συχνές το καλοκαίρι. Αντί 
για αντιδιαρροϊκό φάρμακο, μπορείτε να έχετε μαζί 
σας προβιοτικά, που βοηθούν το έντερο με πιο 
φυσικό τρόπο.

ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Θα ήταν προ-
τιμότερο μάλιστα να τα πάρετε σε μορφή υπόθετου.
 

ΗΛΕΚΤΡΌΛΥΤΕΣ ΣΕ ΜΌΡΦΗ ΣΚΌΝΗΣ: 
Διαλύονται σε νερό και αναπληρώνουν τους χαμέ-
νους ηλεκτρολύτες σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας.
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Varkiza Resort Yabanaki Beach
Κεντρική παραλία Βάρκιζας, varkizaresort.gr 
Νέος πολυχώρος στη θέση του Yabanaki, που δια-
θέτει καφέ, bars, restaurants, παραλία και beach 
bars, καθώς και μια πληθώρα από δραστηριότη-
τες, όπως beach tennis, beach volley, free aqua 
aerobic and fitness events, water sports, windsurf, 
water ski και σχολή surf - windsurf. Επίσης, διαθέ-
τει περιποίηση σώματος και προσώπου (με ραντε-
βού), χαλαρωτικό μασάζ και υπηρεσίες μανικιούρ-
πεντικιούρ. Μία σειρά από γνωστά εστιατόρια 
λειτουργούν εδώ για φαγητό και ποτό, για κάθε 
budget. Από τις 9 το πρωί. 

South Coast
Ά  Πλαζ Βούλας, τέρμα τραμ, sbeach.gr
Πολυχώρος 120.000 τ.μ., που διαθέτει: 800 σετ 
ομπρελών normal level & VIP level, πλήρες beach 
service, πύργους ναυαγοσωστών με εκπαιδευμένο 
προσωπικό, πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων με 
sunbeds, 2 beach bars 300 καθισμάτων, που με 
τη δύση μεταμορφώνονται σε lounge bars, pool 
restaurant και οργανωμένες εγκαταστάσεις για τα 
θαλάσσια αθλήματα (3 γήπεδα beach volley ολυ-

μπιακών προδιαγραφών, τουρνουά beach soccer, 
beach tennis και υπαίθριο γυμναστήριο, σε συνερ-
γασία με γυμναστήριο των νοτίων προαστίων για 
aqua aerobic, cross fit, zumba, SUP yoga). Και για 
τους γονείς, υδροπαιδότοπος σε απάνεμη θέση 
με ρηχά νερά και παιδότοπος σε 15 στρέμματα 
κατάλληλα διαμορφωμένου δάσους. Από τις 9 το 
πρωί έως αργά το βράδυ. 

ΥΓΕΙΑ ΒΟΥΤΙΕΣ

Grand Resort Lagonissi
40ό χλμ. Αθηνών-Σουνίου,  
fb.com/GrandBeachLagonissi
Πλωτό beach bar και μεγάλη πισίνα μέσα στη 
θάλασσα, πτήσεις με flyboard και yoga στη σερ-
φοσανίδα (SUP yoga ), ski, wakeboard, SUP, jet ski, 
φουσκωτά παιχνίδια δράσης, μαθήματα windsurfing, 
εστιατόρια και κατάστημα με βασικά είδη θαλάσσης. 

Balux Cafe
Λεωφ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, baluxcafe.com
Με στόχο να θυμίζει ένα ευρύχωρο σπίτι μπρο-
στά στη θάλασσα, δεν διαθέτει τοίχους, δίνοντάς 
σας έτσι την ευκαιρία να απολαύσετε ανεμπόδιστα 
τη θέα. Κάθε δωμάτιο έχει διαφορετικό στήσιμο: 
μπορείτε να επιλέξετε το σαλόνι και να χαλαρώ-
σετε στους αναπαυτικούς καναπέδες, να περάσετε 

από τον χώρο της βιβλιοθήκης ή να επιλέξετε μια 
παρτίδα μπιλιάρδο, ενώ οι πιο μικροί παίζουν στον 
παιδότοπο. Στην τραπεζαρία σάς περιμένουν εκλε-
κτές γεύσεις από το μενού της μεσογειακής κουζί-
νας, ιταλική pizza παρασκευασμένη σε ξυλόφουρνο 
και sushi menu, που σερβίρεται και στην πισίνα δύο 
βήματα από την παραλία. Καθημερινά από τις 9 το 
πρωί έως τις 3 τη νύχτα.

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΏΤΑ ΛΌΎΚΑ

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως 
επίσημα πλέον ονομάζεται η ακτογραμμή 
της πρωτεύουσας, οι καλύτερες 
οργανωμένες παραλίες είναι οι εξής:

Οργανωμένες 
παραλίες

Το «Astir Βeach» 
έχει πλέον χώρο 
μη καπνιστών.

Ακτή Βουλιαγμένης
Λ. Ποσειδώνος 2 & Απόλλωνος, όρια με Βάρη, 
vouliagmeni-akti.gr
Η βραβευμένη με γαλάζια σημαία, οργανωμένη 
Ακτή Βουλιαγμένης βρίσκεται σε μια έκταση 76 
στρεμμάτων, με μήκος παραλίας 650 μέτρων και 
έναν όμορφα διαμορφωμένο χώρο πρασίνου. Το 
εισιτήριο είναι προσιτό και η σκιά δεν κοστίζει επι-
πλέον, ούτε το wi-fi. Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες, 
γήπεδα τένις, βόλεϊ και μπάσκετ, χώρος πρώτων 
βοηθειών, ευκολία πρόσβασης σε ΑΜΕΑ, μίνι παι-
δική χαρά και δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Divani Apollon Palace & Thalasso
Αγίου Νικολάου 10, Μικρό Καβούρι, 
divaniapollonhotel.com
Το «Μικρό Καβούρι» βρίσκεται μπροστά από το 
ξενοδοχείο «Divani Apollon Palace» με άμμο και 
ρηχά ζεστά νερά. Το γκουρμέ εστιατόριο λειτουρ-
γεί μόνο το βράδυ.

Cape Sounio
67o χλμ. Αθηνών-Σουνίου, capesounio.com
Στην παραλία του ξενοδοχείου «Cape Sounio 
Grecotel», στον κόλπο με θέα τον ναό του Ποσει-
δώνα, το αντίτιμο για την ξαπλώστρα είναι ακριβό. 
Εδώ όμως μπορείτε να καθίσετε στο bar, στις κού-
νιες, στην αμμουδιά ή στα καθιστικά στις ξύλι-
νες προβλήτες. Για φαγητό, υπάρχει παραδοσι-
ακή ψαροταβέρνα, αλλά και γκουρμέ εστιατόριο 
το βράδυ. Τις βραδιές με πανσέληνο, γίνεται ωραίο 
full-moon party.

Astir Beach
Aπόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, astir-beach.com
Φαγητό, παγωτό, wi-fi, ομάδα δραστηριοτήτων που 
διοργανώνει παιχνίδια, πλωτές εξέδρες, shopping, 
χώρος ομορφιάς, γυμναστήριο, yoga, pilates, MIB 
και χώρος μη καπνιστών. Από τις 8 το πρωί έως 
τις 9 το βράδυ. 

Λίμνη Βουλιαγμένης
Βουλιαγμένη, limnivouliagmenis.gr
Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο παγκόσμιας εμβέ-
λειας, με υφάλμυρα νερά που ανανεώνονται συνε-
χώς, τόσο από τη θάλασσα όσο και από τις υπό-
γειες ιαματικές πηγές, για μια εμπειρία thermal spa. 
Καφές, ποτό, aqua aerobic, hiking στον λόφο της 
Φασκομηλιάς και SUP yoga.

Balux Cafe

Cape Sounio

Grand Beach Lagonissi

Λίμνη Βουλιαγμένης
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Here comes  
THE SUN
Πάρτε τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας και χαρείτε άφοβα 
το χάδι του ήλιου στη θάλασσα 
και στην πόλη.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

24

30

ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΉΛΙΟ, ΤΙ;
Φροντίστε σωστά την 
επιδερμίδα σας μετά από 
μία ημέρα στην παραλία.

SHOPPING LIST
Δώρα για εσάς και 
τους αγαπημένους σας.

ΏΡΆ ΓΙΆ ΓΥΜΝΆΣΤΙΚΉ!
Εναλλακτικοί τρόποι για να χάσετε πόντους 
χωρίς να χάσετε τη διάθεσή σας.

SUMMER 2016
Οι καλοκαιρινές τάσεις 
για μαλλιά και μακιγιάζ.

ΟΜΟΡΦΙΆ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Ο ήλιος είναι φίλος μας
Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, επικεντρωνόμαστε 
στις αρνητικές επιδράσεις που έχει η υπεριώδης 
ακτινοβολία στην επιδερμίδα μας, ξεχνώντας ότι ο 
ήλιος στην πραγματικότητα δεν είναι εχθρός μας. 
1. Η ηλιακή ακτινοβολία ενεργοποιεί στην επιδερ-
μίδα μας την παραγωγή της βιταμίνης D, η οποία 
ενισχύει την απορρόφηση του ασβεστίου, φρο-
ντίζει τα οστά μας και προφυλάσσει από τον δια-
βήτη τύπου 2 και από αρκετούς τύπους καρκίνου. 
2. Οι ηλιόλουστες ημέρες ανεβάζουν τα επίπεδα 
της σεροτονίνης, γνωστής και ως ορμόνης της 
χαράς. Αυτό σε συνδυασμό με την ήπια άσκηση 
στον ήλιο αυξάνουν τα ποσοστά των ενδορφινών, 
που μας προκαλούν το αίσθημα της ευεξίας και 
της αισιοδοξίας.

3. Η θερμότητα του ήλιου είναι ευεργετική 
για τους αρθριτικούς και τους μυοσκελετικούς 
πόνους, καθώς περιορίζει το πρήξιμο της αρθρί-
τιδας και βοηθά να υποχωρήσουν οι φλεγμονές 
στα μυϊκά τραύματα.
4. Χαμηλώνοντας τα επίπεδα της μελατονίνης, η 
ηλιακή ακτινοβολία ενισχύει τη γονιμότητα στις 
γυναίκες και αυξάνει τα επίπεδα της τεστοστερό-
νης στους άντρες. Έτσι, το καλοκαίρι συλλαμβά-
νονται τα περισσότερα μωρά. Η βιταμίνη D, την 
οποία μας εξασφαλίζει, βοηθά επίσης στη ρύθ-
μιση της περιόδου σε γυναίκες με άστατο κύκλο.
5. Τα επίπεδα της μελατονίνης, ενώ μειώνονται 
την ημέρα, αυξάνονται τη νύχτα, συμβάλλοντας 
στη ρύθμιση του ύπνου και στην καταπολέμηση 
της αϋπνίας.
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από την έκθεσή σας στον ήλιο, αφού τόσο χρει-
άζεται για να απορροφηθεί πλήρως από την επι-
δερμίδα και να τη θωρακίσει από την UVA και τη 
UVB ακτινοβολία. 
• Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή ποσό-
τητα του αντηλιακού (σύμφωνα με μελέτες, οι 
περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν λιγό-
τερη από τη μισή ποσότητα αντηλιακού), αυτήν 
που προτείνεται στη συσκευασία, και απλώστε 
την ομοιόμορφα, καλύπτοντας όλα τα σημεία που 
εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. 
• Ανανεώστε το αντηλιακό σας ανά μισή ώρα, 
καθώς και έπειτα από κάθε βουτιά ή εφίδρωση.
• Αν αμέσως μετά την εφαρμογή του αντηλιακού 
το δέρμα σας αρχίσει να κοκκινίζει, ή αισθαν-
θείτε κνησμό ή κάψιμο, σταματήστε τη χρήση, 
γιατί πιθανόν κάποιο συστατικό της σύνθεσής 
του να προκαλεί αντίδραση στην επιδερμίδα σας.

ΟΜΟΡΦΙΆ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

• Απολεπίστε καλά την 
επιδερμίδα σας, απο-
μακρύνοντας τα νεκρά 
κύτταρα, ιδανικά 1 με 
2 ημέρες πριν από 
την ηλιοθεραπεία. Με 
αυτόν τον τρόπο θα 
αποκτήσετε ομοιό-
μορφο μαύρισμα.
• Ενισχύστε την καθη-
μερινή σας διατροφή 
με τροφές πλούσιες 
σε βιταμίνη Α (όπως 
είναι τα καρότα και το 
σπανάκι), που θα βοη-
θήσουν στην ενεργο-
ποίηση της διαδικα-
σίας του μαυρίσματος, 
καθώς και στη διατή-
ρησή του.
• Αυξήστε την ποσό-
τητα νερού που κατα-
ναλώνετε καθημερινά, 
καθώς και τα ενυ-
δατικά προϊόντα που 
χρησιμοποιείτε, έτσι 
ώστε να βοηθήσετε 
την επιδερμίδα σας 
να παραμείνει 
ενυδατωμένη.

Πριν βγείτε 
στον ήλιο:

6. Έχει διαπιστωθεί ότι η ηλιακή ακτινοβολία 
βοηθά αρκετά παιδιά να αντιμετωπίσουν το 
άσθμα, τις τροφικές αλλεργίες και το έκζεμα, 
αρκεί να εφαρμόσουν την κατάλληλη –για την 
ηλικία τους– αντιηλιακή προστασία.
7. Το φως του ήλιου ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, καθώς βοηθά τον οργανισμό να παρα-
γάγει περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια.
8. Σύμφωνα με μελέτες, η ηλιοφάνεια συμβάλλει 
και στην απώλεια βάρους, καθώς η σεροτονίνη 
που παράγεται καταστέλλει την υπερβολική όρεξη 
για φαγητό, ενώ η επίδρασή της στον θυρεοειδή 
αυξάνει τον μεταβολισμό.
9. Η έκθεση στον ήλιο βελτιώνει επίσης το καρδι-
αγγειακό μας σύστημα, ενώ ρυθμίζει την κυκλο-
φορία, την πίεση και τον σφυγμό μας.

Επιλέξτε το σωστό αντηλιακό  
για το πρόσωπό σας
Κανονική επιδερμίδα: Η όψη είναι καθαρή και 
διαθέτει τέλεια ισορροπία. Προκειμένου λοιπόν το 
αντηλιακό να μη διαταράξει την ισορροπία αυτή, 
επιλέξτε ένα με λεπτόρρευστη υφή και ιδανικά 
με χρώμα, ώστε να μη χρειαστεί να εφαρμόσετε 
από πάνω μεϊκάπ.
Λιπαρή επιδερμίδα: Χαρακτηρίζεται για τους 
ορατούς πόρους, τη λιπαρότητα στο «Τ» του προ-
σώπου και ίσως μερικά σπυράκια. Επιλέξτε ένα 

αντηλιακό με ελαφριά και λεπτόρρευστη υφή, η 
οποία δημιουργεί ματ αποτέλεσμα, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η ανεπιθύμητη γυαλάδα.
Ξηρή επιδερμίδα: Το δέρμα είναι τραχύ, θαμπό 
και με έντονη αίσθηση τραβήγματος. Πείτε «ναι» 
σε ένα αντηλιακό που περιέχει υαλουρονικό οξύ, 
έτσι ώστε να προστατεύεται η επιδερμίδα σας και 
ταυτόχρονα να ενυδατώνεται.
Ευαίσθητη επιδερμίδα: Είναι συνήθως ανοι-
χτόχρωμη και ιδιαίτερα ευάλωτη στον ήλιο, στο 
νερό και στις απότομες αλλαγές της θερμοκρα-
σίας. Απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου –για 
ευαίσθητες επιδερμίδες– αντηλιακού, το οποίο 
θα δράσει καταπραϋντικά.

Σωστή χρήση αντηλιακού
• Τους καλοκαιρινούς μήνες αποφύγετε να μεί-
νετε στον ήλιο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 
το μεσημέρι, καθώς τότε καίει περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας.
• Επιλέξτε αντηλιακά προϊόντα με υψηλό δείκτη 
προστασίας –τουλάχιστον SPF30–, κυρίως κατά 
τις πρώτες σας επισκέψεις στην παραλία, όταν 
η επιδερμίδα τόσο του προσώπου όσο και του 
σώματος είναι ακόμη λευκή. Συνεχίστε να χρη-
σιμοποιείτε αντηλιακό ακόμη κι όταν μαυρίσετε, 
γιατί ο ήλιος θα καίει εξίσου.
• Απλώστε το αντηλιακό περίπου 30 λεπτά πριν 
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ΟΜΟΡΦΙΆ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Προστατέψτε και φροντίστε  
τους μικρούς σας φίλους
Τα μικρά παιδιά είναι πιο επιρρεπή στην αφυδά-
τωση, και γι’ αυτό χρειάζονται μεγαλύτερη προ-
στασία και φροντίδα. Επειδή τα ίδια δεν αντι-
λαμβάνονται, όπως οι ενήλικες, τις ανάγκες του 
οργανισμού τους, είναι πιθανό να μην καλύπτονται 
οι ανάγκες τους για υγρά τις ημέρες που η θερ-
μοκρασία αγγίζει τα ύψη. Σύμφωνα με τις συστά-
σεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων, σε συνθήκες με μέτρια θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και μέτρια επίπεδα σωματικής 
δραστηριότητας, τα παιδιά 2 έως 3 ετών χρειά-
ζονται περίπου 1,3L υγρών την ημέρα, ενώ από 4 
έως 8 ετών οι ανάγκες ανέρχονται στα 1,6L ανά 
ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζετε να μην 
τους λείψει το νερό, ενώ καλό είναι να εντάξετε 
στη διατροφή τους τροφές πλούσιες σε νερό, 
όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. Η μπλούζα και 
το καπέλο είναι απαραίτητα στην επίσκεψή τους 
στην παραλία, όπως και τα εξειδικευμένα –για την 
παιδική επιδερμίδα– αντηλιακά προϊόντα.

Λάθη που γίνονται κάτω από τον ήλιο
1. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν φτάνει στην επιδερ-
μίδα μας μόνο τις ημέρες που ο ήλιος λάμπει, και 
σίγουρα όχι μόνο όσο βρισκόμαστε στην παραλία. 
Ο ήλιος απειλεί την επιδερμίδα μας και στην πόλη, 
ακόμη και όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος.
2. Η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει κατά 4% για κάθε 
300 μέτρα που ανεβαίνουμε από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση 
αντηλιακού είναι ακόμη πιο επιτακτική στο βουνό. 
3. Η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας από 
την επιφάνεια της άμμου είναι μεγάλη, και σχεδόν 
το 90% της ακτινοβολίας επιστρέφει προς εμάς.
4. Το ύψος της θερμοκρασίας δεν μπορεί να μαρτυ-
ρήσει την επικινδυνότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, 
καθώς η UVA ακτινοβολία φτάνει στην επιδερμίδα 
μας, ακόμη και όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος.
5. Κατά την επάλειψη του αντηλιακού, μην προ-
σπερνάτε ευαίσθητες περιοχές, όπως: γύρω από 
τα μάτια, τη μύτη, τα χείλη, τον λαιμό, τον αυχένα, 
τα αυτιά, κοντά στις ρίζες των μαλλιών και πίσω 
από τα γόνατα. 
6. Πετάξτε τα περσινά αντηλιακά, καθώς με την 
πάροδο του χρόνου χάνεται η δραστικότητά τους, 
ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος να εισχωρήσουν μικρό-
βια στις ανοιχτές συσκευασίες.

Τα παιδιά 
είναι πιο 
επιρρεπή στην 
αφυδάτωση 
και χρειάζονται 
μεγαλύτερη 
προστασία και 
φροντίδα.
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Φροντίστε σωστά την επιδερμίδα σας μετά 
από μία ηλιόλουστη ημέρα στην παραλία, και 
θα κερδίσετε υγιές, σοκολατένιο χρώμα και 
ακαταμάχητη βελούδινη όψη και υφή.

Ο ήλιος είναι ο στενός φίλος, που γίνεται επικίν-
δυνος εχθρός όταν παραγνωριζόμαστε. Όσο κι αν 
ακολουθείτε τους κανόνες αντηλιακής προστασίας, 
αν δεν φροντίσετε την επιδερμίδα του προσώπου 
και του σώματός σας μετά τις βουτιές και τις ώρες 
νωχέλειας και ηλιοθεραπείας στην ξαπλώστρα, θα 
χάσετε το πολύτιμο δώρο που σας χαρίζει ο βασι-
λιάς του καλοκαιριού: το χρώμα της υγείας και της 
ευεξίας. Πώς μπορείτε να κρατήσετε το χρώμα σας 
και, κυρίως, την υγρασία της επιδερμίδας σας μετά 
τη στενή επαφή σας με τον ήλιο; Με σωστή δια-
τροφή και προσεγμένη περιποίηση της επιδερμίδας. 

Είμαστε ό,τι τρώμε
Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι –για μία ακόμη 
φορά– τα όπλα της ομορφιάς σας. Ειδικά τα προ-
ϊόντα που περιέχουν καροτένιο, όπως το καρότο, 
το οποίο θεωρείται super food για το μαύρισμα. 
Φρούτα που περιέχουν καροτενοειδή είναι τα βερί-
κοκα, τα ροδάκινα, το καρπούζι, το πεπόνι, το μάν-
γκο, οι πιπεριές και οι κολοκύθες. 

Ζωικά τρόφιμα όπως τα αυγά, τα ψάρια, το 
συκώτι και τα τυριά δεν πρέπει να λείπουν από το 
διαιτολόγιό σας, καθώς είναι πλούσια σε βιταμίνη 
Α, η οποία προάγει την ελαστικότητα του δέρματος. 
Επίσης, αναζητήστε τη βιταμίνη Ε, που προστατεύει 

από την πρόωρη γήρανση του δέρματος, σε σαλά-
τες με σολομό και μπόλικο ελαιόλαδο, αλλά και στα 
αμύγδαλα. Τέλος, μην ξεχνάτε τη βιταμίνη-πανάκεια 
C, η οποία εμποδίζει την ανάπτυξη των ελεύθερων 
ριζών, που σχηματίζονται από την υπεριώδη ακτι-
νοβολία, και τονώνει την επιδερμίδα. Και πάνω απ’ 
όλα, ενυδατωθείτε: Αντί για τον διουρητικό καφέ, 
προτιμήστε νερό, παγωμένα ροφήματα ελληνικών 
βοτάνων και φρεσκοστυμμένους χυμούς. 

Ενυδάτωση τώρα!
1. Μετά το μπάνιο στη θάλασσα και το κυριολε-
κτικό «στέγνωμα» στον ήλιο, προσφέρετε στην 
επιδερμίδα σας μια ενυδατική βουτιά. Γεμίστε την 

ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ ΠΑΠΌΎΛΊΑ

Ηρεμήστε το δέρμα σας μετά την έκθεση στον ήλιο.

Μετά
τον ήλιο, τι;

AFTER SUN

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
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μπανιέρα σας με νερό και ρίξτε μερικές σταγόνες 
από έλαια, όπως ελαιόλαδο, λάδι από αβοκάντο ή 
αμυγδαλέλαιο. 
2. Αν δεν έχετε τον χρόνο για ένα χαλαρωτικό μπά-
νιο, κάντε ένα δροσερό ντους, με το νερό σε θερ-
μοκρασία σώματος ή και σε χαμηλότερη από αυτή. 
Χρησιμοποιήστε ουδέτερο σαπούνι ή ένα προϊόν 
καθαρισμού με λάδι. Ιδανικά στο ντους μπορείτε 
να κάνετε και απολέπιση είτε με ειδικό σκραμπ 
σώματος –επιμείνετε σε σημεία όπως οι αγκώνες 
και τα γόνατα– είτε χρησιμοποιώντας φυσικό «τρί-
χινο» σφουγγάρι. 
3. Μετά το μπάνιο ή το ντους, χρησιμοποιήστε ένα 
ενυδατικό after sun προϊόν σε μορφή τζελ ή κρέ-
μας, που θα σας συστήσει ο φαρμακοποιός σας, 
ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σας. 
4. Για την επιδερμίδα του προσώπου υπάρχουν 
after sun προϊόντα που αντικαθιστούν ακόμη και τις 
κρέμες νυχτός, ενυδατώνοντας και συντελώντας 
στην ανάπλαση της επιδερμίδας. Για την περιοχή 
των ματιών, το καλοκαίρι προτιμήστε πλούσιες ενυ-
δατικές υφές, καθώς η επιδερμίδα στην επιφάνεια 
αυτή παρουσιάζει πιο συχνά ρυτίδες, που οφείλο-
νται στην αφυδάτωση.
5. Βρείτε χρόνο για μάσκες προσώπου που ξεκου-
ράζουν και ενυδατώνουν βαθιά την επιδερμίδα. 
Εφαρμόστε τις μετά από ένα απαλό «σπιτικό» 
πίλινγκ.
6. Μην ξεχνάτε τα μαλλιά σας. Χρειάζονται κι αυτά 
ενυδάτωση με ειδικές μάσκες και σαμπουάν, που 
θα τους δώσουν δύναμη και λάμψη.

Αρκεί μία ώρα ξεγνοιασιάς στην παραλία 
χωρίς αντηλιακό και T-shirt, για να μετα-
νιώσετε που δεν απλώσατε την πετσέτα σας 
κάτω από ένα αρμυρίκι. 
 
Σε όλους μας έχει συμβεί: ξαπλώνουμε για να μας 
ζεστάνει για λίγο ο ήλιος και τελικά κοιμόμαστε 
νανουρισμένοι από το κύμα. Λίγη ώρα μετά, ξυπνάμε 
με την πλάτη ή την κοιλιά κατακόκκινη. Μικρό το 
κακό; Όχι ακριβώς, αν δει κανείς τις έρευνες για 
την πρόωρη γήρανση του δέρματος, αλλά κυρίως 
για τον κίνδυνο εμφάνισης κακοήθειας στο δέρμα 
από τα ηλιακά εγκαύματα. Όταν μάλιστα αυτό συμ-
βαίνει σε μικρά παιδιά, οι πιθανότητες εμφάνισης 
μελανώματος στην ενήλικη ζωή πολλαπλασιάζονται.

Υπάρχει ανατροπή στα γεγονότα; Όχι ακριβώς. 
Ο γέγονε γέγονε. Παρ’ όλα αυτά, έχει σημασία η 
αντιμετώπιση των εγκαυμάτων από τον ήλιο για 
την υγεία του δέρματος: Να θυμάστε:
1. Η επάλειψη με γιαούρτι –το πιο δημοφιλές για-
τροσόφι– είναι πιο κοντά στα εφηβικά «γιαουρτώ-
ματα», παρά ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμε-
τώπισης του ηλιακού εγκαύματος, το οποίο ανάλογα 
με τη βαρύτητά του χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. 
2. Τέρμα ο ήλιος για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. 
Μόλις υποχωρήσουν τα συμπτώματα, μπορείτε να 
κολυμπήσετε πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το από-
γευμα. Σε περίπτωση εκτεταμένων εγκαυμάτων 
μεσαίας βαρύτητας, ο γιατρός πιθανόν να σας απα-

γορεύσει την έκθεση στον ήλιο για το υπόλοιπο του 
καλοκαιριού. 
3. Συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας για ειδι-
κές κρέμες και τζελ ανάπλασης και ενυδάτωσης. 
Εξαιρετικά ανακουφιστικά είναι τα προϊόντα που 
περιέχουν στα συστατικά τους αλόη.
4. Μην ξεφλουδίζετε περισσότερο την ήδη ξεφλου-
δισμένη επιδερμίδα σας. Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.
5. Οι φυσαλίδες και η μόλυνση της περιοχής (οπότε 
και θα χρειαστείτε αντιβίωση) είναι ενδείξεις για να 
πάτε στο νοσοκομείο.
6. Χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα για την επού-
λωση του δέρματος, διάστημα κατά το οποίο πρέ-
πει να φροντίζετε σωστά την περιοχή και να ενυ-
δατώνετε τον οργανισμό σας. Το δέρμα είναι ένα 
όργανο όπως όλα τα άλλα. Όταν πάσχει, χρειάζε-
ται φροντίδα.

AFTER BURN

Κάντε ένα 
δροσερό ντους 
με το νερό σε 
θερμοκρασία 
σώματος ή 
και χαμηλότερη 
από αυτή.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
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ΟΜΟΡΦΙΑ FITNESS

Οι παρακάτω εναλλακτικοί τρόποι εκγύμνασης θα σας βοηθήσουν 
να χάσετε πόντους, χωρίς να χάσετε τη διάθεσή σας. Επιλέξτε αυτόν 
που ταιριάζει στον χαρακτήρα και στην καθημερινότητά σας.

ΑΠΌ ΤΗ ΜΑΡΊΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

η ασφαλής γυμναστική
Η ομαδική γυμναστική μέσα στο νερό της πισίνας, 
φυσικά υπό την καθοδήγηση του γυμναστή, αποτελεί 
μια ολοκληρωμένη και συμμετρική μορφή άσκησης, 
η οποία βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και ανακου-
φίζει από τους μυοσκελετικούς πόνους, ενώ μειώ-
νει τις δυσκαμψίες και έχει καρδιαγγειακά οφέλη. 
Ένας ακόμη λόγος για να τη δοκιμάσετε είναι ότι, 
χάρη στο νερό, δεν δημιουργούνται κραδασμοί και 
η άνωση διευκολύνει την επίπλευση. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ μπορούν να 
συμμετέχουν άτομα κάθε ηλικίας, επιπέδου φυσικής 
κατάστασης και κατάστασης υγείας. Επιπλέον, τώρα 
πια που η θερμοκρασία έχει ανέβει, δεν έχετε καμία 
δικαιολογία για να αποφύγετε την πισίνα.

ΩΡΑ ΓΙΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ!

Αqua fitness
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ΟΜΟΡΦΙΑ FITNESS

άσκηση με πολλαπλά οφέλη 
Όπως το τρέξιμο, έτσι και το ποδήλατο σας βοηθά 
να κάψετε θερμίδες και λίπος, με τη διαφορά ότι 
δεν έχετε τους κραδασμούς που επιβαρύνουν τις 
αρθρώσεις των ποδιών. Επιπλέον, ο μεταβολι-
κός ρυθμός του σώματος εξακολουθεί να αυξάνει 
ακόμη και ώρες αφότου έχετε κατέβει από τη σέλα, 
βοηθώντας τον οργανισμό να κάνει περισσότερες 
καύσεις. Επίσης, είναι αγχολυτικό και οικονομικό. 
Σύμφωνα με μελέτες, μάλιστα, βοηθά στον ύπνο, 
ενισχύει το γαστρεντερικό σύστημα, προλαμβάνει 
ασθένειες, μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών 
προβλημάτων και βελτιώνει τη σεξουαλική ζωή.

κατάλληλο για όλους
Δεν σας αναγκάζει να κλειστείτε στο γυμναστήριο 
ή να αγοράσετε εξοπλισμό, όπως απαιτεί π.χ. το 
ποδήλατο. Το περπάτημα μπορεί να σας βοηθήσει 
να γυμναστείτε όποια στιγμή θέλετε, εντελώς ανέ-
ξοδα, με ή χωρίς παρέα. Σε κάθε βήμα ενδυναμώ-
νει σχεδόν όλους τους μυς των ποδιών (τετρακέ-
φαλους, τρικέφαλους, γάμπες και γλουτούς), χωρίς 
να καταπονεί τις αρθρώσεις, όπως συμβαίνει στο 
τρέξιμο. Αντίθετα, ενισχύει και σταθεροποιεί τους 
μυς γύρω από τις σημαντικότερες αρθρώσεις, ενώ 
μειώνει την κούραση και την πίεση που ασκείται 
στον χόνδρο, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυ-
ματισμού τους.

η πιο ευχάριστη μορφή άσκησης
Eπί της ουσίας, συνδυάζει το αερόμπικ με τον 
χορό και γυμνάζει ταυτόχρονα όλο το σώμα, συμ-
βάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της αντοχής 
του μυϊκού συντονισμού, της ευλυγισίας και του 
κυκλοφορικού, ενώ ενδυναμώνει ταυτόχρονα την 
καρδιά και τους πνεύμονες. Θα ιδρώσετε αρκετά, 
θα χάσετε πόντους στην κοιλιά, θα βελτιώσετε τη 
φυσική σας κατάσταση και θα μάθετε φιγούρες 
από λάτιν χορούς, σάμπα, τσα-τσα, σάλσα, μάμπο, 
χορό της κοιλιάς και bollywood. Το σημαντικότερο 
είναι ότι, ενώ γυμνάζεστε, η δυνατή μουσική και ο 
χορός σάς φτιάχνουν τη διάθεση.

Σκεφτήκατε 
ποτέ να 
αντικαταστήσετε 
το αυτοκίνητό 
σας ή 
τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς με 
ποδήλατο;

Γρήγορο περπάτημα 

Ποδήλατο

Zumba
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

Τα προϊόντα που 
υπόσχονται να 
ανανεώσουν 
την καθημερινή 
καλοκαιρινή σας  
περιποίηση,
χάρη στις εξελιγμένες 
συνθέσεις και στις 
υπέροχες υφές τους.

ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ ΠΑΠΌΎΛΊΑ

Shopping

List

3Η κρέμα ημέρας ολιστι-
κής αντιγήρανσης πλού-
σιας υφής Queen Bee της 

Apivita περιλαμβάνει κατά 94% 
φυσικά συστατικά και είναι ιδανική 
για τις πιο ξηρές επιδερμίδας, θρέ-
φοντας το δέρμα, ενώ επαναφέρει 
την ελαστικότητά του. Με βελού-
δινη υφή, προσφέρει σύσφιξη και 
άμεσο lifting, λειαίνει τις ρυτίδες, 
ενυδατώνει, δίνει λάμψη και εξα-
σφαλίζει ομοιόμορφο χρωματικό 
τόνο στην επιδερμίδα. 

4Η νέα Anthelios XL Dry 
Touch gel-κρέμα της  
La Roche-Posay με πολύ 

υψηλή προστασία, SPF 50+ καινο-
τομεί, συνδυάζοντας τη ματ υφή με 
το χρώμα. Διαθέτει μη λιπαρή υφή, 
που απορροφάται άμεσα, αφή-
νοντας ματ και απόλυτα «στεγνό» 
αποτέλεσμα που διαρκεί, χωρίς να 

κολλάει. Η αποτελεσματικότητά της 
βασίζεται στο πυρίτιο που περιέχει, 
το οποίο δρα άμεσα κατά της γυα-
λάδας και ρυθμίζει τη λιπαρότητα. 
Η νέα σύνθεση με χρώμα προσφέ-
ρει ταυτόχρονα ομοιόμορφο απο-
τέλεσμα και φυσική φρεσκάδα 
στην όψη της επιδερμίδας.

5To Lierac Sunific Spray 
Lacté Irisé SPF30 είναι 
απαλό αντηλιακό σπρέι 

σώματος που δεν αφήνει λευκά 
ίχνη, με σύνθεση που ενεργοποιεί 
το μαύρισμα με απόλυτη ασφά-
λεια και συσφίγγει την επιδερμίδα, 
προσφέροντάς της πλούσια ενυ-
δάτωση. Η ανάλαφρη γαλακτώδης 
υφή του σχηματίζει στην επιδερ-
μίδα φίνες ιριδίζουσες σταγόνες. 
Προσφέρει αντηλιακή προστα-
σία κατά των ακτίνων UVA/UVB, 
κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία 

(χωρίς οκτροκρυλένιο). Χάρη στο 
εκχύλισμα νόνι, διαθέτει ολο-
κληρωμένη τεχνολογία κατά της 
γήρανσης και της χαλάρωσης.

6Με την Teint Idéal 
Bronzing Powder της Vichy 
θα αποκτήσετε ηλιοκαμένη 

όψη, χωρίς να εκθέσετε καθό-
λου την επιδερμίδα σας στον ήλιο. 
Χαρίζει άμεση λάμψη χάρη στις 
έντονες χρωστικές, φωτεινότητα 
χάρη στις μικρο-πέρλες λάμ-
ψης και, φυσικά, ένα αξιοζήλευτο 
μπρονζέ τόνο, που αναδεικνύει με 
τον καλύτερο τρόπο τα πιο  
στρατηγικά σημεία του 
προσώπου.

7To Elancyl Slim Design με 
Σύμπλεγμα Καφεΐνης 3D 
καταπολεμά απευθείας τη 

σκλήρυνση των ιστών και εγγυάται 

ορατή λείανση σε σημεία με κυττα-
ρίτιδα, περιέχοντας κισσό, καφεΐνη 
και –για πρώτη φορά– το μονα-
δικό φυτικό συστατικό σαλάσια, το 
οποίο δρα κατά της σκλήρυνσης 
του ινώδους ιστού που περιβάλλει 
τα λιποκύτταρα.

8Η Castalia Sensial Crème 
Hydratante Apaisante 
είναι ιδανική για τις αφυ-

δατωμένες και ξηρές επιδερμίδες 
προσώπου, καθώς η πλούσια υφή 
της ενυδατώνει και καταπραΰνει 
καθημερινά το μη ανεκτικό δέρμα. 
Η αποτελεσματικότητά της έγκει-
ται στο «Βιομιμητικό Σύστημα 
Ενυδάτωσης», μια καινοτόμο 
τεχνολογία γαλακτώματος με σύν-
θεση και δομή δραστικών συστα-
τικών σε ένα σύστημα όμοιο με 
αυτό της επιδερμίδας, ώστε να 
αφομοιώνονται εύκολα.

1Το Antidandruff Shampoo 
της Frezyderm είναι αποτε-
λεσματικό σαμπουάν κατά 

της λιπαρής πιτυρίδας, του κνη-
σμού και της ερυθρότητας. Η 
εξειδικευμένη σύνθεσή του ρυθ-
μίζει την έκκριση σμήγματος και 
μειώνει σημαντικά τις ανεπιθύμη-
τες συνέπειές της, προσφέροντας 
μαλλιά υγιή και με πλούσιο όγκο.

2Οι ταμπλέτες του Perfectil 
Plus Nails περιέχουν βιο-
τίνη, αμινοξέα, ασβέστιο, 

MSM, φυτικό εκχύλισμα horsetail, 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, που 
θρέφουν τα νύχια σε βάθος, συμ-
βάλλοντας στην ανάπτυξή τους 
και στη διατήρηση της αντοχής 
τους, ενώ παράλληλα μειώνουν 
τα λευκά σημάδια και τις ραβδώ-
σεις.

1

2
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ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΔΑ

Ανέμελοι κότσοι, 
έντονα χρώματα, 
δυναμικές 
πλεξίδες και 
χρυσαφένιες 
επιδερμίδες 
καλωσορίζουν  
το καλοκαίρι.

Bronze glam
Η μπρονζέ λάμψη είναι συνώνυμη του καλοκαιριού, 
και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. 
Η έκθεση της επιδερμίδας σας στη βλαβερή 
ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι όμως απαραίτητη, 
προκειμένου να υιοθετήσετε αυτό το λουκ. 
Προμηθευτείτε ένα bronzer σε υγρή, πουδρέ ή 
κρεμώδη υφή και εφαρμόστε το σε στρατηγικά 
σημεία του προσώπου σας, όπως στα ζυγωματικά, 
στο περίγραμμα του προσώπου και στη μύτη. 
Προσοχή, μην το παρακάνετε και δημιουργηθεί 
μεγάλη χρωματική διαφορά του προσώπου με τον 
λαιμό και το υπόλοιπο σώμα σας. 

Boxer braids
Μετατράπηκε στο 
Νο 1 trend του 
καλοκαιριού, χάρη στην 
Kim Kardashian. Είναι 
ιδιαίτερα εύκολο να το 
δημιουργήσετε, ενώ 
μπορεί να σας βγάλει από 
τη δύσκολη στιγμή, την 
ημέρα που ξυπνήσατε με 
τα μαλλιά «ανυπότακτα» 
ή δεν έχετε χρόνο για 
λούσιμο. Πλέξτε δύο ή 
περισσότερες πλεξίδες, 
ξεκινώντας από το 
μπροστινό μέρος του 
κεφαλιού, με κατεύθυνση 
προς τα πίσω, και δέστε 
τις με μικρά διάφανα 
λαστιχάκια.

Top knot

Ευκολοφόρετος και κατάλληλος για κάθε 
περίσταση, ο ψηλός κότσος αποκτά φέτος χαλαρή 
διάθεση και γίνεται ένα από τα πιο hot χτενίσματα 
του καλοκαιριού. Δώστε του ανέμελο χαρακτήρα, 
αφήνοντας μερικά ελεύθερα τουφάκια στο 
στεφάνι του κεφαλιού, και συνδυάστε τον  
με ανάλαφρο μακιγιάζ, που ταιριάζει στην εποχή, 
για δροσερές και effortless εμφανίσεις όλο 
το 24ωρο. Αν έχετε κοντά ή αραιά μαλλιά, 
χρησιμοποιήστε ένα μπομπάρι, που 
θα δώσει στον κότσο σας το κατάλληλο  
σχήμα και όγκο.

Pastel colors
Φέτος το καλοκαίρι, τα χρώματα πραγματοποιούν 
δυναμική επιστροφή και κερδίζουν μια θέση 
στην παλέτα του μακιγιάζ. Κίτρινες σκιές, γαλάζια 
eyeliner, πορτοκαλί gloss και φούξια μάσκαρα 
σας προσκαλούν να πειραματιστείτε και να 
ανακαλύψετε την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά 
του εαυτού σας. Ξεκινήστε υιοθετώντας ένα 
χρωματιστό στοιχείο στο μακιγιάζ της κάθε 
εμφάνισή σας, προκειμένου να αποφύγετε την 
υπερβολή, και συνδυάστε το με ενδυματολογικές 
δημιουργίες σε ουδέτερους τόνους.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑΣΕΙΣ

Summer 
Beauty 
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ
Η φαρμακοποιός 
Ευαγγελία Πιτσικάλη. WHAT’S NEW

Τα νέα της αγοράς.

ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ
Μακριά από τον 
τουριστικό βορρά.

Τα φαρμακεία του δικτύου Pharma 
PLUS φοράνε την καλοκαιρινή 
τους διάθεση.

Καλοκαίρι… Η εποχή του χρό-
νου που όλοι περιμένουμε με 
ανυπομονησία. Η εποχή των 
διακοπών και της ανεμελιάς!

Τα φαρμακεία του δικτύου 
Pharma PLUS σάς προετοι-
μάζουν για το καλοκαίρι και 
σας προσφέρουν προϊόντα 

γνωστών εταιρειών, με ελκυ-
στικές προσφορές.

Για την περιποίηση σώματος 
και την άνετη εμφάνιση στην 
παραλία, θα βρείτε αδυνατι-
στικά προϊόντα Forte Pharma, 
XL-S, Xanthigen, καθώς και 
τα γνωστά κολάν και καλσόν 
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LINKED

Nanobionic, που καταπολε-
μούν την κυτταρίτιδα. Όλα 
τα προϊόντα με έκπτωση που 
φτάνει το 30%. 

Για την αποτελεσματική προ-
στασία της επιδερμίδας από 
τον ήλιο, προσφέρονται όλα 
τα αντηλιακά των εταιρειών 

Castalia, Vichy και La Roche 
Posay, με έκπτωση 30%.

Όλα τα προϊόντα διατίθενται 
στα φαρμακεία του δικτύου μας.

Επωφεληθείτε των προσφο-
ρών και κάντε τώρα τις αγορές 
σας, για να εξασφαλίσετε ένα 
όμορφο και μακρύ καλοκαίρι!

«Χάρμα η ξιπολιά 
σε καλοκαίρια 
ρωμαίικα!» 
Νίκος Καρούζος
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Καθώς η αγορά μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς 
σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας, ενώ ο 
ανταγωνισμός από άλλα κανάλια διανομής αυξάνεται 
(γωνιές παραφαρμακείου με καλλυντικά, αλυσίδες 
λιανικής, e-shops που «πολεμούν» τα φαρμακεία, 
προσφέροντας τεράστιες εκπτώσεις), προβάλλει 
επιτακτική η ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή. Για μια 
ριζική και ουσιαστική εξέλιξη στον ρόλο που δια-
δραματίζει ο φαρμακοποιός. Παύει πλέον να είναι 
ο άνθρωπος πίσω από τον πάγκο που απλώς εκτε-
λεί συνταγές, και αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό την 
επιστημονική του κατάρτιση, επαναφέροντας έτσι 
το φαρμακείο στον αρχικό του ρόλο.

Μετατρέπεται δηλαδή το φαρμακείο σε έναν χώρο 
σιγουριάς και αξιοπιστίας, όπου χτίζεται μια σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ του φαρμακοποιού και του 
ασθενή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εξασφαλί-
ζει αποτελεσματικές και αξιόπιστες συμβουλές σε 
θέματα υγείας και ομορφιάς. Ο φαρμακοποιός προ-

τάσσει τη βασική του διαφοροποίηση από τα άλλα 
κανάλια διανομής και γίνεται βασικός πυλώνας φρο-
ντίδας υγείας και σύμβουλος για πληθώρα ασθε-
νειών, εκπαιδεύοντας τον ασθενή για: την πρόληψη 
ασθενειών, τη σωστή λήψη φαρμακευτικής αγωγής 
και την αποτελεσματική προσωπική φροντίδα.

Η Pharma PLUS, με το Σημείο Φροντίδας, έρχεται 
να ενισχύσει και να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό 
τον ρόλο, βοηθώντας τον καταναλωτή να αισθανθεί 
σιγουριά και ασφάλεια, μέσω της σχέσης εμπιστο-
σύνης με τον φαρμακοποιό του. Αυτό θα το πετύ-
χει με τη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων των 
φαρμακείων πίσω από τη θεματολογία κάθε εντύ-
που, την πρόσθετη ενημέρωση από το Lavinet και 
το διαφημιστικό υλικό (αυτοκόλλητο βιτρίνας, θήκη 
εντύπου, ρεγκλέτες θεματολογίας). 

Πετυχαίνοντας όλα αυτά, ο φαρμακοποιός γίνεται 
ο πιο προσβάσιμος, ο πιο «δικός μας» άνθρωπος 
για συμβουλές υγείας και ομορφιάς!

Σημείο 
Φροντίδας!

Τα φαρμακεία 
Pharma PLUS
είναι το δικό σας

Ένας χώρος σιγουριάς και 
αξιοπιστίας, όπου χτίζεται μια 
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του 
φαρμακοποιού και του ασθενή.
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LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

συνταγής ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος. Ακόμη 
και σήμερα, μετά από 30 χρόνια, βλέπω εφιάλτες 
ότι δίνω λάθος φάρμακα.

Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις;
Πέρα από τις κλασικές για τα φάρμακα, υπάρχουν 
και οι εποχικές: Τον χειμώνα, «πώς να ενισχύσω 
το ανοσοποιητικό μου;» και το καλοκαίρι, 
«πώς να αδυνατίσω;».

Το φαρμακείο της γειτονιάς προσφέρει και κοι-
νωνικό έργο;
Το 90% των πελατών μου έρχονται να με συμβου-
λευτούν πριν επισκεφτούν τον γιατρό τους. Ελέγχω 
τη συμμόρφωση στη θεραπεία, παρακολουθώ την 
πίεσή τους, διαβάζω τις εξετάσεις τους, αξιολογώ 
τα συμπτώματά τους και τους παραπέμπω στον για-
τρό, όταν είναι απαραίτητο. Επίσης, ακούω όλα τα 
οικογενειακά τους προβλήματα, γιατί μετά από 30 
χρόνια γνωριμίας με τους περισσότερους είμαστε 

φίλοι. Τους χρειάζομαι και με χρειάζονται, τους σκέ-
φτομαι και με σκέφτονται, και τολμώ να πω ότι με 
αγαπούν όπως τους αγαπώ. 

Πώς θωρακίζεται ένα μικρό φαρμακείο στην 
οικονομική κρίση;
Σήμερα, οι περισσότερες φαρμακευτικές προπλη-
ρώνονται για να μας χορηγήσουν φάρμακα, τα 
οποία εμείς πληρωνόμαστε μετά από 4 μήνες από 
τον ΕΟΠΥΥ. Οι πελάτες μας έχουν χρήματα μόνο 
την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Μετά μας ζητούν 
δανεικά φάρμακα. Οι τράπεζες έχουν σταματήσει τη 
χρηματοδότηση. Οι τιμές των φαρμάκων ελαττώνο-
νται συνεχώς, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να τα 
πουλήσουμε στην τιμή που τα αγοράσαμε, με απο-
τέλεσμα η αξία της επιχείρησής μας να μειώνεται 

αγαθό, το φαρμακείο όμως είναι μια επιχείρηση που 
λειτουργεί με αυστηρά οικονομικούς νόμους. Σε αυτή 
την αντίφαση απαιτείται σοβαρή γνώση του φαρμά-
κου όσο και της διαχείρισής του ως εμπορεύματος. 
Πρέπει να μάθεις να οργανώνεις τον χρόνο σου, να 
ιεραρχείς τις ανάγκες σου, να καλλιεργείς τις συνεργα-
σίες σου – με λίγα λόγια, να βελτιώνεσαι καθημερινά.

Η στιγμή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ;
Στην πρώτη μου βραδινή εφημερία έπρεπε να εκτε-
λέσω μια συνταγή και δεν μπορούσα να αναγνω-
ρίσω κανένα γράμμα. Ο ασθενής ήταν αλλοδαπός 
και δεν μπορούσε να εξηγήσει από τι έπασχε, ενώ 
το τηλέφωνo του γιατρού δεν απαντούσε. Εξήγησα 
με νοήματα στον ασθενή τι συνέβαινε κι εκείνος 
επέστρεψε μετά από δύο ώρες, λέγοντάς μου –πάλι 
με νοήματα– ότι ούτε ο ίδιος ο γιατρός μπορούσε 
να διαβάσει τι είχε γράψει. Η σωστή ανάγνωση της 

διαρκώς. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε 
ρευστότητα είναι η πώληση συμπληρωμάτων δια-
τροφής και καλλυντικών, όπου όμως υπάρχει έντο-
νος ανταγωνισμός μεταξύ του μικρού φαρμακείου 
και των άλλων καναλιών πώλησης. Η μόνη λύση 
πλέον για να επιβιώσει το φαρμακείο της γειτονιάς 
είναι η συμμετοχή του σε κάποιο δίκτυο. Εγώ επέ-
λεξα το δίκτυο της Pharma PLUS.

Πόσο σημαντική έχει αποδειχθεί η συμμετοχή 
σας στο δίκτυο της Pharma PLUS;
Η χρήση του λογισμικού του δικτύου μού δίνει τη 
δυνατότητα να γνωρίζω όλα τα οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησής μου. Ένας υπεύθυνος συνεργάτης 
επισκέπτεται συχνά το φαρμακείο και αναγνωρί-
ζει τις ελλείψεις τόσο τις δικές μου όσο και των 
συνεργατών μου, και φροντίζει μέσω σεμιναρίων 
να βελτιωνόμαστε όπου υστερούμε. Όταν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, υπεύθυνα και με φιλική διάθεση 
με οδηγεί σε λύσεις. Ως αποτέλεσμα, έχω πολύ καλά 

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΏΤΑ ΛΌΎΚΑ

Η κ. Ευαγγελία Πιτσικάλη διατηρεί φαρμακείο στο 
Κερατσίνι. Μας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους  
η συμμετοχή σε ένα δίκτυο είναι σήμερα επιβεβλημένη.

Με τους πελάτες μου 
είμαστε φίλοι

Η +plus card 
έχει εδραιώσει 
την πιστότητα 
των πελατών 

μου, με 
αποτέλεσμα 

την αύξηση των 
πωλήσεων.

οργανωμένη αποθήκη και κάνω σωστές αγορές. Για 
να πουλήσεις, πρέπει να έχεις και ελκυστικές τιμές, 
και αυτό το πετυχαίνω κάνοντας τις αγορές μου από 
το προμηθευτικό κέντρο του δικτύου. Αγοράζοντας 
έστω και ένα προϊόν με την έκπτωση που πετυχαί-
νουμε μαζί όλα τα φαρμακεία του δικτύου, αντι-
μετωπίζω τον ανταγωνισμό των άλλων καναλιών 
πώλησης. Παράλληλα, το περιοδικό «Pharma PLUS 
Link» προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στον κατα-
ναλωτή και με βοηθά, ενώ η +plus card έχει εδραι-
ώσει την πιστότητα των πελατών μου, με αποτέλε-
σμα την αύξηση των πωλήσεων. Εκείνο όμως που 
κυρίως με οδήγησε στην επιλογή της Pharma PLUS 
είναι η παρουσία των υπόλοιπων συναδέλφων του 
δικτύου. Η συμμετοχή μου σε μια ομάδα ανθρώπων 
που αγαπούν τη δουλειά τους, και μοχθούν για το 
μέλλον τους, με οπλίζει με κουράγιο, για να αντιμε-
τωπίσω με αισιοδοξία τις δύσκολες μέρες. 

Φαρμακείο
Ευαγγελία Πιτσικάλη,
Αγίου Δημητρίου 149, 
Πειραιάς - Ταμπούρια,
τηλ.: 210 4610404.

Πώς γίνατε φαρμακοποιός;
Από μικρή ήθελα να γίνω γιατρός. Έδωσα τρεις φορές 
εξετάσεις, αλλά δεν τα κατάφερα. Αποφάσισα να 
περάσω στη Φαρμακευτική και να δώσω μετά κατα-
τακτήριες. Στην πορεία με γοήτευσε η σχολή, ενώ στην 
πρακτική μου στο φαρμακείο ανακάλυψα ότι το επάγ-
γελμα μου ταίριαζε απόλυτα και με έκανε ευτυχισμένη.

Ποια θα θεωρούσατε ως τη μεγαλύτερη πρό-
κληση του επαγγέλματος;
Ο συνδυασμός της επιστημονικής και της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας. Το φάρμακο είναι κοινωνικό 
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H Κρήτη συχνά περηφανεύεται ότι θα μπορούσε 
να είναι μια χώρα από μόνη της, ενώ οι Κρητικοί 
πουθενά δεν νιώθουν πιο ανεξάρτητοι από ό,τι στα 
ιστορικά Σφακιά. Κοντινοί οικισμοί, όπως το πανέ-
μορφο ψαροχώρι Λουτρό, και παραλίες, όπως τα 
Γλυκά Νερά και τα Μάρμαρα, είναι προσβάσιμες με 
καΐκι. Καΐκια αγκαλιάζουν όλες τις παραλίες δυτικά 
από την Παλαιόχωρα, μέσω του Λουτρού και της 
Αγίας Ρούμελης. Στην τελευταία κατασκηνώνουν 
κουρασμένοι οδοιπόροι από το Φαράγγι της Σαμα-
ριάς (μήκους 16 χλμ., το μεγαλύτερο της Ευρώ-
πης). Στη νοτιοδυτική άκρη της Κρήτης βρίσκεται 
το δημοφιλές Ελαφονήσι με τη ροζ άμμο.

Τα βουνά του νότου είναι γεμάτα γραφικά χωριά, 
ενώ στους Αζογυρές, 9 χλμ. από την Παλαιόχωρα, 
υπάρχουν τα περίφημα σπήλαια Χάρακας και Ζου-
ρές, που είναι απόλυτα συνδεδεμένα με τη θρη-
σκευτική παράδοση της περιοχής.

Πάνω από την ήρεμη παραλία, ανατολικά από τα 
Σφακιά, βρίσκεται το Φραγκοκάστελο, στο οποίο 
κάθε Μάιο συμβαίνει το φαινόμενο Δροσουλίτες, 
όπου εμφανίζονται τα φαντάσματα των πολεμιστών 

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΌΥΚΑ

Παρόλο που η Κρήτη δέχεται 
το 25% όλων των τουριστών 
της Ελλάδας, μπορεί κανείς να 
αποφύγει τα πλήθη ταξιδεύοντας 
προς τα νότια. Πίσω από βουνά, 
κρύβονται μυθικές παραλίες.

H αποπλανητική 
Νότια Κρήτη

LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Πλένετε και καθαρίζετε το σπα-
νάκι, κρατώντας μόνο τα τρυ-
φερά φύλλα και τα βλαστάρια 
του. Το κόβετε σε μακρόστενα 
κομμάτια, όπως το λάχανο. 
Σοτάρετε τα κρεμμυδάκια με το 
ελαιόλαδο και το σκόρδο για 3 
λεπτά. Προσθέτετε το σπανάκι, 

το αλάτι και το πιπέρι, και συνε-
χίζετε μέχρι να μαραθούν τα 
χόρτα. Αφήνετε το σπανάκι να 
κρυώσει και προσθέτετε το 
λεμόνι και τον δυόσμο. Αναμει-
γνύετε με το γιαούρτι και πασπα-
λίζετε με λιόσπορους. Σερβίρετε 
με λεπτές τραγανές πίτες.

Εκτέλεση

που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους το 1828. Όσοι 
αγαπούν τη γιόγκα μπορούν να πάνε ανατολικά, στην 
οργανωμένη παραλία του Αγίου Παύλου ή στη σχε-
τικά δύσβατη Τριόπετρα, που αποτελείται από δύο 
παραλίες, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με μια 
μικρή χερσόνησο. Όμως, ακόμη και δημοφιλή μέρη, 
όπως η Πρέβελη και ο Πλακιάς, ξεχωρίζουν από τον 
τουριστικό βορρά. Και αυτό γιατί τα ξενοδοχεία εδώ 
είναι μικρά και το μέρος «επισκέπτονται» ισχυροί 
άνεμοι, που μπορεί να σηκώνουν την άμμο, αλλά 
κρατούν μακριά τα κουνούπια και τον καύσωνα.

Νοτιοδυτικά 
βρίσκεται 
το Ελαφονήσι 
με τη ροζ άμμο.

Υλικά
2 φλιτζάνια γιαούρτι στραγγιστό
1 κιλό σπανάκι
3 φρέσκα κρεμμυδάκια
2 κουταλιές ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
1 κουταλιά χυμό λεμόνι
1 κουταλάκι δυόσμο ψιλοκομμένο

Σαλάτα 
με σπανάκι και γιαούρτι

Δροσερή  
καλοκαιρινή 

σαλάτα με χόρτα 
από την πλούσια 

κρητική γη.



> ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ HELIODERM ΑΠΌ ΤΗΝ CΑSTALIA 

Αντηλιακή πολυπροστασία 
της ευαίσθητης επιδερμίδας
Η CASTALIA LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES υποδέχεται 
και αυτό το καλοκαίρι με 
προσφορές, ανταγωνιστικές τιμές 
και εκπτώσεις στα προϊόντα της 
αντηλιακής σειράς Helioderm, 
με οικονομικές συσκευασίες 
αντηλιακών προσώπου crème, 
fluide και fluide légère με 50% 
δωρεάν προϊόν, καθώς και 
αντηλιακά σώματος 200ml 
σε ειδικές τιμές. Ο μοναδικός 
συνδυασμός του φωτοσταθερού 
συστήματος φίλτρων Tinosorb M 
& S και το συστατικό TanActine 
λειτουργούν ως ασπίδα κατά της 
UVA και της UVB ακτινοβολίας. 
Παράλληλα, το συστατικό 
Helioguard 365 προστατεύει από 
τη φωτογήρανση, ενώ η Vitamin E 
παρέχει αντιοξειδωτική προστασία 
ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. 
Όλα τα προϊόντα της σειράς είναι 
κατάλληλα για υπερευαίσθητες 
επιδερμίδες, πολύ ανοιχτόχρωμες, 
μη-ανεκτικές στον ήλιο και 
στο άρωμα. 
www.castalia-derm.com 

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα, εξαιτίας της φωτογήρανσης. Το 
Oro-Tan της HealthAid αποτελεί ειδικό συνδυασμό με 
βήτα-καροτίνη, τυροσίνη και καρότο, που διεγείρουν 
την παραγωγή μελανίνης από τον οργανισμό για 
ομοιόμορφο μαύρισμα, καθώς και χαλκό, ΡΑΒΑ & 
σπόρους σταφυλιού, που προσφέρουν αντιοξειδωτική 
προστασία. Ιδανικό για τους επιρρεπείς σε εγκαύματα, 
αλλά και για όσους θέλουν να επιταχύνουν και να 
διατηρήσουν το μαύρισμά τους εκ των έσω.
www.pharmacenter.gr

> TONALIN CLA ΑΠΌ ΤΗ SOLGAR 

Ο ισχυρός σας σύμμαχος
Αυτό το μοναδικό συμπλήρωμα (προστατεύεται 
από τέσσερις πατέντες των ΗΠΑ) παράγεται 
από έλαιο σπόρων καρθαμέλαιου. Συνδυασμένο 
με συστηματική άσκηση και υγιεινή διατροφή, 
μεγιστοποιεί τα οφέλη σε όσους επιθυμούν να 
χάσουν λίπος διατηρώντας τον μυϊκό ιστό, αθλητές 
και ασχολούμενους με τη φυσική κατάσταση και 
τη μυϊκή ανάπτυξη. Το Tonalin CLA της Solgar 
είναι η ποιοτικότερη μορφή CLA, καθώς δεν 
περιέχει συντηρητικά και συνθετικές ουσίες, ενώ 
είναι από τα ελάχιστα σκευάσματα CLA που έχουν 
κατασκευαστεί σύμφωνα με αποτελέσματα κλινικών 
ερευνών σε ανθρώπους.
www.healthyme.gr

> ORO-TAN ΑΠΌ ΤΗΝ HEALTH AID

Φυσική προστασία & λαμπερό μαύρισμα
> NAN OPTIPRO 3 800GR ΑΠΌ ΤΗ NESTLÉ

Νέα οικογενειακή συσκευασία

Στο πλαίσιο του επαναλανσαρίσματος της σειράς βρεφικών 
γαλάτων NAN OPTIPRO, η Nestlé λανσάρει στην Ελλάδα το
NAN OPTIPRO 3 σε μεταλλική συσκευασία 800gr, προκειμένου να 
καλύψει την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στην κατηγορία 
για μεγάλες και οικονομικές συσκευασίες, και να βοηθήσει στον 
καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό της οικογένειας. Το NAN 
OPTIPRO 3 είναι ρόφημα γάλακτος για νήπια άνω του ενός 
έτους, το οποίο προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό θρεπτικών 
συστατικών για υγιή ανάπτυξη. Περιέχει το μοναδικό μείγμα 
πρωτεΐνών OPTIPRO (την καλύτερη πρωτεΐνη που η Nestlé έχει 
δημιουργήσει έως τώρα για βρεφικό γάλα), ενεργείς καλλιέργειες 
Bifidus BL και μείγμα πολύτιμων λιπαρών Lipid Smart.

> V- VEIN ΑΠΌ ΤΗΝ HEALTH AID

Στηρίξτε τα πόδια σας, 
που σας στηρίζουν!

> WORTS ΑΠΌ ΤΗΝ JOHN NOA

Το Νο1 Σιρόπι Υγείας & Ομορφιάς!

To Baby Sun Care SPF 25 έρχεται σε 
μεγαλύτερη συσκευασία, των 100ml, 
προσφέροντας επιπλέον 25ml προϊόν 
στην ίδια τιμή! Περιέχει μόνο ανόργανα 
φίλτρα και είναι ιδανικό για βρέφη και 
παιδιά, καθώς και για άτομα με ατοπική 
προδιάθεση ή/και δυσανεκτικά στα 
οργανικά φίλτρα. Είναι εμπλουτισμένο 
με βιταμίνη Ε και πανθενόλη, ενώ έχει 
δείκτη SPF προσεκτικά επιλεγμένο, 
ώστε να μην παρεμποδίζεται η σύνθεση 
της βιταμίνης D, απαραίτητης για την 
απορρόφηση και την αποθήκευση του 
ασβεστίου. Παράλληλα, θωρακίζει 
το DNA και παρέχει αντιοξειδωτική 
προστασία. Χωρίς άρωμα και parabens. 

> MÖLLER’S ΑΠΌ ΤΗΝ APOLLONIAN NUTRITION 

Το αυθεντικό μουρουνέλαιο

Αν θέλετε να λάβετε τα τόσο ωφέλιμα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μαζί 
με την πολύτιμη βιταμίνη D3, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το 
αυθεντικό νορβηγικό μουρουνέλαιο αρκτικού κύκλου MÖLLER’S 
(σε υγρό) ή τον συνδυασμό μουρουνέλαιου και ιχθυέλαιου 
MÖLLERS (σε κάψουλες). Με 160 χρόνια εμπειρίας (από το 1854), 
κανείς δεν ξέρει καλύτερα το μουρουνέλαιο και το ιχθυέλαιο από 
τη MÖLLER’S. Για να μάθετε περισσότερα για την ποιότητα και τις 
προδιαγραφές καθαρότητας MÖLLER’S (πολύ αυστηρότερες από 
εκείνες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης), ζητήστε να σας αποσταλεί 
το σχετικό φυλλάδιο από τον εισαγωγέα (τηλ.: 210 8100008)  
ή μπείτε στο: www.apolloniannutrition.gr.

> BABY SUN CARE SPF 25 
ΑΠΌ ΤΗ FREZYDERM 

Περισσότερο προϊόν, 
ίδια τιμή!

> LITINAS ALOE 3 PACK ΑΠΌ ΤΗ LITINAS

Τρεις γεύσεις μαζί!
Και οι τρεις αγαπημένες γεύσεις πόσιμου τζελ Aloe vera σε μία 
πρακτική και οικονομική συσκευασία, ιδανική για την οικογένεια και 
για όσους έχουν εντάξει την Aloe vera στην καθημερινότητά τους.  
Το 3 Pack περιέχει συσκευασίες 1.000ml στις γεύσεις Natural, 
Lemon και Orange, όλες με 99% περιεκτικότητα σε γνήσιο τζελ 
Aloe vera βιολογικής καλλιέργειας, χωρίς προσθήκη χρωστικών 
ουσιών, ζάχαρης και νερού.

48 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 49

Χάρη στη μοναδική του σύνθεση 
με επιλεγμένα φυτικά συστατικά, 
βότανα και βιοφλαβονοειδή 
(τζίνγκο μπιλόμπα, πολυφαινόλες 
σταφυλιού, τζίντζερ και 
μπίλμπερι), βελτιώνει την αιματική 
ροή στα άκρα και βοηθά στην 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
της κακής κυκλοφορίας 
(πρήξιμο, βάρος, κούραση, 
κιρσοί, φλεβίτιδες), μέσω της 
αντιοξειδωτικής προστασίας που 
προσφέρει. Ιδανικό για άνδρες 
και γυναίκες, κυκλοφορεί στη 
συσκευασία των 60 vetabs. 
www.pharmacenter.gr

Το Worts Νο1 είναι το συμπλήρωμα διατροφής που θα οδηγήσει 
στη βελτίωση και στην υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των 
νυχιών, καθώς είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα, κολλαγόνο 
και υαλουρονικό οξύ. Παράλληλα, χαρίζει ενέργεια και ευεξία, 
εξασφαλίζει την πληρότητα σε πολλά θρεπτικά συστατικά και 
συμβάλλει στη δημιουργία καλής διάθεσης, ενώ ενεργοποιεί τον 
μεταβολισμό, αυξάνοντας τις καύσεις. Γιατί, με μία κουταλιά, να 
μη δώσουμε στον εαυτό μας την ομορφιά που του αξίζει;
www.johnnoaworts.com

LINKED WHAT’S NEW
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