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EDITORIAL

Αγαπητοί αναγνώστες,
Σας καλωσορίζουμε στο φθινοπωρινό τεύχος του «Pharma PLUS Link», του περιοδικού του αγαπημένου σας Δικτύου φαρμακείων!
Απόψε φθινοπώριασε
και τ’ όνειρο ξεθώριασε.
Καρδιά μου, κάνε υπομονή,
κι ο ήλιος θα ξαναφανεί…
(Από το γνωστό ποίημα του Νίκου Γκάτσου.)

Στέλιος Μουσαμάς
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS

Μπορεί το φθινόπωρο να μην είναι η «ιδανική» εποχή για όνειρα, είναι όμως η εποχή της ανασυγκρότησης και της υλοποίησης των ονείρων, αλλά και των στόχων του καλοκαιριού.
Βέβαια, στη χώρα μας αυτή την εποχή, συνήθως, ο ήλιος εξακολουθεί να κυριαρχεί σε έναν γαλάζιο
ουρανό, ενώ οι παραλίες δεν έχουν ακόμη ερημώσει. Όμως, η σταδιακή επιστροφή των παραθεριστών
στην πόλη, η εκκίνηση της νέας σχολικής χρονιάς, η ημέρα που ολοένα και μικραίνει, όλα μας δίνουν το
στίγμα ότι το φθινόπωρο είναι εδώ.
Είτε είστε ακόμη σε παραλία, και αρνείστε πεισματικά να αποχωριστείτε την καλοκαιρινή ραστώνη, είτε
ετοιμάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά, στο τεύχος μας, στην ενότητα της Υγείας το βασικό θέμα είναι
αφιερωμένο στα συμπληρώματα διατροφής για ενέργεια, τα οποία μετά το καλοκαίρι είναι αναγκαία
για την «επαναρρύθμιση» του οργανισμού μας. Το άρθρο επιμελήθηκε ο φαρμακοποιός μας από την
Κατερίνη, Δημήτρης Μαρινόπουλος. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον θα βρείτε, επίσης, το άρθρο για τα αυτοάνοσα νοσήματα, που προσβάλλουν πλέον το 5-8% του πληθυσμού. Διαβάστε ακόμη συμβουλές για τη
διαχείριση του θυμού, που για όσους το πετύχουν αποτελεί ένα χρήσιμο προσόν την εποχή που ζούμε,
και μην παραλείψετε το άρθρο που αφορά τα κατοικίδια και τις σχέσεις στοργής που δημιουργούν με
μικρούς και μεγάλους.

Ιδιοκτήτρια Εταιρεία
Α.Ε.
Μέλος του Ομίλου

Οδός Αγίας Μαρίνας,
Τ.Θ.: 59, Τ.Κ.: 19002, Παιανία Αττικής
Tηλ.: 210 6691804, fax: 210 6691819
e-mail: pharmaplus@lavipharm.com
URL: www.pharmapluspharmacies.gr
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Στην ενότητα της ομορφιάς, τα «Συν της Ομορφιάς», δηλαδή τα κατάλληλα για την εποχή συμπληρώματα που αφορούν την «ομορφιά εκ των έσω», αποτελούν το βασικό θέμα. Βρείτε, επίσης, άρθρα για
την περιποίηση των μαλλιών και τη φροντίδα του σώματος, ενώ μην παραλείψετε να ενημερωθείτε για
τα trends της εποχής στον χώρο του μακιγιάζ.
Τέλος, στα νέα της Pharma PLUS ανακαλύψτε πρώτοι τις νέες προωθητικές ενέργειες του Δικτύου και
διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Θάνου Τσιότσιου, ο οποίος διατηρεί δύο (2) φαρμακεία Pharma PLUS στην πόλη του Βόλου.
Καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Pharma PLUS τρία (3) νέα φαρμακεία: ένα στην περιοχή της Καλαμαριάς
στη Θεσσαλονίκη, ένα στη φιλόξενη πόλη της Δράμας και ένα στο όμορφο νησί της Χίου. Σύντομα θα
είναι έτοιμα να σας υποδεχθούν, με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα φαρμακείο Pharma PLUS.
Στα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS, τα αγαπημένα σας φαρμακεία, έχουμε ως βασικό στόχο 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. Μαζί
με το «Pharma PLUS Link» θα βρείτε δωρεάν και το νέο τεύχος του ενθέτου «Φαρμακείο – Σημείο Φροντίδας» με συμβουλές για σημαντικά θέματα υγείας που μπορεί να σας απασχολούν.
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.
Καλό φθινόπωρο και καλή επανεκκίνηση στους στόχους σας!
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Τα νέα προϊόντα της αγοράς.

Τα σχόλιά σας είναι
σημαντικά για εμάς
και λαμβάνονται
υπόψη στη διαμόρφωση κάθε
τεύχους. Mπορείτε να στέλνετε
τις απόψεις και
τις παρατηρήσεις
σας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός Αγίας
Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία,
Αττική (υπόψη τμήματος Marketing),
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
pharmaplus@lavipharm.com.
Aθήνα: Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί ● τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση)
210.9641.162 ● fax: 210.9600.954 ● e-mail: info@health-plus.gr ● web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Μακρυγιάννη 42, 57001, Θέρμη ● τηλ./fax: 2310.540575
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Αντιπρόσωπος Κύπρου: IAMA Pharmaceuticals Ltd ● τηλ.: 2520.9500

Η ΑΠΟΨΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:
Γράφει ο
φαρμακοποιός του
Δικτύου Pharma
PLUS Δημήτρης
Μαρινόπουλος
στην Κατερίνη.

Συμπληρώματα
για ενέργεια

Το καλοκαίρι τελείωσε και η επιστροφή στην καθημερινή ρουτίνα είναι πλέον πραγματικότητα. Αφήνουμε πίσω την ξεγνοιασιά και το χαλαρό πρόγραμμα
με τις βόλτες και τα μπάνια, και προετοιμαζόμαστε
για το δυναμικό ξεκίνημα μίας ακόμη χρονιάς με
υποχρεώσεις και απαιτητικό πρόγραμμα.
Ο οργανισμός θέλει τον χρόνο του για να «επαναρρυθμιστεί» στις απαιτήσεις του χειμώνα. Ευτυχώς, στην προσπάθεια αυτή έχουμε τους κατάλληλους συμμάχους, τα συμπληρώματα διατροφής.
Οι επιλογές είναι πολλές και ο καθένας μπορεί να
βρει το συμπλήρωμα διατροφής που του ταιριάζει.
Με τη συμβουλή και την καθοδήγηση του φαρμακοποιού μας, και σε συνεννόηση με τον γιατρό μας
–όταν χρειάζεται–, μπορούμε να πάρουμε κάποιο
συμπλήρωμα διατροφής που θα ρυθμίσει το βιολογικό μας ρολόι ευκολότερα και γρηγορότερα,
ενόψει του απαιτητικού φθινοπώρου και του
δύσκολου χειμώνα.

Πώς θα ανεβάσουμε τα επίπεδα της ενέργειάς μας
τώρα που πρέπει να επαναρρυθμίσουμε τα «ρολόγια»
μας και να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα.
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Πολυβιταμίνες
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Μια σύγχρονη
επιδημία.
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Ξεκινώντας με τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας, σίγουρα μια πολυβιταμίνη θα μπορούσε
να μας δώσει την τόνωση που χρειαζόμαστε και να
ξυπνήσει τον οργανισμό μας, ώστε να επανέλθει σε
«πλήρη λειτουργία». Σε περίπτωση που θα θέλαμε
το κάτι παραπάνω, η πολυβιταμίνη θα μπορούσε να
συνδυαστεί με Ginseng και Q10, για να μας δώσει
μια έξτρα τόνωση και λίγο μεγαλύτερη αντοχή.
Σε περίπτωση ασθενών που έχουν έντονο
πρόβλημα με τον θυρεοειδή και θα ήθελαν να
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αποφύγουν μια πολυβιταμίνη που περιέχει έστω
και λίγο ιώδιο, η λύση βρίσκεται στο σύμπλεγμα
βιταμινών Β (Β-Complex).
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι απαραίτητες σε πολλά στάδια του μεταβολισμού, ο οποίος
μας δίνει την τόνωση, καθώς και μια ισορροπία στο
νευρικό σύστημα, που είναι απαραίτητη σε όλους,
ειδικά στην απότομη αλλαγή συνθηκών.

Για απαιτητικά προγράμματα
Ας περάσουμε τώρα σε εκείνους για τους οποίους
το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα και είναι πολύ απαιτητικό. Γι’ αυτούς λοιπόν που θέλουν άμεσα αποτελέσματα, ένα boost ενέργειας, για να μπορέσουν να
αντεπεξέλθουν στο πρόγραμμά τους, η λύση είναι

Η Rhodiola είναι
ένα βότανο που
προσαρμόζεται
στις ανάγκες
του οργανισμού
και τον βοηθά
να αντεπεξέλθει
στο στρες.

συμπλέγματος Β, αμινοξέα και λεκιθίνη (neuronutrients), που ενισχύουν το νευρικό σύστημα, τη
μνήμη και τις εγκεφαλικές λειτουργίες.

Για το άγχος
Οι επιλογές δεν σταματούν εδώ, αφού υπάρχουν
προτάσεις και για όσους ασκούν πιεστικό επάγγελμα, που τους αγχώνει και τους πιέζει σωματικά
και ψυχικά, δημιουργώντας τους έντονο αίσθημα
άγχους και πίεσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται το σύμπλεγμα βιταμινών Β, όπως αναφέραμε
και παραπάνω, σε συνδυασμό με τη χολίνη και την
ινοσιτόλη, καθώς επίσης και φόρμουλες που βοηθούν τόσο στη διαχείριση του άγχους όσο και στην
πνευματική κόπωση, που μπορεί να προκύψει από

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
κάποιο σκεύασμα αμινοξέων για λίγες μέρες, για
να ξυπνήσει ο οργανισμός και για να τους δώσει
άμεσα την ενέργεια που χρειάζονται.
Μία άλλη επιλογή για άμεση τόνωση και ενέργεια είναι τα σκευάσματα που περιέχουν καφεΐνη, τα
οποία υπόσχονται άμεση ενδυνάμωση, αλλά πρέπει
να λαμβάνονται με προσοχή και να αποφεύγονται
από όσους έχουν κάποιο θέμα με την καρδιά (π.χ.
αρρυθμία) ή με την πίεση. Για τον λόγο αυτό, όπως
αναφέραμε και παραπάνω, είναι απαραίτητη η συμβουλή του φαρμακοποιού μας, ο οποίος γνωρίζει
την κατάσταση της υγείας μας, τα φάρμακα που
λαμβάνουμε και το ιστορικό μας.

Πνευματική εργασία: Μαθητές,
φοιτητές
Για όλους όσων η εργασία είναι πνευματική και έχει
ιδιαίτερες απαιτήσεις, όσον αφορά τη σκέψη και τη
συγκέντρωση, υπάρχει η κατάλληλη επιλογή. Το
ίδιο ισχύει και για μαθητές, κυρίως λυκείου, όπου οι
απαιτήσεις είναι μεγάλες, καθώς και για φοιτητές. Σε
αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να επιλέξουμε ένα
σκεύασμα με ωμέγα-3 λιπαρά, π.χ. μουρουνέλαιο,
που περιέχει και τις βασικές βιταμίνες, ή κάποιο άλλο
που περιέχει μόνο τα συγκεκριμένα «καλά» λιπαρά,
τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία της
καρδιάς και τη σωστή εγκεφαλική λειτουργία.
Μία ακόμη καλή επιλογή είναι η διατροφική φόρμουλα που θα περιέχει βότανα όπως το Gingko
Biloba, που βοηθά στη μικροκυκλοφορία του εγκεφάλου και ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση,
αλλά θέλει προσοχή από όσους λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, σε συνδυασμό με βιταμίνες του
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μια απαιτητική και ψυχοφθόρα εργασία. Μια εξαιρετική επιλογή είναι η Rhodiola, ένα προσαρμογόνο
βότανο, που προσαρμόζεται στις ανάγκες του οργανισμού και τον βοηθά να ανταποκριθεί στο στρες,
που οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως η κόπωση
και η ψυχολογική πίεση, αλλά και να προλάβει την
εμφάνιση συμπτωμάτων που οφείλονται στο άγχος.

Για την πρόληψη των ιώσεων
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον «σύμμαχό» μας
στην πρόληψη ιώσεων και κρυολογημάτων, που
είναι συχνό φαινόμενο τις πρώτες «στενάχωρες»
ημέρες της δουλειάς, τη βιταμίνη C, ή κάποια φόρμουλα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, που
θα πρέπει να μας συντροφεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου. Έτσι, θα προφυλαχθούμε από
τις ασθένειες, την ταλαιπωρία και τα έξοδα σε γιατρούς και φάρμακα!

Αυτοάνοσα είναι τα νοσήματα κατά τα οποία ο οργανισμός στρέφεται εναντίον των δικών του ιστών
και οργάνων, αναγνωρίζοντάς τα ως εχθρικά. Ανάλογα, εάν αφορούν ένα ή πολλά όργανα και συστήματα, διακρίνονται σε οργανοειδικά και συστηματικά. Προσβάλλουν το 5-8% του πληθυσμού, πιο
συχνά τις γυναίκες.
Αν και η επιστήμη έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, ικανοποιητική απάντηση για τα αίτια που προκαλούν αυτή τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος δεν έχει
δοθεί. Σίγουρα πρόκειται για πολυπαραγοντική αιτιολογία: Λοιμώξεις από συγκεκριμένους ιούς και
βακτήρια, η κληρονομικότητα, το ορμονικό προφίλ των ασθενών και η χρήση κάποιων φαρμάκων
φαίνεται να παίζουν ρόλο σε ορισμένα από αυτά.
Και, όπως συμβαίνει με όλα τα νοσήματα, το στρες
ενοχοποιείται ως παράγοντας εμφάνισης της αυτοάνοσης νόσου αλλά και της έξαρσής της.

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
Πήρε το όνομά της από τον Ιάπωνα γιατρό που
την περιέγραψε πρώτος το 1912. Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στον θυρεοειδή αδένα, με
στόχο να τον καταστρέψει (αρκετές φορές, μάλιστα,
τα καταφέρνει). Στα πρώιμα στάδια της νόσου, τα
συμπτώματα είναι ήπια. Με τον καιρό όμως γίνονται
έντονα: ανεξήγητη αύξηση του σωματικού βάρους,
κόπωση, υπέρταση, δυσκοιλιότητα, αίσθημα παλμών,
πόνους στους μυς και στις αρθρώσεις, κατάθλιψη και

Δεν υπάρχει ίαση της ασθένειας, αλλά αντιμετώπιση των συμπτωμάτων με θεραπευτική αγωγή, η
οποία, εκτός από φάρμακα, μπορεί να περιλαμβάνει
και φυσικοθεραπεία για τη βελτίωση της κινητικότητας του ασθενούς. Αν και η πρόοδος της επιστήμης
έχει βοηθήσει σημαντικά στην ποιότητα ζωής των
ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, ένα ποσοστό
εμφανίζει επώδυνες εξάρσεις της νόσου, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να απέχουν κάποια διαστήματα
από τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Ψωρίαση
Χρόνια φλεγμονώδης και αυτοάνοση δερματοπάθεια που προσβάλλει την επιδερμίδα, και γι’ αυτό
συχνά προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα στον
ασθενή. Αφορά το 1-3 % του πληθυσμού παγκοσμίως, χτυπά συνήθως στη νεαρή και μέση ηλικία
και αφορά εξίσου γυναίκες και άνδρες. Η επιδερμίδα
του ασθενούς αντικαθίσταται πιο γρήγορα απ’ ό,τι
συμβαίνει στο φυσιολογικό δέρμα, με αποτέλεσμα
την υπερκεράτωση, δηλαδή την πάχυνσή της, που
προκαλεί κνησμό ή και αίσθημα καύσου. Το σημείο
εμφανίζει «πλάκες», συνήθως στους αγκώνες και
τα γόνατα, αλλά και σε άλλα μέρη του σώματος,
όπως το τριχωτό της κεφαλής, τα νύχια, οι παλάμες και τα πέλματα, ακόμη και τα γεννητικά όργανα.

Ψωριασική αρθρίτιδα
Σχετίζεται με την ψωρίαση, καθώς υπολογίζεται ότι το 40% των ψωριασικών ασθενών θα

Επικοινωνήστε
• Ελληνικό Ίδρυμα
Ρευματολογίας:
elire.gr
• Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού
Αγώνα, Γραμμή
Ψυχολογικής
Υποστήριξης:
τηλ.: 210 8237302.
• Ιατρείο Ψωρίασης
του Νοσοκομείου
«Ανδρέας Συγγρός»:
psoriasi.gr
• Πανελλήνιος
Σύλλογος Ασθενών
με Ψωρίαση και
Ψωριασική Αρθρίτιδα:
epidermia.gr
• Σύλλογος Ασθενών
ΙΗΣΩ με Αυτοάνοσα
Εκφυλιστικά
και Μεταβολικά
Νοσήματα: iiso.gr
• Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού Αγώνα
(EΛ.Ε.ΑΝ.Α.):
arthritis.org.gr
• Ελληνική Κοινότητα Θυρεοειδίτιδας
Hashimoto:
hashimoto.gr

εμφανίζουν αναιμία, πυρετό, πονοκέφαλο, μυοσκελετικούς πόνους, οιδήματα στα πόδια και τα
χέρια και άλλα συμπτώματα. Χαρακτηριστικό είναι
και το εξάνθημα σε σχήμα πεταλούδας, που απλώνεται στη μύτη και τα μάγουλα του ασθενούς.
Ο Σ.Ε.Λ. μπορεί να «κρύβεται» για μεγάλα χρονικά διαστήματα και δεν είναι λίγοι οι ασθενείς
που νιώθουν καθ’ όλα υγιείς, όπως η ηθοποιός και
τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, η οποία το 2015
ανακοίνωσε τη μάχη της με τη νόσο, ενώ ήταν
όμορφη και λαμπερή.

Σύνδρομο Sjögren
Προφέρεται «Σγιόγκρεν» και είναι το όνομα του
Σουηδού οφθαλμίατρου που περιέγραψε πρώτος
το σύνδρομο το 1933. Οι οφθαλμίατροι είναι οι
γιατροί που πιο συχνά υποψιάζονται το αυτοάνοσο αυτό νόσημα, που κυριολεκτικά «στεγνώνει» τους βλεννογόνους, μειώνοντας την έκκριση
δακρύων και σάλιων ή και κολπικών υγρών. Οι
ασθενείς, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, φτάνουν στον γιατρό παραπονούμενοι συνήθως για
ξηροφθαλμία ή ξηροστομία. αλλά και για κόπωση
και πόνους στο σώμα, πόνο κατά τη σεξουαλική
επαφή και δυσκαταποσία ως απόρροια της ξηροστομίας.
Η ξηροφθαλμία, η ξηροστομία και η ξηρότητα
του κόλπου αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
και η ποιότητα ζωής του ασθενούς διατηρείται
σε ικανοποιητικά επίπεδα.

ΥΓΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟ

Αυτοάνοσα
Μια σύγχρονη
επιδημία
ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα αυτοάνοσα νοσήματα
δείχνουν προτίμηση στο «ωραίο φύλο», αλλά
ταλαιπωρούν και πολλούς άνδρες.
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άλλα. Όταν γίνει η διάγνωση, ο ασθενής θα λάβει
«θεραπεία υποκατάστασης», δηλαδή θυροξίνης. Οι
ασθενείς με Hashimoto «ρυθμίζονται» εύκολα και
τα συμπτώματα υποχωρούν σύντομα. Στις εγκύους συνιστάται έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, καθώς ο κίνδυνος αποβολής, πρόωρου
τοκετού αλλά και άλλων επιπλοκών είναι μεγάλος.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Σε αυτή την επίσης «φιλική στις γυναίκες» φλεγμονώδη νόσο, το ανοσοποιητικό σύστημα προσβάλλει
τις αρθρώσεις. Δάχτυλα, καρποί, αγκώνες, γόνατα,
αστράγαλοι και γοφοί είναι τα σημεία που δέχονται
σφοδρές επιθέσεις στις εξάρσεις της νόσου, η οποία
εμφανίζεται με πόνο και οίδημα των αρθρώσεων
και πρωινή δυσκαμψία. Ο γιατρός θα θέσει τη διάγνωση με τη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση
και τον κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο.

εκδηλώσουν στην πορεία ψωριασική αρθρίτιδα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, για να εμφανιστεί
η ψωριασική αρθρίτιδα, πρέπει να προϋπάρχει η
ψωρίαση. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν συμπτώματα στο δέρμα και τα νύχια, αλλά τα κύρια
συμπτώματα αφορούν τον πόνο στις αρθρώσεις,
τη δυσκαμψία και το οίδημα στα δάχτυλα. Όπως
και η ψωρίαση, η ψωριασική αρθρίτιδα ελέγχεται
σήμερα με ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Αυτοάνοσα είναι τα νοσήματα στα οποία ο
οργανισμός στρέφεται εναντίον των δικών του
ιστών και οργάνων, αναγνωρίζοντάς τα ως εχθρικά.

Συστηματικός Ερυθηματώδης
Λύκος (ΣΕΛ)
Ο λύκος είναι μια μάλλον «γυναικεία» υπόθεση,
καθώς η αναλογία γυναικών και ανδρών ασθενών
είναι 10 προς 1. Από τα πιο επιθετικά αυτοάνοσα
νοσήματα, καταστρέφει όργανα και συστήματα
του οργανισμού, όπως τα νεφρά, οι πνεύμονες,
το νευρικό σύστημα και η καρδιά. Οι ασθενείς
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Όταν τα
βλέπεις...

κόκκινα
ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Η διαχείριση του θυμού στηρίζεται πρώτα
στην κατανόηση του εαυτού μας.

Η αδικία θυμώνει
Ο θυμός είναι ένα σύνθετο συναίσθημα. Πιο συχνά,
είναι μια συναισθηματική αντίδραση στο υποκειμενικό αίσθημα της αδικίας: Θυμώνουμε επειδή νιώθουμε –ή πράγματι είμαστε– αδικημένοι. Η δουλειά,
η οικογένεια, ο σύντροφος, οι φίλοι, όλοι μπορεί να
μας αδικήσουν. Και αυτό είναι εξοργιστικό.
Επίσης, η ρίζα του θυμού συχνά βρίσκεται στις
προσδοκίες που έχουν άλλοι για εμάς: η κοινωνική
τάξη, το πολιτισμικό πλαίσιο, το όραμα των γονιών
μας, ακόμη και το φύλο μας. Αυτή η κατάσταση είναι
πηγή έντασης και θυμού, καθώς βλέπουμε διαρκώς
εμπόδια και αδικίες στον δρόμο προς την επίτευξη
στόχων που δεν έχουν τεθεί από εμάς.
Την επόμενη φορά που θα νιώσετε έτσι, βρείτε
τον χρόνο να αξιολογήσετε την κατάσταση ενόσω
είστε ψύχραιμοι, μην περιμένετε να σας πνίξει το
δίκιο, δηλαδή να σας κυριεύσει ο θυμός. Συζητήστε με εκείνους που θεωρείτε υπεύθυνους για τη σε
βάρος σας αδικία και αγωνιστείτε για τη δικαίωσή
σας. Ακόμη κι αν δεν δικαιωθείτε, θα έχετε εκτονώσει κάποια δυσάρεστα συναισθήματα.

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Είμαστε γενετικά «προικισμένοι» με τον θυμό,
καθώς είναι ένα συναίσθημα απαραίτητο για την
επιβίωσή μας. Δίχως τον θυμό δεν θα μπορούσαμε να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε, να διεκδικήσουμε. Ο θυμός μπορεί να γίνει σύμμαχός μας
στον αγώνα μας για μια καλύτερη ζωή, λειτουργώντας όχι ως ανασταλτικός παράγοντας, αλλά
ως κινητήρια δύναμη.
Θυμώνω σημαίνει αντιδρώ σε μια κατάσταση
που με φέρνει σε δύσκολη θέση. Ακούγοντας τον
θυμό μας, αφουγκραζόμαστε τον εαυτό μας. Για
να το επιτύχουμε αυτό, δεν πρέπει να φτάσουμε
στην κορύφωση του θυμού, την έκρηξη. Υπάρχει
μια κλιμάκωση συναισθημάτων πριν φτάσουμε από
την απλή ενόχληση στην απώλεια του ελέγχου. Το
άγχος, η ένταση, η απογοήτευση, η μνησικακία,
η δυσαρέσκεια που φέρνουν οι ματαιώσεις και
η εχθρότητα ανήκουν στο φάσμα του θυμού και
πρέπει να αναγνωρίζονται πρώιμα, προκειμένου
να διαχειριστούμε εγκαίρως τη δυσφορία μας. Το
να αποφεύγουμε τον θυμό έχει ως αποτέλεσμα να
χτίζουμε μέσα μας ένα ακόμη μεγαλύτερο κύμα,
το οποίο με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσει σε ισχυρότερη έκρηξη με την επόμενη παραμικρή αφορμή.
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Ο θυμός
κάνει κακό
στην υγεία
Η επίδραση του
µόνιµου θυµού στη
σωµατική υγεία
είναι ιδιαίτερα
αρνητική. Αυξάνει
τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο, και συνεπώς
τις πιθανότητες
προσβολής από
εµφράγµατα
και εγκεφαλικά
επεισόδια. Εάν
δεν µπορείτε να
διαχειριστείτε τον
θυµό σας, ζητήστε τη
βοήθεια ενός ειδικού
ψυχικής υγείας, που
θα σας βγάλει από τη
σκοτεινή σπηλιά του
δυσάρεστου αυτού
συναισθήµατος
στο φως.

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά
Οι εκρήξεις θυμού μοιάζουν με αυτές των ηφαιστείων. Η ενέργεια συγκεντρώνεται και απεγκλωβίζεται εντυπωσιακά, με τη λάβα να κάνει στάχτη
τα πάντα στο πέρασμά της: φιλίες, επαγγελματικές
συμφωνίες, έρωτες. Αν φτάνετε στο χείλος του
γκρεμού, πάρτε τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας
για την πτώση σας:
• Εκλογικεύστε την κατάσταση. Σκεφτείτε τις
συνέπειες του ξεσπάσματος και πάρτε μια βαθιά
ανάσα.
• Θυμηθείτε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
που είχατε χάσει τον έλεγχο, μετανιώσατε πικρά
και υποσχεθήκατε στον εαυτό σας να μην παρασύρεστε από τον θυμό σας.
• Μη συναναστρέφεστε ανθρώπους που σας
φτάνουν στα άκρα. Υπάρχουν εριστικά άτομα που
επιδιώκουν τον καβγά για τον καβγά.
• Πιείτε ένα (μόνο) ποτήρι κρασί. Λίγη ποσότητα
από το –χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ– ποτό
ευφραίνει την καρδιά. Προσοχή, όμως, γιατί το λίγο
παραπάνω αυξάνει το αίσθημα της αδικίας και, σε
συνδυασμό με τη νευρικότητα και τον παραλογισμό που μπορεί να προκαλέσει, οδηγεί σε ανεξέλεγκτες εκρήξεις.

• Φύγετε από το πεδίο της μάχης. Στη ζωή μας,
όπως και στις αίθουσες των δικαστηρίων, κάποιες
υποθέσεις δεν είναι διαχειρίσιμες. Αν βλέπετε ότι
στο βάθος υπάρχει αδιέξοδο, μην αναλώνεστε σε
άκαρπες συζητήσεις, που θα σας κάνουν να χάσετε
την ψυχραιμία σας.

Το χρήσιμο ημερολόγιο
Αν διανύετε μια «θυμωμένη περίοδο», καταγράφετε
σε ένα ημερολόγιο τα πάντα γύρω από τον θυμό
σας, προκειμένου να αναγνωρίσετε υποκειμενικές ή
αντικειμενικές καταστάσεις αδικίας, να αξιολογήσετε
ανθρώπους και σχέσεις, να συνειδητοποιήσετε αν
κάποιες αρχές και αξίες με τις οποίες μεγαλώσατε
σας οδηγούν σε αντιπαραθέσεις, και να κατονομάσετε εντέλει τον «υπεύθυνο». Τι σας έφερε σε αυτή
την κατάσταση; Ήταν τα λόγια που ειπώθηκαν πικρά
ή μήπως το νόημα που εσείς δώσατε σε αυτά; Ποια
ήταν η ψυχική και νοητική σας κατάσταση πριν από
την έκρηξη; Είστε το τελευταίο διάστημα σε κακή
διάθεση; Μήπως είστε υπερβολικά κουρασμένοι; Η
μελαγχολία και η κατάθλιψη συνδέονται με τον θυμό.
Σημειώστε στοιχεία και για τη σωματική σας υγεία.
Οποιοδήποτε νόσημα, από μια απλή ίωση μέχρι μια
σοβαρή πάθηση, επιτείνει το αίσθημα του θυμού.

Το να
αποφεύγουμε
τον θυμό έχει
ως αποτέλεσμα
να χτίζουμε
μέσα μας
ένα ακόμη
μεγαλύτερο
κύμα, το οποίο
με μαθηματική
ακρίβεια θα
μας οδηγήσει
σε μεγαλύτερη
έκρηξη με
την επόμενη
παραμικρή
αφορμή.

Κάντε ειρήνη
Συχνά θυμώνουμε επειδή εμείς οι ίδιοι έχουμε δώσει
περιθώρια καταπάτησης του χώρου και έλλειψης
σεβασμού του χρόνου μας. Εκείνοι που καταφεύγουν
σε ειδικούς ψυχικής υγείας συνειδητοποιούν την αξία
της έκφρασης του θυμού – όχι να επιτίθενται, αλλά
να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, για να πουν
δυνατά τα «όχι» τους και να θέσουν τα όριά τους.
Προκειμένου να διαχειριστείτε τον θυμό σας,
μπείτε σε μια περίοδο ανακωχής με τους γύρω σας,
αλλά και με τον εαυτό σας. Μην τα ρίχνετε όλα στους
άλλους. Οι θρησκευόμενοι φαίνεται να είναι λιγότερο
θυμωμένοι. Ένας λόγος είναι ότι θεωρούν πολλές από
τις προκλήσεις της ζωής θεόσταλτες και τις υπομένουν με καρτερία. Ο άλλος λόγος είναι ότι, στα αλήθεια, επιθυμούν να κάνουν ειρήνη με όλους και όλα.
Επίσης, μην περιμένετε να απαλλαγείτε από τον
θυμό μέσα από τις ενέργειες των άλλων, καθώς
δεν θα μάθετε ποτέ να διαχειρίζεστε οποιαδήποτε
κρίση στη ζωή σας. Για να έχετε τον έλεγχο της
κατάστασης, πρέπει να «δουλέψετε» με τον εαυτό
σας. Πίσω από έναν διαρκώς θυμωμένο άνθρωπο
κρύβεται ο ανώριμος εαυτός του, που αποφεύγει να
πάρει τα ηνία της δικής του ζωής και νιώθει διαρκώς διωκόμενος από τους άλλους.
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Τo απόλυτο όπλο
στη μάχη με τις ψείρες
... Nέο πρωτοποριακό προϊόν
για την αντιμετώπιση
της ψείρας και της κόνιδας
με μία μόνο χρήση!
σε 10 λεπτά!



Βασισμένο στο φυσικό ενεργό
συστατικό «Neem-extract»




100% αποτελεσματικό
(μελέτες in-vitro & in-vivo)

Εξοντώνει τις ψείρες και τα αυγά
τους με μία μόνο χρήση
Κλινικά και δερματολογικά ελεγμένο.
Διατίθεται σε συσκευασία των 100ml

Κάθε χρόνο πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πρόβλημα με
τις ψείρες. Οι ψείρες είναι αβλαβή παράσιτα, τα οποία ρουφούν αίμα από το τριχωτό της
κεφαλής. Πολλαπλασιάζονται ραγδαία γεννώντας πολλά αυγά (κόνιδες) και μεταφέρονται
πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ιδιαίτερα στα παιδιά σχολικής ηλικίας, λόγω συχνής
επαφής. Η παρουσία τους προκαλεί έντονη φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής, ωστόσο το
ξύσιμο μπορεί να προκαλέσει βακτηριακές μολύνσεις.

Τι είναι το LICENER Single Treatment;
Το LICENER Single Treatment είναι ένα ήπιο σαμπουάν, εύκολο στη χρήση, το οποίο
εξαλείφει ψείρες και κόνιδες με μία μόνο εφαρμογή για 10 λεπτά.







Δεν περιέχει εντομοκτόνα,
parabens, σιλικόνες.
Δεν είναι τοξικό.
Είναι κατάλληλο για ενήλικες &
παιδιά άνω των 2 ετών.
ΣΤΑ
MONO ΑΚΕΙΑ
Μ
Ρ
ΦΑ

Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί
τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση)
210.9641.162  fax: 210.9600.954
e-mail: info@health-plus.gr  web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Μακρυγιάννη 42, 57001, Θέρμη
τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου:
ΙΑΜΑ PHARMACEUTICALS Ltd  τηλ.: 2520.9500

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Σχέσεις στοργής
ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Tα κατοικίδια είναι οι φύλακες-άγγελοι της ψυχικής
υγείας των παιδιών μας, διδάσκοντάς τους τις
θεραπευτικές αρετές της αφοσίωσης, της πίστης,
της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας.

ανταποδώσει, ακούγοντας υπομονετικά τα προβλήματα και τα παράπονά του. Δεν θα κριτικάρει
τις πράξεις του, δεν θα το μαλώσει, δεν θα το
κοροϊδέψει. Και θα γίνει το νέο μέλος της οικογένειας, που με τον ερχομό του θα δημιουργήσει
νέους δίαυλους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
μέσα στην οικογένεια.

Φίλοι με ουρά
Σύντροφοι, συμπαίκτες, συνοδοιπόροι. Ένα παιδί
και ο τετράποδος φίλος του είναι ομάδα, είναι
«μαζί». Και αυτό το «μαζί» κάνει μικρά και μεγάλα
θαύματα στον χαρακτήρα του παιδιού, το οποίο
μέσα από τη σχέση με τον σκύλο ή τη γάτα μαθαίνει να συμπονά και να σέβεται τους αδύναμους.
Επίσης, μαθαίνει να γίνεται υπεύθυνο, καθώς πρέπει να ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες
του ζώου και να το φροντίζει. Εκείνο θα του το
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Τα παιδιά που
έχουν σκύλο
διαθέτουν
καλύτερη φυσική
κατάσταση,
ακόμη και αν
δεν γυμνάζονται
συστηματικά.

Ένα κατοικίδιο γίνεται μέλος της οικογένειας συνήθως όταν το αποφασίσουν οι «μεγάλοι». Υπάρχουν
όμως και οι περιπτώσεις εκείνες, οι πιο συναρπαστικές, που τα κατοικίδια επιλέγουν εμάς ή τα
παιδιά μας και μας «υιοθετούν», ακολουθώντας
μας στον δρόμο μετά από ένα χάδι, ένα κέρασμα
ή μια φιλική ματιά. Τα συναντάμε συνήθως μικρά
και πεινασμένα, και δίχως να το πολυκαταλάβουμε
περνάμε μαζί τους το κατώφλι του σπιτιού μας με
δισταγμό αλλά και ενθουσιασμό, τα ανάμεικτα

συναισθήματα που συνοδεύουν κάθε σχέση που
μόλις αρχίζει.
Όπως όμως κι αν συμβεί, προσχεδιασμένα ή
ουρανοκατέβατα, ο ερχομός ενός σκύλου ή μιας
γάτας είναι γιορτή για τα παιδιά, ειδικά για τα
μοναχοπαίδια, που βρίσκουν παρέα στο παιχνίδι.
Η συμβίωση με το κατοικίδιο χαρίζει σε όλη την
οικογένεια στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς. Επιπλέον, τα κατοικίδια εξοικειώνουν τα παιδιά με τα
πιο δύσκολα κομμάτια της ζωής, την αρρώστια και
τον θάνατο, απώλειες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στη μετέπειτα ζωή τους.

Σκύλος ή γάτα;
Ο σκύλος αγαπά το ομαδικό παιχνίδι, είναι πιστός,
υπομονετικός και, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων,
εξαιρετικά φιλικός με τα παιδιά. Η βόλτα με τον
σκύλο κοινωνικοποιεί το παιδί, που «επιδεικνύει»
τις αρετές του στους φίλους του. Η αγάπη και
η αφοσίωση του σκύλου προς το αφεντικό του
τονώνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των παιδιών.
Η γάτα είναι αυτάρκης. Οι φίλοι της την περιγράφουν ως «ανεξάρτητη», ενώ εκείνοι που δεν την
πολυσυμπαθούν τη χαρακτηρίζουν «αδιάφορη».
Στην πραγματικότητα, θέλει την ησυχία της και
θα παίξει με το παιδί μόνο αν εκείνη έχει κέφια.
Αν και οι γάτες έχουν εμμονή με το σπίτι τους,
είναι μύθος ότι δεν δένονται με τους ανθρώπους.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ
Αγαπούν τον άνθρωπό τους (οι γάτες δεν έχουν
αφεντικό), ενώ οι ειδικοί πιστεύουν ότι υποφέρουν βαθιά όταν χάνουν τους ανθρώπους που
τις φροντίζουν, αλλά δεν είναι τόσο εκδηλωτικές
όσο τα σκυλιά.
Η γάτα δεν θέλει βόλτες, και από την πρώτη
κιόλας ημέρα θα λερώσει στην ειδική άμμο – και
πουθενά αλλού. Η περιέργειά της όμως μπορεί να
την κάνει ζημιάρα!
Εάν επιλέξετε σκύλο, πρέπει να διαθέσετε
αρκετό από τον χρόνο σας για να αντιμετωπίσετε δύο μεγάλα ζητήματα: την εκπαίδευση τουαλέτας και τη βόλτα. Πριν εμβολιαστεί, δεν πρέπει να βγαίνει έξω, οπότε πρέπει να τον μάθετε να
λερώνει στις ειδικές πάνες. Αργότερα, οι βόλτες
του μπορεί να είναι από δύο έως τρεις την ημέρα,
ανάλογα με τη ράτσα και τον χαρακτήρα του. Δείτε
το θετικά: αναθέτοντας στο παιδί σας –ανάλογα
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Για καλό
και για κακό
Η συμβίωση με ένα
κατοικίδιο απαιτεί
την τήρηση των
κανόνων υγιεινής του
ζώου. Ο κτηνίατρος
θα σας καθοδηγήσει
για το πρόγραμμα
εμβολιασμού,
αλλά και για την
αποπαρασίτωσή
του, προκειμένου να
απαλλαχθεί από έσω
και έξω παράσιτα.
Επιπλέον, τα
παιδιά δεν πρέπει να
έρχονται σε επαφή
με τα περιττώματα
του σκύλου ή της
γάτας. Συνεπώς,
ο καθαρισμός
της λεκάνης της
γάτας, αλλά και η
αντιμετώπιση των
«ατυχημάτων»
εντός σπιτιού στην
περίπτωση του
σκύλου, πρέπει
να γίνονται από
τους γονείς με τη
χρήση ειδικών
απολυμαντικών
προϊόντων.

με την ωριμότητα και τον σωματότυπό του, αλλά
και το μέγεθος του σκύλου, σίγουρα πάντως μετά
την ηλικία των δέκα ετών– τη βόλτα του σκύλου,
μειώνετε τον χρόνο που περνά μπροστά στις οθόνες και το ωθείτε προς την κίνηση και την άθληση.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα παιδιά που
ζουν σε σπίτι με σκύλο έχουν τις μισές πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Μελέτη
Πανεπιστημίου της Μελβούρνης σε παιδιά ηλικίας
5-12 ετών έδειξε ότι εκείνα που είχαν σκύλο διέθεταν σαφώς καλύτερη φυσική κατάσταση από
εκείνα που δεν είχαν, ακόμη και αν δεν γυμνάζονταν συστηματικά.

Τα κατοικίδια κάνουν καλό στην
υγεία
Οι επιστημονικές μελέτες των τελευταίων ετών
επιβεβαιώνουν αυτό που άλλοτε ήταν απλή παρατήρηση: Η επαφή με ένα κατοικίδιο μειώνει τις
πιθανότητες ανάπτυξης αλλεργιών και ενισχύει
ορισμένες λειτουργίες των αντισωμάτων. Τα παιδιά που συμβιώνουν από τα πρώτα χρόνια της
ζωής τους με σκύλους έχουν ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα και αναφέρουν σπανιότερα
αλλεργικές αντιδράσεις.
Επίσης, το αγχολυτικό χάδι ρίχνει τους καρδιακούς παλμούς και μειώνει την αρτηριακή πίεση,
παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος κατά την ενήλικη ζωή.

ΕΑΝ Η ΕΥΑ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟΙ,
ΗΜΑΣΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙ

Η μαγεία
του χορού
ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Χορογραφημένη ή αυθόρμητη, η κίνησή μας
–όταν χορεύουμε– είναι κομμάτι της προαιώνιας
ύπαρξής μας και μας οδηγεί στην υγεία και την ευεξία.

Προϊόντα που βελτιώνουν την καθημερινότητά σας

ΥΓΕΙΑ FITNESS
Ο σφυγμός ανεβαίνει, οι ενδορφίνες εκλύονται και
το θαύμα του χορού φωτίζει την ψυχή μας. Αρχαίος
όσο η φωτιά, ο χορός συνόδευε πάντα τον άνθρωπο
και τον πολιτισμό του – από τις μυσταγωγικές τελετές
για την έλευση της βροχής μέχρι τα rave party. Ο πιο
συνυφασμένος με την ύπαρξή μας τρόπος έκφρασης
είναι η τέχνη που ασκεί όχι μόνο το πνεύμα, αλλά
κυρίως το σώμα μας, με κινήσεις που συνδυάζουν
την αερόβια άσκηση με ασκήσεις ευλυγισίας. Αλλά
είναι και τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων και
εκτόνωσης μερικών από αυτών. Όπως κάθε είδος
αερόβιας άσκησης, συμβάλλει στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και της αρτηριακής πίεσης,
ενώ σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή
βοηθά στη διατήρηση υγιούς βάρους.
Το πιο σημαντικό; Αντιστρέφει τα σημάδια γήρανσης στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη,
οι ηλικιωμένοι που χορεύουν μπορούν να μειώσουν
–ακόμη και να αντιστρέψουν– τα σημάδια γήρανσης
στον εγκέφαλο.

Ο «χορευτής»,
ακόμη και αν δεν
ξέρει τι σημαίνει
πιρουέτα και
χορεύει μόνος
του στο σπίτι,
ακούει το σώμα
του και εκφράζει
την ψυχή του.

Μόνος στο σπίτι
Αν νιώθετε βαρείς, αγύμναστοι ή απλώς αμύητοι
στον χορό, μη μένετε στάσιμοι. Βάλτε τη μουσική
που σας εμπνέει και προσπαθήστε να τη νιώσετε
όχι μόνο με τα αυτιά, αλλά με όλο σας το σώμα.
Κλείστε τα μάτια και συγκεντρωθείτε στα χέρια, τα
πόδια, τον κορμό, το κεφάλι. Απαλλαγείτε από την
ντροπή, που σας κάνει άκαμπτους και συνεσταλμένους, και κάντε τις πρώτες κινήσεις ακολουθώντας
τη μουσική, αλλά και το συναίσθημά σας. Η πρώτη
απόπειρα μπορεί να σας φέρει αμηχανία. Σύντομα
όμως θα νιώσετε σίγουροι για τον εαυτό σας, τόσο
που ίσως αποφασίσετε να χορεύετε μπροστά στον
καθρέφτη. Σε λίγο καιρό, ο χορός θα είναι όχι μόνο η
καθημερινή άσκηση, αλλά και η παρηγοριά, η εκτόνωση, ακόμη και μια ένεση αυτοπεποίθησης, καθώς
το σώμα σας μπορεί να πάρει μέρος στο θαύμα που
περιγράφει η Μάρθα Γκράχαμ: «Φαντάσου τη μαγεία
αυτού του μικρού –σε σχέση με το σώμα– ποδιού,
πάνω στο οποίο εναποτίθεται το βάρος του σώματος.

Ειδικά σχεδιασμένη αγωγή για την
προοδευτική τριχόπτωση στον άνδρα και τη γυναίκα

+
www.ducray.com/gr-gr
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Ducray Greece

συμμετοχή τους στον κύκλο της χαράς είναι ένα από
τα στοιχεία που σχετίζονται με τη μακροβιότητα.
Φαίνεται, μάλιστα, ότι η διαρκής επανάληψη των
ίδιων βημάτων στους παραδοσιακούς χορούς οδηγεί σε ένα είδος έκστασης, όπου ο χορευτής απομακρύνεται από την πραγματικότητα, έχοντας ταυτόχρονα το αίσθημα της αγαλλίασης και της αρμονίας.

Χορός, ο εκστατικός
Η τελετουργία «Σεμά» από το δερβίσικο τάγμα των
Μεβλεβί είναι μια εμπειρία μυσταγωγική, όπου ο
δερβίσης ενώνεται με τον Θεό μέσα από τον περιστροφικό χορό. Με τα χέρια ανοιχτά σαν φτερούγες, τη δεξιά παλάμη στραμμένη προς τον ουρανό
και την αριστερή προς τη γη, με το κεφάλι ελαφρά
γερμένο στον δεξιό ώμο, οι δερβίσηδες περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους ενώ κινούνται
κυκλικά στη σκηνή, σε μια χορευτική κίνηση που
μοιάζει με τον κοσμικό χορό των πλανητών γύρω
από τον ήλιο. Υπό τους ήχους της μουσικής σούφι,

ΥΓΕΙΑ FITNESS
Είναι ένα θαύμα. Και ο χορός είναι η γιορτή αυτού
του θαύματος».

Χορός για όλους
Τα μικρά παιδιά χορεύουν αυθόρμητα, καθώς είναι
πιο ευαίσθητα στην ενστικτώδη ανάγκη του ανθρώπου για κίνηση και δεν έχουν συστολή. Χωρίς να
ξέρουν βήματα, αυτοσχεδιάζουν. Ο αυτοσχεδιασμός
αυτός χρησιμοποιείται πλέον όλο και περισσότερο
στα διάφορα συστήματα εκμάθησης χορού, ενώ ο
παιδικός αυθορμητισμός ανασύρεται από τη μνήμη
και ενισχύεται. Αν το παιδί σας, κορίτσι ή αγόρι,
αγαπά τον χορό, μη διστάσετε να το εγγράψετε σε
κάποια σχολή. Για παιδιά νηπιακής ηλικίας, υπάρχουν σχολές όπου διδάσκεται το μουσικοκινητικό
σύστημα αγωγής Carl Orff, το οποίο δίνει βάρος
στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας του παιδιού. Μεγαλώνοντας, μπορεί κανείς
να επιλέξει το είδος του χορού που το εκφράζει
περισσότερο – από κλασικό ή τάνγκο μέχρι Γκράχαμ και παραδοσιακούς.
Για τους ανθρώπους μέσης ή τρίτης ηλικίας, οι
παραδοσιακοί χοροί είναι ιδανικοί: ασκούν ήπια το
σώμα και εντατικά το μυαλό (για την απομνημόνευση
των βημάτων), ενώ τους εντάσσουν σε μια ομάδα,
συνθήκη που βελτιώνει τη διάθεση. Στην Ικαρία,
οι πιο ηλικιωμένοι συχνά σέρνουν τον χορό και η
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η διαρκής περιδίνηση φέρνει τον χορευτή σε κατάσταση έκστασης.
Από τους δερβίσηδες μέχρι τα νεοϋορκέζικα
κλαμπ, όπου οι νέοι επαναλαμβάνουν επί ώρες τις
ίδιες κινήσεις, το άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε μια
κατάσταση απομάκρυνσης από την πραγματικότητα,
βιώνοντας ένα ευφορικό συναίσθημα. Ο έντονος
ρυθμικός χορός μάλιστα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να οδηγήσει στην έκσταση, όπως
ακριβώς οι ψυχοτρόπες ουσίες ή η νηστεία.

Τροφή για σκέψη
Ο «χορευτής», ακόμη και αν δεν ξέρει τι σημαίνει
πιρουέτα και χορεύει μόνος του στο σπίτι, εκφράζει
την ψυχή του. Η διάθεσή του –καλή, κακή, ερωτική
ή επιθετική– θα φανεί στην κίνησή του. Σε αυτή την
αυτονόητη σχέση της κίνησης με την ψυχή στηρίζεται η χοροθεραπεία, καθώς από την Προϊστορική
κιόλας εποχή ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον χορό
για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Σύμφωνα με τις
βασικές αρχές της χοροθεραπείας, το σώμα καθρεφτίζει την προσωπική ιστορία, την προσωπικότητα
και τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Η
αυθόρμητη και ελεύθερη κίνηση, στην οποία οδηγείται το άτομο καθώς κατακτά τη συνειδητότητα
του σώματος, οδηγεί στο ασυνείδητο, από όπου το
άτομο ανασύρει μνήμες και συναισθήματα.

«Χορέψετε,
χορέψετε,
παπούτσια μη
λυπάστε…»
Μπείτε κι εσείς στη
μαγεία του χορού:
Kλασικός χορός:
Αν θέλετε να
τον δοκιμάσετε,
αναζητήστε τμήματα
αρχαρίων σε σχολές
αναγνωρισμένες από
το κράτος και μυηθείτε
στο μπαλέτο, με το
εκφραστικό σύστημά
του, σχεδιασμένο για
την εκγύμναση όλου
του σώματος, με την
ίδια προσοχή στο
πάνω μέρος όσο και
στα κάτω άκρα, ή στο
πιο «στημένο» αγγλικό
σύστημα.
Χοροθεραπεία: Αν
στον χορό αναζητάτε
τη θεραπεία,
επικοινωνήστε
με την Ένωση
Χοροθεραπευτών
Ελλάδας: www.gadt.gr,
τηλ.: 210 6743149.
Παραδοσιακοί
χοροί: Σας αρέσουν
οι παραδοσιακοί
χοροί και σας αρέσει
να είστε μέρος μιας
ομάδας; Αποταθείτε
σε συλλόγους
Κρητών, Θεσσαλών,
Ποντίων ή σε μια
σχολή παραδοσιακών
χορών και ανοίξτε
τον «κύκλο» σας
χορεύοντας σε κύκλο.
Τάνγκο: Νιώθετε
τη φλόγα του τάνγκο
να καίει μέσα σας;
Από τα πρώτα κιόλας
μαθήματα, μπορείτε
να βηματίσετε με τον
παρτενέρ σας στις
μιλόνγκες, τα πάρτι
των φίλων
του τάνγκο.

6

Συμπληρώματα
για την ομορφιά
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Aπαλότερη επιδερμίδα, πιο δυνατά μαλλιά, νύχια
που δεν σπάνε – με τη φύση και την επιστήμη στο
πλευρό μας. Αυτά τα συμπληρώματα περιμένουν να
τα δοκιμάσετε.

24
ΜΑΛΛΙΑ
Πώς θα αντιμετωπίσουμε
τα προβλήματα που φέρνουν
οι κρύοι μήνες.

ΤΑ

34

ΣΩΜΑ
6 περιοχές ζητούν
την προσοχή μας.

40
38
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ΟΜ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΑ
SHOPPING
Για εμάς και τα
αγαπημένα μας
πρόσωπα.

ΤΗΣ

ΟΡ

Σ
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ΦΙΑ

ΤΑΣΕΙΣ
Μακιγιάζ / Μαλλιά
Φθινόπωρο 2018.
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1

Προστασία από
τη φωτογήρανση

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ: ΕΚΧΎΛΙΣΜΑ ΦΤΈΡΗΣ

Εκτός από την καθημερινή χρήση ενός αντηλιακού με μίνιμουμ SPF 30, ενισχύστε την προστασία
σας από τις ακτίνες UV όλο τον χρόνο παίρνοντας
ένα αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα. Οι έρευνες δείχνουν ότι το εκχύλισμα φτέρης μειώνει σημαντικά
τις βλάβες που σχετίζονται με τις ακτίνες UVA και
οδηγούν σε ρυτίδες και καφέ κηλίδες.

2

Απώλεια βάρους

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ: KELP

To kelp (φύκος Βόρειου Ατλαντικού) είναι ένα φύκι με
υψηλή περιεκτικότητα οργανικού ιωδίου, που είναι
απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, αλλά και για τη φροντίδα των μαλλιών, των νυχιών και του δέρματος σε περιπτώσεις
υπολειτουργίας του. Βοηθά στην απώλεια βάρους,
ενώ παράλληλα απομακρύνει από τον οργανισμό
τα τοξικά μέταλλα.

Τo kelp είναι ένα
φύκι με υψηλή
περιεκτικότητα
οργανικού
ιωδίου.

νυχιών, και είναι πολύ δύσκολο να το λάβουμε από
τη διατροφή. Καλύτερες πηγές του παραμένουν το
έλαιο νυχτολούλουδου και το έλαιο μαύρης σταφίδας. Το έλαιο νυχτολούλουδου (Primrose) ενδυναμώνει την τρίχα και ενισχύει τη μικροκυκλοφορία
στο τριχωτό, ενώ παράλληλα προστατεύει από το
οξειδωτικό στρες. Το έλαιο μαύρης σταφίδας συχνά
προτείνεται για την ψωρίαση, λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης του.

5

Προστασία από
τη μόλυνση

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ: ACAI

Το Acai berry αποτελεί εδώ και χιλιάδες χρόνια
βασικό μέρος της διατροφής των ιθαγενών του
Αμαζονίου, ενώ αποκλείεται να επισκεφθείτε τη
Βραζιλία χωρίς να κουραστείτε να βλέπετε υπαίθριες καντίνες που πουλάνε τον χυμό του μοβ φρούτου. Τώρα και η Δύση ανακαλύπτει αυτό το super
food, που γευστικά θυμίζει βατόμουρα και σοκολάτα, καθώς είναι πλούσιο σε προανθοκυανιδίνες,
που προστατεύουν από την καταστροφική δράση
των ελεύθερων ριζών.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΑ

3

Αντιγήρανση

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ: ΙΔΕΒΕΝΌΝΗ

Αυτό το αντιοξειδωτικό χρησιμοποιείται συχνά ως
συστατικό σε αντιγηραντικές κρέμες. Είναι αρκετά
μικρό, ώστε να διεισδύσει βαθιά στο δέρμα, πολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες και μειώνοντας την
αυξανόμενη βλάβη του mtDNA, που εμφανίζεται
με την ηλικία. Θεωρείται ότι η ιδεβενόνη, επειδή
παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με το συνένζυμο
Q10, διεγείρει τα μιτοχόνδρια, διατηρώντας τα κύτταρα «αφυπνισμένα» και μειώνοντας έτσι τον ρυθμό
φθοράς τους.

4

Πιο υγιή μαλλιά, δέρμα
και νύχια

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ: ΈΛΑΙΟ ΝΥΧΤΟΛΟΎΛΟΥΔΟΥ,
ΈΛΑΙΟ ΜΑΎΡΗΣ ΣΤΑΦΊΔΑΣ

Ενισχύστε την ομορφιά σας με γάμμα λινολενικό οξύ
(GLA), ένα πολυακόρεστο λιπαρό οξύ που βοηθά
στην υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των
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6

Κατά του σπασίματος
των νυχιών

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ: ΒΙΟΤΊΝΗ

Εκτός από τον βασικό ρόλο που παίζει στον μεταβολισμό του λίπους, βοηθώντας τον οργανισμό να
μεταβολίσει σωστά τη ζάχαρη και να τη μετατρέψει
σε ενέργεια, η βιοτίνη συνιστάται στους κολυμβητές που περνούν πολλές ώρες στο νερό (χλώριο ή αλάτι), προκειμένου να προλαμβάνουν το
σπάσιμο των νυχιών τους. Ανήκει στο σύμπλεγμα
των βιταμινών Β και βοηθά στην ενδυνάμωση των
νυχιών (οι κτηνίατροι τη δίνουν στα άλογα, για να
σκληρύνουν οι οπλές τους). Παρόλο που η λήψη
της από τα τρόφιμα –όπως τα αυγά, τα καρύδια,
τα καρότα και το συκώτι– είναι πιο επιθυμητή, η
ποσότητα που λαμβάνεται μέσω αυτών είναι υπερβολικά μικρή, σε σύγκριση με το ανάλογο δισκίο.

Όμορφα μαλλιά

τον χειμώνα που έρχεται
ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Μην κρύβετε τα μαλλιά σας κάτω από καπέλα
και σκουφιά. Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά όλα
τα προβλήματα που φέρνoυν οι κρύοι μήνες.
ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
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Τα μαλλιά τον χειμώνα, με τη συνεχή χρήση
σεσουάρ ή στεγνωτικού και τις αυστηρές αλογοουρές, είναι επιρρεπή στην απειθαρχία, τη θαμπάδα
και την ευαισθησία. Όμως, υπάρχουν τρόποι να τα
αποφύγετε όλα αυτά.

Πολεμήστε τον στατικό ηλεκτρισμό
Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι αναπόφευκτος τον
χειμώνα, που φοράμε καπέλα και σκουφιά. Συμβαίνει όταν δύο διαφορετικά σώματα τρίβονται
μεταξύ τους, προκαλώντας τη μετακίνηση ηλεκτρονίων από τη μία επιφάνεια στην άλλη. Όταν
δηλαδή φοράμε καπέλο ή σκουφί, τα ηλεκτρόνια
από το σκουφί αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια
στα μαλλιά. Επιπλέον, όταν τα μαλλιά μας είναι
ξηρά, δεν είναι καλός αγωγός της ηλεκτρικής
ενέργειας, οπότε τα ηλεκτρόνια στις τρίχες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, κάνοντας τις να στέκονται όρθιες από τον ηλεκτρισμό που προκαλείται.
Για να μην έχετε ατίθασα μαλλιά, μην τα βουρτσίζετε υπερβολικά και χρησιμοποιήστε χτένα από
κάποιο φυσικό υλικό, όπως το ξύλο, προκειμένου
να μειώσετε την τριβή. Επίσης, μετά το στέγνωμα
των μαλλιών με το πιστολάκι εφαρμόστε έναν ενυδατικό ορό με συστατικά όπως εκχύλισμα μπαμπού
και έλαιο αργκάν, για να αποφύγετε την ξηρότητα.

Κατανικήστε τα ατίθασα μαλλιά
Τα ξηρά μαλλιά και ο χειμώνας πάνε παρέα. Εδώ
τη διαφορά μπορεί να κάνει η επιλογή ενός πλούσιου conditioner, που ενυδατώνει βαθιά την τρίχα.
Αναζητήστε προϊόντα που απαραίτητα περιέχουν
λιπαρά οξέα και υγροσκοπικά συστατικά, τα οποία
βοηθούν στην παραγωγή και τη συγκράτηση της
υγρασίας στα μαλλιά. Και πάντα ανάλογα με τον

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

Συμπληρώματα για υγιή μαλλιά τον χειμώνα
Σε μια υγιεινή διατροφή μπορείτε να
προσθέσετε συμπληρώματα, για να
βοηθήσετε τα μαλλιά σας να διατηρηθούν λαμπερά και υγιή.
Η βιταμίνη D είναι ένα θαυμάσιο συμπλήρωμα για την ανάπτυξη
υγιών τριχοθυλακίων, ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια του χειμώνα, που η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη. Ο σίδηρος προάγει την ανάπτυξη των τριχών,
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μεταφέροντας οξυγόνο σε αυτές. Οι
βιταμίνες του συμπλέγματος Β βοηθούν τις τρίχες να διατηρούν τη
λάμψη και το πάχος τους, ειδικά η
νιασίνη (Β3), η βιοτίνη και η κοβαλαμίνη (Β12). Άνθρωποι με τριχόπτωση
έχουν μικρότερα επίπεδα ψευδαργύρου, ενώ με τη χορήγηση του αντίστοιχου συμπληρώματος υπάρχει σημαντική βελτίωση του προβλήματος.

προσπαθήστε να μην τα ταλαιπωρείτε με υπερβολικό styling. Οι συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο για ένα φρεσκάρισμα του κουρέματος βοηθούν επίσης τα μαλλιά να παραμείνουν υγιή τον
χειμώνα, όταν είναι πιο επιρρεπή στο σπάσιμο και
την ξηρότητα.

Πείτε «αντίο» στην πιτυρίδα
Είναι πολύ ενοχλητικό να ανακαλύπτετε νιφάδες
λευκής πιτυρίδας στο υπέροχο μαύρο πουλόβερ σας. Για την πιτυρίδα μπορεί να είναι υπεύθυνη η ξηροδερμία, καθώς και ασθένειες όπως
είναι η ψωρίαση και το έκζεμα του τριχωτού της
κεφαλής. Αναζητήστε ένα σαμπουάν με φυσικά
συστατικά για την καταπολέμηση της πιτυρίδας,
όπως το δεντρολίβανο ή το έλαιο τεϊόδεντρου,
που διαθέτουν αντιμυκητιασικές και αντιικές
ιδιότητες.
Κατά τη διάρκεια των ξηρών χειμωνιάτικων μηνών,
είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείτε στο σπίτι έναν υγραντήρα, για να διατηρείτε τον αέρα υγρό και να μη
χάνεται η υγρασία από το δέρμα (βεβαιωθείτε ότι ο
υγραντήρας είναι πάντα καθαρός).
Η μείωση της ποσότητας των προϊόντων styling
που χρησιμοποιείτε μπορεί επίσης να βοηθήσει
στην πρόληψη της δημιουργίας πιτυρίδας.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

τύπο της τρίχας σας: οι γυναίκες με χοντρή ή
σγουρή τρίχα μπορούν να επιλέξουν μια βαθιά
περιποίηση (που εφαρμόζεται για τουλάχιστον μισή
ώρα), ενώ οι γυναίκες με λεπτή ή ίσια τρίχα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα ελαφρύ προϊόν σε spray
που εφαρμόζεται μετά το κανονικό conditioner.

Απαλλαγείτε από την ψαλίδα
Η τρίχα που στην άκρη της ανοίγει στα δύο είναι
το αποτέλεσμα της βλάβης στα μαλλιά σας από
τη θερμότητα, το υπερβολικό βούρτσισμα και το
υπερβολικό λούσιμο, ακόμη και από το πιάσιμό τους
σε αλογοουρά ή κότσο. Ενώ ο μοναδικός μόνιμος
τρόπος να απαλλαγείτε από την ψαλίδα είναι να τα
κόψετε, μπορείτε να τα επιδιορθώσετε προσωρινά.
Δοκιμάστε να περάσετε στις άκρες των μαλλιών
ένα λάδι, όπως το λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο, για
να τα κρατήσετε δυνατά μέχρι το επόμενο λούσιμο.
Προλάβετε την ψαλίδα με τη σωστή περιποίηση των μαλλιών (το conditioner βοηθά) και
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Σταματήστε το σπάσιμο
Η έλλειψη υγρασίας στον αέρα κατά τη διάρκεια
του χειμώνα μπορεί να κάνει τα μαλλιά σας πιο
εύθραυστα στο σπάσιμο. Δοκιμάστε μια καθημερινή περιποίηση με έλαια, ειδικά στις άκρες, που
είναι τα πιο γηρασμένα σημεία της τρίχας, και
άρα πιο επιρρεπή στο σπάσιμο. Χρησιμοποιήστε
προϊόντα που περιέχουν βούτυρο shea, ελαιόλαδο, έλαιο αργκάν ή το έλαιο καρύδας για μια
φυσική θεραπεία ενυδάτωσης, που θα την κάνετε
μία φορά την εβδομάδα ή και πιο συχνά, αν είναι
απαραίτητο.
Τέλος, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι
εντελώς στεγνά, προτού φύγετε από το σπίτι
σας, καθώς τα μαλλιά που «καταψύχονται» είναι
πιο ευαίσθητα.
Αφήστε όσο το δυνατόν περισσότερο τα μαλλιά σας να στεγνώσουν φυσικά, καθώς το πιστολάκι παίρνει μεγαλύτερο φόρο από τις τρίχες τον
χειμώνα.

Ελαττώστε
τα χημικά
προϊόντα
Πολλά εμπορικά
προϊόντα μαλλιών
περιέχουν ουσίες
επιβλαβείς για τα
μαλλιά σας, αλλά
και το περιβάλλον.
Κατά τα ψώνια σας,
διαβάστε την ετικέτα
και αποφύγετε τα εξής
συστατικά:
● diazolidinyl urea
● DMDM hydantoin
● imidazolidinyl urea
● quaternium-15
● isopropyl alcohol
● propylene glycol
● sodium lauryl

sulphate και
sodium laureth
sulphate
● parabens.

6 περιοχές

ζητούν την προσοχή μας
ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Είναι πιο επιρρεπείς στα σημάδια του χρόνου και συνήθως οι πιο παραμελημένες.
Οδηγίες για να τις εντάξουμε σωστά στην καθημερινή ρουτίνα της ομορφιάς μας.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

1

ΠΡΌΒΛΗΜΑ: Το στρες που δημι-

ουργεί στο ντεκολτέ το βάρος του
στήθους, ο ύπνος στο πλάι και η μη ΝΤΕΚΟΛΤΈ
εφαρμογή ενυδατικής κρέμας μπορεί να
κάνουν εμφανή τα σημάδια του χρόνου σε
αυτό το σημείο πολύ νωρίτερα από ό,τι στο
υπόλοιπο σώμα.
ΛΎΣΗ: Αρχίστε να περιποιείστε το ντεκολτέ όπως
το πρόσωπό σας: ο καθαρισμός και η ενυδάτωση με
μια κρέμα με δείκτη αντηλιακής προστασίας είναι
must. Και μην ξεχνάτε την αντιρυτιδική κρέμα, κατά
προτίμηση εμπλουτισμένη με συστατικά ανάπλασης,
όπως ρετινοειδή, βιταμίνη Α, άλφα-υδροξυοξέα
(AHA), πεπτίδια κινετίνης και χαλκού ή τρετινοΐνη,
ένα συστατικό παρόμοιο με τη ρετινόλη (και οι δύο
περιέχουν βιταμίνη Α), κατάλληλο για δύσκολες
περιπτώσεις ρυτίδων. Για τις ακραίες περιπτώσεις, υπάρχει πλέον μία σειρά από
φωτοδυναμικές θεραπείες και λέιζερ.
Πάντως, ένα από τα καλύτερα πράγματα
που μπορείτε να κάνετε για το ντεκολτέ
είναι να πίνετε 8 ποτήρια νερό την ημέρα.

2

ΠΡΌΒΛΗΜΑ: Καθώς μεγαλώνουμε,

χάνουμε κολλαγόνο από το πρόσωπο, και
γι’ αυτό οι γυναίκες που δεν είναι υπερβολικά
αδύνατες έχουν ένα «πλεονέκτημα», λόγω του έξτρα
λίπους. Παράλληλα, οι πανάδες και η υπερχρωματοποίηση γίνονται πιο εμφανείς με
το πέρασμα του χρόνου.
ΛΎΣΗ: Ενισχύστε τα επίπεδα υγρασίας

ΜΆΓΟΥΛΑ
στα μάγουλα, υιοθετώντας μια πιο εμπεριστατωμένη ρουτίνα φροντίδας, που περιλαμβάνει σέρουμ, κρέμα ημέρας/νύχτας και
καθημερινό καθαρισμό. Παράλληλα, εντάξτε τα
«καλά» λιπαρά στη διατροφή σας.

3

ΠΡΌΒΛΗΜΑ: Η επιδερμίδα στον λαιμό,

επειδή είναι πολύ πιο λεπτή από ό,τι στο
πρόσωπο, είναι πιο ευαίσθητη στις ακτίνες UV και δείχνει πρώτη τα σημάδια του χρόνου.
ΛΎΣΗ: Εφαρμόστε και στον λαιμό τις αντιγηραντικές κρέμες που χρησιμοποιείτε στο πρόσωπο, απλώνοντάς τις με φορά προς τα
πάνω, σαν να «σιδερώνετε» το σημείο.
ΛΑΙΜΌΣ
Στο εμπόριο πλέον κυκλοφορούν ειδικές
κρέμες για τον λαιμό, οι οποίες συνήθως περιέχουν αμινοξέα που καθυστερούν τη γήρανση των κυττάρων
και συστατικά που ενισχύουν την
παραγωγή κολλαγόνου.

4

Π Ρ Ό Β Λ Η Μ Α : Το
δέρμα στα γόνατα
χάνει την ελαστικότητά του, προκαλώντας
ένα ανεπιθύμητο σακούλιασμα, ενώ μικρές αποθήκες
λίπους μπορεί να δείχνουν
σαν σβώλοι.
ΛΎΣΗ: Εφαρμόστε μια συσφιγκτική κρέμα στα γόνατα κάθε
πρωί και βράδυ, και εντάξετε στο

ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ
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Η ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΦΑΙΝΟΛΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΥΤΑ
ΤΗΣ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ
H Jowaé είναι εμπνευσμένη από την κορεατική λέξη αρμονία και αποστολή της είναι να
αποκαταστήσει την ισορροπία της επιδερμίδας απέναντι στις καθημερινές επιθέσεις.
Καρπός γαλλοκορεατικής φυτοκοσμητολογικής συνέργειας, η Jowaé βελτιστοποίησε τις
χρονοβόρες και σύνθετες κορεατικές ιεροτελεστίες για να προσφέρει την πεμπτουσία
τους στις γυναίκες της Δύσης. Εξατομικευμένες ιεροτελεστίες σε μόλις 4 βήματα, για
καθαρισμό, προετοιμασία, ενεργοποίηση και διόρθωση της επιδερμίδας.

συστατικά
φυσικής
προέλευσης(1)

0

%

parabens, φαινοξυαιθανόλη,
ορυκτά έλαια, σιλικόνη(2),
συστατικά ζωικής προέλευσης(3)

> ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΦΑΙΝΟΛΕΣ(4)
> ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
> ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
> ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ
(1)Μέσος όρος στο σύνολο των συνθέσεων Jowaé. (2)Πτητική. (3)Εκτός από τα μελισσοκομικά προϊόντα.
(4) Έχει κατατεθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το συστατικό Sempervivum Tectorum (Φωτοφαινόλες).

Μία μάρκα η οποία παράγεται στα Εργαστήρια του Ομίλου Ales Groupe στη Γαλλία και είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα Φαρμακεία.

jowae.gr
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Η ΑΡΜΟΝΊΑ ΤΗΣ ΕΠΊΔΕΡΜΊΔΑΣ…
ΔΊΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΊ
Το φαρμακείο υποδέχεται την Jowaé, μια
νέα, πολύ ξεχωριστή μάρκα ομορφιάς, με
φυσικά προϊόντα, σχεδιασμένα να προστατεύουν την επιδερμίδα μας από το
κύμα επιθέσεων που δέχεται καθημερινά και να τη βοηθούν να ανακτήσει την
ισορροπία, την αρμονία, το φως της.
Πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει για τα αμέτρητα βήματα περιποίησης που ακολουθούν
οι γυναίκες της Κορέας, για να αποκτήσουν την
αψεγάδιαστη επιδερμίδα που τόσο ζηλεύουμε…Και πόσες φορές δεν έχουμε εγκαταλείψει
την προσπάθεια να τις μιμηθούμε όταν συνειδητοποιούμε ότι η ιεροτελεστία που εκείνες
τηρούν με ευλάβεια, για εμάς είναι πολύ πιο
σύνθετη και χρονοβόρος από όσο επιθυμούμε
ή …αντέχουμε.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

ΓΌΝΑΤΑ

Το όνομά της, Jowaé.
Στα Κορεάτικα, η λέξη [τσο-ουά-έ] σημαίνει
«Αρμονία». Καθόλου τυχαία επιλογή, μιας και η
μάρκα γεννήθηκε από μια βασική ανάγκη όλων των
γυναικών: να αποκαταστήσουν τη ζωτική ισορροπία
της επιδερμίδας τους που δοκιμάζεται καθημερινά
από ενδογενείς και εξωγενείς επιθέσεις.

5
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Με πηγή έμπνευσης τον τρόπο που οι Κορεάτισσες περιποιούνται την επιδερμίδα τους, η Jowaé
σχεδίασε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ομορφιάς και ευεξίας που καλύπτει κάθε ανάγκη, κάθε
μας επιθυμία και μας φέρνει, με 4 μόλις κινήσεις, ένα βήμα πιο κοντά στην αψεγάδιαστη, φωτεινή
επιδερμίδα που όλες ονειρευόμαστε!
1. Καθαρισμός: Το πρώτο μυστικό για μια υγιή και ισορροπημένη επιδερμίδα
2.Προετοιμασία: Από τις Κορεάτισσες μαθαίνουμε πώς να βοηθάμε την επιδερμίδα μας να
γίνει πιο δεκτική στα προϊόντα περιποίησης που ακολουθούν.
3.Ενεργοποίηση: Ένας ορός- «ενεργοποιητής» της νεότητας, ιδανικός σύμμαχος της τέλειας
χροιάς της επιδερμίδας -ακόμα και της πιο ευαίσθητης!
4. Διόρθωση: Το τελευταίο και πιο σημαντικό βήμα προς την αρμονία: οι φθορές των κυττάρων
επιδιορθώνονται και η επιδερμίδα ανακτά την ισορροπία και τη νεανική της λάμψη.

Να όμως που μια νέα καινοτόμος μάρκα που
πρόσφατα έφτασε στο φαρμακείο, έρχεται να
απλοποιήσει αυτήν την ιεροτελεστία και να μας
προσφέρει την πεμπτουσία της, με τον πιο φυσικό,
αποτελεσματικό και απολαυστικό τρόπο!

πρόγραμμα γυμναστικής σας τις κατάλληλες ασκήσεις, όπως λακτίσματα και βαθιά
καθίσματα. Για βαθιά ενυδάτωση, προτιμήστε μια κρέμα που περιέχει ουρία, ένα ισχυρό
υγραντικό συστατικό που ενυδατώνει, ενώ ταυτόχρονα χαλαρώνει την ενδοκυτταρική πρωτεΐνη.

ΠΡΌΒΛΗΜΑ: Στηριζόμαστε πάνω τους
και τους λυγίζουμε εκατοντάδες φορές την
ημέρα, τους τρίβουμε πάνω στα ρούχα μας,
το γραφείο, την κουζίνα. Οι αγκώνες αποκτούν
τραχιά υφή και αποχρωματίζονται. Την ίδια στιγμή,
η φυσική απώλεια κολλαγόνου και ελαστικού ιστού
μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση, με το δέρμα να
σακουλιάζει γύρω από τις αρθρώσεις, που καταπονούνται καθημερινά.
ΛΎΣΗ: Για τους αγκώνες υιοθετήστε τη
φροντίδα που δείχνετε στο υπόλοιπο
σώμα. Κάνετε ευλαβικά απολέπιση
και να θυμάστε να τους ενυδατώνετε.
ΑΓΚΏΝΕΣ
Μια μάσκα προσώπου με 12-20%
περιεκτικότητα σε κάποιο άλφαυδροξύ οξύ (AHA), όπως το γλυκολικό
οξύ, μπορεί να χαλαρώσει την πρωτεΐνη
που κρατά ενωμένα ως κόλλα τα νεκρά κύτταρα
στους αγκώνες. Εφαρμόζετε τη μάσκα μέρα παρά
μέρα, και με τον καιρό το δέρμα στα σημεία αυτά
θα γίνει πιο απαλό και λείο.

Μια απολαυστική ιεροτελεστία σε 4 κινήσεις

ΠΑΛΆΜΕΣ

6

ΠΡΌΒΛΗΜΑ: Είναι μόνιμα εκτε-

θειμένες στα στοιχεία της φύσης
και πιο ευαίσθητες στις βλάβες από
τις ακτίνες του ήλιου. Επιπλέον, το συχνό
πλύσιμό τους με σαπούνι αφαιρεί το φυσικό
στρώμα υγρασίας της επιδερμίδας. Τα χέρια είναι
τα πιο μαρτυριάρικα σημεία του σώματος ως προς
την ηλικία μας και είναι σίγουρο ότι δεν τους δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή.
ΛΎΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα αντηλιακό προϊόν
(αρκετές φορές την ημέρα) και έχετε εύκαιρη όλη
την ημέρα μια κρέμα χεριών (συνήθως περιέχουν
βούτυρο shea, έλαιο macademia, ελαιόλαδο, βιταμίνη Ε και γλυκερίνη), για να την εφαρμόζετε μετά
το ντους ή το πλύσιμο των χεριών. Το βράδυ, πριν
κοιμηθείτε, απλώστε στις παλάμες σας ένα πλούσιο στρώμα βαθιά ενυδατικής κρέμας.

Με την Jowaé η τεχνολογία αιχμής της Δύσης
συναντά την προγονική τεχνογνωσία της Ανατολής καθώς η δημιουργία των 21 προϊόντων
της μάρκας, με τις τις υπέροχες υφές και το φίνο
άρωμα, είναι αποτέλεσμα μιας σπουδαίας γαλλοκορεατικής συνέργειας.
• Η συνέργεια της Δύσης: Οι Φωτοφαινόλες. Το Τμήμα Φυτοκοσμητολογικής Έρευνας
του Εργαστηρίου Jowaé στη Γαλλία επέλεξε
ένα καινοτόμο εκχύλισμα, πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες- για το οποίο έχει κατατεθεί
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας- που προέρχεται από
το φυτό Semprevivum Tectorum το οποίο ενσωματώθηκε στις συνθέσεις όλων των προϊόντων περιποίησης.
• Η συνέργεια της Ανατολής: Τα παραδοσιακά φυτά της Ασιατικής Φαρμακοποιίας.
Σε συνεργασία με τον ειδικό στη χημεία των
φυτών, Κορεάτη καθηγητή Ki Hyun Kim, η
Jowaé συνδύασε τις Φωτοφαινόλες με εκχυλίσματα από φυτά και άνθη, γνωστά εδώ και
αιώνες στην Ανατολή και αναγνωρισμένα από
τη σύγχρονη επιστήμη για τις ευεργετικές τους
ιδιότητες.

Το προϊόν που ξεχωρίσαμε!

Αναζωογονητικό ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος: Με αντιοξειδωτικές
Φωτοφαινόλες & Νερό από μπαμπού, ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας,
ακόμη και στις ευαίσθητες. Με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης, ενυδατώνει και
τονώνει το σώμα. Απορροφάται γρήγορα και μας επιτρέπει να ντυνόμαστε αμέσως
μετά την εφαρμογή.

Beauty
trends

Αποδομημένες μπαλαρίνες
Τα μαλλιά φέτος ανεβαίνουν ξανά ψηλά, πιο
ψηλά και πιο πρόχειρα από ποτέ. Ακόμη και η πιο
προσεγμένη αμφίεση, μαζί με το τέλειο μακιγιάζ,
μπορεί να συνδυαστεί με αυτό το φαινομενικά
ατημέλητο χτένισμα. Μαζέψτε όλα τα μαλλιά στην
κορυφή, πιάνοντάς τα βιαστικά, όπως θα κάνατε
σπίτι, και τυλίξτε την αλογοουρά γύρω από τη
βάση του πιασίματος. Φροντίστε όλο το υπόλοιπο
λουκ να βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το
χτένισμα, με βαμπ μάτια και σοφιστικέ ντύσιμο.

Φθινόπωρο
2018
ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Μαλλιά πάνω, τα μάτια της Τουίγκι,
λευκό αϊλάινερ, χρώματα σαν
τα παγόνια.

Αρχές ’70
To στυλ της Τουίγκι εκλεπτίζεται και εισέρχεται
στα σαλόνια. Κυρίαρχες στο λουκ είναι οι
τεράστιες βλεφαρίδες, ειδικά οι κάτω, που
μπαίνουν μερικά χιλιοστά κάτω από τη βάση.
Οι σκιές, τοποθετημένες χειρουργικά,
δημιουργούν ένα εφέ 3 διαστάσεων: μια μοβ
γραμμή κατά μήκος του ματιού ακριβώς πάνω από
το βλέφαρο και ροζ στην εσωτερική γωνία του
φρυδιού, σαν από ζωγράφο. Τα χείλη παραμένουν
ουδέτερα, με ένα απλό γκλος, ενώ μαλλιά και
κοσμήματα ακολουθούν την εποχή.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ-ΜΑΛΛΙΑ

Λευκό στα μάτια

Αντί για μαύρο
Στα παρασκήνια των επιδείξεων είδαμε κορίτσια
σαν παγόνια, με μεταλλικές σκιές στο χρώμα της
ουράς τους. Το μαύρο και το γκρι φέτος μπορούν
εύκολα να αντικατασταθούν από πράσινο και
μπλε σε μεταλλικές αποχρώσεις. Έντονα φρύδια
και «άτσαλα» τοποθετημένες σκιές σε πανκ μάτια
τονίζουν τη δραματικότητα που απαιτούν τα πάρτι
του χειμώνα.
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Το λευκό μολύβι ματιών, ακόμη και το ασημένιο
αϊλάινερ, που μπαίνει σε στρατηγικά σημεία,
ήταν μία από τις εκπλήξεις στις πασαρέλες του
Μιλάνου. Το υπόλοιπο πρόσωπο παραμένει
φρέσκο με ελάχιστο μέικαπ, ίσως και καθόλου.
Εξάλλου, μία από τις φετινές τάσεις λέει να
ανταλλάξουμε το φον-ντε-τεν με ένα primer, για
να πετύχουμε το εφέ της φυσικής επιδερμίδας.
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Shopping

3

list

5
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

7

Με το ξεκίνημα της νέας εποχής,
δώρα για τον εαυτό μας και
τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

2

1

JOWAÉ, Sérum Υeux Lissant Anti-Rides. Αντιρυτιδικός λειαντικός ορός ματιών για όλους τους
τύπους επιδερμίδας, ακόμη και τις ευαίσθητες. Καρπός της γαλλοκορεατικής Jowaé, περιέχει 97% συστατικά
φυσικής προέλευσης, όπως αντιοξειδωτικές φωτοφαινόλες και κόκκινο τζίνσενγκ, για να «σβήσει» τις ρυτίδες και
να λειάνει τις λεπτές γραμμές στην περιοχή των ματιών.
Με μία εφαρμογή κάθε πρωί, το βλέμμα είναι ορατά πιο
νεανικό και λαμπερό.

4
1
8

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

2

APIVITA, Men’s Care, Κρέμα-Gel Ενυδάτωσης
με Κέδρο & Πρόπολη. Kρέμα-τζελ για εκείνον, με
μη λιπαρή σύνθεση, που ενυδατώνει και δροσίζει,
ιδανική για καθημερινή χρήση. Βιολογικά συστατικά, όπως
το κάρδαμο, το βάλσαμο, η αλόη και το χαμομήλι, χαρίζουν
άμεση ανακούφιση και αίσθηση δροσιάς, η σημύδα και το
βιολογικό εκχύλισμα δασικής οξιάς αυξάνουν τα ποσοστά
υγρασίας στην επιδερμίδα, για άμεση και μακράς διάρκειας
ενυδάτωση, ενώ η πρόπολη ρυθμίζει τη λιπαρότητα. Το βιολογικό εκχύλισμα ελιάς και το έλαιο αμυγδάλου προστατεύουν από την πρόωρη γήρανση, που προκαλούν οι ελεύθερες
ρίζες και οι ρύποι, ενώ τα βιολογικά αιθέρια έλαια κάρδαμο,
φασκόμηλο, λεμόνι και κέδρος τονώνουν τη διάθεση, απομακρύνουν το άγχος και ενισχύουν τη συγκέντρωση.

3

LIERAC, Hydragenist Sérum - Booster Ενυδάτωσης και Επαναπύκνωσης. Ορός με μέγιστη συγκέντρωση σε σύμπλοκο Hydra O2 (15%) και
εμπλουτισμένος με AHA, που προσφέρει στην επιδερμίδα μια ένεση ενυδάτωσης. Η επιδερμίδα επαναπυκνώνει

40 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

εντατικά και, μέρα με τη μέρα, οι ρυτίδες και οι λεπτές
γραμμές είναι λιγότερο ορατές. Σε συνδυασμό με την
Κρέμα ή το Ζελ-Κρέμα Hydragenist, δρα ως booster ενυδάτωσης, πολλαπλασιάζοντας την αποτελεσματικότητά
τους.

4

FREZYDERM, Moisturizing Plus Cream. Πλούσια και απαλή κρέμα για το πρόσωπο και τον λαιμό,
που προσφέρει δυναμική και σε βάθος ενυδάτωση
στα 3 επίπεδα της επιδερμίδας, χάρη στο σύμπλεγμα 3
τύπων υαλουρονικού οξέος διαφορετικού βάρους και διαδερμικής διαβατότητας, τα φυτικά εκχυλίσματα και τα
ενεργά συστατικά σύκου που περιέχει. Μια πηγή ενυδάτωσης για τη διψασμένη επιδερμίδα σας, που προστατεύει το
DNA του δέρματος από το οξειδωτικό στρες Παράλληλα,
ενεργοποιεί τους μηχανισμούς γονιδιακής έκφρασης του
δέρματος και αυξάνει την παραγωγή ινών κολλαγόνου και
ελαστίνης, με αποτέλεσμα οι πρώτες λεπτές γραμμές να
μειώνονται, η επιδερμίδα να είναι πιο σφριγηλή και η ελαστικότητα του δέρματος να αυξάνεται.

5
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VICHΥ, Aqualia Thermal. Ορός προσώπου για
εντατική αναπλήρωση της ενυδάτωσης της επιδερμίδας. Με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης, υαλουρονικό οξύ, φυτικά σάκχαρα και μεταλλικά στοιχεία, αλλά και
ιαματικό μεταλλικό νερό της VICHY, το serum της Aqualia
Thermal είναι η ιδανική πρόταση για απόλυτη φρεσκάδα και
λαμπερή όψη! Η επιδερμίδα αποκτά άμεση ενυδάτωση, που
διαρκεί 48 ώρες, ακόμη και κάτω από έντονες συνθήκες,
όπως η ζέστη, η άσκηση, το στρες και η ρύπανση.

LA ROCHE POSAY, Hyalu B5 Serum. Δερματολογική, επανορθωτική φροντίδα με υφή τζελ, που
«γεμίζει» την ευαίσθητη επιδερμίδα, αποκαθιστώντας
τον ενυδατικό φραγό και ενεργοποιώντας την κυτταρική
ανάπλαση. Αναζωογονητικής σύνθεσης, με 2 τύπους καθαρού υαλουρονικού οξέος, βιταμίνη Β5 και Madecassoside,
επανορθώνει ρυτίδες, έλλειψη όγκου και ελαστικότητας,
θαμπή και κουρασμένη όψη. Η επιδερμίδα ανακτά άμεσα
την ελαστικότητα, την απαλότητα και την υγιή της όψη, ενώ
οι ρυτίδες και οι λεπτές γραμμές μειώνονται.

CASTALIA, Dermopur Shampooing Intégral.
Απαλό σμηγματορυθμιστικό σαμπουάν και ντους
χωρίς σαπούνι, για λιπαρό τριχωτό κεφαλής και
σώμα με τάση ακμής. Πρωτοποριακός μηχανισμός δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λιπαρής
ή με τάση ακμής επιδερμίδας (σπυράκια, μαύρα στίγματα,
ερεθισμοί, γυαλάδα) σε όλα τα επίπεδα. Περιέχει επιπλέον
πρωτεΐνη από σιτάρι, που ενισχύει την κερατίνη της τρίχας.
BIODERMA, Hydrabio Eau De Soin Anti-UV
Mist SPF30. To καλοκαίρι τελείωσε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την αντηλιακή προστασία, που είναι
απαραίτητη όλες τις εποχές. Το Αντιοξειδωτικό, Αντηλιακό και Ενυδατικό Νερό Προσώπου για Αφυδατωμένο
και Ευαίσθητο Δέρμα με δροσερή, διάφανη υφή παρέχει
έντονη, μεγάλης διάρκειας ενυδάτωση και βέλτιστη προστασία ενάντια στις βλαβερές συνέπειες των ακτίνων UV.
Τελειοποιεί το μακιγιάζ και προστατεύει από την πρόωρη
γήρανση που προκαλούν η μόλυνση, το στρες, το κρύο και
ο ήλιος.
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WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα
της αγοράς.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ
Μονεμβασιά:
Το «Πέτρινο Καράβι»
του Γιάννη Ρίτσου.
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ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ
Ο Θάνος Τσιότσιος του
Δικτύου Pharma PLUS
στον Βόλο.

LINKED
42

Έχετε

Η Pharma PLUS σάς φροντίζει
πάντα με τις πιο ελκυστικές προσφορές!
«Το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη,
όταν κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι…»
γράφει ο Αλμπέρ Καμύ. Και για τα φαρμακεία Pharma PLUS, είναι μία ακόμη ευκαιρία μέσα στον χρόνο να «ανθίσουν» και
να σας προσφέρουν τα καλύτερα και πιο
αξιόπιστα προϊόντα της αγοράς στις πιο
ελκυστικές τιμές.
Από Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο, με
σύμμαχό μας τις πιο γνωστές και αξιόπιστες εταιρείες της αγοράς, όπως Alès
Groupe, Pierre Fabre και Frezyderm στον
χώρο των καλλυντικών προϊόντων, Solgar,
Health Aid και Douni Health Products
στην κατηγορία των συμπληρωμάτων
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διατροφής, σε κάθε φαρμακείο Pharma
PLUS θα είμαστε δίπλα σας με ακαταμάχητες προσφορές.
Επιπλέον, το νέο έντυπο προσφορών
της Pharma PLUS σάς παρέχει αποκλειστικές εκπτώσεις σε πληθώρα προϊόντων
από κατηγορίες αιχμής, όπως η ενίσχυση
του οργανισμού, η στοματική υγιεινή, το
αδυνάτισμα, η γυναικεία υγιεινή, το παιδί,
κ.ά. Επισκεφθείτε το δικό σας φαρμακείο
Pharma PLUS και κάντε έγκαιρα τις αγορές σας, για μια δυναμική επανεκκίνηση!
Μπαίνοντας σε ένα φαρμακείο του
Δικτύου, δεν απολαμβάνετε απλά μοναδικές προσφορές. Και το πιο σημαντικό,

εισέρχεστε σε ένα Σημείο Φροντίδας, όπου
το οργανωμένο και λειτουργικό περιβάλλον,
η ποικιλία προϊόντων και, κυρίως, η επιστημονική συμβουλή που θα λάβετε σας
κάνουν να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια.
Μια ασφάλεια που ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης
που χτίζετε με τον επιστήμονα φαρμακοποιό.
Και μην ξεχνάτε, κατεβάστε από σήμερα
κιόλας τη Pharma PLUS app, τη νέα, πρωτοπόρο εφαρμογή για smartphones και
tablets, στο κινητό σας. Pharma PLUS app
και έχετε όλη την ενημέρωση του Δικτύου
Pharma PLUS στην παλάμη του χεριού σας
(λειτουργεί σε περιβάλλον Android και iOS)!

;

Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στο

με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες Eurobank που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και κερδίστε

Μάθετε περισσότερα στο
www.epistro-eurobank.gr
ή κατεβάστε την εφαρμογή
€πιστροφή app.

Ισχύει από 10/09 έως και 29/09/2018 σε επιλεγμένα φαρμακεία του Δικτύου,
για υφιστάμενους και νέους χρήστες της εφαρμογής €πιστροφή app.
Η προσφορά δεν ισχύει στις online συναλλαγές και στην αγορά φαρμάκων.

«Το μέλλον
βρίσκεται
στα δίκτυα»

Ποια είναι τα προσόντα/χαρακτηριστικά που
πρέπει να διαθέτει ένας φαρμακοποιός;
Ευγένεια, γνώσεις του αντικειμένου, αμεσότητα με
τον πελάτη, πειθώ, επικοινωνιακό λόγο, σιγουριά.
Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο ρόλος του φαρμακοποιού στη σχέση του με τον πελάτη;
Αρχίζει στη σωστή ενημέρωση και την άμεση εξυπηρέτηση και συνεχίζεται στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον φαρμακοποιό και
τον πελάτη.

1

Η +plus card
μάς προσδίδει
πιστότητα του
πελάτη, στη
σκέψη του
περαιτέρω
οφέλους για τις
επόμενες
αγορές του.

Έχουν γίνει πιο απαιτητικοί οι πελάτες του φαρμακείου;
Οι πελάτες είναι πλέον πολύ απαιτητικοί, γιατί είναι
αρκετά πληροφορημένοι και, λόγω κρίσης, ψάχνουν
να βρουν το καλύτερο και στη χαμηλότερη τιμή.
Πόσο σημαντική είναι σήμερα η εταιρική ταυτότητα για ένα φαρμακείο;
Το μέλλον βρίσκεται στα δίκτυα, μέσω των οποίων
μπορείς να αγοράσεις μαζικά, να έχεις μεγάλο όγκο
πωλήσεων και να διατηρείς καλή κερδοφορία για
την επιχείρηση.

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

O Θάνος Τσιότσιος, με δύο φαρμακεία στον Βόλο,
μιλάει για την επόμενη μέρα του επαγγέλματος.

2

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Πόσο σημαντικό είναι το σωστό μάρκετινγκ
στην ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η αρχή για να μπει ο
πελάτης στο φαρμακείο και να του γεννηθεί η ανάγκη της αγοράς.
Τι προσδίδει στην επιχείρησή σας η +plus card;
Πιστότητα του πελάτη, στη σκέψη του περαιτέρω
οφέλους για τις επόμενες αγορές του.
Διατηρείτε δύο φαρμακεία στον Βόλο. Πόσο
εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό;
Σίγουρα, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Η διατήρησή τους απαιτεί πολύ χρόνο και εκτός ωραρίου,
για να γίνεται σωστή διαχείριση, καθώς και αρκετά
καλό και εξειδικευμένο προσωπικό, για να έρθουν
εις πέρας οι υποχρεώσεις και ο σωστός σχεδιασμός. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας για να επιτευχθούν οι στόχοι μας.

1
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στην επαρχία σίγουρα έχεις άλλη σχέση με τον
πελάτη, χάνεται δηλαδή η απρόσωπη πλευρά του
φαρμακοποιού.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει όσον αφορά
το φαρμακείο στη χώρα μας;
Δύσκολη ερώτηση, καθώς η αίγλη του φαρμακοποιού
απέναντι στον πελάτη καταστράφηκε από τις προηγούμενες γενιές. Το φαρμακείο πρέπει να παρέχει
στον ασθενή-πελάτη τις γνώσεις του και να μην τον
αντιμετωπίζει απλά ως καταναλωτή. Παράλληλα, ένα
σύγχρονο φαρμακείο πρέπει να είναι σε θέση να
δώσει τις σωστές απαντήσεις στο κάθε πρόβλημα
και τα κατάλληλα προϊόντα.

1. Πολυμέρη 157,
Άγιος Κωνσταντίνος –
Άναυρος, Βόλος,
τηλ.: 24210 39962.
2. Σπ. Σπυρίδη 28 &
Δημητριάδος, Άγιος
Νικόλαος, Βόλος,
τηλ.: 24210 20201.

2

2

1

Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος του φαρμακοποιού σε μια μικρή κοινότητα;
Σε αντίθεση με κάποια κεντρικά σημεία της Αθήνας,
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Αν ο καιρός το επιτρέπει, κάντε μια βουτιά στο
Πορτέλο, στη βάση του τείχους του Κάστρου, ή
σε κάποια από τις μικροσκοπικές παραλίες γύρω
από το Κάστρο.
Η Μονεμβασιά προσφέρεται για εκδρομές, αν
έχετε χρόνο. Μόλις 20 χιλιόμετρα μακριά βρίσκεται το λιμανάκι του Γέρακα, ένα μικρό φιόρδ
με ψαροταβέρνες, και 60 χιλιόμετρα το όμορφο
Κυπαρίσσι (μια όχι εύκολη διαδρομή για κάποιους).
Καθώς το Κάστρο προστατεύεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, που επιβάλλει απαγορεύσεις,
μην περιμένετε έξαλλη νυχτερινή ζωή. Τα μπαράκια είναι λίγα και πολύ ήρεμα. Στη Μονεμβασιά και
τη γύρω περιοχή θα φάτε κόκορα με χυλοπίτες,
σαΐτια (σπανακόπιτες με λεπτό φύλλο που ψήνονται στο μαντέμι), γκόγκες (χειροποίητα ντόπια
στριφτά ζυμαρικά), γαλόπιτα, τραβηχτές (τηγανητό
ζυμάρι) και για γλυκό δίπλες, ραφιόλια (παραλλαγή
αμυγδαλωτών), μελιτίνια (λακωνική εκδοχή του
καλτσουνιού με μέλι) και σασουμάδες. Μην περιοριστείτε στα εστιατόρια μέσα στο Κάστρο, αλλά
αναζητήστε αυθεντικές γεύσεις στα γύρω χωριά.
Και, πριν φύγετε, αγοράστε κρασί και αμυγδαλωτά από τη Μονεμβασιά, λάδι, ελιές, χυλοπίτες
και σύγκλινο από τη Σπάρτη.

LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Μονεμβασιά
ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Το «Πέτρινο Καράβι»
του Γιάννη Ρίτσου.
Γεμάτη από μοναδικές ιστορικές μνήμες του
παρελθόντος, στην ανατολική πλευρά του πρώτου ποδιού της Πελοποννήσου, η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, με τα στενά καλντερίμια
και τις σαράντα βυζαντινές εκκλησίες, μας κάνει
να νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στον Μεσαίωνα. Η δόμηση είναι πλήρως ελεγχόμενη από
την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε να μη χαθεί το
μοναδικό χρώμα που έχουν αφήσει στο «Γιβραλτάρ της Ανατολής» Βυζαντινοί, Ενετοί, Φράγκοι
και Σταυροφόροι.
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Πέτρινα σπίτια
που πια δεν
κατοικούνται,
μαγαζάκια
και καφέ με
μπαλκόνια στο
πέλαγος.

Το όνομα της Μονεμβασιάς προέρχεται από τις
λέξεις «Μόνη» και «Έμβασις», δηλαδή «μοναδική
είσοδος». Μόλις διαβούμε την είσοδο, μας περιμένει ένα ησυχαστήριο από πέτρινα σπίτια που δεν
κατοικούνται πια, μαγαζάκια και καφέ με μπαλκόνια στο πέλαγος.
Στην Άνω Πόλη, με τα λείψανα πολυάριθμων κτιρίων των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων,
θα ανεβείτε μέσω μιας σκάλας, λαξευμένης στον
βράχο και καλά οχυρωμένης. Εδώ, στην άκρη της
ανατολικής πλευράς, δεσπόζει ο ναός της Αγίας
Σοφίας του 12ου αιώνα, ένα μνημείο βυζαντινής
εποχής και από τους ελάχιστους οκταγωνικούς
ναούς της χώρας. Απολαύστε τη θέα στο Μυρτώο πέλαγος και αφουγκραστείτε καλά μήπως και
ακούσετε τον ήχο που κάνουν οι οπλές του αλόγου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στις πέτρες.

Σε αυτά τα
αμυγδαλωτά τη
διαφορά κάνει το
ανθόνερο, πιο συχνά
από νεράντζια.

Υλικά
1.200 γρ. αμυγδαλόψυχα
360 γρ. άχνη ζάχαρη
& για το ζαχάρωμα
5 ασπράδια αυγών
50-60 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
άρωμα βανίλιας
ανθόνερο
γαρίφαλα

Εκτέλεση

Αμυγδαλωτά
Μονεμβασιάς

Ασπρίζουμε και αλέθουμε τα αμύγδαλα. Τα ζυμώνουμε με τη ζάχαρη, τη βανίλια, το σιμιγδάλι και τα
ασπράδια. Πλάθουμε τη ζύμη σε σχήμα μισοφέγγαρου ή μικρού αχλαδιού. Στην κορυφή κάθε αμυγδαλωτού βάζουμε από ένα γαρίφαλο. Τα ψήνουμε
σε μέτριο φούρνο για 15 λεπτά. Όταν κρυώσουν,
τα βουτάμε στο ανθόνερο ένα-ένα και στη συνέχεια τα βυθίζουμε στην άχνη ζάχαρη.
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> ΑΠΌ ΤΗΝ TOTAL HEALTH SOLUTIONS Α.Ε.

> LAVITEN SYSTEM ΑΠΟ ΤΗ LAVIPHARM

Συμπλήρωμα διατροφής
3ης γενιάς σε πόσιμη μορφή

LAVITEN… και ψείρες ΔΕΝ

> DAY-VIT ACTIVE ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Το νέο Laviten System είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό
αντιφθειρικό σύστημα 3 σταδίων:
1ο στάδιο: Χρήση αντιφθειρικής λοσιόν Laviten Anti Lice
Solution, που εξαλείφει σε 15 λεπτά, εύκολα και αποτελεσματικά, ψείρες και κόνιδες με φυσικό μηχανισμό δράσης και
χωρίς τη χρήση χημικών και τοξικών ουσιών.
2ο στάδιο: Χρήση σαμπουάν
Laviten shampoo, που αποκολλά τις κόνιδες από την τρίχα
και βοηθά στην απομάκρυνσή
τους. Με συστατικά που λειαίνουν
και ξεμπερδεύουν τα μαλλιά, ενώ
περιποιούνται και καταπραΰνουν
το τριχωτό της κεφαλής.
3ο στάδιο: Σχολαστικό χτένισμα με
το χτενάκι Laviten (περιλαμβάνεται
στη συσκευασία). Bοηθά να απομακρυνθούν εύκολα και αποτελεσματικά υπολείμματα από ψείρες
και κόνιδες.

Σωματική και
πνευματική ενέργεια
στα ύψη

> ALOE VERA ΑΠΟ ΤΗN
APOLLONIAN NUTRITION

Συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στην πρόληψη και την
ανάκαμψη του μυοσκελετικού συστήματος από μυϊκούς
τραυματισμούς (θλάσεις, τενοντίτιδες κ.ά.), σκελετικούς
τραυματισμούς (κατάγματα, εξαρθρώσεις κ.ά.) και εκφυλιστικές παθήσεις (οστεοαρθρίτιδα, σαρκοπενία κ.ά.). Χάρη στην
προηγμένη σύνθεσή του,
το Kinisis Progen ενισχύει
σημαντικά τη μυϊκή μάζα
του οργανισμού, αυξάνει το
πάχος και την ελαστικότητα
του χόνδρου, έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη
δράση, ενώ επιταχύνει τον
χρόνο αποθεραπείας μετά
από εγχειρήσεις και τραυματισμούς.

Εμπλουτισμένη με εκχύλισμα Ginseng,
που βοηθά να διατηρείται η σωματική
και πνευματική ενέργεια σε υψηλά επίπεδα, η πολυβιταμίνη Day-Vit Active
είναι κατάλληλη για όσους θέλουν
τόνωση, κάνουν έντονες σωματικές
δραστηριότητες και δεν ακολουθούν
ισορροπημένη διατροφή.

Bιολογική Aloe Vera
Η σειρά βιολογικής Aloe Vera της Lily of the
Desert προσφέρει δύο επιλογές: τον χυμό
ολόκληρου φύλλου και το τζελ ολόκληρου
φύλλου (το τζελ είναι συμπύκνωμα χυμού
και είναι πιο πλούσιο σε πολυσακχαρίτες, τα
ενεργά συστατικά της αλόης). Χρησιμοποιήστε
ένα από τα δύο, ή εναλλάξ και τα δύο, και απολαύστε τη φυσική δύναμη της αλόης.

LINKED WHAT’S NEW
> EMERGENCY ALOE SPRAY ΑΠΟ ΤΗ LITINAS ALOE

> DAY-VIT PROBIO ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Άμεση ανακούφιση

Πολυβιταμίνη για την αντιβίωση

Η βάση του Emergency Aloe Spray προσφέρει ανακούφιση από δερματικές παθήσεις και καταπραΰνει
άμεσα τον ερεθισμό. Αποτελείται από ενεργή αλόη
σε ποσοστό 87% , ενώ περιέχει ακόμα εκχυλίσματα
από καλέντουλα, γλιστρίδα, χαμομήλι, πράσινο τσάι,
αγγούρι και ρόδι, πλούσια σε αντιοξειδωτικά και
καταπραϋντικά συστατικά που δροσίζουν και απαλύνουν την επιδερμίδα μετά από έγκαυμα, έκθεση στον
ήλιο, ξύρισμα ή οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την
ισορροπία της επιδερμίδας.
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Με έναν ισορροπημένο συνδυασμό μετάλλων,
αμινοξέων και του συνένζυμου Q10, η πολυβιταμίνη Day-Vit Probio διατηρεί υγιές πεπτικό
και εντερικό σύστημα, και τονώνει το ανοσοποιητικό, ενώ είναι η ιδανική για όσους
λαμβάνουν αντιβίωση: Προσφέρει την
απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται ένας
εξασθενισμένος από ίωση οργανισμός,
ενώ τα προβιοτικά βοηθούν στην αντικατάσταση της εντερικής χλωρίδας, μέρος
της οποίας καταστρέφει η αντιβίωση. Ιδανική και για όσους εμφανίζουν μειωμένη
απορρόφηση σε θρεπτικά συστατικά.
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