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Η Άνοιξη ως αφετηρία
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Πώς θα αυξήσετε τις καύσεις του οργανισµού 
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Όλα για
την αλλεργία

Οδηγός επιβίωσης για όσους τρέµουν
στην ιδέα της γύρης, σελ. 20 
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Στέλιος Μουσαµάς 
Γενικός ∆ιευθυντής Pharma PLUS

Σας καλωσορίζουµε στο ανοιξιάτικο τεύχος του περιοδικού των φαρµακείων του δικτύου Pharma 
PLUS που εµπιστεύεστε.

Πόσοι ποιητές και πόσοι στιχουργοί δεν έχουν εµπνευσθεί από αυτή την υπέροχη εποχή, την εποχή 
της αναγέννησης και της αναζωογόνησης...

«Άνοιξη είναι που σηµαίνει ελευθερία και τα χαµόγελα χαρίζονται αφειδώς, 
στη φύση γύρω συντελείται πανδαισία, κανείς δε νιώθει και δεν είναι µοναχός»

γράφει ο στιχουργός Γιώργος Μυζάλης. Χαρείτε λοιπόν την ελευθερία που µας φέρνει η άνοιξη, 
χαµογελάστε και συναναστραφείτε µε τους οικείους σας, γιατί αυτή την εποχή, «κανείς δε νιώθει 
και δεν είναι µοναχός».

Σε αυτό το τεύχος, σας προσκαλούµε να διαβάσετε πολύ ενδιαφέροντα άρθρα τόσο για την υγεία 
όσο και την οµορφιά.

Στην ενότητα της υγείας, δύο έµπειρες και πλήρως ενηµερωµένες φαρµακοποιοί µας, που διατη-
ρούν  φαρµακείο στο Γαλάτσι, γράφουν την άποψή τους για τη χρήση των προβιοτικών προϊόντων, 
αναδεικνύοντας πόσο απαραίτητα είναι στη ζωή µας. Η πόσιµη αλόη είναι το θέµα του επόµενου 
άρθρου, µε ενδιαφέρουσα στοιχεία για την ωφελιµότητά της. ∆ιαβάστε επίσης για τον µετεωρι-
σµό, µια δυσάρεστη κατάσταση που συνδέεται µε τις διατροφικές µας συνήθειες και το στρες. Στη 
συνέχεια, προτείνουµε χρήσιµες συµβουλές σε όσους υποφέρουν από οστεοαρθρίτιδα, µια πάθηση 
που δυστυχώς απασχολεί πολύ κόσµο σήµερα.

Το άρθρο, που αφορά στην υγεία των παιδιών, παρουσιάζει τους  παιδικούς  πονοκεφάλους, ένα 
θέµα που απασχολεί συχνά τους γονείς µε µικρά ή µεγαλύτερα παιδιά. ∆εν θα µπορούσε βεβαίως 
να λείψει, λόγω εποχής, ένα άρθρο για τις αλλεργίες, µε χρήσιµες οδηγίες και τρόπους για να αντι-
µετωπίσετε τον µεγάλο «εχθρό» της εποχής, τη γύρη. Τέλος, τα ψυχολογικά προβλήµατα που δηµι-
ουργούνται στους νέους µας από τις ανεξέλεγκτες ορµόνες της  εφηβείας αναλύονται στο άρθρο 
της «ψυχολογίας».

Στην ενότητα της οµορφιάς, ετοιµάσαµε ένα µεγάλο αφιέρωµα στον µεταβολισµό και τους τρόπους 
να αυξήσουµε τις καύσεις του οργανισµού µας χωρίς κόπο. Επίσης, διαβάστε ένα άρθρο για την 
αναζωογόνηση της επιδερµίδας του προσώπου την άνοιξη και βρείτε τις ενδιαφέρουσες προτάσεις 
µας για ανοιξιάτικα και πασχαλινά δώρα. Από την ενότητα αυτή, δεν θα µπορούσαν να λείψουν οι 
προτάσεις µακιγιάζ για ένα εαρινό ανάλαφρο, δροσερό και απόλυτα γυναικείο «look».

Τέλος, στα νέα  της Pharma PLUS, θα διαβάσετε µία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη ενός φαρµα-
κοποιού που ανήκει στα µέλη του δικτύου, ενώ θα µάθετε πρώτοι για τα νέα προϊόντα που κυκλο-
φόρησαν στην αγορά. Τα φαρµακεία του δικτύου Pharma PLUS, τα δικά σας φαρµακεία, σας περι-
µένουν, όχι µόνο για να σας δώσουν τις σωστές συµβουλές υγείας και οµορφιάς, αλλά και να σας 
προσφέρουν εξαιρετικές τιµές και εκπτώσεις. Μάθετε για τις προσφορές σε εποχιακά προϊόντα, αδυ-
νατιστικά, αντηλιακά και πολλά άλλα στο οπισθόφυλλο του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας. 

Το δίκτυο της Pharma PLUS συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα. Καλωσορίζουµε στην 
οµάδα του πιο ολοκληρωµένου δικτύου 2 νέα φαρµακεία, στo κέντρο του Μοσχάτου και του 
Χαλανδρίου.  Αναγνωρίστε τα φαρµακεία του δικτύου Pharma PLUS από το  χαρακτηριστικό πορ-
τοκαλί σταυρό-κάψουλα. 

Καλή ανάγνωση και σας ευχόµαστε να χαρείτε την ωραιότερη εποχή του χρόνου όσο µπορείτε 
περισσότερο.
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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 

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. www.pharmapluspharmacies.gr

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

www.facebook.com/pharmaplus.gr 
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Στην υγειά µας!
Όλο και περισσότερες µελέτες επικεντρώνονται
στους µη παθογόνους µικροοργανισµούς που µοιάζουν 
µε τα ωφέλιµα βακτήρια του εντέρου και φαίνεται
να βελτιώνουν λειτουργίες του οργανισµού.

ΠΟΣΙΜΗ ΑΛΟΗ
Άλλη µία πολύτιµη 
χρήση του φυτού.

ΧΑΣΙΜΟΤΟ
Προσβάλλει κυρίως 
γυναίκες. 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ∆Α
Παίρνει διαστάσεις 
επιδηµίας.

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
Ένα αίνιγµα για τον παιδίατρο.

ΕΠΟΧΙΚΗ 
ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Οδηγίες για να 
αντιµετωπίσετε
τον «εχθρό»-γύρη. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Η δύσκολη 
εφηβεία.

ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ
Tα δυσάρεστα αέρια 
στο έντερο.

«Υπέρ της ζωής» 
Το λέει και η ετυµολογία της λέξης «probiotics», η 
οποία προέρχεται από τη λατινογενή πρόθεση «προ» 
(υπέρ) και το ελληνικό επίθετο «βιοτικός» (βίος = ζωή). 
Τι είναι όµως αυτό που κάνει αυτά τα καλά µικρόβια 
υποστηρικτικά της ζωής; Η δράση τους στο ανθρώ-
πινο έντερο, το οποίο θεωρείται ο «δεύτερος εγκέ-
φαλος» του ανθρώπου και είναι άµεσα συνυφασµένο 
µε τη γενικότερη υγεία όλου του οργανισµού, είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική. Σύµφωνα µε τον ορισµό που 
θεσπίστηκε από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, τα 
προβιοτικά είναι βακτήρια-ζωντανοί οργανισµοί που, 
όταν χορηγηθούν σε επαρκείς ποσότητες, παρέχουν 
πλεονεκτήµατα υγείας στον άνθρωπο.

Τι γίνεται όταν µερικά εκατοµµύρια προβιοτικά 
περάσουν στον γατρεντερικό σωλήνα; Καταρχήν, 
επιβιώνουν, καθώς δεν επηρεάζονται από το όξινο 
περιβάλλον του στοµάχου, παράγουν αντιµικροβια-
κές ουσίες και ανταγωνίζονται µε τους παθογόνους 
µικροοργανισµούς στη γαστρεντερική οδό, αποτρέ-
ποντας έτσι την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων 
και την εγκατάσταση βλαβερών µικροοργανισµών. 

Μικρόβια για µεγάλο βίο 
Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα ενδείξεις, τα προβιοτικά 
είναι σηµαντικά για την πρόληψη αλλά και για την 
αντιµετώπιση παθολογικών καταστάσεων, όπως:
• ∆ιαρροιών που προκαλούνται από αντιβιώσεις και 
άλλα φάρµακα - κυρίως στα παιδιά.
• Σύνδροµου ευερέθιστου εντέρου.
• Έλκους στοµάχου.

• Φλεγµονωδών νόσων του εντέρου
(νόσος του Crohn).
• ∆υσκοιλιότητας.
• ∆ερµατικού εκζέµατος.
• ∆υσανεξίας στη λακτόζη.
• Γυναικολογικών προβληµάτων, όπως µυκητιάσεις, 
κολπίτιδες, τραχηλίτιδες και κυστίτιδα.
• Αγχωδών διαταραχών και κατάθλιψης.

Επίσης, συµβάλλουν στην: 
• Πρόληψη καρκίνου του εντέρου.
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος.
Μερικά προβιοτικά έχουν συσχετιστεί µε τη ρύθ-
µιση του βάρους, καθώς εµποδίζουν τη δράση της 
παγκρεατικής λιπάσης και αποκαθιστούν τη χλω-
ρίδα του εντέρου, η οποία φαίνεται να παίζει ρόλο 
στην εκδήλωση της παχυσαρκίας.

Καλώς τα καλά µικρόβια!
Τα προβιοτικά βρίσκονται σε ορισµένα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύµωση, όπως 
το παραδοσιακό πρόβιο γιαούρτι µε πέτσα και το 
κεφίρ. Σήµερα, για λόγους ασφαλείας, τα περισ-
σότερα γιαούρτια παστεριώνονται, διαδικασία που 
τελικά σκοτώνει όλα αυτά τα βακτήρια. Στην αγορά 
πάντως κυκλοφορούν παστεριωµένα γαλακτοκοµικά 
εµπλουτισµένα µε προβιοτικά. Άλλη πλούσια πηγή 
προβιοτικών είναι τα ειδικά συµπληρώµατα διατρο-
φής, τα οποία απελευθερώνονται απευθείας στο 
έντερο και έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις προ-
βιοτικών, αλλά και µια ποικιλία διαφορετικών προ-
βιοτικών που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. 

Είδη προβιοτικών και ενδείξεις
Lactobacillus plant arum: για µετεωρισµό του 
παχέος έντερου (αέρια).
Lactobacillus casei: για εντερικές µολύνσεις, νόσο 
του Crohn, ενίσχυση ανοσοποιητικού και αλλερ-
γική ρινίτιδα.
Lactobacillus bifidus: για παρενέργειες αντιβιοτι-
κών (διάρροιες) και σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου.
Lactobacillus acidophilus: για κολικούς και διάρ-
ροιες των βρεφών.
Lactobacillus bulgarius: για δυσκοιλιότητα και 
διάρροια.
Bacillus longum: για την αποµάκρυνση νιτρωδών, 
τα οποία ενοχοποιούνται για καρκινογένεση.

Προσοχή!
Οι επιστήµονες θεωρούν ότι η υπερκατανά-
λωση προβιοτικών δεν αποτελεί προϋπόθεση 
για να είναι κάποιος υγιής. Συστήνουν τη χρήση 

τους µε σύνεση, ενώ για ασθενείς µε χρόνια 
νοσήµατα, η οδηγία είναι σαφής για όλα τα δια-
τροφικά συµπληρώµατα: «Συµβουλευτείτε τον 
γιατρό σας!».
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Προβιοτικά

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ:

Για τα ωφέλιµα προβιοτικά 
γράφουν οι Ιωάννα 

Αδρακτά και
Αποστολία Βαενά, 

φαρµακοποιοί 
του ∆ικτύου Pharma 

PLUS.

∆

ΙΑΤ Ρ Ο Φ

Η
Σ

ΤΑ

ΤΗΣ

Στη Βίβλο γίνονται 
αναφορές στα 
όξινα γάλατα, 
ενώ το 1908 ο 
Metchnikoff τόνιζε 
ότι η διατροφή 
των Βουλγάρων 
µε γιαούρτι 
εµπλουτισµένο 
µε Lactobacillus  
ήταν ο λόγος 
της µακρο-
βιότητάς τους.

14

12
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«Tέσσερα φυτά είναι απαραίτητα για την υγεία του 
ανθρώπου: το σιτάρι, η άµπελος, η ελιά και η αλόη. 
Tο πρώτο τον τρέφει, το δεύτερο αναζωογονεί 
το πνεύµα του, το τρίτο τού χαρίζει αρµονία και 
το τέταρτο τον θεραπεύει», έγραφε στο ταξιδιω-
τικό του ηµερολόγιο ο Χριστόφορος Κολόµβος, 
ενθουσιασµένος µε τις θεραπευτικές ιδιότητες 
της αλόης, την οποία ανακάλυψε µαζί µε την Αµε-
ρική. Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε χρησιµο-
ποιήσει καλλυντικές ή καταπραϋντικές κρέµες, ή 
ακόµη και οδοντόπαστες, µε κύριο συστατικό την 
αλόη, αλλά λίγοι έχουµε µυηθεί στην από στόµα-
τος χρήση του ευεργετικού φυτού, το οποίο ήδη 
από την 3η χιλιετία π.X. είχε τη δόξα του ιάµατος 
στους πολιτισµούς του ελλαδικού χώρου. 

Αν και υπάρχουν περισσότερα από 300 είδη 
αλόης, µόνο δύο χρησιµοποιούνται για θεραπευ-
τικούς σκοπούς: η Aloe Vera και –πιο σπάνια– η 
Aloe Ferox Miller. Συνήθως, όταν οι φαρµακοποιοί 

Μοιάζει µε κάκτο, αλλά ανήκει
στην οικογένεια των κρίνων. 
Αποτελείται κατά 96% από 
νερό, ενώ τα τελευταία χρόνια 
µετακοµίζει σε όλο και περισσότερα 
µπαλκόνια. Ο λόγος;
Ο θεραπευτικός χυµός της.

ΑΠΟ ΤΗ MΑΡΙΑ ΑΞΑΡΛΗ

Αλόη,
να την πιεις στο ποτήρι

αναφέρουν την αλόη, εννοούν την Aloe Vera, την 
«Αληθινή Αλόη», που κυκλοφορεί ως πανάκεια 
ανάµεσά µας. Τι ισχύει;

Φυτό πρώτων βοηθειών
Μόλις τη δεκαετία του 1930, Αµερικανοί και Ρώσοι 
επιστήµονες άρχισαν να µελετούν τη δυνατότητα 
χρήσης του φυτού στη δυτική ιατρική. Το 1959 ο 
Oργανισµός Tροφίµων και Φαρµάκων των HΠA 
(FDA) επικύρωσε επίσηµα τις σηµαντικές ιδιότη-
τες της αλόης, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο για την 
ευρύτερη χρήση της. Σήµερα γνωρίζουµε ότι η 
Aloe Vera είναι πηγή βιταµινών, µε κυριότερες τις 
Β, C, Ε και β-καροτίνη. Περιέχει αµινοξέα, µέταλλα 
και ιχνοστοιχεία, µεταξύ των οποίων το σελήνιο, 
ιδιαίτερα πολύτιµο για το ανοσοποιητικό σύστηµα. 
Είναι πλούσια σε σακχαρίτες, ένζυµα που βοηθούν 
στη διάσπαση της τροφής, στερόλες, ανθρακινό-
νες (παυσίπονες ουσίες) και σαλικυλικό οξύ. Έχει 

• Εγκυµονείτε ή 
θηλάζετε.
• Έχετε ιστορικό 
ειλεών.
• Κάνετε θεραπεία 
µε ινσουλίνη. 
(Υπάρχουν µελέτες 
που δείχνουν ότι η 
χρήση της αλόης από 
το στόµα µειώνει 
τα επίπεδα του 
σακχάρου στο αίµα.)
• Έχετε αλλεργία 
στο σκόρδο, στο 
κρεµµύδι και σε άλλα 
φυτά της οικογένειας 
αυτής.
• Παρουσιάσετε 
έντονες διάρροιες 
στη χρήση της. 
(Πιθανόν να 
χρειάζεστε µικρότερη 
δόση.)
• Πάσχετε από 
οποιοδήποτε 
νόσηµα ή είστε σε 
θεραπευτική αγωγή. 
Ζητήστε τη γνώµη 
του γιατρού σας.

Προσοχή
στη 
χορήγηση, 
εάν:

επουλωτική, αντιβιοτική, αντιµυκητιακή, καθαρ-
τική και αντιφλεγµονώδη δράση, τονώνει το ανο-
σοποιητικό και ηρεµεί το νευρικό σύστηµα, ενώ 
αποτοξινώνει τον οργανισµό. Μειώνει τον κίν-
δυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και περιορίζει 
τους µυϊκούς και σκελετικούς πόνους, τους κολι-
κούς και τις κρίσεις άσθµατος. Βοηθά σε κρίσεις 
γαστρίτιδας και καταπολεµά διαταραχές όπως η 
δυσκοιλιότητα και η δυσπεψία. 

Στο ράφι του φαρµακείου
Σκόπιµο είναι να χρησιµοποιείτε πάντα τυποποιη-
µένα προϊόντα αλόης, τα οποία κυκλοφορούν σε διά-
φορες µορφές: κάψουλες, δισκία και τζελ. Ελέγξτε 
αν τα προϊόντα που επιλέγετε έχουν τη σφραγίδα 
έγκρισης του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συµβουλίου 
της Αλόης (I.A.S.C.), και φυσικά, πριν τα αγοράσετε, 
διαβάστε τα συστατικά τους, για να διαπιστώσετε 
αν η αλόη βρίσκεται ανάµεσα στα πρώτα από αυτά.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Tο ευεργετικό 
φυτό είχε
τη δόξα ιάµατος 
ήδη από την
3η χιλιετία π.X.

Περιέχει αµινοξέα, 
µέταλλα και 
ιχνοστοιχεία, 
όπως το  
πολύτιµο για 
το ανοσοποιητικό 
σελήνιο.



ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟ

Η φουσκωµένη µε αέρα κοιλιά δεν προκαλεί µόνο 
σωµατική αλλά και ψυχολογική δυσφορία. ∆έκα 
λεπτά πριν το ραντεβού, το φερµουάρ δεν κουµπώ-
νει και το προφίλ σας θυµίζει εκείνο µιας εγκύου. Η 
ζυγαριά δεν δείχνει παραπανίσια κιλά, κι εσείς το 
ξέρετε καλά: για όλα φταίει ο… αέρας κοπανιστός.

Οι επιστήµονες εξηγούν: Ο αέρας εγκλωβίζεται 

Μετεωρισµός στο έντερο είτε µέσω κατάποσής του είτε µέσω 
παραγωγής αέρα από βακτήρια του παχέος εντέ-
ρου. Πολλοί άνθρωποι µε µετεωρισµό καταπίνουν 
µεγάλες ποσότητες αέρα, επειδή µασούν τσίχλα, 
πίνουν υγρά µε καλαµάκι, τρώνε γρήγορα, τρώνε 
και µιλάνε ή απλώς έχουν στρες και «ξεροκατα-
πίνουν» διαρκώς. Αν ο αέρας δεν απεγκλωβιστεί 
µέσω ερυγών (ρεψιµάτων), προωθείται στο έντερο, 
όπου διακινείται δύσκολα, µε αποτέλεσµα το φού-
σκωµα της κοιλιάς. 

Παράλληλα, οι «παρενέργειες» της φασολάδας 
δεν είναι µύθος. Στο παχύ έντερο ζουν δισεκα-
τοµµύρια ακίνδυνα βακτήρια τα οποία βοηθούν 
στην πέψη και δρουν ευεργετικά για τον οργανι-
σµό. Ορισµένες δύσπεπτες τροφές, καθώς δια-
σπούν τα βακτήρια αυτά στο έντερο, µπορούν να 
δηµιουργήσουν τυµπανισµό. Όσο πιο πλούσιες 
είναι οι τροφές σε φυτικές ίνες, τόσο περισσότερα 
αέρια παράγονται, άρα και µεγαλύτερη δυσφορία.  
Η συσσώρευση αερίων στο έντερο µπορεί να προ-
καλέσει, εκτός από την αίσθηση φουσκώµατος, κοι-
λιακούς πόνους, κράµπες και «αέρια». Αυτά, µε τη 
σειρά τους, προκαλούν άγχος (πώς να «αεριστεί» 
κανείς σε ένα ραντεβού-συνάντηση;), µε αποτέλε-

σµα όλο και περισσότερος αέρας να συσσωρεύε-
ται στο έντερο. 

Στον γιατρό
Όταν ο µετεωρισµός δεν αφορά µια περιστασι-
ακή κατάσταση (π.χ. ένα γεύµα µε όσπρια), είναι 
πολύ έντονος, οξύς και ξαφνικός ή συνοδεύεται από 
άλλα, µη γνώριµα συµπτώµατα, την κατάσταση θα 
αξιολογήσει o γιατρός. Ο παθολόγος ή ο γενικός 
γιατρός, εξετάζοντας την κοιλιά σας και ακούγο-
ντας το έντερό σας, θα αποκλείσει κάποια οξεία 
και επείγουσα κατάσταση και θα σας παραπέµψει 
σε γαστρεντερολόγο, ο οποίος µε ειδικές εξετά-
σεις θα αποκλείσει υποκείµενα νοσήµατα (τουλάχι-
στον πενήντα προκαλούν συσσώρευση αερίων στο 
έντερο). Ακόµη και γυναικολογικά θέµατα, όπως η 
ενδοµητρίωση, οι κύστεις στις ωοθήκες, το προ-
εµµηνορρυσιακό σύνδροµο, η εµµηνόπαυση ή η 
εγκυµοσύνη, συνδέονται µε µετεωρισµό. Για να 
αποφανθεί όµως ένας γιατρός ότι φταίει το προεµ-
µηνορρυσιακό  σύνδροµο ή το µάσηµα τσίχλας για 
τα «φουσκώµατα», πρέπει να αποκλείσει παθολο-
γικές καταστάσεις µε κλινική εξέταση ή και εργα-
στηριακό, απεικονιστικό και ενδοσκοπικό έλεγχο.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΞΑΡΛΗ

Μια δυσάρεστη κατάσταση
που συνδέεται µε τις διατροφικές 
µας συνήθειες και το στρες.

Όταν η κοιλιά 
«εγκυµονεί» αέρα

SOS:
• Κρατήστε 
«ηµερολόγιο 
συµπτωµάτων», 
προκειµένου να 
εντοπίσετε την ένοχη 
διατροφική συνήθεια.
• Αν έχετε δυσανεξία 
στη λακτόζη, η 
κατανάλωση γάλακτος 
θα σας προκαλέσει 
αέρια. ∆εν συµβαίνει 
το ίδιο µε το γιαούρτι 
και τα τυριά, καθώς 
έχουν υποστεί
ζύµωση.
• Καταναλώστε µαζί 
µε τα αντιβιοτικά, 
παραδοσιακά (µε 
πέτσα) γιαούρτια 
ή προβιοτικά που 
θα σας συστήσει ο 
φαρµακοποιός σας.
• Αποφύγετε τα 
ανθρακούχα.
• Πετάξτε τις τσίχλες.
• Αποφύγετε τα light 
αναψυκτικά που 
περιέχουν τεχνητές 
γλυκαντικές ύλες, 
όπως σορβιτόλη.
• Μασήστε αργά το 
φαγητό σας.
• ∆ιαχειριστείτε το 
στρες.
• Περπατήστε ήρεµα 
για 10-15 λεπτά µετά 
το φαγητό.
•Το αεροπλάνο 
προκαλεί µετεωρισµό 
που επιβαρύνεται 
από τις τσίχλες και 
τις καραµέλες που 
καταναλώνουµε για να 
αποφύγουµε τον πόνο 
στα αυτιά.

10 ΜΑΡΤΙΟΣ�ΜΑЇΟΣ 2016
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Κωδικός: «ΘΧ»
Στα αυτοάνοσα νοσήµατα, όπως είναι η Θυρεοειδί-
τιδα Χασιµότο, το ανοσοποιητικό σύστηµα επιτίθε-
ται σε ζωτικά όργανα ή στον υγιή ιστό του σώµατος. 
Στη συγκεκριµένη πάθηση ο οργανισµός στρέφε-
ται εναντίον του θυρεοειδούς αδένα και επηρεάζει 
τη λειτουργία του. Η διάγνωση γίνεται µε υπερη-
χοτοµογραφία υψηλής ανάλυσης, σε συνδυασµό 
µε µία εξέταση αίµατος, όπου ανιχνεύονται τυχόν 
αντιθυρεοειδικά αντισώµατα. Πρόσφατη µελέτη 
έδειξε ότι αντισώµατα του θυρεοειδούς είχαν 28% 
των γυναικών και 10% των ανδρών. 

Συµπτώµατα
Τα άτοµα που πάσχουν από ΘΧ πιθανόν να µην 
εµφανίσουν συµπτώµατα για αρκετά χρόνια. Αυτά 
παρουσιάζονται όταν η νόσος επηρεάσει τη λει-
τουργία του θυρεοειδούς, προκαλώντας συνήθως 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑ

Θυρεοειδίτιδα Χασιµότο

ΥΓΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ

υποθυρεοειδισµό, δηλαδή υπολειτουργία του 
αδένα. Η µετάπτωση σε υποθυρεοειδισµό γίνεται 
µε βραδείς ρυθµούς, και τότε οι ασθενείς παρα-
πονούνται για αίσθηµα συνεχούς κούρασης, υπνη-
λία, ψυχοσυναισθηµατικές διαταραχές, αύξηση 
βάρους, διαταραχές στη θερµοκρασία σώµατος, 
τριχόπτωση, ξηροδερµία και (σε σοβαρότερες περι-
πτώσεις) διαταραχές της περιόδου.

Γιατί εγώ; 
H µόνη επίσηµα αναγνωρισµένη αιτία που αφορά 
το περιβάλλον είναι, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η 
αυξηµένη πρόσληψη ιωδίου καθώς και η έκθεση 
σε ιονίζουσες ακτινοβολίες (όπως σε πυρηνικά 
ατυχήµατα τύπου Τσερνοµπίλ). Αν και δεν έχουν 
βρεθεί γονίδια που σχετίζονται µε την εµφάνιση 
της νόσου, παρουσιάζεται συχνά σε παραπάνω 
από ένα µέλη της ίδιας οικογένειας, κάτι που υπο-
δηλώνει κάποιας µορφής κληρονοµική αιτιολογία. 
Έχουν ενοχοποιηθεί και άλλοι παράγοντες, όπως 
ορισµένα φάρµακα (ιντερφερόνες, αµιοδαρόνη) και 
ιοί (όπως της ηπατίτιδας C). Η εξέλιξη της νόσου 
µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την εγκυµο-
σύνη, ενώ το στρες είναι ένας παράγοντας που 
πυροδοτεί τα αυτοάνοσα. 

Η θεραπεία
Η ΘΧ δεν θεραπεύεται, όµως η υπολειτουργία του 
θυρεοειδούς αδένα αντιµετωπίζεται άριστα µε τη 
χορήγηση θυροξίνης, της ορµόνης που σε περίπτωση 
υποθυρεοειδισµού υπολείπεται στον οργανισµό. Η 
Ερευνητική Ενδοκρινολογική Μονάδα του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών εξετάζει εδώ και χρόνια τον ρόλο 
που παίζει η διατροφή στην ανάπτυξη των συγκε-
κριµένων αντισωµάτων και τον ρόλο που παίζουν 
διάφορα ιχνοστοιχεία όπως το σελήνιο, το οποίο 
φαίνεται να αναστέλλει τη φλεγµονή και να βοηθά 
στην παραγωγή των ορµονών του θυρεοειδούς.

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ιωδιούχων αντι-
µικροβιακών και αντιµυκητιακών διαλυµάτων, όπως 
και εχινάκειας και κάθε διατροφικού συµπληρώµα-
τος που υπόσχεται ενδυνάµωση του ανοσοποιητι-
κού. Άτοµα µε αυτοάνοσα νοσήµατα χρειάζονται 
ρύθµιση και όχι ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους.

Το 1912 o Iάπωνας ερευνητής Dr. Hakaru Hashimoto 
περιέγραψε πρώτος µια χρόνια διαταραχή του 
θυρεοειδούς αδένα µε χαρακτηριστικά φλεγµονής.

Προσβάλλει 
εννέα φορές 
περισσότερο
τις γυναίκες!
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Μοιάζει µε σύγκρουση οστών και η ζωή 
µαζί της ξεκινά κάπως έτσι: Ένα πρωί και 
για αµέτρητα πρωινά στη συνέχεια, ο ασθε-
νής δυσκολεύεται να κινήσει τις αρθρώσεις 
του, παρουσιάζοντας πρωινή ακαµψία (το τυπικό 
σύµπτωµα της οστεοαρθρίτιδας), η οποία υπο-
χωρεί µετά από περίπου µισή ώρα. Όµως 
τα συµπτώµατα δεν περιορίζονται σε αυτή 
τη στιγµή της ηµέρας. Ο πόνος, το «τρί-
ξιµο» και η δυσφορία στην κίνηση των προ-
σβεβληµένων αρθρώσεων, ειδικά µετά από 
διαστήµατα παρατεταµένης ακινησίας, κάνουν τη 
ζωή του ασθενούς δύσκολη. Το ίδιο και οι οστε-
ώδεις διογκώσεις στα δάκτυλα, που εµφανίζονται 
όταν η νόσος προσβάλλει τα άνω άκρα. Σας έρχε-
ται στον νου ένας ηλικιωµένος ασθενής, και έχετε 
δίκιο. Ο ηλικιακός στόχος της ασθένειας είναι τα 
άτοµα ηλικίας άνω των 60 ετών – πιο συχνά γυναί-
κες. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι σπάνια η εµφάνισή 
της σε άτοµα µικρότερης ηλικίας, ακόµη και είκοσι 
έως τριάντα ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πιο 
συνηθισµένος λόγος για την εµφάνισή της είναι οι 
κακώσεις και οι έντονες ασύµµετρες φορτίσεις που 
έχει δεχθεί ο αρθρικός χόνδρος. 

Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι 50 εκατοµµύρια 
Αµερικανοί θα έχουν διαγνωστεί µε οστεοαρθρί-
τιδα. Σύµφωνα µε το Ελληνικό Ίδρυµα Ρευµατολο-
γικών Ερευνών, περισσότεροι από 13% των ενηλί-
κων στη χώρα µας πάσχουν ήδη από την ασθένεια, 

Οστεοαρθρίτιδα
Ό,τι δεν σε σκοτώνει 
σε εξουθενώνει

η οποία δεν είναι απειλητική για τη ζωή, αλλά για 
την ποιότητά της. Όσο µάλιστα γερνά κάποιος, 
τόσο προσεγγίζει την πιθανότητα να εµφανίσει 

την εκφυλιστική νόσο των αρθρώσεων. 

Για µια καλύτερη ζωή
Τα πρώτα συµπτώµατα οδηγούν στον 

ορθοπεδικό, αλλά συνήθως την αγωγή 
ορίζει ο ρευµατολόγος. Βοηθητικό 
ρόλο έχει και ο φυσικοθεραπευτής, ο 

οποίος µε πρόγραµµα εξειδικευµένων 
ασκήσεων βοηθά τον ασθενή να ανακτήσει µέρος 
της ευελιξίας του και να δυναµώσει τους µυς γύρω 
από τις επηρεαζόµενες αρθρώσεις. Συστήνεται η 
κολύµβηση, που γυµνάζει χωρίς να καταπονεί και 
αυξάνει το αίσθηµα ευεξίας, καθώς και ο έλεγχος 
του βάρους, το οποίο επιβαρύνει τις αρθρώσεις. 

Γιατροί και φαρµακοποιοί συστήνουν επίσης 
σκευάσµατα, τα οποία βοηθούν στην ενίσχυση, 
προστασία και επιβράδυνση του εκφυλισµού του 
αρθρικού χόνδρου, αναστέλλοντας την εξέλιξη της 
νόσου. Σε περιόδους έξαρσης, συνταγογραφούνται 
και αντιφλεγµονώδη σκευάσµατα, όπως σπρέι και 
αλοιφές, που εφαρµόζονται απευθείας στο πάσχον 
σηµείο, ή γίνονται ενέσεις στεροειδών ή υαλουρο-
νικού οξέος. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, αν η 
άρθρωση έχει καταστραφεί –συχνότερα στα γόνατα 
και στα ισχία–, τον λόγο λαµβάνει ο ορθοπεδικός, 
ο οποίος την αντικαθιστά µε µόσχευµα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Η πιο κοινή µορφή αρθρίτιδας προκαλεί πόνο και 
δυσκολία στην κίνηση, ενώ παίρνει διαστάσεις 
παγκόσµιας επιδηµίας.

• Είστε παχύσαρκος.
• Είστε γυναίκα.
• Έχετε περάσει τα 

60 έτη.
• Έχετε ιστορικό 

αθλητικών 
τραυµατισµών.

• Ασκείτε επάγγελµα 
που καταπονεί τις 
αρθρώσεις σας.

• Έχετε γενετική 
προδιάθεση.

Ανήκετε
στις ευπαθείς 
οµάδες, εάν:

νής δυσκολεύεται να κινήσει τις αρθρώσεις 
του, παρουσιάζοντας πρωινή ακαµψία (το τυπικό 
σύµπτωµα της οστεοαρθρίτιδας), η οποία υπο-

η οποία δεν είναι απειλητική για τη ζωή, αλλά για 
την ποιότητά της. Όσο µάλιστα γερνά κάποιος, 
τόσο προσεγγίζει την πιθανότητα να εµφανίσει 

την εκφυλιστική νόσο των αρθρώσεων. 

ΥΓΕΙΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
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Η φράση «µε πονάει το κεφάλι µου» σηµαίνει 
συναγερµό για µαµάδες και µπαµπάδες, και αυτό 
που θεωρείται ενόχληση ρουτίνας για τους ενήλι-
κες µετατρέπεται σε σήµα κινδύνου όταν εµφανί-
ζεται σε παιδιά και εφήβους. Ο πονοκέφαλος είναι 
ένα πολύ συχνό πρόβληµα της παιδικής ηλικίας, 
το οποίο επηρεάζει τη συµµετοχή του παιδιού στις 
σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Πρό-
σφατες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις αναφέρουν 
ότι στον δυτικό κόσµο τα ποσοστά της κεφαλαλ-
γίας κυµαίνονται από 4% έως 20% στην προ-
σχολική ηλικία, αυξάνονται σε 40-50% µε την 
είσοδο στο σχολείο και φτάνουν σε 50-80% στην 

Παιδική κεφαλαλγία 

Αίνιγµα
που λύνεται

εφηβεία. Μελέτες µάλιστα καταδεικνύουν ραγδαία 
αύξηση της παιδικής κεφαλαλγίας τα τελευταία 
30 χρόνια. Στην κλασική για τους νευρολόγους 
µελέτη του Bille, στην οποία εξετάστηκαν 9.000 
Σουηδοί µαθητές 7-15 ετών, βρέθηκε ότι µέχρι 
την ηλικία των 7 ετών 40% των παιδιών έχουν 
βιώσει ένα ή περισσότερα επεισόδια ηµικρανίας, 
ενώ στην ηλικία των 15 ετών το ποσοστό αυτό 
φτάνει το 75%. Στις ηλικίες 7-10 ετών το προ-
βάδισµα παίρνουν τα αγόρια, ενώ στις ηλικίες 
10-15 ετών τα κορίτσια παραπονούνται συχνό-
τερα για πονοκεφάλους, «υπεροχή» που διατη-
ρούν εφ’ όρου ζωής.

Ένα σύµπτωµα πολλές αιτίες
Η κεφαλαλγία διακρίνεται σε πρωτοπαθή, εκείνη 
που δεν αποτελεί σύµπτωµα άλλης παθολογικής 
κατάστασης, και σε δευτεροπαθή ή οργανική. Η 
τελευταία είναι σύµπτωµα ή αποτέλεσµα άλλων 
παθολογικών καταστάσεων (κυρίως πυρετού, κού-
ρασης, άγχους, άσθµατος ή αλλεργικής ρινίτιδας), 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΞΑΡΛΗ

Ο πονοκέφαλος του παιδιού γίνεται 
πονοκέφαλος για τον παιδίατρο, που 
καλείται να ανακαλύψει τα αίτιά του.

Επικοινωνήστε µε τον παιδίατρό σας, αν το µωρό ή το νήπιο
(έως 3 ετών):
• Κάθεται ασυνήθιστα ήσυχο.
• Παρουσιάζει υπνηλία.
• Κάνει εµετούς. 
• ∆είχνει εξουθενωµένο.
• Γκρινιάζει και δείχνει να ενοχλείται από το φως ή από θορύβους.

Kαι
τα µωρά 
πονάνε

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι
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Αναγνωρίστε τον 
πονοκέφαλο που θα 
σηµάνει µεταφορά 
στο νοσοκοµείο. 
Περιπτώσεις ύποπτης 
κεφαλαλγίας:
• Το παιδί αναφέρει ότι 
ποτέ στο παρελθόν δεν 
έχει πονέσει τόσο πολύ. 
• Το παυσίπονο δεν 
ανακουφίζει το παιδί.
• Ο πονοκέφαλος είναι 
τόσο έντονος, που το 
παιδί ξυπνά από τον 
ύπνο του.
• Συνοδεύεται από 
εµετό, πυρετό, 
δυσκαµψία του 
αυχένα, διαταραχές 
της όρασης, αλλαγές 
στη συµπεριφορά 
και εγρήγορση 
(οποιοδήποτε από αυτά 
τα συµπτώµατα).
• Εµφανίζεται µετά 
από τραυµατισµό στο 
κεφάλι.
•Επιδεινώνεται όσο 
περνά η ώρα.

Επείγον 
περιστατικό!

πολύωρης έκθεσης στον ήλιο, δυσανεξίας σε τρο-
φές (όπως το τυρί και η σοκολάτα), λοιµώξεων 
(όπως η µηνιγγίτιδα, η ωτίτιδα ή η ιγµορίτιδα), 
οφθαλµολογικών προβληµάτων και σπανιότερα 
δηλητηριάσεων µε φαρµακευτικές ουσίες, κρανιο-
εγκεφαλικών κακώσεων και σοβαρών νευρολογι-
κών διαταραχών. Ο παιδίατρος είναι ο µόνος που 
µπορεί να διακρίνει την αιτία του πονοκεφάλου. 
Θα πάρει το ιστορικό του παιδιού, θα το εξετάσει 
κλινικά και, αν δεν καταλήξει σε διάγνωση –κάτι 
που συµβαίνει σπάνια–, θα ζητήσει εργαστηρια-
κές εξετάσεις, όπως αιµατολογικές και βιοχηµι-
κές αναλύσεις, για να αποκλειστούν οι περιπτώ-
σεις της αναιµίας και της υπογλυκαιµίας, αξονική 
ή µαγνητική τοµογραφία, για να αποκλειστούν 
όγκοι και εγκεφαλικές ανωµαλίες, αλλά και πιο 
εξειδικευµένες εξετάσεις, όπως η βυθοσκόπηση 
και η οσφυονωτιαία παρακέντηση. Ανάλογα µε την 
περιπλοκότητα του περιστατικού, µπορεί να σας 
παραπέµψει σε άλλες ειδικότητες, όπως ο οφθαλ-
µίατρος, ο ωτορινολαρυγγολόγος, ο αλλεργιολό-
γος ή ο πλέον ειδικός γιατρός για την κεφαλαλγία, 
ο παιδονευρολόγος. Η θεραπεία ορίζεται από τον 
παιδίατρο. Στη δευτεροπαθή κεφαλαλγία, αντι-
µετωπίζεται η οργανική αιτία που την προκαλεί. 
Γενικός κανόνας πάντως είναι η τακτική παρακο-
λούθηση του κεφαλαλγικού παιδιού. 

Τα δύο πρόσωπα
της πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας
Κεφαλαλγία τάσεως: Είναι ο πονοκέφαλος που 
περιγράφεται µε τη φράση «πονάω σαν κάποιος να 
µου σφίγγει το κεφάλι». Εµφανίζεται σποραδικά 
ή συχνά, ενώ µπορεί να είναι ακόµη και χρόνιος. 
∆ιαρκεί από µισή ώρα µέχρι µερικές ηµέρες. Ο 
πόνος είναι σταθερός και έχει µέτρια ένταση. ∆εν 
επηρεάζει το επίπεδο εγρήγορσης του παιδιού και 
δεν συνοδεύεται από εµετούς.
Ηµικρανία: Επηρεάζει το 8% των παιδιών, και 
στο 70% των περιπτώσεων υπάρχει ένας µπαµπάς 
ή µια µαµά που παρουσιάζουν ηµικρανίες. ∆ιαρ-
κεί από µερικές ώρες έως και ηµέρες. Συνήθως 
συνοδεύεται από ναυτία ή από εµετό και φωτο-
φοβία. Το παιδί ψάχνει ένα µέρος σκοτεινό για 
να ξεκουραστεί. Αν καταφέρει να κοιµηθεί βαθιά, 
θα ξυπνήσει χωρίς πονοκέφαλο. Η κλασική ηµι-
κρανία, µε αύρα που προηγείται της ηµικρανίας, 
είναι πολύ σπάνια στα παιδιά.

Eπιστηµονικά «γιατροσόφια» 
Χαλάρωση: Συχνά ο παιδίατρος συστήνει τελικά 
έναν ψυχολόγο, προκειµένου να βοηθήσει τον µικρό 
ασθενή να διαχειριστεί το άγχος του. Το διαζύγιο των 
γονιών, π.χ., µπορεί να πυροδοτήσει πονοκεφάλους. 
Καλό πρωινό, τακτικά γεύµατα, πολύ νερό: Φαί-
νεται να µειώνουν τη συχνότητα των πονοκεφάλων. 
Αποφυγή τροφών: Η σοκολάτα, τα κίτρινα τυριά, τα 
τρόφιµα µε συντηρητικά και χρωστικές, τα αναψυ-
κτικά µε καφεΐνη, οι ξηροί καρποί, το ξίδι, τα κρεµ-
µύδια, η µπανάνα και οι χυµοί εσπεριδοειδών ενο-
χοποιούνται για κάποια είδη κεφαλαλγίας.
Ύπνος: Τα παιδιά που στερούνται ύπνου είναι πιο 
πιθανό να παρουσιάσουν πονοκεφάλους. 
Άθληση: Η τακτική και µέτριας έντασης άσκηση 
είναι αποτελεσµατική. Ο πρωταθλητισµός όχι, καθώς 
καταπονεί σώµα και πνεύµα.
Παυσίπονο στην ώρα του: Μην περιµένετε να 
κυριεύσει ο πόνος το παιδί για να του δώσετε το 
παυσίπονο που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός, 
πιστεύοντας ότι µπορεί και να το αποφύγετε.
Πάγος: Κάποιοι ανακουφίζονται αν τοποθετήσουν 
κρύο επίθεµα στο σηµείο που πονούν ή αν κρατή-
σουν για λίγη ώρα ένα παγάκι στο στόµα.
Συµπληρώµατα διατροφής: Γίνεται λόγος για τον 
ρόλο της βιταµίνης Β2, του συνένζυµου Q10 και του 
µαγνησίου στην πρόληψη των πονοκεφάλων.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι
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Οι συνήθεις ένοχοι
Την ισχυρότερη αλλεργιογόνο γύρη την έχει η ελιά, 
η οποία ανθοφορεί τον Mάιο. Aκολουθεί η παριε-
τάρια (περδικάκι), που πλήττει σχεδόν το 40% των 
αλλεργικών ατόµων. ∆υστυχώς, το περδικάκι είναι 
ένα πολύ κοινό ζιζάνιο, το οποίο ανθοφορεί όλο 
τον χρόνο, µε εξαίρεση τους πολύ ψυχρούς µήνες. 
Το βρίσκουµε µε πολλές διαφορετικές ονοµασίες 

Αν είστε από εκείνους που τρέµουν στην ιδέα να 
διασχίσουν έναν ανθισµένο ελαιώνα, καταστρώστε 
σχέδιο σωτηρίας και αντιµετωπίστε τον εχθρό-
γύρη... πριν σας µπει στο ρουθούνι.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Εποχική αλλεργία: 
Οδηγός επιβίωσης

ΥΓΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗ

ανά περιοχή, όπως αγριοβασιλικός, κολιτσιδόχορτο, 
κολιτσάνι (στην Kρήτη), ζαροφλίκι (στη Mαγνησία) ή 
κολίκι (στη Σίφνο). Κοινά αλλεργιογόνα είναι επίσης 
τα αγρωστώδη, δηλαδή τα χόρτα όπως η δακτυ-
λίς, η ήρα, ο αλωπέκουρος, το σιτάρι, η αγρωστίς 
κ.ά. Τα περισσότερα ανθοφορούν από τον Mάρτιο 
έως το τέλος Iουνίου.

Τα συµπτώµατα
Ρινική καταρροή και φτέρνισµα, υγρά και κόκκινα 
µάτια –συχνά µε µαύρους κύκλους–, φωτοφοβία, 
βήχας, φαγούρα στα µάτια και στη µύτη, και σπανιό-
τερα και στο σώµα. Αν στην επαφή σας µε τη γύρη 
παρουσιάζετε τα παραπάνω συµπτώµατα, πάσχετε 
από εποχική αλλεργική ρινίτιδα, η οποία αφορά το 
20% του γενικού πληθυσµού και συνυπάρχει µε 
την αλλεργική επιπεφυκίτιδα, κάποιες φορές µε 
άσθµα και σπανιότερα µε κνίδωση. Τα συµπτώµατα 

αυτά οφείλονται στην υπερβολική και εσφαλµένη 
εκτίµηση των «αβλαβών» ουσιών εκ µέρους του 
ανοσοποιητικού συστήµατος, τις οποίες αναγνω-
ρίζει ως παράσιτα, µε αποτέλεσµα αυτό να παράγει 
αντισώµατα που ξεκινούν τον ανορθόδοξο πόλεµο. 

Η διάγνωση
Αν είστε αλλεργικός, φαίνεστε. Το προδίδουν η όψη 
σας και τα συµπτώµατα για τα οποία γκρινιάζετε. 
Αυτό που δεν αποκαλύπτεται µε την πρώτη µατιά 
είναι ο αλλεργιογόνος φορέας, και έτσι ο γιατρός 
θα σας συστήσει ειδικές δερµατικές δοκιµασίες, τα 
skin prick tests (µε την προϋπόθεση ότι δεν έχετε 
ακολουθήσει αντιισταµινική αγωγή τις τελευταίες 
δέκα ηµέρες). Πολλές φορές, τα tests συνδυάζο-
νται µε τις ειδικές εξετάσεις αίµατος RAST tests. 
Προσοχή, όµως, αν είστε θετικός στις εξετάσεις 
του αίµατος ή στα skin prick tests, δεν σηµαίνει ότι 
αυτόµατα είστε και αλλεργικός στα αλλεργιογόνα 
στα οποία εξετάζεστε – είναι απαραίτητη η κλινική 
συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε τα συµπτώµατα.

Οδηγίες προς αλλεργικούς στη γύρη 
• Αποφύγετε την επαφή µε τα φυτά που σας ενο-
χλούν, κυρίως την εποχή της ανθοφορίας. Αφήστε 
τα πικ-νικ για τον Σεπτέµβριο.
• Προτιµήστε µια βόλτα µετά από βροχή, όταν τα 
αλλεργιογόνα κατακάθονται στο έδαφος.
• Κλείνετε τα παράθυρα, κυρίως από τις βραδινές 
έως και τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν αιωρού-
νται µεγάλες ποσότητες γύρης.
• Όταν οδηγείτε στην εξοχή, χρησιµοποιείτε στο 
αυτοκίνητο κλιµατισµό που διαθέτει ειδικά φίλτρα 
για τη γύρη. Τα φίλτρα αυτά πρέπει να τα αλλά-
ζετε τακτικά.
• Λούζετε τα µαλλιά σας πριν πάτε για ύπνο, για 
να µη µεταφέρετε γύρη στο µαξιλάρι.
• Μείνετε στο σπίτι όταν υπάρχει ισχυρός νοτιάς.
• Καθαρίζετε το σπίτι µόνο µε ηλεκτρική σκούπα 
και σφουγγάρισµα. Σκουπίζετε όλες τις επιφάνειες 
κάθε εβδοµάδα µε βρεγµένο πανί.
• Φοράτε γυαλιά ηλίου, ιδιαίτερα αν έχετε επιπε-
φυκίτιδα.
• Χρησιµοποιείτε ιονιστή αέρα.
• Καθαρίστε τα φίλτρα του κλιµατισµού στο σπίτι 
στο τέλος της ανθοφορίας, ώστε να είστε πανέ-
τοιµοι για την επόµενη χρονιά. 

Η θεραπεία
Αποφυγή του αλλεργιογόνου: Συχνά ανέφικτη.
Φαρµακευτική θεραπεία: Γίνεται µε αντιισταµι-
νικά ή µε φάρµακα που περιέχουν κορτιζόνη και 
αφορά το ανώτερο και το κατώτερο αναπνευστικό. 
Έχει νόηµα εφόσον ξεκινά 15 ηµέρες πριν από 
την έναρξη της ανθοφορίας και συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή µέχρι το τέλος της. Τα σκευάσµατα είναι 
απολύτως ασφαλή, αλλά –σε αντίθεση µε την ανο-
σοθεραπεία– δεν αλλάζουν τη φυσική πορεία της 
νόσου. Η τοπική αγωγή γίνεται µε αντιισταµινικά ή 
µε κορτιζονούχα σπρέι για τη µύτη και αντίστοιχα 
κολλύρια για την επιπεφυκίτιδα, τα οποία δεν µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για µεγάλο χρονικό διά-

στηµα και δεν έχουν θερα-
πευτική δράση, παρά

µόνο ανακουφι-
στική.

Ενέσιµη ή υπογλώσ-
σια ανοσοθεραπεία: Είναι η 

ιατρική πράξη σταδιακής χορήγησης αυξανόµενων 
δόσεων παράγωγου αλλεργιογόνου στον ασθενή, 
µε σκοπό την ανάπτυξη ανοχής του οργανισµού 
σε αυτό, ώστε να περιοριστούν η συχνότητα και 
η σοβαρότητα των συµπτωµάτων, και συνεπώς 
να µειωθεί η χορήγηση φαρµάκων. Είναι αποτε-
λεσµατική στη θεραπεία του αλλεργικού βρογχι-
κού άσθµατος και της αλλεργικής ρινίτιδας, ενώ 
η διάρκειά της είναι από 3 έως 5 έτη. Η ενέσιµη 
θεραπεία γίνεται στο ιατρείο, ενώ η υπογλώσσια 
λαµβάνεται στο σπίτι. 
Εναλλακτικές θεραπείες: Η οµοιοπαθητική και ο 
βελονισµός, ειδικά στην αλλεργική ρινίτιδα, µπο-
ρούν να καταπραΰνουν τα συµπτώµατα της επο-
χικής αλλεργίας.

ρούν να χρησιµοποιηθούν για µεγάλο χρονικό διά
στηµα και δεν έχουν θερα

πευτική δράση, παρά

µόνο ανακουφι
στική.

Ενέσιµη ή υπογλώσ
σια ανοσοθεραπεία: 

• Τα αλλεργικά 
στη γύρη άτοµα 
εµφανίζουν 
συµπτώµατα, όταν 
συγκεντρωθούν 
15-25 σπόροι γύρης 
ανά κυβικό µέτρο 
αέρα.
• ∆εν υπάρχουν µόνο 
δελτία καιρού, αλλά 
και «δελτία γύρης», 
που πληροφορούν για
την ανθοφορία φυτών 
µε αλλεργιολογική 
σηµασία. 
• Στην Ελλάδα 
ευδοκιµούν περίπου 
6.500 φυτικά είδη, 
όµως λιγότερα από 
650 είναι εν δυνάµει 
αλλεργιογόνα.
• Το πεύκο 
εσφαλµένα θεωρείται 
ισχυρό αλλεργιογόνο. 
Απλώς παράγει 
τεράστιες ποσότητες 
γύρης. 
• Το εξαιρετικά 
αλλεργιογόνο 
περδικάκι, το οποίο 
θυµίζει άγριο βασιλικό, 
φύεται σε
τοίχους, πλακόστρωτα 
και γκρεµισµένα 
σπίτια, δηλαδή είναι 
κοινότατο στον αστικό
ιστό. Αναφέρεται 
ότι υπήρχε στον 
Παρθενώνα, γι’ 
αυτό ονοµάζεται και 
παρθενούλι.
• Στους ιατρικούς 
κύκλους 
υποστηρίζεται όλο και 
θερµότερα η Θεωρία 
της Υγιεινής: το 
«αποστειρωµένο» 
περιβάλλον της πόλης, 
που προστατεύει 
τον οργανισµό 
από λοιµώξεις, σε 
συνδυασµό µε τη 
ρύπανση και τους 
αυξανόµενους 
εµβολιασµούς, στρέφει 
το ανοσοποιητικό προς 
τις αλλεργίες.

Το ξέρατε;

H εποχική 
αλλεργική ρινίτιδα 
αφορά το 20% 
του πληθυσµού 
και συνυπάρχει 
µε την αλλεργική 
επιπεφυκίτιδα.
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Η περίοδος της εφηβείας είναι µια εποχή αµφισβήτησης, 
αναταράξεων, αλλαγών και συγκρούσεων, που 
δοκιµάζει τις αντοχές γονέων και παιδιών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Μικροί, µεγάλοι 
εν δράσει

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

µε άτοµα του άλλου φύλου για να µην πληγωθεί· 
είναι µικρή ακόµη». Αυτή η νοοτροπία δεν αφήνει 
τα παιδιά να σταθούν στα πόδια τους, να πάρουν 
αποφάσεις που αναλογούν στην ηλικία τους, να 
στενοχωρηθούν και να απογοητευτούν, και µέσα 
από αυτές τις εµπειρίες να µυηθούν στην πραγ-
µατική ζωή. Όσο κι αν φοβάται, ο γονιός πρέπει 
να αφήσει χώρο στον έφηβο. Αλλά θα απαιτεί 
απαντήσεις σε κρίσιµες για την καθηµερινότητα 
ερωτήσεις που αφορούν την ώρα επιστροφής του 
στο σπίτι ή το πού και µε ποιους θα βγει. Παράλ-
ληλα, πρέπει να δείχνει εµπιστοσύνη στο παιδί 
του, µεγαλύτερη ίσως και από αυτήν που πραγ-
µατικά του έχει. Οφείλει να το διαβεβαιώσει ότι 

το εµπιστεύεται απόλυτα, αλλά ότι έχει υποχρέ-
ωση να το προφυλάξει από όσα δεν είναι ακόµη 
έτοιµο να αντιµετωπίσει. Οι γονείς είναι και νοµικά 
υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών τους, µην 
ξεχνάτε να το υπενθυµίζετε.

 
Οριοθέτηση της συµπεριφοράς
Οι γονείς συχνά δυσκολεύονται να οριοθετήσουν 
τη συµπεριφορά των παιδιών τους, φοβούµε-
νοι τις αντιδράσεις των ηµιάγριων εφήβων και 
µήπως χαλάσουν τελείως την ήδη κλονισµένη 
σχέση. Όµως, οι έφηβοι δεν µπορούν να διαχει-
ριστούν την απόλυτη ελευθερία, και εκεί αρχίζουν 
τα προβλήµατα. Πότε όµως βάζουµε τα όρια; Όχι 
τη στιγµή που αυτά ξεπερνιούνται και ξεκινά ο 
καβγάς, λένε οι ειδικοί, καθώς οι πιθανότητες ο 

έφηβος να λειτουργήσει αντιδραστικά είναι πολ-
λές. Η καλύτερη στιγµή είναι η χαλαρή, η ουδέ-
τερη, προκειµένου να υπάρχει η σχετική ψυχραι-
µία, που θα επιτρέψει και στις δύο πλευρές τη 
συζήτηση. Είναι η ώρα να µπουν εν ηρεµία και από 
κοινού οι κανόνες για θέµατα όπως το χαρτζιλίκι, 
οι έξοδοι, η χρήση του κινητού ή του υπολογι-
στή. Κάθε φορά που το παιδί θα παραβαίνει έναν 
κανόνα, θα γνωρίζει ότι θα υπάρχουν συνέπειες. 
Συνέπειες και όχι ποινές, λέξη που θα πυροδο-
τήσει έναν νέο κύκλο επεισοδίων. Επίσης, φρο-
ντίζετε να µην είστε άδικοι. Η αδικία θυµώνει τα 
παιδιά, πόσω µάλλον τους εφήβους. 

Όταν οι γονείς... επαναστατούν
Τη στιγµή που το σώµα του εφήβου βρίσκεται σε 
πλήρη άνθηση, για τον γονιό συνήθως ξεκινά η 
περίοδος της βιολογικής κάµψης. Υποσυνείδητα 
θρηνεί για το τέλος της δικής του νεότητας. Είναι 
και η περίοδος κατά την οποία ο γονιός, που δεν 
έχει εκπληρώσει τις δικές του επιθυµίες, τις φορ-
τώνει στον γιο ή στην κόρη του. Ο 14χρονος έφη-
βος πρέπει να πάρει διπλώµατα ξένων γλωσσών, 
να έχει στο σχολείο µέσο όρο 18+, να έχει φίλους, 
αλλά να µην ξεµυαλίζεται από αυτούς. Οι γονείς 
δεν ξέρουν τι θέλουν από τα παιδιά τους. Και τα 
παιδιά τους δεν ξέρουν ποιοι είναι. Θα το µάθουν 
στο τέλος της εφηβείας, στην απαρχή της ενήλι-
κης ζωής τους. Από την ωριµότητα των γονιών θα 
εξαρτηθεί η βιωσιµότητα της καλής σχέσης που θα 
έχουν µε τα παιδιά τους όταν τελικά τα ξαναβρούν.

Ακόµη και οι πιο 
«αθώες» ερωτήσεις 
των γονιών 
φαντάζουν στα µάτια 
των παιδιών τους 
επεµβάσεις στην 
ιδιωτική τους ζωή. 
Είναι η περίοδος 
της ζωής τους που 
έχουν ανάγκη από 
µεγαλύτερο ιδιωτικό 
χώρο, ασφυκτιούν. 
Στη νέα αυτή θέση 
των παιδιών τους, οι 
γονείς τροµάζουν και 
γίνονται ενοχλητικοί: 
«Με ποιον µιλάς στο 
κινητό;», «Κάνε µε 
φίλη στο Facebook», 
«Τι γράφεις εκεί;».

Το ξέρατε;

∆ιαβάστε: 
«∆ρόµοι 

της εφηβείας» 

του Σωτήρη 

Μανωλόπουλου, 

εκδόσεις Νήσος 

(2015).

Τα πρώτα σηµάδια εµφανίζονται γύρω στην ηλικία 
των 11-12, όταν τα παιδιά αρχίζουν να αποζητούν 
τη σύγκρουση και τη ρήξη: µιλούν άσχηµα στους 
γονείς τους, κλείνουν την πόρτα ή σωπαίνουν για 
ώρες. Η πρόκληση συχνά αφορά την εξωτερική τους 
εµφάνιση: το χρώµα ή το κούρεµα των µαλλιών, 
το piercing στο πρόσωπο και στο σώµα, το εκκε-
ντρικό ντύσιµο. Η άλλοτε τρυφερή κόρη δεν θέλει 
πια πολλά-πολλά µε τη µαµά της και τον µπαµπά 
της. Αντίθετα, τους αµφισβητεί, δοκιµάζει τα όριά 
τους, αλλά και τα δικά της όρια και δυνάµεις, χτυπά 
το χέρι στο τραπέζι, υπενθυµίζοντας το δικαίωµά 
της να αυτονοµηθεί. Οι γονείς στέκουν αµήχανοι: 
άλλοτε απευθύνονται σε παιδιά και άλλοτε σε ενήλι-
κες, ξεχνώντας αυτό το µεσοδιάστηµα που έχει ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά και απαιτεί ειδικούς χειρισµούς. 

Η θεωρία του χάους
Αν κάτι χαρακτηρίζει απόλυτα την εφηβεία, αυτό 
είναι ότι δεν είναι προβλέψιµη. Συγκρούσεις, παρε-
ξηγήσεις, νεύρα, κατάθλιψη, ενθουσιασµός, ελευ-
θερία, αυτονοµία, αµφισβήτηση περιγράφουν τον 
έφηβο, τον µεσήλικα γονιό, την οικογένεια όλη µαζί 
και τον καθένα χωριστά. Όλοι παραπονιούνται για 
έλλειψη επικοινωνίας. Και όλοι βλέπουν... τοίχο 
µπροστά τους. Οι γονείς αποπειρώνται να τον σπά-
σουν, τα παιδιά τού γυρίζουν την πλάτη. Ο πατέ-
ρας-θεός και η µητέρα-θεά επιστρέφουν στη γη 
όχι µόνο θνητοί, αλλά και θλιβεροί και «άσχετοι». 
Οι έφηβοι όµως οφείλουν να αµφισβητήσουν τους 
γονείς τους προκειµένου να ενηλικιωθούν.

Η αντιµετώπιση
Υπάρχει µια σοφή προτροπή για την περίοδο της 
εφηβείας: «βάλτε στίξη στην αλληλουχία», που 
σηµαίνει βάλτε κόµµα, τελεία ή θαυµαστικό στον 
καβγά. Μη διαιωνίζετε την κρίση. Και κυρίως µη 
θυσιάζετε την καλή επικοινωνία µε τον έφηβο 
στον βωµό των κανόνων. Εσείς, οι γονείς, οι ωρι-
µότεροι και δυνατότεροι, θα σπάσετε τον φαύλο 
κύκλο της σύγκρουσης. Με αυτοπεποίθηση και 
χωρίς µακροσκελή κηρύγµατα, ο γονιός οφείλει να 
δείξει ότι δεν ανέχεται ορισµένες συµπεριφορές. 
Από την άλλη, πρέπει να αποδεχθεί το γεγονός ότι 
δεν µπορεί πλέον να γνωρίζει κάθε λεπτοµέρεια 
από τη ζωή του παιδιού του. «Να µη σχετίζεται 
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«Γκαζώστε»
τον µεταβολισµό σας!

Μεταβολισµός: ο λόγος που φοβόµαστε να κοι-
τάξουµε τη ζυγαριά ή ο εσωτερικός µας personal 
trainer που θα µας βοηθήσει να αποκτήσουµε το 
σώµα που θέλουµε; Ξεκινήστε βρίσκοντας απαντή-
σεις στο πώς ο µεταβολισµός επηρεάζει το σωµατικό 
µας βάρος και τους τρόπους να τον «ξυπνήσετε» µε 
στοχευµένες, αλλά απλές και εύκολες κινήσεις και 
επιλογές, που θα αλλάξουν λίγο την καθηµερινό-
τητά σας, αλλά πολύ τον οργανισµό σας. 

Μεταβολισµός είναι το σύνολο της ενέργειας που 
χρειάζεται καθηµερινά ο ανθρώπινος οργανισµός 

προκειµένου να καλύψει τις ζωτικές του λειτουργίες 
(την αναπνοή, την καρδιακή λειτουργία, τη διατή-
ρηση της θερµοκρασίας του σώµατος και την πέψη). 
Κάθε µέρα το σύνολο αυτό ισοδυναµεί µε 60-75% 
της ενέργειας, ενώ απαιτείται άλλο ένα ποσοστό 
ενέργειας της τάξεως του 25-40%, προκειµένου ο 
οργανισµός να αντεπεξέλθει στις καθηµερινές του 
φυσικές δραστηριότητες, όπως είναι το περπάτηµα. 

Η ενέργεια αυτή (θερµίδες) προσλαµβάνεται µέσα 
από την τροφή, και κυρίως από τις πρωτεΐνες, τους 
υδατάνθρακες και τα λιπίδια.

Μάθετε πώς να αυξήσετε τις καύσεις του οργανισµού 
σας, ώστε να δείτε τον δείκτη της ζυγαριάς σας 
να πέφτει εύκολα και χωρίς κόπο.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ
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∆ΩΡΑ
Προϊόντα για εσάς και 
τους αγαπηµένους σας.

ΑΝΟΙΞΗ /
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
2016
Οι τάσεις 
σε µαλλιά 
και µακιγιάζ 
κατευθείαν από 
τις πασαρέλες
στο Παρίσι.
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ΠΡΟΣΩΠΟ
Αφυπνίστε τη ναρκωµένη
από τον χειµώνα επιδερµίδα!



26 ΜΑΡΤΙΟΣ�ΜΑЇΟΣ 2016

Παράγοντες που επηρεάζουν
τον µεταβολισµό
Ηλικία: Τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής µας, ο 
βασικός µεταβολικός ρυθµός µας είναι ιδιαίτερα 
αυξηµένος, και εξακολουθεί να παραµένει κατά τη 
διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. 
Όσο περνούν τα χρόνια, ο µεταβολικός ρυθµός 
σταδιακά επιβραδύνεται και, µετά την ηλικία των 
40 ετών, µειώνεται περίπου κατά 5% κάθε δεκαε-
τία που περνά. Αυτό οφείλεται στα χαµηλά επίπεδα 
φυσικής άσκησης και στη µείωση του µυϊκού ιστού. 
Μυϊκή µάζα: Ο οργανισµός, όσο περισσότερη 
µυϊκή µάζα έχει, τόσο περισσότερες καύσεις µπο-
ρεί να κάνει. Για τον λόγο αυτό, οι άνδρες κάνουν 
περισσότερες καύσεις από τις γυναίκες, ακόµη και 
σε κατάσταση ηρεµίας. Έτσι, είναι σε θέση, λοιπόν, 
να προσλαµβάνουν περισσότερες θερµίδες, χωρίς 
όµως να κερδίζουν βάρος. 
Φύλο: Οι γυναίκες, επειδή έχουν περισσότερο 
λιπώδη ιστό, παρουσιάζουν 5-10% χαµηλότερο 
µεταβολισµό από τους άνδρες ίδιου βάρους και 
ύψους. Στο διάστηµα όµως µετά την ωορρηξία 
έως και δύο ηµέρες πριν από την αρχή της επό-
µενης περιόδου, ο µεταβολισµός τείνει να αυξάνει. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αναπαραγω-
γικές ορµόνες (οιστρογόνα, προγεστερόνη) είναι 
σε υψηλά επίπεδα, ευνοώντας την καύση λίπους. 
Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, ο µεταβολι-
σµός επίσης αυξάνει, χάρη στην αύξηση της µυϊκής 
µάζας της µήτρας, του πλακούντα και του εµβρύου. 

Ορµόνες: Οι ορµόνες που εκκρίνονται από τους 
ενδοκρινείς αδένες, και ιδιαίτερα από τον θυρε-
οειδή, συµβάλλουν καθοριστικά στη ρύθµιση του 
µεταβολισµού, ενώ ο υποθυρεοειδισµός και το 
σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών τον επιβρα-
δύνουν. 
Κληρονοµικότητα: Είναι γεγονός ότι κάποιοι 

γεννιούνται µε πιο γρήγορο και κάποιοι µε πιο 
αργό µεταβολισµό, καθώς η κληρονοµικότητα 
επηρεάζει κατά 7% τον βασικό µεταβολικό ρυθµό. 
∆ιατροφικές συνήθειες: Η νηστεία, η εξα-
ντλητική δίαιτα και ο υποσιτισµός αναγκάζουν τον 
οργανισµό να λειτουργήσει αµυντικά, µειώνοντας 
τον βασικό µεταβολικό ρυθµό του, ώστε να µπο-
ρέσει να αποτρέψει την υπερβολική κατανάλωση 
ενέργειας και να προσαρµοστεί.
Κλίµα: Όσοι ζουν σε θερµά κλίµατα έχουν πιο 
αργό βασικό µεταβολικό ρυθµό σε σχέση µε εκεί-
νους που ζουν σε ψυχρά, καθώς ο οργανισµός 
δεν χρειάζεται να ξοδεύει ενέργεια, προκειµένου 
να κρατήσει σταθερή τη θερµοκρασία του σώµα-
τος. Αντίθετα, άνθρωποι που ζουν σε αρκτικές 
περιοχές έχουν αυξηµένο βασικό µεταβολισµό 
κατά 15%.

Όσοι ζουν σε 
θερµά κλίµατα 
έχουν πιο 
αργό βασικό 
µεταβολικό 
ρυθµό.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ
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Αερόβια άσκηση: Το τρέξιµο, το γρήγορο περ-
πάτηµα, το κολύµπι, το ποδήλατο και άλλες µορφές 
αερόβιας άσκησης βοηθούν στην ενεργοποίηση του 
µεταβολισµού. Η διάρκεια αυτού του είδους άσκη-
σης πρέπει να φτάνει και να ξεπερνά τα 45 λεπτά, 
καθώς το υποδόριο λίπος (η στρώση λίπους που 
είναι τοποθετηµένη ακριβώς κάτω από την επιδερ-
µίδα) αρχίζει να χάνεται µετά τα πρώτα 20 λεπτά. 
Προτιµήστε τις πρωινές ώρες, καθώς τότε τα απο-
θέµατα των υδατανθράκων είναι ιδιαίτερα χαµηλά, 
άρα η αεροβική άσκηση αναγκαστικά θα ενεργο-
ποιήσει την καύση λίπους.
Αναερόβια άσκηση: Ένας άλλος τρόπος άσκησης 
για να αυξήσετε τον µεταβολισµό σας είναι η ανα-
ερόβια άσκηση (π.χ. βάρη), η οποία ενδυναµώνει 
και «χτίζει» τη µυϊκή µάζα. Ασκήσεις ενδυνάµωσης 
2 µε 4 φορές την εβδοµάδα για 20 λεπτά είναι ιδι-
αίτερα αποτελεσµατικές.

Τρόποι για να ενισχύσετε
τον µεταβολισµό σας

διατροφή

άσκηση
Ο κανόνας των 400 θερµίδων: ∆εν έχει σηµα-
σία αν τρώτε µία φορά την ηµέρα, αφού κάθε φορά 
που γευµατίζετε ο οργανισµός έχει τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσει µόνο 400 θερµίδες, τις υπόλοιπες 
τις αποθηκεύει µε τη µορφή λίπους. Είναι σκόπιµο 
να διαιρέσετε το γεύµα σας σε µικρότερα γεύµατα, 
τα οποία θα καταναλώνετε ανά 3 ώρες, και κάθε ένα 
από αυτά δεν θα ξεπερνά τις 400 θερµίδες. 
Εναλλαγή θερµίδων: Εάν καταναλώνετε ακριβώς 

τον ίδιο αριθµό θερµίδων κάθε µέρα, ο οργανισµός 
προσαρµόζεται και καταλήγει να καίει σταδιακά όλο 
και λιγότερες. Για να τον κρατήσετε σε εγρήγορση 
και να κάνει πιο πολλές καύσεις, λαµβάνετε διαφο-
ρετικό αριθµό θερµίδων κάθε µέρα. Τις ηµέρες που 
γυµνάζεστε, αυξήστε τις και, τις ηµέρες που δεν 
σκοπεύετε να ασκηθείτε, µειώστε τις. 
Πλούσιο πρωινό: Αυξάνει τον µεταβολισµό µέχρι 
και 10%, µειώνει την πιθανότητα παχυσαρκίας και 
βοηθά στην απώλεια βάρους και στη συντήρησή του, 
καθώς η θερµογένεση είναι µεγαλύτερη τις πρωινές 
ώρες και µειώνεται σταδιακά στη διάρκεια της ηµέ-
ρας. Αυτό σηµαίνει ότι το πλούσιο πρωινό αποδίδει 
στον οργανισµό λιγότερες θερµίδες από το µεση-
µεριανό, ενώ το βραδινό αποδίδει τις περισσότερες 
από όλα τα γεύµατα. Ένα πρωινό των 250 θερµί-
δων είναι αρκετό για να ξυπνήσει ο µεταβολισµός.

Το τρέξιµο, το γρήγορο περ-
πάτηµα, το κολύµπι, το ποδήλατο και άλλες µορφές 
αερόβιας άσκησης βοηθούν στην ενεργοποίηση του 
µεταβολισµού. Η διάρκεια αυτού του είδους άσκη-
σης πρέπει να φτάνει και να ξεπερνά τα 45 λεπτά, 
καθώς το υποδόριο λίπος (η στρώση λίπους που 
είναι τοποθετηµένη ακριβώς κάτω από την επιδερ-
µίδα) αρχίζει να χάνεται µετά τα πρώτα 20 λεπτά. 
Προτιµήστε τις πρωινές ώρες, καθώς τότε τα απο-
θέµατα των υδατανθράκων είναι ιδιαίτερα χαµηλά, 
άρα η αεροβική άσκηση αναγκαστικά θα ενεργο-

Ένας άλλος τρόπος άσκησης 
για να αυξήσετε τον µεταβολισµό σας είναι η ανα-
ερόβια άσκηση (π.χ. βάρη), η οποία ενδυναµώνει 
και «χτίζει» τη µυϊκή µάζα. Ασκήσεις ενδυνάµωσης 
2 µε 4 φορές την εβδοµάδα για 20 λεπτά είναι ιδι-

άσκηση
Η αναερόβια 

άσκηση 
ενδυναµώνει
και «χτίζει» τη 

µυϊκή µάζα.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ
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«Όχι» στις εξαντλητικές δίαιτες: Μπορεί µια 
δίαιτα που αποδίδει λιγότερες από 1.000 θερµί-
δες την ηµέρα να έχει άµεσα αποτελέσµατα στη 
ζυγαριά, ωστόσο καταστρέφει τον µεταβολισµό, 
καθώς αυτός δεν µπορεί να καταλάβει γιατί αλλάζει 
η ηµερήσια πρόσληψη θερµίδων. Έτσι, απορυθµί-
ζεται, επιβραδύνοντας τον ρυθµό του, προκειµέ-
νου να αποθηκεύσει θερµίδες που χρειάζεται για 
να επιβιώσει. Εξαιτίας αυτού, η πρόσληψη βάρους 
γίνεται πλέον µε µεγαλύτερη ευκολία. 
Πρωτεΐνη σε κάθε γεύµα: Οι αποκλειστικά 
πρωτεϊνικές δίαιτες που απαγορεύουν τους υδα-
τάνθρακες (π.χ. δίαιτα Άτκινς), ευτυχώς, ανήκουν 
στο παρελθόν, αφού οι επιπτώσεις τους για την 
υγεία και τον µεταβολισµό ήταν σοβαρές. Η πρω-
τεΐνη βέβαια είναι χρήσιµη σε κάθε γεύµα, καθώς 
ενισχύει το αίσθηµα του κορεσµού, διαθέτει 
αυξηµένη θερµογόνο δράση (ο οργανισµός 
καίει γρήγορα αυτές τις θερµίδες) και 
βοηθά στο «χτίσιµο» µυϊκής µάζας. 
Επιλέξτε, λοιπόν, κρέας κοτόπουλο, 
ψάρι, αυγό και γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα, συνδυάζοντάς τα µε άλλες 
τροφές. 
Πικάντικες τροφές: Η καψαϊ-
κίνη, συστατικό που περιέχουν οι 

καυτερές τροφές, αυξάνει τη θερµογόνο δράση 
τους και συµβάλλει στις υψηλότερες καύσεις του 
οργανισµού. Η κόκκινη πιπεριά, το τσίλι, το µπού-
κοβο και το ταµπάσκο βοηθούν στην αύξηση του 
βασικού µεταβολικού ρυθµού και στο αίσθηµα 
του κορεσµού. 
Τσάι & καφές: Το πράσινο και το µαύρο τσάι 
περιέχουν κατεχίνες, οι οποίες διεγείρουν τον 
µεταβολισµό και ενισχύουν την κινητοποίηση του 
λίπους, δηλαδή τη λιπόλυση. Επιπλέον, η καφεΐνη, 
η οποία περιέχεται στον καφέ, αυξάνει τον µετα-
βολισµό και την ενέργεια του σώµατος. 
Άφθονο νερό: Ο οργανισµός µας χρειάζεται νερό 
για να κάνει καύσεις, ενώ η αφυδάτωση ευνοεί την 
επιβράδυνση του µεταβολισµού. Με 1,5 λίτρο νερού 
την ηµέρα επιτυγχάνεται η σωστή ενυδάτωση, η 
οποία βοηθά στην καλύτερη πέψη των τροφών, στην 

πιο σωστή αφοµοίωση των θρεπτικών συστατι-
κών και στην αποβολή των άχρηστων παρα-

προϊόντων του µεταβολισµού. Επιπλέον, 
η επαρκής ποσότητα νερού καταπολεµά 
την κατακράτηση, ειδικά τις ηµέρες πριν 
από την περίοδο. Τέλος, το παγωµένο 
νερό αυξάνει τον µεταβολισµό, καθώς 
ο οργανισµός καίει ενέργεια προσπα-
θώντας να ζεστάνει το στοµάχι.

Χαµηλή θερµοκρασία: Κατεβάστε τη θερµοκρα-
σία του σπιτιού κατά 2 βαθµούς από τη συνήθη. 
Θα αναγκάσετε έτσι τον οργανισµό σας να κατα-
ναλώσει περισσότερη ενέργεια, προκειµένου να 
ζεσταθεί και να συντηρηθεί, µε αποτέλεσµα να 
εξοικονοµήσετε χρήµατα από τη θέρµανση, αλλά 
και να αποφύγετε µερικά περιττά κιλά.

καθηµερινότητα
Κοιµηθείτε: Κι όµως, ο ύπνος είναι αποτελεσµατι-
κός. Η αϋπνία, εκτός από την πρόκληση κούρασης, 
µπορεί να σας επιβαρύνει µε µερικά ακόµη κιλά. Και 
αυτό γιατί αποσυντονίζει τον οργανισµό, επιβρα-
δύνοντας τον µεταβολισµό, ενώ παρεµβαίνει στα 
επίπεδα ορµονών που ρυθµίζουν την όρεξη. Κοι-
µάστε λιγότερο, πεινάτε περισσότερο.
Καλό στρες: Οι δραστήριοι και ενεργητικοί άνθρω-
ποι που εκθέτουν τον εαυτό τους σε ήπιο στρες 
διαθέτουν πιο γρήγορο µεταβολισµό σε σχέση µε 
τους υπόλοιπους. Αυτό συµβαίνει γιατί αυξάνεται η 
έκκριση ορισµένων ορµονών, όπως η αδρεναλίνη, 
γεγονός που µε τη σειρά του µπορεί να αυξήσει τον 
ρυθµό καύσης των θερµίδων. Στην αντίθετη περί-
πτωση, όταν το στρες είναι χρόνιο, ο µεταβολισµός 
επιβραδύνεται και η κορτιζόλη (η ορµόνη του στρες) 
ευνοεί την αποθήκευση λίπους.

Η αϋπνία 
αποσυντονίζει 
τον οργανισµό, 
επιβραδύνοντας 
τον µεταβολισµό.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

Τα σωστά σνακ ανά-
µεσα στα γεύµατα βοη-
θούν στην ενίσχυση των 
καύσεων. Φροντίστε 
να συµπεριλαµβάνουν 
σύνθετους υδατάνθρα-
κες και πρωτεΐνη, που 
βοηθούν στη ρύθµιση 
του σακχάρου και των 
επιπέδων ενέργειας. 
Αποφύγετε τις απότο-
µες αυξήσεις σακχάρου, 
που προκαλούν υπογλυ-
καιµία. Αν φάτε ακόµη κι 
ένα µικρό κοµµάτι σοκο-
λάτας, ο οργανισµός θα 
ζητήσει κι άλλο.

Υγιεινά σνακ
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ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΚΚΑ

Το πρόσωπο 
της άνοιξης: 
αναγέννηση 
τώρα

Ούτε κρύο ούτε ζέστη: 
αυτός είναι ο πλέον κατάλληλος 
καιρός για να αφυπνίσετε τη 
ναρκωµένη από τον χειµώνα 
επιδερµίδα του προσώπου σας.

Αν το είδωλό σας στον καθρέφτη σάς θυµίζει πόσο 
κουραστικός ήταν ο χειµώνας που πέρασε, είναι 
καιρός να δράσετε ακολουθώντας τον ανοιξιάτικο 
κανόνα της ολικής ανανέωσης. Βασικός άξονας της 
περιποίησης είναι, όπως πάντα, ο καθαρισµός, η 
αποσυµφόρηση, η τόνωση, η ενυδάτωση και η 
θρέψη της επιδερµίδας. Με την άνοδο της θερ-
µοκρασίας αλλάζουν η υφή των προϊόντων και η 
συχνότητα της εφαρµογής τους. Παράλληλα, απα-
ραίτητο καλλυντικό κρίνεται η αντηλιακή κρέµα, 
καθώς ο «Μάρτης», η κοκκινόλευκη κλωστή στο 
χέρι, δεν αρκεί για να φιλτράρετε τις αχτίδες του 
µαρτιάτικου ήλιου.
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Κάθε µέρα, καληµέρα
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ: Στα φαρµακεία 
υπάρχουν σειρές δερµοκαλλυντικών µε εξαιρε-
τικά καθαριστικά προϊόντα που έχουν υφή υγρού 
σαπουνιού, αλλά δεν ξηραίνουν την επιδερµίδα. 
Αφού απλώσετε το προϊόν σε βρεγµένο πρόσωπο, 
αφιερώστε 2-3 λεπτά κάνοντας κυκλικές κινήσεις 
στην περιοχή «Τ» (µέτωπο, µύτη, πιγούνι). Ιδανικά, 
ο καθαρισµός ολοκληρώνεται µε την εφαρµογή 
µιας τονωτικής λοσιόν, που θα επιλέξετε ανάλογα 
µε τον τύπο της επιδερµίδας σας. Αν έχετε λιπαρή 
επιδερµίδα, ενδεχοµένως να χρειάζεστε µια λοσιόν 
που, εκτός από τονωτική, θα είναι και κερατολυτική. 
ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆Α ΣΑΣ: Η κρέµα 
ηµέρας είναι το πιο δηµοφιλές καλλυντικό προϊόν. 
Κάθε γυναίκα µετά την ηλικία των 20 ετών έχει 
την κρέµα της, την οποία αλλάζει ανάλογα µε τις 
διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της επιδερµί-
δας της. Μεγαλώνοντας, η ενυδατική της δράση 
συµπληρώνεται από συσφιγκτική και αντιρυτιδική 
ανάγκη. Για νέες ή πιο ώριµες επιδερµίδες ο κανό-
νες λέει: όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η θερµοκρασία, 
τόσο πιο ελαφριάς υφής κρέµες επιλέγουµε. Τα 
τελευταία χρόνια, τα προϊόντα µε βιταµίνη C, τα 
οποία είναι κατάλληλα για τον ανοιξιάτικο καιρό, 

κατακλύζουν την αγορά, καθώς η συγκεκριµένη 
βιταµίνη προστατεύει από τη φωτογήρανση. Αν, 
λοιπόν, ανάµεσα στα συστατικά της κρέµας σας 
δεν αναφέρεται το ασκορβικό οξύ (βιταµίνη C), 
ίσως να προσθέσετε στη ρουτίνα οµορφιά σας 
έναν ορό (serum) εµπλουτισµένο µε την αντιο-
ξειδωτική βιταµίνη.

Η νύχτα κάνει θαύµατα
Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο οργανισµός επι-
διορθώνει τις βλάβες του. Χρησιµοποιώντας µια 
κρέµα νυκτός, στην ουσία βοηθάτε τον οργανισµό 
να αποκαταστήσει τις φθορές που προκαλούν στην 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

επιδερµίδα η έκθεση σε ρύπους, ο ήλιος, ακόµη και 
το στρες. Προτιµήστε ένα προϊόν βαθιάς ενυδά-
τωσης και απολέπισης µε οξέα (AHA ή BHA) ή µια 
κρέµα ρετινόλης. Μετά την ηλικία των 40 ετών, µία 
έως δύο σταγόνες κάποιου φυτικού ελαίου -ακόµη 
και αµυγδαλέλαιου- στην κρέµα νυχτερινής φρο-
ντίδας θα δώσουν επιπλέον ενυδάτωση και θρέψη. 
Για τις ώριµες επιδερµίδες είναι δυνατή η αντικα-
τάσταση της κλασικής κρέµας νύχτας µε κάποια 
µάσκα φροντίδας ύπνου (sleeping masques).

Ασπίδα στον ανοιξιάτικο ήλιο
Μετά από έναν συννεφιασµένο χειµώνα, ο ήλιος 
εισβάλλει και πάλι στη ζωή µας και στην επιδερ-
µίδα του προσώπου µας. Μια σαββατιάτικη βόλτα 
στα µαγαζιά µάς εκθέτει στις αχτίδες του όσο µία 
ώρα ηλιοθεραπείας. Γι’ αυτό, η χρήση αντηλιακού 
προϊόντος µε δείκτη προστασίας τουλάχιστον 25, 
η οποία εφαρµόζεται πάνω από την κρέµα ηµέρας, 
είναι απαραίτητη. Επειδή όµως οι αντηλιακές κρέ-
µες πέφτουν «βαριές» σε επιδερµίδες πολύ λιπα-
ρές ή µε προδιάθεση για ακµή, επιλέξτε προϊόντα 
χωρίς φαγεσωρογόνα συστατικά.

∆ιώξτε τα 
νεκρά κύτταρα, 
χρησιµοποιώντας 
1 έως 2 φορές την 
εβδοµάδα µια µάσκα 
ήπιας απολέπισης, 
και χαρείτε την 
ανανεωµένη, λεία, 
φωτεινή και υγιή 
επιδερµίδα σας. Τα 
προϊόντα απολέπισης 
απαιτούν ορθολογική 
χρήση: όχι µεγάλη 
συχνότητα και όχι 
εντατική εφαρµογή, 
ώστε να µην 
τραυµατιστεί το 
υδρολιπιδικό φιλµ. 
Επιµείνετε στη µύτη 
και στα µάγουλα, 
όπου είναι έντονα 
ορατοί οι πόροι, 
προκειµένου να 
καταπολεµήσετε τα 
µαύρα στίγµατα.

«Οικιακό» 
πίλινγκ
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Παράλληλο πρόγραµµα
Είµαστε ό,τι τρώµε και ό,τι πίνουµε. Πίνετε πολύ 
νερό και ακολουθήστε σωστές διατροφικές συνή-
θειες. Καταναλώνετε καθηµερινά τουλάχιστον 5-6 
γεύµατα φρούτων και λαχανικών. Οι βιταµίνες και 
τα ιχνοστοιχεία τους εγγυώνται τη σωστή λειτουρ-
γία του οργανισµού και, κατά συνέπεια, την υγιή 
εµφάνιση της επιδερµίδας. Αν η διατροφή σας είναι 
φτωχή σε βιταµίνες, µε τη συµβουλή ειδικού χρη-
σιµοποιήστε για ένα διάστηµα συµπληρώµατα δια-
τροφής τα οποία θα πρέπει να περιέχουν βιταµίνη 
C (ασκορβικό οξύ), για την αντιµετώπιση της φωτο-
γήρανσης και την αύξηση της παραγωγής του κολ-
λαγόνου, ψευδάργυρο, σελήνιο, βιταµίνες Β1, Β2, 
Β6 και Β12 και καροτινοειδή, τα οποία φαίνεται να 
ρυθµίζουν την έκκριση µελανίνης, για την αποφυγή 
δηµιουργίας πανάδων και γεροντικών λεκέδων. 

Επίσης, είµαστε και ό,τι αισθανόµαστε. Οι και-
ροί απαιτούν διαχείριση του στρες, το οποίο περισ-
σεύει στις παραγωγικές ηλικίες. Η άνοιξη µπορεί να 
είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για νέα αντιστρές 
προγράµµατα: άσκηση στο ύπαιθρο, διαλογισµός, 
γιόγκα και λίγο µεγαλύτερη αισιοδοξία θα επανα-
φέρουν τη λάµψη στο πρόσωπό σας.

Ραντεβού µε τον ειδικό
Η άνοιξη είναι η πιο κατάλληλη εποχή για τον βαθύ 
καθαρισµό του προσώπου, εφόσον οι χειµερινές 
ιώσεις αποτελούν αντένδειξη για τη διαδικασία 
του «µηχανικού» καθαρισµού, καθώς υπάρχει κίν-
δυνος επιµόλυνσης. Και τι καλύτερο στις αρχές 
του καλοκαιριού από µια καθαρή χωρίς σµήγµα 
επιδερµίδα; Σωστό είναι ο καθαρισµός να γίνεται 
από τον ειδικό γιατρό (δερµατολόγο) ή τον πτυ-
χιούχο αισθητικό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχουν περιπτώσεις που ο δερ-
µατολόγος µπορεί να σας συστήσει ένα ελαφρύ 
πίλινγκ (π.χ. µε οξέα φρούτων). Σε αυτή την περί-
πτωση, πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες 
του για αποφυγή του ήλιου τουλάχιστον για ένα 
δεκαήµερο: Φορέστε αντηλιακό µε υψηλό δείκτη 
προστασίας, το οποίο πρέπει να ανανεώνετε ανά 
2-3 ώρες, και µην ξεχνάτε το καπέλο όταν είστε 
εκτός σπιτιού.

Η επιδερµίδα µας 
αφυδατώνεται και 
θαµπώνει, αν δεν 
ενυδατωνόµαστε 

εσωτερικά.

Tι καλύτερο από 
µια καθαρή 

επιδερµίδα στις αρχές 
του καλοκαιριού; 
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Προϊόντα που υπόσχονται 
να δώσουν νέα διάσταση 
στην καθηµερινή σας φροντίδα, 
καθώς και σε εκείνη 
του συντρόφου σας και
των µικρών σας φίλων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

Shopping 3Η SensiTeeth Epismalto της Frezyderm είναι 
µια παιδική οδοντόκρεµα µε Φθόριο 1.450 ppm 
και Ασβέστιο, που ενισχύει φυσικά το σµάλτο 

των δοντιών και σταµατά την καταστροφή τους από τα 
οξέα των τροφών και την τερηδόνα, ενώ η υπέροχη 
γεύση φράουλας µετατρέπει το πλύσιµο των δοντιών 
σε απόλαυση.

4Η κρέµα αντιγήρανσης και λάµψης Apivita Bee 
Radiant, µε βλαστοκύτταρα πορτοκαλιού, ανα-
στρέφει τις διεργασίες γήρανσης, αντιµετωπίζει και 

προλαµβάνει την εµφάνιση των ρυτίδων, αποκαθιστά τη 
λάµψη και τη νεανική υφή και όψη της επιδερµίδας, 
ενυδατώνει και προστατεύει από το περιβάλλον, ενώ ανα-
ζωογονεί και προσφέρει λεία και βελούδινη επιδερµίδα. 

5Η Sensial Crème Yeux Hydratante της Castalia 
είναι µια καταπραϋντική κρέµα υγρών κρυστάλλων, 
ειδικά σχεδιασµένη για την ευαίσθητη περιοχή των 

µατιών. Συνδυάζει ενεργά συστατικά υψηλής αποτελε-
σµατικότητας, που παρέχουν εντατική και 24ωρης διάρ-
κειας ενυδάτωση, βελτιώνουν την υφή της επιδερµίδας 
και απαλύνουν τις ρυτίδες, ενώ καταπολεµούν τους µαύ-
ρους κύκλους και τις σακούλες κάτω από τα µάτια.

6To Filler Ρυτίδων PhysioLi� Ακριβείας της Avéne 
γεµίζει ακόµη και τις πιο βαθιές ρυτίδες και πτυ-
χώσεις στο µέτωπο, το «πόδι της χήνας», 

το µεσόφρυο και την περιοχή γύρω από τα χείλη, 
ενώ την ίδια στιγµή καταπραΰνει την επι-
δερµίδα, καθώς η σύνθεσή του είναι 
πλούσια σε Ιαµατικό Νερό της Avène.

List
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2Το βάλσαµο για ξηρές αντρικές επιδερµίδες Ultra 
Hydratant της Lierac Homme προσφέρει ενυ-
δάτωση µακράς διαρκείας, χάρη σε έναν µοναδικό 

συνδυασµό συστατικών που ενεργοποιεί όλα τα εσωτε-
ρικά συστήµατα ενυδάτωσης. Με την εφαρµογή του 
προϊόντος, η επιδερµίδα ανακτά την ελαστικότητα και την 
απαλότητά της, ενώ παραµένει ενυδατωµένη για 24 ώρες.

1Η Neovadiol µε Σύµπλοκο Αναπλήρωσης της Vichy 
αντιµετωπίζει τα συµπτώµατα της επιδερµίδας κατά 
την εµµηνόπαυση. Ενισχύει τη σφριγηλότητα και την 

πυκνότητα, µειώνει τις καφέ κηλίδες, ευνοεί την κυτταρική 
ανανέωση και συντελεί στη λείανση και στη βελτίωση της 
ελαστικότητας της επιδερµίδας. 

1

3

2

7Η σύνθεση του Lipikar Gel Καθαρισµού της 
La Roche-Posay περιέχει ειδικά επιλεγµένα συστα-
τικά, που διασφαλίζουν την καταπράυνση και την 

προστασία του ευαίσθητου δέρµατος. Περιέχει νιασινα-
µίδη, που καταπραΰνει και αποκαθιστά τον επιδερµιδικό 
φραγµό του δέρµατος, προστατεύοντάς τον από τους 
καθηµερινούς ερεθισµούς, βούτυρο καριτέ, που θρέφει 
και ενυδατώνει το δέρµα, και φυσικό και καταπραϋντικό 
ιαµατικό νερό της La Roche-Posay. Είναι κατάλληλο για 
όλα τα µέλη της οικογένειας.

8Το Dietrim της Vitabiotics είναι ένα επαναστατικό 
συµπλήρωµα διατροφής µε βασικό συστατικό το 
Tonalin CLA και 25 επιπλέον συστατικά, ειδικά σχε-

διασµένο για όσους προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα 
καλλίγραµµο σώµα, σε συνδυασµό µε σωστή διατροφή και 
άσκηση. Μειώνει το λίπος, τονώνει τον µυϊκό ιστό, ενερ-
γοποιεί τον µεταβολισµό, ελέγχει την όρεξη, απελευθερώ-
νει ενέργεια, βοηθά στη σωστή διάσπαση των πρωτεϊνών 
και προσφέρει πλήρη διατροφική υποστήριξη και αντιο-
ξειδωτική προστασία κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 
άσκησης και δίαιτας. 

γεµίζει ακόµη και τις πιο βαθιές ρυτίδες και πτυ-
χώσεις στο µέτωπο, το «πόδι της χήνας», 

το µεσόφρυο και την περιοχή γύρω από τα χείλη, 
ενώ την ίδια στιγµή καταπραΰνει την επι-

πλούσια σε Ιαµατικό Νερό της Avène.

4
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φραγµό του δέρµατος, προστατεύοντάς τον από τους 
καθηµερινούς ερεθισµούς, βούτυρο καριτέ, που θρέφει 
και ενυδατώνει το δέρµα, και φυσικό και καταπραϋντικό 
ιαµατικό νερό της La Roche-Posay. Είναι κατάλληλο για 
όλα τα µέλη της οικογένειας.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ�ΜΑΛΛΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡ∆Α

Τα beauty 
trends της 
άνοιξης
Μετά από έναν κρύο χειµώνα, µε πολλά smoky eyes 
και σκούρα κραγιόν, το έντονο φωτεινό χρώµα και
τα ανάλαφρα χτενίσµατα φέρνουν την άνοιξη.

Η επιστροφή του καρέ
Έχοντας ήδη πρωταγωνιστήσει κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα, κερδίζει µια θέση ανάµεσα στις επικρατέστερες 
ανοιξιάτικες τάσεις µαλλιών. Μήπως έφτασε η στιγµή 
να το τολµήσετε κι εσείς; Αν το πρόσωπό σας είναι 
µακρόστενο, µη διστάσετε να δοκιµάσετε ακόµη και το 
πιο κοντό µήκος, ενώ, αν έχει πιο στρογγυλό σχήµα, 
προτιµήστε το πιο µακρύ και sleek καρέ.

Pop χρώµα στα χείλη
Αφήστε στην άκρη τα σκούρα κόκκινα και τις σκοτεινές 
µοβ αποχρώσεις. Ήρθε η στιγµή να αποκαλύψετε την πιο 
παιχνιδιάρικη πλευρά του εαυτού σας, µε χρώµατα όπως 
το ροζ, το φούξια και το πορτοκαλί. Πριν βιαστείτε να 
πείτε ότι αυτές οι αποχρώσεις δεν σας ταιριάζουν, θα σας 
διαβεβαιώσουµε ότι σίγουρα υπάρχει η ιδανική και για εσάς. 
Αν η επιδερµίδα σας περιέχει περισσότερο κίτρινο, κινηθείτε 
προς τις διάφορες αποχρώσεις του πορτοκαλί και το ανοιχτό 
κόκκινο, ενώ, αν περιέχει µπλε, τότε το ροζ και το φούξια θα 
σας ταιριάζουν σίγουρα πιο πολύ.

Η δυναµική χωρίστρα
Παρότι η δηµιουργία της είναι πολύ απλή και 
εύκολη, µπορεί να αλλάξει θεαµατικά την εµφάνισή 
σας. Η χωρίστρα ξεπήδησε από τις πασαρέλες των 
µεγαλύτερων οίκων µόδας και υιοθετήθηκε από 
τις απανταχού fashionistas, για να δώσει αέρα 
νεανικότητας σε κάθε στυλ. Στο κέντρο ή βαθιά 
στο πλάι (να ξεκινά δηλαδή στο ύψος της γωνίας 
του φρυδιού), θα κάνει κάθε εµφάνισή σας να 
φαίνεται updated, ακόµη κι αν δεν ασχοληθείτε 
καθόλου µε την γκαρνταρόµπα σας.

Strobing: το νέο contouring
Μετά από πολλές σεζόν ατελείωτης σµίλευσης 
των χαρακτηριστικών του προσώπου µε σκούρες 
και πιο ανοιχτές πουδρέ και κρεµώδεις συνθέσεις, 
έφτασε η στιγµή να ανακαλύψετε τις µαγικές 
ιδιότητες του highlighting. Το µόνο που θα 
χρειαστείτε είναι ένα προϊόν highlighter σε όποια 
µορφή προτιµάτε. Ιδανικά, αν το foundation σας 
είναι κρεµώδες, επιλέξτε κρεµώδη σύνθεση, 
ενώ, αν χρησιµοποιείτε foundation σε µορφή 
πούδρας, προτιµήστε ένα αντίστοιχο highlighter. 
Με αυτό τονίστε την κορυφή των ζυγωµατικών, 
το µέτωπο, το τελείωµα των φρυδιών, το πιγούνι, 
την εσωτερική γωνία των µατιών και τη µύτη. 
Προσοχή στην ποσότητα, ώστε να µην 
το παρακάνετε.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο έµπειρος φαρµακοποιός 
Γεράσιµος Βλάχος. 

ΠΗΛΙΟ
Η θερινή κατοικία 
των θεών.

WHAT’S NEW
Τα νέα της αγοράς.

Τα φαρµακεία του δικτύου Pharma 
PLUS υποδέχονται την άνοιξη όπως 
πρέπει: προετοιµασµένα!

Η εποχή που χαρακτηρίζεται 
ως η παιδική ηλικία του έτους 
είναι κατάλληλη για την εσωτε-
ρική αλλά και την εξωτερική µας 
αναζωογόνηση!

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να σβή-
σουµε τα σηµάδια του χειµώνα 
από πάνω µας και να ανανεω-
θούµε µε τα πιο επώνυµα προ-
ϊόντα της αγοράς. Στα φαρµα-
κεία του δικτύου Pharma PLUS 
γιορτάζουµε τον ερχοµό της 

άνοιξης µε µοναδικές προσφο-
ρές: ∆ιορθώνουµε τις ατασθα-
λίες του χειµώνα αγοράζοντας 
τα καλύτερα αδυνατιστικά προ-
ϊόντα µε έως και 30% έκπτωση 
µε την κάρτα +plus card. 

Προµηθευόµαστε έγκαιρα τα 
αντηλιακά µας µε 30% έκπτωση, 
µε χρήση της +plus card, για να 
υποδεχτούµε τα πρώτα χαµό-
γελα του ήλιου απόλυτα προ-
στατευµένοι. 

42

LINKED

Και φυσικά, δεν ξεχνάµε τα 
κουνούπια, που θα προσπα-
θήσουν να µας κάνουν τη ζωή 
«δύσκολη». Αλλά και γι’ αυτό 
η Pharma PLUS προνοεί και 

προσφέρει την καλύτερη εντο-
µοαπωθητική λύση µε έκπτωση 
30%, µε αγορές 2 προϊόντων 
από τις κατηγορίες αδυνατίσµα-
τος και αντηλιακής προστασίας.

«Την άνοιξη, αν δεν
τη βρεις, τη φτιάχνεις» 
Οδυσσέας Ελύτης

44
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Στο φαρµακείο σας απασχολείτε και αισθητικό.
Οι πελάτες που έρχονται για συµπληρώµατα και 
καλλυντικά πλέον είναι ενηµερωµένοι µέσω δια-
δικτύου και θέλουν απολύτως επιστηµονικές απα-
ντήσεις στο πρόβληµά τους. ∆εν είναι δυνατόν να 
γίνει πώληση καλλυντικών στα φαρµακεία χωρίς 
αισθητικό.

Τι προβληµατικές καταστάσεις µπορεί να προ-
κύψουν στην καθηµερινότητα ενός φαρµα-
κοποιού;
Η αντιµετώπιση του πελάτη απαιτεί ιδιαίτερο χει-
ρισµό. Και αυτό γιατί ο πελάτης συνήθως αντιµε-
τωπίζει προβλήµατα υγείας, και άρα θέλει σωστή 
καθοδήγηση και λύση στο πρόβληµά του, καθώς και 
πληρότητα φαρµάκων. Συχνά το χειρότερο είναι να 
προσπαθείς να καταλάβεις από απίστευτες περιγρα-
φές τι φάρµακο θέλουν διάφοροι πελάτες.

Τι, κατά την άποψή σας, χαρακτηρίζει τον ιδα-
νικό φαρµακοποιό;
Θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος, υποµονετικός, να 
εντοπίζει τις ανάγκες του πελάτη και να δίνει λύσεις. 
Επίσης, να έχει τη δυνατότητα σωστής επιλογής 
και διαχείρισης του προσωπικού του. Θεωρώ ότι 
το επάγγελµά µας είναι ένα καλό επάγγελµα, αρκεί 
ο φαρµακοποιός να το αγαπά και να το εξασκεί µε 
κέφι. ∆εν  πρέπει να έχει ως µοναδικό του στόχο 
το κέρδος, αλλά να το βλέπει ως επάγγελµα υγείας, 
προτάσσοντας την κοινωνική του συνεισφορά. 

Στη σηµερινή εποχή της κρίσης, ποιος είναι ο 
ρόλος του φαρµακοποιού;
Πλέον, εκτός από επιστήµονας υγείας, ο φαρµακο-
ποιός θα πρέπει να έχει και κοινωνική δράση. Να 
πλησιάζει περισσότερο τον συνάνθρωπό του και να 
προσφέρει, όσο µπορεί, αφιλοκερδώς υπηρεσίες 
στους µη έχοντες. 

Ποια είναι η µεγαλύτερή σας ανησυχία για τον 
κλάδο;
Η πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλµατος µέσω της 
µνηµονιακής λαίλαπας, καθώς και το γεγονός ότι στη 
χειρότερη φάση του επαγγέλµατος η συνδικαλιστική 
ηγεσία έχει καταφέρει να διχάσει τον κλάδο µε τις 
εµµονές της σε ελάσσονα ζητήµατα (ωράριο κ.λπ.), 
χωρίς να ασχολείται, όπως θα έπρεπε, µε βασικά 
ζητήµατα, όπως το ιδιοκτησιακό, η υπερπληθώρα 

Τι σας έκανε να γίνετε φαρµακοποιός;
Έγινα φαρµακοποιός εντελώς τυχαία, διότι αρχικά, 
όταν τελείωσα το εξατάξιο γυµνάσιο, σχεδίαζα να 
δώσω στο Πολυτεχνείο. Ξαφνικά όµως έδωσα εξε-
τάσεις για ιατρικά επαγγέλµατα και πέρασα στη Φαρ-
µακευτική Αθηνών, την οποία και τελείωσα. Θεωρώ 
ότι η επιλογή µου αυτή, κρινόµενη εκ του αποτελέ-
σµατος, ήταν σωστή, διότι τελικά η ενασχόλησή µου 
µε το επάγγελµα µε γεµίζει τόσο επαγγελµατικά όσο 
και κοινωνικά. Είναι ένα επάγγελµα άµεσης επικοι-
νωνίας µε τον συνάνθρωπο, µια δράση προσφοράς.

Όχι µόνο εσείς και η σύζυγός σας, αλλά και οι 
δύο κόρες σας είναι φαρµακοποιοί. Στο σπίτι 
σας πόσο µιλάτε για τα φαρµακευτικά; 
Γενικά στο σπίτι µας δεν µεταφέρουµε τα προβλή-
µατα της δουλειάς µας, και θεωρώ ότι αυτό συνέβαλε 
στο να επιλέξουν και οι κόρες µας την ενασχόλησή 
τους µε τη Φαρµακευτική, δεδοµένου ότι διατηρούµε 
µε τη γυναίκα µου δύο καλά δοµηµένα φαρµακεία.

Στο φαρµακείο σας έχετε αναπτύξει αρκετά τα 
παραφαρµακευτικά. Εν µέσω κρίσης, οι πελά-
τες σας ανταποκρίνονται στα πιο καταναλω-
τικά προϊόντα; 
Το φαρµακείο µου, παρότι είναι φαρµακείο γειτονιάς, 
έχει πληρότητα σε καλλυντικά, βρεφικά και οδοντι-
ατρικά προϊόντα, καθώς και σε συµπληρώµατα δια-
τροφής, και µάλιστα σε καλές τιµές. Το φαρµακείο 
πρέπει, παράλληλα µε τα φάρµακα, να αναπτύξει και 
την αγορά παραφαρµάκων. Για λόγους ρευστότη-
τας, στόχος είναι να διαµορφωθεί η αναλογία φαρ-
µάκου/παραφαρµάκου ιδανικά στο 50/50. Με τις 
συνεχείς µειώσεις στις τιµές των φαρµάκων, φαρ-
µακεία που πωλούν µόνο φάρµακα δεν µπορούν να 
επιβιώσουν. Εκτός από την κρίση, τη δουλειά µας 
έχουν επηρεάσει σαφώς και τα e-shop, µε τον κανι-
βαλισµό των τιµών. Θεωρώ ότι το δίκτυο Pharma 
PLUS βοηθά σηµαντικά µε τις ενέργειές του ώστε 
να µειωθεί η πίεση που υφιστάµεθα από τους παρα-
πάνω παράγοντες.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ο κ. Γεράσιµος Βλάχος διατηρεί εδώ και χρόνια 
γνωστό φαρµακείο στην Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, 
ασχολείται µε τα κοινά και πλέον είναι πρόεδρος του 
δηµοτικού συµβουλίου της περιοχής του. 
Η συζήτηση µαζί του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

δεν µπορούν να επιβιώσουν
Φαρµακεία µόνο µε φάρµακα

H +plus card 
δηµιουργεί 

πιστούς πελάτες, 
καθώς από 

τη χρήση της 
απολαµβάνουν 

εκπτώσεις 
και άλλα 

προνόµια.

Φαρµακείο
Γεράσιµου Βλάχου,
Πελοποννήσου 13,

Αγία Παρασκευή,
τηλ.: 210 6006566.

του επαγγέλµατος, τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και γενικά η απα-
ξίωση του φαρµακοποιού ως επαγγελµατία υγείας.

Πόσο σηµαντική έχει αποδειχθεί τελικά η συµ-
µετοχή σας στο δίκτυο της Pharma PLUS και 
τι ρόλο διαδραµατίζει η χρήση της +plus card;
Η συµµετοχή µου στο δίκτυο Pharma PLUS θεωρώ 
ότι είναι επιτυχής, διότι, εκτός από την ενηµέρωση 
σχετικά µε τη γενικότερη κατάσταση στην αγορά, 
υπάρχουν οι συµβουλές των συνεργατών του οµίλου 
που µε βοηθούν να λαµβάνω πιο σωστές αποφάσεις 
στη λειτουργία της επιχείρησής µου. Παράλληλα, η 
+plus card κάνει πιο πιστούς τους πελάτες µου, οι 
οποίοι απολαµβάνουν εκπτώσεις και όλα τα προνό-
µια που προκύπτουν από τη χρήση της.
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Το Πήλιο είναι από τα κατεξοχήν «αρχαία» βουνά 
µας και, σύµφωνα µε τη µυθολογία, η γη των 
Κενταύρων. Η θέση, η οµορφιά του και ο συνδυ-
ασµός του µε τη θάλασσα το κάνουν ιδανικό προ-
ορισµό για την άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν η 
φύση είναι σε οίστρο. Είναι κατάφυτο µε πυκνά 
δάση οξιάς στις κορυφές, µε καστανιές και άλλα 
άγρια και ήµερα δέντρα στο µέσον και µε ελιές 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Tο άσπρο του χιονιού δίνει τη θέση του 
στο άσπρο των ανθών από τις µηλιές, 
τις κερασιές, τις αµυγδαλιές. Αν θέλετε 
να απολαύσετε την άνοιξη, το Πήλιο 
είναι ο κατάλληλος προορισµός.

Πήλιο
Η θερινή κατοικία
των θεών του Ολύµπου

LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουµε τις πατάτες και τις 
κόβουµε σε λεπτές φέτες. Τις 
βάζουµε σε ταψί ή σε γάστρα 
µε λίγο νερό. Τις αλατοπιπε-
ρώνουµε και προσθέτουµε το 
σκόρδο ψιλοκοµµένο και το 
λάδι. Βάζουµε το ταψί σε προ-
θερµασµένο φούρνο στους 180 

βαθµούς για 15 λεπτά. Κόβουµε 
τα µανιτάρια σε χοντρά κοµµά-
τια. Τα προσθέτουµε στο ταψί 
και ανακατεύουµε. Ψήνουµε για 
µισή ώρα, έως ότου γίνουν οι 
πατάτες. Τα τελευταία 5 λεπτά 
ψήνουµε µε ανοικτό καπάκι, για 
να ροδίσουν οι πατάτες.

Εκτέλεση

κοντά στη θάλασσα. Πολύβουοι χείµαρροι και ρυά-
κια κατεβάζουν το νερό από τα χιόνια του βουνού, 
όλο τον χρόνο, ποτίζοντας και δηµιουργώντας ένα 
οργιαστικά πράσινο περιβάλλον, που ακουµπά στο 
βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. 

Το ανατολικό Πήλιο είναι η «άγρια» µεριά του 
γλυκού βουνού, καθώς ξεκινά από τις δασωµένες 
ψηλές κορυφές και καταλήγει στο Αιγαίο, σχη-
µατίζοντας βραχώδη ακτή που κρύβει ονειρεµέ-
νες παραλίες. Οι κύριοι οικισµοί εδώ είναι η Τσα-
γκαράδα και η Ζαγορά. Το δυτικό Πήλιο «βλέπει» 
στον Παγασητικό κόλπο και είναι ήρεµο, γαλήνιο 
και σπαρµένο µε απάνεµες ακρογιαλιές. Φιλοξε-
νεί χωριά επάνω στο βουνό, όπως η Μακρυνίτσα, 
ο Άγιος Γεώργιος και οι Μηλιές, αλλά και κοντά 
στη θάλασσα, όπως η Μηλίνα, η Άφυσσος και τα 
Καλά Νερά.

Συνταγή του 
ξενώνα «Αµανίτα» 
στην Τσαγκαράδα. 
Ένας τρόπος 
να νοστιµίσετε 
τις πατάτες και 
να φτιάξετε 
ένα φαγητό για 
να χορτάσουν 
πολλοί!

Καθαρίζουµε τις πατάτες και τις 
κόβουµε σε λεπτές φέτες. Τις 
βάζουµε σε ταψί ή σε γάστρα 
µε λίγο νερό. Τις αλατοπιπε
ρώνουµε και προσθέτουµε το 
σκόρδο ψιλοκοµµένο και το 
λάδι. Βάζουµε το ταψί σε προ
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ρώνουµε και προσθέτουµε το 
σκόρδο ψιλοκοµµένο και το 
λάδι. Βάζουµε το ταψί σε προ
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Υλικά
άγρια µανιτάρια βωλίτες (γίνεται και µε όποια 
ποικιλία έχουµε ή και 
µε καλλιεργηµένα)
πατάτες
σκόρδο
λάδι

αλάτι, πιπέρι

Μανιτάρια 
με πατάτες 
στον φούρνο



> NΑΝ OPTIPRO ΑΠΟ ΤΗ NESTLÉ

Επαναλανσάρισµα βρεφικών 
γαλάτων NAN

Η Nestlé, παγκόσµιος ηγέτης της βρεφικής διατροφής, επαναλανσάρει 
στην Ελλάδα τη σειρά βρεφικών γαλάτων NAN, που πλέον 
µετονοµάζεται σε NAN OPTIPRO, τονίζοντας έτσι το βασικό 
χαρακτηριστικό της, το οποίο είναι η τεχνολογία επεξεργασίας της 
πρωτεΐνης OPTIPRO της Nestlé, που προσφέρει ένα µοναδικό µείγµα 
πρωτεϊνών µε την κατάλληλη ποιότητα και στην κατάλληλη ποσότητα για 
την ηλικία του παιδιού.

Τα NAN OPTIPRO 2, 3 και 4 περιέχουν την καλύτερη πρωτεΐνη που 
η Nestlé έχει φτιάξει έως τώρα για βρεφικό γάλα, κάτι που δικαιώνει 
την προτίµηση των γονιών παγκοσµίως. Την ίδια στιγµή λανσάρεται στην 
ελληνική αγορά το NAN OPTIPRO 3, σε µεταλλική συσκευασία 800gr., 
το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει την αυξηµένη ζήτηση που παρατηρείται 
τελευταία για µεγάλες και οικονοµικές συσκευασίες, βοηθώντας έτσι 
στον καλύτερο οικονοµικό προγραµµατισµό της οικογένειας.

> CELLUSITE ΑΠΟ ΤΗΝ HEALTH AID

Κατά της κυτταρίτιδας και 
των περιττών τοπικών κιλών

Φυσικός συνδυασµός από επιλεγµένα συστατικά (πράσινο τσάι, 
πιπέρι Καγιέν, µηλόξιδο, λεκιθίνη και φύκια), προσφέρει µοναδική, 
διπλή δράση: Βοηθά να αποµακρυνθούν από τον οργανισµό 
οι τοξίνες, διευκολύνοντας την κυκλοφορία και καταπολεµώντας 
έτσι την κυτταρίτιδα, ενώ παράλληλα προάγει τον µεταβολισµό, 
βοηθώντας στην απώλεια βάρους.
www.pharmacenter.gr

> SENSIAL EAU MICELLAIRE 
DEMAQUILLANTE 3 EN 1 ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA

Nέο προϊόν καθαρισµού

Η Castalia κυκλοφορεί στη σειρά Sensial 
ένα νέο προϊόν έρευνας και ανάπτυξης 
των ερευνητικών εργαστηρίων της. 
Πρόκειται για το προϊόν Sensial 
Eau Micellaire Demaquillante 
3 en 1, ένα διάλυµα καθαρισµού 
και ντεµακιγιάζ –σε µορφή νερού– 
για το πρόσωπο και τα µάτια. Με 
συνδυασµό δραστικών συστατικών 
υψηλής αποτελεσµατικότητας, 
αφαιρεί το µακιγιάζ, ενώ παράλληλα, 
λόγω των ενυδατικών και τονωτικών 
παραγόντων που περιέχει, εξασφαλίζει 
ολιστική προσέγγιση 
στη φροντίδα της επιδερµίδας. 
Είναι κατάλληλο για όλους τους 
τύπους ευαίσθητης επιδερµίδας.

Το Bodylean CLA Plus (30tabs 
& 30caps), σε συνδυασµό µε ισορ-
ροπηµένη διατροφή και ελαφριά 
άσκηση, είναι ένας φυσικός τρό-
πος να πετύχετε ιδανικές αναλογίες 
χωρίς χαλάρωση και περιττά κιλά, 
καθώς µετατρέπει το λίπος 
σε µυϊκό ιστό.
Κάψουλες: Συζευγµένο Λινο- 
λεϊκό Οξύ, που διασπά τα λίπη και 
τα µετατρέπει σε ενέργεια, εµποδί-
ζοντας την αποθήκευσή τους στον 
οργανισµό.
Ταµπλέτες: Με αµινοξέα που 
µεταβολίζουν τα λίπη, πράσινο τσάι 
για καλύτερες καύσεις, συνένζυµο 
Q10 για την παραγωγή ενέργειας 
και χρώµιο για τον περιορισµό της 
όρεξης και της επιθυµίας για γλυκά. 
www.pharmacenter.gr

>LITINAS ALOE

H Σταµατίνα Τσιµτσιλή Πρόσωπο 
της Litinas Aloe για το 2016

Βασική επιθυµία και επιδίωξη της εταιρείας ήταν το πρόσωπο 
καµπάνιας της Litinas Aloe για το 2016 να είναι χαρούµενο, αγαπητό 
και ευχάριστο, γεµάτο ζωντάνια και θετική ενέργεια, χαρακτηριστικά 
που συγκεντρώνει η Σταµατίνα µας στο έπακρο. Η συνεργασία 
περιλαµβάνει και τη συµµετοχή της στα νέα τηλεοπτικά σποτ, µε σκοπό 
την ανάδειξη των ιδιοτήτων του πόσιµου τζελ στους καταναλωτές, στο 
πλαίσιο της µεγάλης τηλεοπτικής καµπάνιας που ετοιµάζει η Litinas 
Aloe και η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει µέχρι τα µέσα Απριλίου. 

> SLIM DESIGN ΑΠΟ ΤΗΝ ELANCYL  

Αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα 
κατά της κυτταρίτιδας σε 7 ηµέρες

Ακόµη πιο κοντά στις γυναίκες, τα Εργαστήρια 
Elancyl µπαίνουν σε µια νέα διάσταση και 
αποκαλύπτουν µια επιστηµονική ανακάλυψη που 
θα φέρει την επανάσταση στη µάχη κατά της 
κυτταρίτιδας. Μετά από 10 χρόνια έρευνας 
τα Εργαστήρια Elancyl λανσάρουν το Slim 
Design µε [Σύµπλεγµα Καφεΐνης]3D, ικανό να 
στοχεύσει στην αρχιτεκτονική της κυτταρίτιδας 
σε 3 διαστάσεις. Πρόκειται για µια καινοτοµία 
µε πρωτοποριακά συµπυκνωµένα δραστικά 
συστατικά, που αλληλοσυµπληρώνονται στη 
µάχη κατά της κυτταρίτιδας. Ο µοναδικός 
συνδυασµός µε [Σύµπλεγµα Καφεΐνης]3D είναι 
η πρώτη αγωγή που µπορεί να καταπολεµήσει 
απευθείας τη σκλήρυνση των ιστών και να 
εγγυηθεί ορατή λείανση της όψης φλοιού 
πορτοκαλιού. Περιλαµβάνει εξαιρετικά συστατικά: 
Κισσό, Καφεΐνη και για πρώτη φορά Σαλάσια, 
ένα µοναδικό φυτικό συστατικό που δρα 
απευθείας κατά της σκλήρυνσης του ινώδους 
ιστού που περιβάλλει τα λιποκύτταρα, ενός από 
τους βασικούς υπεύθυνους στη δηµιουργία της 
όψης φλοιού πορτοκαλιού. Αποτέλεσµα; Λείο και 
σφριγηλό δέρµα, απαλλαγµένο και από την πλέον 
επίµονη κυτταρίτιδα. Μια εφαρµογή το πρωί είναι 
αρκετή για 24ωρη αποτελεσµατικότητα.

> BODYLEAN CLA PLUS ΑΠΟ ΤΗΝ HEALTH AID

Λεπτό & σφριγηλό σώµα

LINKED WHAT’S NEW

Αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα 
κατά της κυτταρίτιδας σε 7 ηµέρες
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πορτοκαλιού. Περιλαµβάνει εξαιρετικά συστατικά: 

ιστού που περιβάλλει τα λιποκύτταρα, ενός από 
τους βασικούς υπεύθυνους στη δηµιουργία της 
όψης φλοιού πορτοκαλιού. Αποτέλεσµα; Λείο και 
σφριγηλό δέρµα, απαλλαγµένο και από την πλέον 
επίµονη κυτταρίτιδα. Μια εφαρµογή το πρωί είναι 

> WORTS ΝΟ7 ΑΠΟ ΤΗΝ JOHNNOA

Σιρόπι για τις αρθρώσεις 
που κάνει τις κινήσεις 
παιχνίδι!
Σύµµαχος στα προβλήµατα των αρθρώσεων, στη µείωση του πόνου, 
σε περιπτώσεις τενοντίτιδας και στη συνολική καλή κατάσταση των 
οστών και των αρθρώσεων είναι το Σιρόπι Υγείας Worts Νο7. 
Κατάλληλο για αρθρώσεις, µε έναν συνδυασµό συστατικών που 
ενδείκνυνται για τα καλύτερα αποτελέσµατα, όπως κολλαγόνο, 
υαλουρονικό οξύ, MSM, χονδροϊτίνη και γλυκοζαµίνη. Εξασφαλίζει 
αυξηµένη απορρόφηση, λόγω της βιταµίνης C, και προσφέρει γρήγορη 
και αποτελεσµατική ανακούφιση από τα προβλήµατα των αρθρώσεων!
www.johnnoaworts.com 
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