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Ένας ακόμη χειμώνας πέρασε, ένας χειμώνας δύσκολος, αλλά όχι βαρύς. Η Άνοιξη, η αγαπημένη εποχή 
της φύσης αλλά και δική μας, είναι εδώ. Πρώτο σημάδι, ο καιρός, ο οποίος δεν σταματά να μας εκπλήσσει, 
δεν παύει όμως να καλυτερεύει. Δεύτερο σημάδι, η ημέρα που μεγαλώνει κι αλλάζει όλη μας η διάθεση. 

Για εμάς στη Pharma PLUS, στόχος μας είναι να σας δίνουμε ενημέρωση και συμβουλές που να συνά-
δουν με κάθε εποχή του χρόνου. Αυτή την άνοιξη λοιπόν, ήρθε η «Ώρα για Αντηλιακή Προστασία και 
Όμορφη Σιλουέτα»!  Αναζητήστε στα φαρμακεία μας το ενημερωτικό έντυπο, που σας δίνει όλες τις 
απαραίτητες συμβουλές για να σας βρει το φετινό καλοκαίρι πανέτοιμους! 

Φέτος, έχετε έναν ακόμα λόγο να είστε εγκαίρως προετοιμασμένοι για τις εμφανίσεις σας στην παραλία, 
αφού εμείς, στη Pharma PLUS, φροντίσαμε  με κάθε αγορά σας αξίας 20€, να κερδίζετε δωροεπιταγές 
αξίας 31€ που μπορείτε να εξαργυρώσετε σε πλήθος αντηλιακών και αδυνατιστικών προϊόντων των 
καλύτερων και γνωστότερων brands του χώρου. Επιπλέον, όταν εξαργυρώνετε ταυτόχρονα 2 δωρο-
επιταγές, κερδίζετε 50 έξτρα πόντους στην κάρτα σας +plus card της Pharma PLUS, χρησιμοποιώντας 
το ειδικό κουπόνι. 

Επειδή Pharma PLUS σημαίνει Υγεία, Ομορφιά κι Ευεξία, βρείτε στην ύλη του περιοδικού μας πολλά και 
ενδιαφέροντα θέματα. Στην ενότητα της Υγείας, το βασικό μας άρθρο  είναι αφιερωμένο στη γυμναστική 
και τη σωστή επιλογή του καταλληλότερου συμπληρώματος διατροφής για την περίοδο που ασκούμαστε. 
Το άρθρο επιμελήθηκε η φαρμακοποιός του δικτύου μας Ευγενία Καλέμαση, από το φαρμακείο του 
Μάριου Μαρτσούκα, μέλος του Δικτύου Pharma PLUS, στο Χαλάνδρι.

Στις επόμενες σελίδες, διαβάστε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το Mindfulness, ένα νέο είδος  διαλο-
γισμού, που έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του Δυτικού κόσμου, απαιτεί μόνο λίγα λεπτά την ημέρα και 
γοητεύει όλο και περισσότερους. Ακούστε την ανάσα σας, ακούστε το σώμα σας, ακούστε τις ανάγκες σας.

Στη συνέχεια, νιώστε την άνοιξη! Ακολουθήστε τον ανοιξιάτικο κανόνα της αναγέννησης, συμπληρώνο-
ντας φυσικά τη διατροφή σας με σκευάσματα που αποτοξινώνουν και χαρίζουν ομορφιά και ευεξία. Στο 
τεύχος μας θα βρείτε τις προτάσεις μας και τις επιλογές σας. Στη συνέχεια της ενότητας της ομορφιάς,  
μπορείτε να διαβάσετε συμβουλές για να αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες που περνούν τα μαλλιά σας 
την περίοδο που εσείς γυμνάζεστε και πώς η απολέπιση αναζωογονεί την επιδερμίδα και προσφέρει 
μια ανοιξιάτικη ευεξία σε όλο το σώμα.

Στα νέα της Pharma PLUS, διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της φαρμακοποιού κας 
Καραμανέα που διατηρεί φαρμακείο μέλος του Δικτύου στο Βέλο Κορινθίας. 

Καλωσορίζουμε στο Δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS 4 νέα φαρμακεία, στην Καλλιθέα, τα Χανιά 
Κρήτης, την Ανδρίτσαινα Ηλείας και στην Κρέστενα Ολυμπίας. Σύντομα θα είναι έτοιμα να σας εξυπη-
ρετήσουν, προσφέροντάς σας όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν και ξεχωρίζουν τα 
φαρμακεία  του Δικτύου.

Τέλος, σας προσκαλούμε να αναζητήσετε τη σελίδα μας στο Facebook pharmapluspharmacies.gr. Κάντε 
like και follow, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας και τις προσφορές μας.

Και μην ξεχνάτε, χρησιμοποιώντας την κάρτα πελάτη +plus card του Δικτύου Pharma PLUS, κερδίζετε 
πόντους σε κάθε σας αγορά.
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Τα σχόλιά σας είναι 
σημαντικά για εμάς 
και λαμβάνονται 
υπόψη στη δια-
μόρφωση κάθε 
τεύχους. Mπο-
ρείτε να στέλνετε 
τις απόψεις και 
τις παρατηρήσεις 
σας είτε στην ταχυδρομική διεύ-
θυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός Αγίας 
Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία, 
Αττική (υπόψη τμήματος Marketing), 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pharmaplus@lavipharm.com.
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INFO 
Πάνω από 200.000 
καταναλωτές προτιμούν 
συστηματικά τα φαρμακεία 
Pharma PLUS, γιατί 
τους προσφέρουν:

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

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

 www.pharmapluspharmacies.gr

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

www.facebook.com/pharmapluspharmacies.gr
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Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι αθλητικές επιδό-
σεις επηρεάζονται από πληθώρα παραγόντων, που 
σχετίζονται κυρίως με τα μορφολογικά, φυσιολο-
γικά, μεταβολικά αλλά και ψυχολογικά χαρακτη-
ριστικά κάθε ανθρώπου. Παρότι η ισορροπημένη 
διατροφή είναι ο θεμέλιος λίθος για τη διασφά-
λιση της καλής υγείας και της αθλητικής απόδο-
σης, κανείς δεν αμφισβητεί ότι η λήψη συμπλη-
ρωμάτων διατροφής μπορεί να δράσει επικουρικά 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, τα τελευ-
ταία χρόνια εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τα 
κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
την επιλογή του καταλληλότερου συμπληρώματος, 
δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας τους στην αγορά.

Η επιλογή τους πρέπει να γίνεται με γνώμονα 
τον στόχο της αθλητικής μας δραστηριότητας. Τα 
διατροφικά συμπληρώματα κατηγοριοποιούνται 
ως προς τη χρήση τους ως εξής:

• Συμπληρώματα απώλειας βάρους.
• Συμπληρώματα αύξησης βάρους /  

μυϊκής μάζας.
• Συμπληρώματα αύξησης της 

απόδοσης.

Συμπληρώματα 
απώλειας βάρους
L-Carnitine: Η καρνιτίνη είναι ένα σημα-
ντικό αμινοξύ που μεταφέρει τις αλυσίδες λιπα-
ρών οξέων στη μιτοχονδριακή μήτρα, επιτρέπο-
ντας έτσι στα κύτταρα να διασπάσουν το λίπος και 
να πάρουν ενέργεια από τα αποθηκευμένα απο-
θέματα. Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν τα 
ευεργετικά αποτελέσματα της L-καρνιτίνης και των 
εστέρων της στη μείωση του οξειδωτικού στρες, 

6
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ΥΓΕΙΑ

ΣΩΜΑ
Γιατί ιδρώνω τόσο;

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ο πολύτιμος διαλογισμός.

12

14

Η επιλογή του καταλληλότερου 
συμπληρώματος, όταν ασκούμαστε, 
γίνεται με γνώμονα τον στόχο μας: 
θέλουμε να χάσουμε βάρος, 
να αποκτήσουμε μυϊκή μάζα ή 
να κάνουμε ρεκόρ;

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ:

Γράφει 
η φαρμακοποιός 

του Δικτύου Pharma 
PLUS, Ευγενία 

Καλέμαση, 
από το Φαρμακείο 

Μ. Μαρτσούκας 
στο Χαλάνδρι.

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Συνταγές στο 
αλουμινόχαρτο.

FITNESS
«Πράσινη» άσκηση.

Όταν γυμναζόμαστε

18

16ΠΑΙΔΙ
Τρόμος στο διαδίκτυο.

της καρδιακής ανεπάρκειας και της στηθάγχης, 
καθώς και στην απώλεια βάρους. 
CLA (συζευγμένο λινολεϊκό οξύ): Κλινικές μελέ-
τες έδειξαν ότι το CLA μπορεί να μειώσει το απο-
θηκευμένο υποδόριο λίπος και να διατηρήσει την 
ισορροπία μεταξύ λίπους και άλιπης μυϊκής μάζας. 
Αποτελεί χρήσιμο προϊόν για παχύσαρκα άτομα 
που ακολουθούν τακτική σωματική άσκηση.
ΛΙΠΟΤΡΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Όυσίες όπως 
η χολίνη, η ινοσιτόλη και η μεθειονίνη συμβάλ-
λουν στη διάσπαση των διατροφικών λιπών και 
την απομάκρυνση του συσσωρευμένου λίπους.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: Είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, 
οι οποίες βοηθούν στην οξείδωση των λιπών και 
την προστασία του μυϊκού γλυκογόνου.

Συμπληρώματα αύξησης βάρους / 
μυϊκής μάζας
ΚΡΕΑΤΙΝΗ: Πριν από την έναρξη της άσκησης, 

συνιστάται η λήψη σκευασμάτων κρεατίνης, 
καθώς έρευνες καταδεικνύουν ότι έτσι 

επιτυγχάνεται ταχεία αναπλήρωση 
των επιπέδων ATP, η πτώση των 

οποίων εμφανίζεται κυρίως σε άτομα 
που ακολουθούν εντατικό πρόγραμμα 

εκγύμνασης με αυξημένο αριθμό επανα-
λήψεων και σετ με βάρη. Η κρεατίνη αποτελεί 
αζωτούχο οργανικό οξύ που βελτιώνει τη δύναμη, 
αυξάνει τη μυϊκή μάζα και βοηθά τους μυς να ανα-
κάμψουν πιο γρήγορα κατά τη διάρκεια της άσκη-
σης. Αυτή η μυϊκή ώθηση μπορεί να βοηθήσει 
τους αθλητές να επιτύχουν ριπές ταχύτητας και 
ενέργειας, ειδικά σε σύντομες περιόδους υψηλής 
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έντασης, όπως η ανύψωση βάρους. Για την ενί-
σχυση της απορρόφησής της, συνιστάται η ταυ-
τόχρονη λήψη ηλεκτρολυτών και υδατανθράκων.
BCAA: Τα Αμινοξέα Διακλαδισμένης Αλύσου 
(L-λευκίνη, L-ισολευκίνη και L-βαλίνη) αποτε-
λούν το 33% της πρωτεΐνης του μυϊκού ιστού και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρ-
θωση, ανάπτυξη και αποκατάστασή του μετά από 
άσκηση, καθώς μειώνουν τα επίπεδα γαλακτικού 
οξέος και βελτιώνουν την οξυγόνωση των μυών. 
Συνιστάται η λήψη 1,5g BCAA 20 λεπτά πριν από 
την άθληση. Πολλά σκευάσματα περιέχουν HMB 
(β-υδρόξυ-β-μέθυλο-βουτυρικό οξύ), που είναι 
μεταβολίτης της λευκίνης και αποτρέπει τον κατα-
βολισμό των μυών μετά το πέρας της εκγύμνασης.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ: Διατροφικές έρευ-
νες καταδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που 
έχουν οι δίαιτες υψηλής πρωτεϊνικής πρόσληψης 
στην αύξηση της μυϊκής μάζας. Η αυξημένη πρω-
τεϊνική πρόσληψη, σε συνδυασμό με την άσκηση, 
αυξάνει τη σύνθεση των μυϊκών πρωτεϊνών, και 
ως εκ τούτου προκαλείται μυϊκή υπερτροφία. Στην 
αγορά κυκλοφορούν σκευάσματα που περιέχουν 
υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη είτε από ορό 
γάλακτος είτε από μπιζέλια εμπλουτισμένα συνή-
θως με υδατάνθρακες (επιτυγχάνεται έτσι η μέγι-
στη απορρόφηση πρωτεϊνών), BCAA, κρεατίνη 
και διάφορα άλλα αμινοξέα. Τα σκευάσματα αυτά 

μπορούν να ληφθούν είτε πριν την έναρξη του 
προγράμματος για αύξηση αντοχής είτε μετά το 
πέρας για επιτάχυνση αποκατάστασης είτε, τέλος, 
ως ένα πλήρες υποκατάστατο γεύματος. Η λήψη 
τους κρίνεται χρήσιμη για επαγγελματίες και ερα-
σιτέχνες αθλητές, τραυματίες, αλλά και για νέους 
ανθρώπους που δεν καλύπτουν τις πρωτεϊνικές 
ανάγκες τους μέσω της διατροφής.

ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ: Αποτελεί πλούσια πηγή πρω- 
τεϊνών και είναι ιδανική για άτομα που αθλού-

νται, καθώς μειώνει τη φθορά των μυών και 
προκαλεί κορεσμό.

Συμπληρώματα αύξησης 
απόδοσης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ – ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ: Η ανισορροπία 
ηλεκτρολυτών μπορεί να είναι πολύ 

επιζήμια για την υγεία. Η συστολή των 
μυών, για παράδειγμα, απαιτεί ασβέστιο, 

κάλιο και νάτριο. Η ανεπάρκεια μαγνησίου μπορεί 
να οδηγήσει σε μυϊκή αδυναμία ή κράμπες. Άτομα 
που ακολουθούν υψηλής έντασης και αντοχής 
προγράμματα εκγύμνασης πρέπει να εξασφαλί-
ζουν την πληρότητα των αποθηκών μυϊκού γλυ-
κογόνου τόσο πριν από την έναρξη της άθλησης 
όσο και μετά το πέρας αυτής.
L-GLUTAMINE: Η γλουταμίνη ρυθμίζει τη μετα-
φορά του αζώτου από και προς τους μυς. Σε περι-
όδους επίπονης σωματικής άσκησης, τα επίπεδά 
της μειώνονται στο πλάσμα, με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η αναπλήρωσή της.
ΩΜΕΓΑ 3 ΛΙΠΑΡΑ: Έχει αποδειχθεί ότι άτομα 
που ακολουθούν έντονο πρόγραμμα εκγύμνασης 
παρουσιάζουν μειωμένη ανοσολογική απόκριση. 

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η σπιρουλίνα 
αποτελεί 
πλούσια πηγή 
πρωτεϊνών και 
είναι ιδανική 
για άτομα που 
αθλούνται, 
καθώς μειώνει 
τη φθορά 
των μυών.

Σκευάσματα πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παράλληλα 
μειώνουν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

Εν κατακλείδι, ο οργανισμός, ύστερα από ένα 
εντατικό πρόγραμμα εκγύμνασης, καταπονείται 
και φθείρεται. Επομένως, η εξασφάλιση παροχής 
των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών κρίνε-
ται αναγκαία. Τα συμπληρώματα διατροφής μπο-
ρούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση, 
αρκεί να επιλέγονται εφόσον έχουν διασφαλιστεί 
η δράση και η αποτελεσματικότητά τους, αλλά και 
ύστερα από την έμπειρη καθοδήγηση ενός επι-
στήμονα υγείας. 



Γιατί ιδρώνω τόσο και τι μπορώ 
να κάνω γι’ αυτό;

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

από το φύλο, την κατάσταση υγείας και το βάρος του. 
Όρισμένα φάρμακα ή ασθένειες όπως ο διαβήτης ή 
τα προβλήματα του θυρεοειδούς και η κατανάλωση 
καφεΐνης και αλκοόλ μπορεί να αυξήσουν την εφί-
δρωση. Όι καπνιστές ιδρώνουν επίσης περισσότερο, 
καθώς η νικοτίνη επηρεάζει τις ορμόνες, το δέρμα 
και τον εγκέφαλό μας. Όι υπέρβαροι, επειδή έχουν 
μεγαλύτερη σωματική μάζα, το σώμα τους πρέπει να 
εργαστεί σκληρότερα προκειμένου να επανέλθει στη 
φυσιολογική θερμοκρασία.

Η υπεριδρωσία
Εάν ιδρώνετε πολύ όταν το σώμα σας δεν χρειάζε-
ται να κρυώσει (δεν κάνετε έντονη σωματική εργασία 
κάτω από τον ήλιο) και αν μια περιοχή του σώματός 
σας στάζει ενώ το υπόλοιπο παραμένει στεγνό, αξίζει 
να επισκεφθείτε έναν δερματολόγο για να μάθετε αν 
πάσχετε από υπεριδρωσία. Η υπεριδρωσία εμφανί-
ζεται συνήθως στις μασχάλες, τις παλάμες, τα πέλ-
ματα ή το πρόσωπο. Συνήθως συμβαίνει σε, κατά 
τα άλλα, υγιείς ανθρώπους (αν και μπορεί να είναι 
παρενέργεια κάποιων ιατρικών καταστάσεων, ειδικά 
η νυχτερινή εφίδρωση), ενώ για τους περισσότερους 
η αιτία παραμένει άγνωστη. Η καλύτερη ερμηνεία 
είναι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σηματοδότησης 
μεταξύ του εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος και 

των ιδρωτοποιών αδένων σε συγκεκριμένες περιο-
χές του σώματος. 

Αντιμετώπιση
Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία 
της εφίδρωσης, οι επιλογές θεραπείας ποικίλλουν 
και πολλές φορές οι ασθενείς πρέπει να δοκιμάσουν 
αρκετές πριν βρουν την καταλληλότερη. Στην πραγ-
ματικότητα, δεν μπορείτε να μεταβάλετε τη θερμο-
ρύθμιση του σώματός σας. Αν είστε υπέρβαροι και 
χάσετε κάποια κιλά, μπορεί να παρατηρήσετε βελτί-
ωση. Αποφύγετε τις βαμβακερές κάλτσες που κατα-
κρατούν τον ιδρώτα, εντάξτε τα ταλκ και σπρέι στην 
καθημερινή σας ρουτίνα και αποφύγετε το αλκοόλ 
και την καφεϊνη. Υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις 
για άτομα με πραγματικά κλινικά συμπτώματα (αν και 
τείνουν να εγκαταλειφθούν, λόγω μέτριων αποτελε-
σμάτων και επιπλοκών). Όι δερματολόγοι προτείνουν 
θεραπείες όπως η ιοντοφόρηση, τα άλατα αλουμι-
νίου και το Botox.

Όλοι ιδρώνουμε, αλλά κάποιοι μετά από λίγη άσκηση 
μοιάζουν σαν να έβαλαν το κεφάλι τους κάτω από 
την ντουζιέρα. Αυτό συμβαίνει επειδή υποφέρουν 
από υπεριδρωσία.

Ό ιδρώτας είναι ένας σημαντικός μηχανισμός του 
σώματός μας για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του. 
Αν η εσωτερική μας θερμοκρασία ανέβει πολύ, είναι 
δυνατόν να προκληθεί βλάβη στους ιστούς. Για να 
αποφευχθεί αυτό, συμβαίνει η εφίδρωση. Καθώς ο 
ιδρώτας εξατμίζεται από την επιφάνεια της επιδερ-
μίδας, μας δροσίζει εσωτερικά.

Ό ιδρώτας αποτελείται κυρίως από νερό, αλάτι και 
ζάχαρη, καθώς και από υποπροϊόντα του σώματός 
μας, όπως η ουρία και η αμμωνία.

Πέρα από την επαναφορά της θερμοκρασίας σε 
φυσιολογικά επίπεδα, βοηθά το σώμα να γιατρέψει τις 
πληγές και να αποβάλει τοξίνες, όπως οι φθαλικές ενώ-
σεις, το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο υδράρ-
γυρος. Αυτό το άχρωμο υγρό μυρίζει άσχημα όταν 
αναμειγνύεται με τα βακτήρια στην επιδερμίδα μας. 

Δεν ιδρώνουμε όλοι το ίδιο. Ό κύριος παράγοντας 
που επηρεάζει πόσο ιδρώνει κάποιος είναι γενετικός, 
καθορίζεται δηλαδή από τον αριθμό των ιδρωτοποιών 
αδένων που έχει κληρονομικά. Επηρεάζεται επίσης 

Υπερ-
ιδρωσία

ΥΓΕΙΑ ΣΩΜΑ
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Ο διαλογισμός, που έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες 
του Δυτικού κόσμου, απαιτεί μόνο λίγα λεπτά 
την ημέρα και γοητεύει όλο και περισσότερους.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΡΤΩ ΛΕΓΑΚΗ

τομείς. Τι είναι λοιπόν αυτό που αποζητούν όλοι 
όσοι διαλογίζονται;

Μια αρχαία μέθοδος
Μέθοδος παρατήρησης και εκπαίδευσης του νου, 
ο διαλογισμός ξεκίνησε ως θρησκευτική πρακτική 
στην Ίνδία του 15ου αιώνα π.Χ. Με τα χρόνια εξε-
λίχτηκε και πλέον εφαρμόζεται με διάφορους τρό-
πους σε πολλές μεγάλες θρησκείες: από τον ιαπω-
νικό βουδισμό με το Zazen, τον θιβετιανό βουδισμό 
με τη Vipassana, τον ισλαμισμό και τον σουφισμό 
με το Tafakkur και το Muraqaba, τον ιουδαϊσμό με 
την Καμπάλα μέχρι και τον χριστιανισμό με τον Ησυ-
χασμό και την επανάληψη προσευχών στο ροζάριο 
ή το κομποσκοίνι.

Ό διαλογισμός άρχισε να εμφανίζεται στη Δύση 
στις αρχές του 20ού αιώνα. Η μεγάλη όμως άνθηση 
σημειώθηκε τη δεκαετία του ’60, με τον Maharishi 
Mahesh Yogi, που ξεκίνησε να διαδίδει τη μέθοδο 
του υπερβατικού διαλογισμού, προσελκύοντας σταρ 
όπως οι Beatles.

Τότε περίπου άρχισαν να γίνονται και οι πρώτες 
επιστημονικές έρευνες για την επίδραση που είχε 

Τι είναι το 
mindfulness;

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μεγάλες εταιρείες, αλλά και ο αμερικανικός στρα-
τός, έχουν υιοθετήσει τον διαλογισμό, και ειδικότερα 
τη μέθοδο mindfulness, ως μέρος των εταιρικών 
παροχών τους, καθώς εκτιμούν ότι συμβάλλει σε πιο 
χαρούμενο ανθρώπινο δυναμικό και καλύτερη υγεία 
των εργαζομένων τους. Εκατοντάδες σχολεία χρη-
σιμοποιούν διαλογιστικές πρακτικές για να βοηθή-
σουν τους μαθητές τους στη διαχείριση του άγχους 
και τη βελτίωση της απόδοσής τους στα μαθήματα, 
ενώ σε πολλές χώρες ο διαλογισμός εφαρμόζεται σε 
σωφρονιστικά ιδρύματα, με στόχο τη γρηγορότερη 
επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Στη 
Βρετανία ο διαλογισμός έφτασε μέχρι το Κοινοβού-
λιο, όπου συστάθηκε διακομματική επιτροπή για τη 
μελέτη των πιθανών εφαρμογών του σε δημόσιους 

Κάποτε η λέξη «διαλογισμός» έφερνε στον νου την 
εικόνα ενός μοναχού καθισμένου οκλαδόν σε κάποιο 
μοναστήρι στην Ασία. Σήμερα εφαρμόζεται μέσα σε 
αίθουσες συνεδριάσεων μεγάλων εταιρειών, κοι-
νοβούλια, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια και 
φυλακές, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της 
καθημερινότητας του σύγχρονου δυτικού κόσμου.

στους ασκητές. Ό καθηγητής Jon Kabat-Zinn έδωσε 
στον βουδιστικό διαλογισμό πρακτική μορφή με 
κοσμικό χαρακτήρα και τον διαχώρισε από οποια-
δήποτε θρησκευτική έννοια, εστιάζοντας στο επι-
στημονικό κομμάτι του. Αυτόν τον διαλογισμό τον 
ονόμασε «mindfulness» και ξεκίνησε να τον εφαρ-
μόζει στην Κλινική Μείωσης Άγχους της Ίατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου UMASS σε ασθενείς 
με χρόνιo πόνο. 

Τι είναι το mindfulness
Σύμφωνα με τον Jon Kabat-Zinn, είναι η επίγνωση-
συνειδητότητα που προκύπτει όταν στρέφουμε την 
προσοχή μας συνειδητά στην παρούσα στιγμή, χωρίς 
κριτική διάθεση. Είναι να αντιλαμβανόμαστε τι πραγ-
ματικά συμβαίνει στον νου μας, και όχι να τον αδειά-
ζουμε από οποιαδήποτε σκέψη.

Επειδή όμως αυτό είναι δύσκολο να περιγραφεί, 
και συχνά απέχει από αυτό που φανταζόμαστε βλέ-
ποντας φωτογραφίες με όμορφους ανθρώπους να 
κάθονται χαμογελαστοί σε μια παραλία με κλειστά 
μάτια, ίσως το καλύτερο θα ήταν να το δοκιμάσετε, 
αυτή τη στιγμή, μόνο για 2-3 λεπτά.

Κλείστε τα μάτια και συγκεντρώστε την προσοχή 
στην αναπνοή σας, παρατηρώντας τις μικρές κινή-

σεις που κάνει το σώμα σας με κάθε εισπνοή και 
εκπνοή. Παραμείνετε συγκεντρωμένοι παρατηρώ-
ντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις 
σας. Κάθε φορά που η προσοχή σας φεύγει από 
την αναπνοή και ακολουθεί μια σκέψη ή αίσθηση, 
επιστρέψτε απλά πίσω στην παρατήρηση της ανα-
πνοής, χωρίς να κατακρίνετε τον εαυτό σας, αλλά 
με διάθεση αποδοχής.

Πιθανόν να εκπλαγείτε συνειδητοποιώντας πόσο 
πολλές σκέψεις κάνετε! Και αυτό συμβαίνει διότι, 
ενώ περνάμε τον περισσότερο χρόνο «ζώντας στο 
κεφάλι» μας, συνήθως δεν αντιλαμβανόμαστε τι 
συμβαίνει μέσα μας και κατ’ επέκταση γύρω μας. 
Πλάθουμε ιστορίες ή αντιδρούμε αυτοματοποιημένα 
σε όσα μας συμβαίνουν, συχνά βασισμένοι σε βιώ-
ματα ή πεποιθήσεις του παρελθόντος, ή σε προβολές 
στο μέλλον, που συνήθως δυσχεραίνουν την πνευ-
ματική, ψυχική αλλά και σωματική μας κατάσταση, 
εμποδίζοντάς μας να ζούμε με γαλήνη και ισορροπία.

Όταν όμως μάθουμε να παρατηρούμε τις σκέψεις, 
τις αισθήσεις του σώματος ή τα συναισθήματά μας 
και να επανερχόμαστε σε κάτι που είναι πραγμα-
τικό, όπως η αναπνοή μας, χωρίς κριτική, αλλά με 

ηρεμία και κατανόηση, τότε αντιλαμβανόμαστε τι 
πραγματικά βιώνουμε, αποκτούμε συνειδητότητα 
και σταδιακά καλύτερη ικανότητα να διαχειριστούμε 
οτιδήποτε μας συμβαίνει. Συνειδητοποιούμε ότι δεν 
είμαστε οι σκέψεις μας και μπορούμε να βιώσουμε, 
σε όλη της τη διάσταση, την εμπειρία αυτής της 
ζωής, τα εύκολα και τα δύσκολα, τα ευχάριστα και 
τα δυσάρεστα. Διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συναι-
σθήματά μας και αποκτούμε μεγαλύτερη κατανόηση 
και συμπόνοια για τον εαυτό μας και τους άλλους, 
κάτι που μας βοηθά να έχουμε πιο ικανοποιητικές 
σχέσεις και πιο ευτυχισμένη ζωή.

Τα οφέλη
Σήμερα ο δυτικός άνθρωπος βομβαρδίζεται από 
χιλιάδες πληροφορίες και λειτουργεί σπασμωδικά, 
στον αυτόματο πιλότο, συνήθως εγκλωβισμένος στις 
σκέψεις του νου. Το νευρικό του σύστημα δέχεται 
αυξημένο αριθμό ερεθισμάτων μέσα σε μια τυπική 
μέρα, με την τεχνολογία να αποσπά συνεχώς την 
προσοχή μας.

Ό διαλογισμός mindfulness μπορεί, υποτίθε-
ται, να αναπλάσει τον εγκέφαλό μας. Εφαρμόζε-
ται για την αντιμετώπιση της ήπιας κατάθλιψης, 
την καλύτερη διαχείριση του σωματικού και ψυχι-
κού πόνου, τη μείωση του άγχους και του χρό-
νιου στρες. Έρευνες έχουν δείξει ότι μειώνει την 
αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα κορτιζόλης, και 
συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος. Βοηθά στην επίτευξη μιας 
αίσθησης ηρεμίας, βελτιώνει τη μνήμη, την ικα-
νότητα συγκέντρωσης και τη δυνατότητα διαχεί-
ρισης δύσκολων και στρεσογόνων καταστάσεων, 
αυξάνει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποί-
θηση, και συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότη-
τας των ανθρώπινων σχέσεων.

Ο διαλογισμός 
mindfulness 
εφαρμόζεται 
για την 
αντιμετώπιση 
της ήπιας 
κατάθλιψης, 
την καλύτερη 
διαχείριση του 
σωματικού και 
ψυχικού πόνου, 
τη μείωση του 
άγχους και του 
χρόνιου στρες.
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Τρόμος
στο 
Διαδίκτυο

Τον περασμένο Ίούνιο «έτρεξε» και στη χώρα μας η 
πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Say No!» για την ενη-
μέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών σχε-
τικά με το φαινόμενο του σεξουαλικού εκβιασμού 
και εξαναγκασμού των παιδιών, μέσω του διαδι-
κτύου. Τα σποτάκια της καμπάνιας αποτυπώνουν 
τη ζοφερή πραγματικότητα: έφηβοι που (θεωρούν 
ότι) κάνουν chat με συνομηλίκους τους συνομιλούν, 
στην πραγματικότητα, με το οργανωμένο έγκλημα 
ή με παιδεραστές και, τελικά, υποκύπτουν σε εκβι-
ασμούς, πληρώνοντας σε χρήματα ή σε «είδος».

Από το σεξ στο sexting 
και το sextortion
Το sexting είναι η αποστολή γραπτών μηνυμά-
των και ψηφιακών εικόνων ή βίντεο με αποκλει-
στικά σεξουαλικό περιεχόμενο που ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους τα ζευγάρια ή τα άτομα που επικοι-
νωνούν διαδικτυακά, ενώ το sextortion –νεο-
λογισμός που προέκυψε από τις αγγλικές λέξεις 
«sex» και «extortion»– περιγράφει την εκβιαστική 
απειλή δημοσιοποίησης βίντεο ή φωτογραφιών με 
καθαρά ερωτικό περιεχόμενο. Η αποστολή ερω-
τικών εικόνων (sexting) και η ενδεχόμενη χρήση 

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

τους για σεξουαλικό εκβιασμό (sextortion) συν-
δέονται στενά μεταξύ τους και εξαρτώνται από τη 
μαζική χρήση του διαδικτύου.

Αληθινή ιστορία
Ό κόσμος του διαδικτύου δεν είναι ψεύτικος και 
ενίοτε γίνεται επικίνδυνος. Συνήθη θύματα είναι 
τα παιδιά και οι έφηβοι, που ανακαλύπτουν τον 
κόσμο μέσα από την οθόνη του υπολογιστή τους. Η 
ιστορία που ακολουθεί είναι πραγματική και ελλη-
νική, και θα μπορούσε, εάν εξελισσόταν, να περι-
έγραφε μια υπόθεση sextortion: Συνέβη πριν από 
μήνες, όταν η Βασιλική, 13 ετών, μετακόμισε με 
τους γονείς της από την επαρχία σε ένα προάστιο 
της Αθήνας και δημιούργησε με την άδεια των 
γονιών της προφίλ στην ιστοσελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης Facebook, προκειμένου να διατηρήσει 
την επαφή της με τους παλιούς της φίλους από το 
χωριό. Λίγο αργότερα, δέχθηκε αίτημα φιλίας από 
χρήστη με το όνομα «Orestis Dimitriou». Θυμήθηκε 
ότι στο χωριό της υπήρχε ένα παιδί με το όνομα 
Όρέστης και τον ρώτησε αν έχει σχέση με το συγκε-
κριμένο χωριό. Εκείνος απάντησε θετικά, και έτσι 
ξεκίνησαν να μιλούν σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Το sextortion 
περιγράφει 
την εκβιαστική 
απειλή 
δημοσιοποίησης 
βίντεο ή 
φωτογραφιών 
με ερωτικό 
περιεχόμενο.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ο σεξουαλικός εκβιασμός γίνεται 
πλέον on line και απειλεί την ψυχική 
υγεία παιδιών και εφήβων. 
Γονείς, γρηγορείτε.

Ό Orestis, τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός της, 
όπως της είπε, ερχόταν συχνά στην Αθήνα «για 
κάτι δουλειές του θείου του». Της πρότεινε λοιπόν 
να συναντηθούν σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο 
στην περιοχή του Αμαρουσίου, «για να γνωριστούν 
καλύτερα». Η Βασιλική δέχθηκε, και έτσι η συνά-
ντηση κανονίστηκε για το επόμενο από τη συνομι-
λία τους Σάββατο. Θα έλεγε στους γονείς της ότι θα 
πήγαινε με μια φίλη της βόλτα στο εμπορικό κέντρο 
και εκεί θα μπορούσε να συναντήσει τον «Orestis 
Dimitriou», χωρίς τον φόβο να το μάθουν εκείνοι.

Την ημέρα της συνάντησης, ενώ η Βασιλική και 
η φίλη της περιμένουν τον Όρέστη στην είσοδο 
του εμπορικού κέντρου, πλησιάζει ένας μεσήλικας 
άνδρας, γύρω στα 45, και συστήνεται ως «θείος του 
Όρέστη», πιάνει το χέρι της Βασιλικής και ζητά από 
τα κορίτσια να τον ακολουθήσουν για μια βόλτα με το 
αυτοκίνητό του, «μέχρι να έρθει κι ο Όρέστης». Τότε 
τα δύο κορίτσια τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν 
στον ιδιωτικό φύλακα του εμπορικού καταστήματος, 
που στέκεται λίγες δεκάδες μέτρα, και του ζητούν 
βοήθεια. Ό «θείος του Όρέστη» φεύγει τότε προς 
τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του εμπορικού κατα-

στήματος, όπου και εντοπίζεται μέσα στο αυτοκίνητό 
του, μετά την κινητοποίηση του ιδιωτικού φύλακα 
και, στη συνέχεια, της Ελληνικής Αστυνομίας…

«Say No!»
Πολλά από τα περιστατικά σεξουαλικού διαδικτυ-
ακού εκβιασμού και εξαναγκασμού δεν καταγ-
γέλλονται στις αρμόδιες αρχές, είτε γιατί το θύμα 
αισθάνεται ντροπή για το υλικό που κλήθηκε να 
παραγάγει είτε γιατί δεν γνωρίζει (λόγω της ανηλι-
κότητας) ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα σε βάρος του.

Για τον λόγο αυτό, η πανευρωπαϊκή εκστρατεία 
ενημέρωσης «Say No!» απευθύνεται σε άτομα που 
στοχοποιούνται από επιτήδειους και συμβουλεύει:

«Μην ενδώσετε πληρώνοντας τον εκβιασμό και 
μην αισθάνεστε ντροπή να τον καταγγείλετε στις 
αστυνομικές αρχές».

Σε περίπτωση που κάποιος πέσει θύμα διαδικτυ-
ακού σεξουαλικού εξαναγκασμού και εκβιασμού, 
προτείνεται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
• Να μη διαγράψει αποδεικτικά στοιχεία (συνομι-
λίες, e-mail κ.λπ.).
• Να διακόψει κάθε επικοινωνία, «μπλοκάροντας»
τον επιτήδειο δράστη. 

• Να αναφέρει το συμβάν στη Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Επίσης, είναι σημαντικό να δοθούν στους εφή-
βους οι εξής συμβουλές:
• Να κάνουν φίλους μόνον όσους γνωρίζουν καλά.
• Να μην ανταγωνίζονται με την παρέα τους για 
το ποιος θα κάνει τους περισσότερους διαδικτυ-
ακούς φίλους.
• Να ορίζουν στις Ρυθμίσεις Απορρήτου της 
συσκευής τους το περιεχόμενο που θέλουν να 
φαίνεται στους άλλους.
• Να αποφεύγουν το «check-in» (στο σχολείο, τη 
βόλτα ή σε μέρη που επισκέπτονται συχνά).
• Να μη δημοσιεύουν φωτογραφίες που «μαρ-
τυρούν» τοποθεσίες (το σπίτι, το σχολείο τους).
• Να μην κάνουν ποτέ chat με κάποιον που δεν 
γνωρίζουν.
• Να προσέχουν τις κινήσεις τους στην κάμερα, 
κι αν δεν τη χρησιμοποιούν, να την καλύπτουν με 
ένα αυτοκόλλητο.
• Να σκέφτονται πολύ πριν δημοσιεύσουν κάποια 
εικόνα ή κάποιο βίντεο, σεβόμενοι και τα προσω-
πικά δεδομένα των φίλων τους.

Μη μιλάς με αγνώστους
Όι γονείς είναι οι ενήλικες που, υπό κανονικές 
συνθήκες, φροντίζουν και αγαπούν το παιδί τους 
περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο. Η 
εφηβεία είναι όμως μια περίοδος που οι σχέσεις 
των εφήβων με τους γονείς τους κλονίζονται και 
η διατήρηση της μεταξύ τους επικοινωνίας γίνεται 
εξαιρετικά δύσκολη, αλλά περισσότερο αναγκαία 
από ποτέ. Όι ειδικοί συμβουλεύουν: Να παρατη-
ρείτε και να ακούτε οτιδήποτε κάνει ή λέει το παιδί 
σας. Μη νιώθετε ασφαλείς όταν το παιδί σας είναι 
μέσα στο δωμάτιό του και «παίζει στον υπολογι-
στή», ακόμη και αν έχετε εγκαταστήσει ειδικά φίλ-
τρα. Εκσυγχρονίστε την κλασική γονική συμβουλή 
«μη μιλάς με αγνώστους», προσθέτοντας και τους 
διαδικτυακούς «ξένους», χωρίς όμως να δαιμονο-
ποιείτε το διαδίκτυο. Είναι υγιές για ένα παιδί να 
ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και να επι-
κοινωνεί με τους φίλους τους διαδικτυακά. Δείξτε 
στο παιδί σας ότι ενδιαφέρεστε για τη ζωή του όχι 
με τρόπο ελεγκτικό, αλλά με συναισθήματα φρο-
ντίδας, και κυρίως μη χάνετε την ψυχραιμία σας 
εάν αντιληφθείτε κάτι «ύποπτο». Σε αυτή την περί-
πτωση, αποταθείτε στις αρμόδιες αρχές.

Ενημερωθείτε!
• Η εκστρατεία ενη-
μέρωσης «Say No», 
με βίντεο και κόμικς, 
είναι διαθέσιμη στο 
europol.europa.eu/
sayno. 
• Στο www.cyberkid.
gr παρέχονται χρή-
σιμες πληροφορίες 
για τους τρόπους με 
τους οποίους όλη η 
οικογένεια μπορεί 
να εκμεταλλευτεί τα 
θετικά των σύγχρο-
νων τεχνολογιών.
• Στην ιστοσελίδα 
της Μονάδας Εφηβι-
κής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), 
Β΄ Παιδιατρική Κλι-
νική Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Νοσοκο-
μείο Παίδων, youth-
health.gr/gia-to-
ariadni θα βρείτε όλα 
όσα αφορούν τη μη 
υγιή σχέση των εφή-
βων με το διαδίκτυο.
• Στην πύλη ψηφι-
ακής ασφάλειας 
digitrust.edu.gr και 
στο saferinternet.
gr του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου, επί-
σημο εκπρόσωπο του 
Δικτύου INSAFE 
στη χώρα, αναζητή-
στε σχετικές πληρο-
φορίες.

Ζητήστε 
βοήθεια!
• Δίωξη Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος 24 
ώρες το εικοσιτετρά-
ωρο: τηλ. 11188.
• Γραμμή Στήριξης 
της Μονάδας Εφη-
βικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) 
«ΜΕ. Υποστηρίζω», 
καθημερινά 09:00-
15:00, τηλ.: 80011 
80015.

Καταγγείλτε!
• Στο Cyber Alert, 
τηλ. 11188 ή με 
e-mail στο ccu@
cybercrimeunit.gov.gr
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ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Τοποθετήστε 
τον σολομό 
πάνω στα 
λαχανικά, ώστε 
να παίρνει τα 
αρώματά τους 
καθώς ψήνεται.

Το ψήσιμο στο αλουμινόχαρτο έχει 
τα οφέλη του μαγειρέματος στον 
ατμό, με λίγη παραπάνω νοστιμιά. 
Αυτές είναι τέσσερις εύκολες 
συνταγές για ελαφριά και 
υγιεινά δείπνα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Κρέας 
με προβολόνε 
και μανιτάρια 
Συνολικός χρόνος: 30 λεπτά
Μερίδες: 4

ΥΛΙΚΑ
1/2 κιλό βοδινό κρέας
2 πατάτες, κομμένες σε κύβους
1 πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη
1/2 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι μανιτάρια
4 φέτες τυρί προβολόνε
αλάτι και πιπέρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C. Κόψτε 
το κρέας σε 4 φέτες (ή και σε κύβους, αν θέλετε). 
Μοιράστε τα υλικά σε τέσσερα μεγάλα κομμάτια 
αλουμινόχαρτου. Διπλώστε τα κομμάτια αλουμι-
νόχαρτου με προσοχή, ώστε να κλείνουν καλά στις 
άκρες, φτιάχνοντας δύο ωραία πακέτα. Ψήστε για 
περίπου 20-25 λεπτά.

τις φέτες λεμονιού. Διπλώστε τα κομμάτια αλου-
μινόχαρτου με προσοχή, ώστε να κλείνουν καλά 
στις άκρες, φτιάχνοντας τέσσερα ωραία πακέτα. 
Ψήστε στο γκριλ στους 200°C για 7-9 λεπτά, γυρί-
στε τα πακέτα ανάποδα και ψήστε για άλλα τόσα 
λεπτά. Σερβίρετε με ρύζι ή σαλάτα. 

Κοτόπουλο
με σπαράγγια
Συνολικός χρόνος: 20 λεπτά
Μερίδες: 4
 
ΥΛΙΚΑ
4 στήθη κοτόπουλου (ή 6-8 μπούτια)
1 μάτσο κορφές σπαράγγια (περίπου 1/2 κιλό)
1 λεμόνι, κομμένο σε φέτες
1 κ.γ. σκόρδο ψιλοκομμένο
3 κ.σ. βούτυρο λιωμένο
1 κ.σ. ιταλικό μείγμα μπαχαρικών
αλάτι και πιπέρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τοποθετήστε κάθε στήθος (ή 1-2 μπούτια) σε ένα 
μεγάλο κομμάτι αλουμινόχαρτου. Κόψτε τις κορ-
φές από τα σπαράγγια στη μέση (κατά μήκος) και 
μοιράστε τις στα κομμάτια αλουμινόχαρτου. Ανα-
κατέψτε καλά το βούτυρο, το σκόρδο και το ιταλικό 
μείγμα μπαχαρικών, και αλείψτε με το μείγμα το 
κοτόπουλο και τα σπαράγγια. Απλώστε από πάνω 

Σολομός με μέλι 
και λαχανικά
Συνολικός χρόνος: 20 λεπτά
Μερίδες: 2

ΥΛΙΚΑ
2 φιλέτα σολομού
1 καλαμπόκι, κομμένο στα τέσσερα
1 φλιτζάνι άνθη μπρόκολου
1 φλιτζάνι άνθη κουνουπιδιού
1 φλιτζάνι ντομάτες, σε μεγάλα κομμάτια
2 κ.σ. μέλι
1½ κ.σ. σόγια σος
1/2 κ.σ. καυτή σος πιπεριάς (ή ταμπάσκο)
1/2 κ.σ. λευκό ξίδι
1/2 κ.σ. ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
σπόροι σησαμιού ή ψιλοκομμένο
φρέσκο κρεμμύδι για το σερβίρισμα

Εύκολες και γρήγορες 
υγιεινές συνταγές
στο αλουμινόχαρτο

Για να φτιάξετε 
1 κουταλιά ιταλικό 
μείγμα μπαχαρικών, 
ανακατέψτε 
1 κ.γ. ρίγανη, 
1 κ.γ. μαντζουράνα, 
1 κ.γ. θυμάρι, 1/2 
κ.γ. βασιλικό, 1/2 
κ.γ. δενδρολίβανο, 
1/2 κ.γ. φασκόμηλο.

Μπορείτε να 
κάνετε το ίδιο σε 
ένα μπάρμπεκιου, 
όπου ο χρόνος 
μαγειρέματος είναι 
ο μισός. Σε αυτή την 
περίπτωση, καλό 
είναι να γυρίζετε 
στη φωτιά τα 
αλουμινένια 
πακέτα σας.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αναμείξτε τα λαχανικά σε ένα μπολ. Περιχύστε 
τα με μείγμα από το μέλι, τη σόγια, την καυτερή 
σος, το ξίδι, το λάδι και το σκόρδο. Βάλτε σε δύο 
μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτου τα λαχανικά και 
από πάνω τον σολομό, ώστε να παίρνει τα αρώματά 
τους καθώς ψήνεται. Διπλώστε σε πακέτο και ψήστε 
για 15 λεπτά. Ανοίξτε τα κομμάτια αλουμινόχαρτου 
και αφήστε τα στο γκριλ για άλλα 2-3 λεπτά, ώστε 
να καραμελώσει ο σολομός. Σερβίρετε με σπόρους 
σησαμιού ή φρέσκο κρεμμύδι.

Ψάρι με λαχανικά
Συνολικός χρόνος: 20 λεπτά
Μερίδες: 2

ΥΛΙΚΑ
2 φιλέτα ψαριού (π.χ. γλώσσα)
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2 ματσάκι σπαράγγια
6-8 ντοματάκια βελανίδια, κομμένα στη μέση
2 κ.σ. ξηρό λευκό κρασί
2 κ.σ. κάππαρη
4 φέτες λεμόνι
4 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι (ή λεμονοθύμαρο)
μαύρο πιπέρι
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αλείψτε με λίγο ελαιόλαδο δύο μεγάλα κομμάτια 
αλουμινόχαρτο. Βάλτε σε κάθε κομμάτι τα μισά 
σπαράγγια, από πάνω το φιλέτο, δύο φέτες λεμόνι, 
τα ντοματάκια, την κάππαρη, το θυμάρι. Διπλώστε 
τα αλουμινόχαρτα ώστε να φτιάξετε δύο πακέτα. 
Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στο γκριλ στους 
200°C για 12-15 λεπτά. Ανοίξτε λίγο στην άκρη το 
πακέτο, για να φύγει ο ατμός, και ψήστε για άλλα 
2 λεπτά. Σερβίρετε με ρύζι ή σαλάτα.
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Η εξαιρετικά δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία
άσκηση, που βγάζει τον κόσμο από τις αίθουσες
των γυμναστηρίων και τον οδηγεί στη Μητέρα Φύση, 
κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς στην Ελλάδα.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
θυμίζουν προθέρμανση χορευτών στην μπάρα γίνο-
νται στη σκιά των δέντρων, ο κορμός των οποίων 
συχνά χρησιμοποιείται ως όργανο γυμναστικής. 
Το οξυγόνο που φτάνει στους πνεύμονες προέρ-
χεται κυριολεκτικά από την πηγή του, ενώ οι ήχοι 
του δάσους –κελάρυσμα νερού και κελαηδίσματα 
πουλιών– συνοδεύουν την άσκηση. Κανένα κορ-
νάρισμα, καμία ειδοποίηση από κινητό τηλέφωνο, 
καμία σειρήνα ασθενοφόρου δεν περνά το κέλυ-
φος του φυσικού περιβάλλοντος. Γι’ αυτό όχι μόνο 
τα σωματικά αλλά και τα ψυχικά οφέλη από την 
άσκηση στην καταπράσινη εξοχή μεγιστοποιούνται.

Η «πράσινη» άσκηση κάνει καλό
Τα οφέλη της άσκησης, όχι σε οποιαδήποτε ύπαιθρο 
αλλά σε δασώδεις καταπράσινες ορεινές ή πεδινές 
περιοχές, ακόμη και σε αστικά δασύλλια και λόφους, 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ειδικών για την 
υγεία και την ευζωία επιστημόνων από τις αρχές του 
21ου αιώνα. Αφορμή στάθηκε έρευνα του Πανεπι-
στημίου του Έσεξ με δείγμα που περιελάμβανε πολ-
λές και διαφορετικές ηλικιακές και όχι μόνο κατηγο-
ρίες: από παιδιά και ενήλικες καθ’ όλα υγιείς μέχρι 
ψυχικά ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
αυξήθηκε η αυτοεκτίμηση των ενηλίκων και βελ-
τιώθηκε σημαντικά η διάθεσή τους, σε αντίθεση με 
τα παιδιά, τα οποία δεν παρουσίασαν αλλαγές στην 

Η «πράσινη» άσκηση μοιάζει με κίνημα: έχει αρχές, 
οπαδούς, τρόπους δράσης και, κυρίως, μακραίωνη 
ιστορία, καθώς η ανθρώπινη σωματική δραστηριό-
τητα ήταν πάντα ταυτισμένη με την ύπαιθρο. Η αστι-
κοποίηση άλλαξε τον τρόπο ζωής και οι δουλειές 
γραφείου μετάλλαξαν το ανθρώπινο σώμα, που 
εδώ και πολλές δεκαετίες ξεσκουριάζει στα πολυ-
μηχανήματα και τις κλειστές αίθουσες των γυμνα-
στηρίων. Σε αυτό τον τρόπο ζωής αντιστέκονται 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι, που τρέχουν στα 
δάση και... παίρνουν τα βουνά με κάθε ευκαιρία. 
Πλέον όχι μόνο για τα συνήθη αθλήματα και δρα-
στηριότητες που συνδέονται με τη φύση, όπως η 
ορειβασία, η αναρρίχηση και η πεζοπορία, αλλά 
και για προγράμματα γυμναστικής που προσαρ-
μόζονται στο ανώμαλο έδαφος της υπαίθρου. Από 
βαθιά καθίσματα και πους-απς μέχρι ασκήσεις που 

Πράσινη Άσκηση: 
Είναι στη φύση μας

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Στο δάσος, 
το οξυγόνο που 
φτάνει στους 
πνεύμονες 
προέρχεται 
κυριολεκτικά 
από την  
πηγή του.

(1) Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα in vitro. (2) Ενισχυμένα αποτελέσματα από το μασάζ.  
(3) Συγκριτική κλινική μελέτη υπό δερματολογικό έλεγχο για 28 ημέρες, σε 21 γυναίκες ηλικίας 18 έως 30 ετών.  
(4) Κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε  υπό δερματολογικό έλεγχο  σε 48 γυναίκες 18 έως 30 ετών. www.elancyl.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

ΠΑΡΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ  
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ELANCYL!

[Καφεΐνη + Κισσός]

HUILE MINCEUR

ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ 
Αποδέσμευση των λιπιδίων [Καφεΐνη] 1 
Αποσυμφόρηση των ιστών 2 [Κισσός] 1 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΡΑΓΑΔΩΝ
Ευνοεί τη μείωσή τους 3 [Έλαιο Καμελίνης] 1

ΣΜΙΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
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βιβλίο Το τελευταίο παιδί στο δάσος, τα άτομα που 
περνούν ελάχιστο χρόνο στη φύση παρουσιάζουν 
προβλήματα συμπεριφοράς.
• Συμβουλή: Το «κλειδί» είναι η ποικιλία. Καθώς 
οι δραστηριότητες στη φύση είναι πιο κουραστι-
κές, εναλλάξτε την ορειβασία ή το mountain bike 
και τη γυμναστική στη φύση με ένα χαμηλής έντα-
σης περπάτημα.
 
Ώρα για άσκηση
Αν πήρατε την απόφαση να ξεκινήσετε, προμη-
θευτείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη δραστη-
ριότητα που επιλέξατε. Ό,τι κι αν κάνετε, πάντως, 
μην ξεχνάτε το νερό, το αντηλιακό και ένα ελαφρύ 
κολατσιό. Και προσοχή στη θερμοκρασία: Το πολύ 
κρύο και η πολλή ζέστη σαμποτάρουν την άσκηση 
και καταπονούν τον οργανισμό. Το καλοκαίρι προ-
τιμήστε τις πολύ πρωινές ή τις απογευματινές ώρες 
και τον χειμώνα τις μεσημεριανές. Επίσης, εγκα-
ταλείψτε το δάσος με βροχή και καταιγίδα και μην 
αναζητήσετε ποτέ καταφύγιο κάτω από τα δέντρα.

Αν είστε οπαδός της γυμναστικής, παραλλάξτε τις 
ασκήσεις του γυμναστηρίου και χαρείτε την άσκηση 
στη φύση. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα 
καλό ζέσταμα και τον κορμό ενός δέντρου.

Βαθιά «καθίσματα»
• Σταθείτε όρθιοι και «ψηλώστε», με τους ώμους 
χαμηλά, το κεφάλι ψηλά και την κοιλιά κρατημένη. 
Τεντώστε τα χέρια μπροστά, με τις παλάμες να κοι-
τούν προς τα κάτω.
• Βρείτε το κέντρο σας, λυγίστε τα γόνατα και, με 
ίσια πλάτη, στείλτε τους γλουτούς προς τα πίσω.
• Όι μηροί πρέπει να είναι παράλληλοι με το έδα-

φος, όπως όταν κάθεστε στην καρέκλα.
• Πιέζοντας τους γλουτούς σας και με σφιγ-
μένη την κοιλιά, επιστρέψτε στην αρχική 
θέση και επαναλάβετε την άσκηση 5-10 
φορές.

 
Τα πους-απς του βουνού
• Πάρτε την κλασική θέση για πους-απς, με τα πόδια 
τεντωμένα.
• Βρείτε το κέντρο βάρους και μείνετε σε θέση 
σανίδα με σφιχτούς γλουτούς, αλλά χαλαρή την 
περιοχή των γοφών, ώστε να μπορείτε να κάνετε 
το «βήμα».
• Φέρτε τα γόνατά σας στο στήθος εναλλάξ, προ-
σέχοντας να μη χαλάσετε τη στάση του σώματος.

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Ακόμη και πέντε 
λεπτά «πράσινης 
άσκησης» 
αυξάνουν την 
αυτοεκτίμηση 
και βελτιώνουν 
τη διάθεση.

εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους. Όι επιστήμονες 
το εξηγούν ως «διαταραχή έλλειψης φύσης», μια 
διαταραχή που εμφανίζεται στους σημερινούς νέους 
και τα παιδιά εξαιτίας της αποσύνδεσής τους από 
τη φύση και της μειωμένης αλληλεπίδρασής τους 
με το φυσικό περιβάλλον. Για τους ψυχικά ασθενείς 
όμως και τους ανθρώπους με κατάθλιψη, τα οφέλη 
της φύσης είναι σχεδόν θεραπευτικά.

Νιώστε ζωντανός!
Αν ζείτε και εργάζεστε στην πόλη, εντάξτε έστω 
και τα Σαββατοκύριακα την «πράσινη» άσκηση στις 
σωματικές σας δραστηριότητες. Υπάρχουν πολλοί 
και καλοί λόγοι για να... πάρετε τα βουνά:
• Η «πράσινη» άσκηση είναι φυσικό αγχολυτικό. 
Η απλή και μόνο παρατήρηση ενός καταπράσινου 
τοπίου κατεβάζει τα επίπεδα της κορτιζόνης και της 
αδρεναλίνης, ορμονών που σχετίζονται με το στρες.
• Η βιταμίνη D, η σημερινή βασίλισσα των βιταμι-
νών, παράγεται στο σώμα μας με τη βοήθεια της 
ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία, σε αντίθεση με 
την παραλία, στις δασικές περιοχές «φιλτράρε-
ται» από τα δέντρα χωρίς να μειώνεται η δράση 
της. Η βιταμίνη D, επιπλέον, αυξάνει τα επίπεδα 
της σεροτονίνης στο σώμα μας, της ουσίας που 

φέρνει ευφορία και δημιουργεί το –έστω και στιγ-
μιαίο– συναίσθημα της ευτυχίας.
• Η «πράσινη» άσκηση μας υποχρεώνει να ασκη-
θούμε περισσότερο από σαράντα πέντε λεπτά, όσο 
κρατά ένα τυπικό πρόγραμμα γυμναστηρίου. Τι να 
πρωτοκάνεις στο βουνό σε λιγότερο από μία ώρα; 
Από την άλλη μεριά, Άγγλοι επιστήμονες αναφέ-
ρουν ότι ακόμη και πέντε λεπτά «πράσινης» άσκη-
σης αυξάνουν την αυτοεκτίμηση και βελτιώνουν 
τη διάθεση.
 • Κάνει καλό στο μυαλό: Ό καιρός, η θερμοκρα-
σία, το ανάγλυφο του εδάφους είναι συνθήκες που 
δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, γι’ αυτό χρησιμο-
ποιούμε το μυαλό μας περισσότερο από όσο στον 
ελεγχόμενο χώρο του γυμναστηρίου. Καθώς όμως 
δεν το χρησιμοποιούμε για να διαχειριστούμε στρε-
σογόνες καταστάσεις, αλλά για να επεξεργαστούμε 
πληροφορίες από το φυσικό μας περιβάλλον, τελικά 
το ξεκουράζουμε και το αναδιοργανώνουμε.
• Ξεκουράζει το βλέμμα: Ένας από τους λόγους 
που κάποιοι επιμένουν στην «πράσινη» άσκηση 
είναι το ίδιο το τοπίο.
 • Πάρτε μαζί σας και τα παιδιά: Σύμφωνα με το 
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ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθήστε τον ανοιξιάτικο κανόνα της αναγέννησης, 
συμπληρώνοντας τη διατροφή σας με συστατικά που 
αποτοξινώνουν και χαρίζουν ομορφιά και ευεξία.

Η λυσίνη ανήκει στα «απαραίτητα», δηλαδή δεν 
μπορεί να παραχθεί από το ίδιο μας το σώμα, και 
η προλίνη στα «μη απαραίτητα», δηλαδή το σώμα 
μας μπορεί να παραγάγει μόνο του κάποιες ποσό-
τητες. Τα αμινοξέα αποτελούν τις δομικές μονάδες 
των μεγάλων σταθεροποιητικών πρωτεϊνών, του 
κολλαγόνου και της ελαστίνης, και κάνουν θαύ-
ματα στην επιδιόρθωση των ιστών. Η προλίνη, το 
πιο συχνό αμινοξύ σε συμπληρώματα ομορφιάς, 
βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας, μειώνει την 
απώλεια του κολλαγόνου που συμβαίνει κατά τη 
γήρανση και μαζί με τη λυσίνη συντελεί στη βέλτι-
στη σταθερότητα του συνδετικού ιστού του σώματός 
μας, καθώς αποτελούν τα βασικά υλικά του κολλα-
γόνου και της ελαστίνης. Όταν παράλληλα με τον 
συνδυασμό των δύο αυτών αμινοξέων γίνεται και 
λήψη της  βιταμίνης C, τα αντιγηραντικά αποτελέ-
σματα είναι εξαιρετικά.
Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού: Δεν είναι τυχαίο 
ότι οι αναγεννησιακές καλλονές σε πίνακες ζωγρα-
φικής απεικονίζονται να τρώνε σταφύλια, το φρούτο 
που φαίνεται ότι περισσότερο από όλα διατηρεί 
τη νεότητα και την ομορφιά. Σήμερα τα σταφύλια 

εκχυλίζονται, ενώ οι σπόροι τους δίνουν ένα 
εξαιρετικό «ελιξίριο» νεότητας, καθώς 

περιέχουν τα πολυσυζητημένα φλαβο-
νοειδή, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύ-
τερη αντιοξειδωτική δράση από ό,τι 

οι βιταμίνες C και Ε, ενώ βοηθούν στην 
πρόληψη και τη διόρθωση της βλάβης των τρι-

χοειδών αγγείων σε όλο το σώμα. Έχουν δηλαδή 
αντιγηραντική δράση και βοηθούν την επιδερμίδα 
να προλάβει ή και να διορθώσει τη φθορά που φέρ-
νει ο χρόνος, αλλά και το στρες, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση και το κάπνισμα.

Η άνοιξη συμβολίζει την αναγέννηση, αλλά προ-
δίδει και όλες τις «ζημιές» του χειμώνα: ταλαιπω-
ρημένο σώμα, κουρασμένο πνεύμα, βαριά ψυχή, 
όλα όσα σαμποτάρουν την εσωτερική και εξωτε-
ρική μας ομορφιά. 
Αν συγκαταλέγεστε στο ποσοστό των ανθρώπων 
που η άνοιξη δεν τους πιάνει, αλλά τους πλήττει 
–νιώθετε «εαρινή κόπωση» ή παρουσιάζετε επο-
χιακή τριχόπτωση–, ενισχύστε τον οργανισμό σας 
με τα κατάλληλα αντιοξειδωτικά και τα συστατικά 
που λαμβάνονται από εκχυλίσματα υπερτροφών.

Μεγάλα θαύματα σε μικρές 
κάψουλες
Η προηγούμενη δεκαετία ήταν η εποχή 
των βιταμινών: A, B, C, D, E, η αρχή 
της αγγλικής αλφαβήτου είναι οι 
πέντε βιταμίνες-ασπίδα για την 
υγεία και τη νεότητα. Τώρα 

οι παραπάνω «κλασικές» βιταμίνες 
προστίθενται σε φόρμουλες μαζί με νέες 
ουσίες, που κάνουν θαύματα στα μαλλιά, τα νύχια 
και το δέρμα. 

Σφριγηλή επιδερμίδα
Λυσίνη και προλίνη: Είναι και τα δύο αμινοξέα. 
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Μαλλιά και νύχια
L-Κυστίνη: Ανήκει στην κατηγορία των «μη απαραί-
τητων» αμινοξέων. Πρόκειται για το πιο σημαντικό 
συστατικό των συμπληρωμάτων διατροφής που 
αφορούν την υγεία των μαλλιών και των νυχιών, 
ενώ την άνοιξη, όταν η εποχιακή τριχόπτωση επη-
ρεάζει την κόμη μας, γίνεται δημοφιλής. Ανακαλύ-
φθηκε το 1810, αλλά πολύ αργότερα οι επιστήμονες 
εντόπισαν την πρωτεϊνική του προέλευση, καθώς 
είναι βασικό συστατικό της πρωτεΐνης κερατίνης, η 
οποία περιέχεται στα μαλλιά και τα νύχια, και παίζει 
σημαντικό ρόλο στη δομή των μαλλιών. Μελέτες με 
πρόβατα έχουν δείξει ότι η πρόσληψη L-κυστίνης 
βελτιώνει την παραγωγή μαλλιού, ενώ πρόσφατες 
μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει σημαντική επί-
δραση στη θεραπεία της διάχυτης τελογενούς τριχό-
πτωσης. Ανάλογα με το είδος του συμπληρώματος, 
η L-κυστίνη συνδυάζεται με βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία, ή ακόμη και με ζελατίνη ή εκχυλίσματα 
υπερτροφών. Είναι ανεκτή από τον οργανισμό όταν 
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Εκχύλισμα horsetail: Μια «αλογοουρά» βοηθά 
κάθε ταλαιπωρημένη αλογοουρά! Το εκχύλισμα 
εκουιζέτου, όπως είναι η επιστημονική ονομασία της 

τον οργανισμό σας να αποβάλει καθετί τοξικό με 
Silymarin, το δραστικό συστατικό του καρπού του 
φυτού Silybum marianum, που είναι ευρέως γνωστό 
ως γαϊδουράγκαθο. Το φυτό αυτό χρησιμοποιήθηκε 
ήδη από τα ελληνορωμαϊκά χρόνια για την τόνωση 
της ηπατικής λειτουργίας και την αποτοξίνωση του 
αίματος. Αποτελεί ένα από τα βότανα με τις περισ-
σότερες αναφορές στην επιστημονική βιβλιογραφία 
και ανήκει στα φυτά-φάρμακα για τον οργανισμό. 

Ευεξία
Κρόκος: Ό κρόκος Κοζάνης, το «χρυσάφι της ελλη-
νικής γης», περιέχει πτητικά έλαια, γλυκοζίτες, λυκο-
πίνη, ζεαξανθίνη, α-β καροτένιο καθώς και βιτα- 
μίνη C, σίδηρο, κάλιο και μαγνήσιο, βιταμίνες Β1, 
Β2, Β12, πικροκροκίνη και κροκίνη. Η πρόοδος της 

μελέτης πάνω σε αυτό το εξαιρετικό φυτό το κάνει 
ευρέως γνωστό και δημοφιλές όχι απλώς για την 
ιδιαίτερη γεύση του ως μπαχαρικού, αλλά και για 
τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Ανάμεσα σε άλλα, 

έχει ισχυρή αντιγηραντική και αγχολυτική δράση, 
ενώ η χρήση του χαρίζει το αίσθημα της ευεξίας. 

Όι γιατροί της περσικής παραδοσιακής ιατρικής το 
χρησιμοποιούν για τη θεραπεία της κατάθλιψης.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Η L-Κυστίνη 
γίνεται 
δημοφιλής την 
άνοιξη, όταν 
η εποχιακή 
τριχόπτωση 
επηρεάζει 
την κόμη μας.

«αλογοουράς», εισάγεται σε φόρμουλες συμπλη-
ρωμάτων διατροφής για την ομορφιά αλλά και την 
υγεία. Προέρχεται από την επεξεργασία του φυτού 
equisetum arvense, ενός θαμνώδους πολυετούς 
φυτού της οικογένειας των ιππουριδιειδών – στην 
Ελλάδα είναι γνωστό ως πολυκόμπι. Είναι ένα εκχύ-
λισμα-θησαυρός μετάλλων, καθώς περιέχει διοξεί-
διο πυριτίου, σαπωνίνες, αλκαλοειδή (παλουστρίνη 
και παλουστρινίνη), μαγγάνιο, κάλιο, θειάφι, μαγνή-
σιο και τανίνη. Το πυρίτιο είναι φυσικό δυναμωτικό 
των μαλλιών: βοηθά στη δόμηση της τρίχας, απο-
τρέπει τη λέπτυνση και ενισχύει την αντοχή της. 
Όι αντιφλεγμονώδεις και μαλακτικές ιδιότητες του 
horsetail ενισχύουν την υγεία και την ομορφιά της 
επιδερμίδας. Το εκχύλισμα βοηθά επίσης στην αντι-
μετώπιση της ακμής και δυναμώνει τα εύθραυστα 
νύχια. Δεν το ονομάζουν τυχαία και «βότανο 
της ομορφιάς». 

Αποτοξίνωση
Γαϊδουράγκαθο: Εάν καπνίζετε πολύ, 
πίνετε τακτικά αλκοόλ ή λαμβάνετε 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
φαρμακευτική αγωγή, βοηθήστε 
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Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε «γενική» στο 
νεσεσέρ σας;

Έλεγχος: Τα καλλυντικά έχουν ημερομηνία λήξης στη 
συσκευασία τους. Αν δεν τη βρίσκετε, προσπαθήστε να 
θυμηθείτε πόσο καιρό έχετε το συγκεκριμένο προϊόν. Σε 
γενικές γραμμές, ένα καλλυντικό αντέχει ένα έτος μετά 
το άνοιγμα της συσκευασίας του, όμως πετάξτε το και 
νωρίτερα αν δείτε αλλοιώσεις στην υφή ή τη μυρωδιά του.
Επιλογή: Κάντε μια γρήγορη καταγραφή και δείτε τι σας 
λείπει μετά τον έλεγχό σας. Πριν φτιάξετε τη λίστα με τα 
ψώνια σας, σκεφτείτε γιατί αυτό το προϊόν που πετάξατε 
έμεινε αχρησιμοποίητο στο νεσεσέρ σας για πάνω έναν 
χρόνο. Το χρειάζεστε πραγματικά; Και, αν ναι, μήπως
σε άλλη απόχρωση;
Καθάρισμα: Αν δεν καθαρίζονται τακτικά, τα πινέλα 
μπορούν να μετατραπούν σε εστίες βακτηρίων. Γεμίστε 
ένα ποτήρι με ζεστό νερό και αντιβακτηριδιακό σαπούνι 
ή σαμπουάν και μία κουταλιά λευκό ξίδι. Αναδεύστε με το 
πινέλο και αλλάξτε το νερό, αν είναι απαραίτητο. Ξεπλύντε 
βουρτσίζοντας τα πινέλα με μια μικρή χτένα.

Καθαρίστε τα κραγιόν, τα μολύβια και τις παλέτες με ένα 
πανί εμποτισμένο με λίγο οινόπνευμα.

Πλύντε τα σφουγγάρια σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο 
νερό με ένα απαλό σαπούνι ή σαμπουάν.

Ανοιξιάτικη φασίνα στο νεσεσέρ

Τώρα που οι κακουχίες του χειμώνα είναι πίσω μας και οι 
ηλιόλουστες μέρες μπροστά μας, είναι καιρός για ένα  
spring cleaning σε όλο μας το σώμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

Η απολέπιση αναζωογονεί την επιδερμίδα, καθώς 
απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, ελευθερώνει τους 
πόρους και διευκολύνει την κυκλοφορία του αίμα-
τος στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Είναι 
μια κίνηση που πρέπει να την εντάξουμε στη ρουτίνα 
της ομορφιάς μας, όμως τώρα είναι η ιδανική εποχή 
για μια απολεπιστική τελετουργία εις βάθος, που θα 
ανανεώσει και τη διάθεσή μας.

Πρόσωπο και λαιμός
Το πρόσωπό μας είναι ο κύριος αποδέκτης των και-
ρικών συνθηκών που επικρατούν τον χειμώνα και 
είναι αναμενόμενο να έχει αποκτήσει ένα στρώμα 
από ξηρά κύτταρα. Όμως, ένα καλό «γυάλισμα» θα 
αφήσει την επιδερμίδα απαλή και λεία. Συγχρόνως, 
το πρόσωπό μας έχει την πιο λεπτή και ευαίσθητη 
επιδερμίδα, οπότε πρέπει να του φερόμαστε με καλο-
σύνη και ευγένεια με τα κατάλληλα απαλά προϊόντα.

Υπάρχουν δύο είδη απολεπιστικών, εξίσου καλών: 
η επιλογή τους εξαρτάται από τις ειδικές ανάγκες της 
κάθε επιδερμίδας.

Τα φυσικά απολεπιστικά περιέχουν κόκκους, που 
με την τριβή απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα. Απλώς 

Απολέπιση
από την κορυφή 
ως τα νύχια

Απολεπιστικά με βάση το άλφα-υδροξύ οξύ (AHA) 
και το βήτα-υδροξύ οξύ (BHA) συνήθως προορίζονται 
για το πρόσωπο. Εκείνα με BHA θεωρούνται κατάλ-
ληλα για λιπαρές επιδερμίδες, ειδικά αν παρουσιάζουν 
ακμή. Μια φυσική πηγή BHA είναι o φλοιός ιτιάς που 
περιέχεται σε κάποια φυσικά προϊόντα για την ακμή.

Χείλη
Πώς θα θεραπευτούν τα σκασμένα χείλη του χειμώνα; 
Μια καλή συνήθεια είναι, κάθε φορά που βουρτσίζετε 
τα δόντια σας, να περνάτε τα χείλη σας με την οδοντό-
βουρτσα 2-3 φορές για φυσικό μασάζ και έπειτα να 
τα ενυδατώνετε με ένα lip balm ή φυσικό ελαιόλαδο, 
που έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. 
Η απολέπιση στα χείλη είναι αποτελεσματική, όπως και 
σε κάθε άλλο σημείο του σώματος.

Τα ιδανικά συστατικά: Η καστανή ζάχαρη είναι ένα 
φυσικό –και πολύ νόστιμο!– απολεπιστικό προϊόν για 
τα χείλη. Άλλες επιλογές είναι το μέλι και το φυτικό 
λάδι (όπως το ελαιόλαδο που αναφέραμε και το έλαιο 
καρύδας).

αποφύγετε τους συνθετικούς κόκκους. Αυτά τα μικρο-
πλαστικά δεν διαλύονται και αποτελούν σήμερα τον 
υπ’αριθμόν ένα κίνδυνο για το περιβάλλον, καθώς 
καταλήγουν στη θάλασσα, μολύνοντας «αόρατα» το 
νερό και τα αθώα θαλάσσια όντα που τα καταπίνουν.

Τα χημικά απολεπιστικά προϊόντα αποτελούνται από 
φυσικά οξέα και εφαρμόζονται τοπικά για να απομα-
κρύνουν τις φολίδες του δέρματος. Μια δημοφιλής 
επιλογή είναι το άλφα-υδροξύ οξύ (ΑΗΑ), που συχνά 
προέρχεται από οξέα φρούτων. Για να αποφύγετε 
τυχόν ερεθισμούς, ξεκινήστε με χαμηλή περιεκτικό-
τητα και να θυμάστε ότι μπορεί να αυξηθεί η ευαι-
σθησία σας στον ήλιο. 

Όποιο από τα δύο είδη επιλέξετε, μην ξεχνάτε να 
απολεπίσετε και την περιοχή του λαιμού και του ντε-
κολτέ!

Τα ιδανικά συστατικά: Δεν είναι όλα τα απολεπι-
στικά προϊόντα κατάλληλα για την ντελικάτη επιδερ-
μίδα του προσώπου και του λαιμού. Για παράδειγμα, 
τα απολεπιστικά με δημητριακά ή ρύζι είναι σοφές 
επιλογές, όμως εκείνα από βερίκοκο ή καρύδι είναι 
πολύ επιθετικά. 

Τα χημικά 
απολεπιστικά 
αποτελούνται 
από φυσικά 
οξέα και 
εφαρμόζονται 
τοπικά για να 
απομακρύνουν 
τις φολίδες 
του δέρματος.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

 

Σώμα και χέρια
Απολεπίστε απαλά την περιοχή του 

στήθους, την πλάτη, τα χέρια και τα πόδια 
στο ντους, για λιγότερη φασαρία. Πριν ακόμη 

βραχείτε, η τεχνική του στεγνού σκουπίσματος (τρί-
ψιμο με πετσέτα σε στεγνό δέρμα) βοηθά την κυκλο-
φορία του αίματος, βελτιώνει τον τόνο της επιδερμίδας 
και απολεπίζει. Κάντε μεγάλες κινήσεις με κατεύθυνση 
προς την καρδιά.

Χρησιμοποιήστε λούφα ή φυσικό σφουγγάρι, ανά-
λογα με το πόσο δραστική θέλετε να είναι η απολέπιση. 
Επιμείνετε στους αγκώνες, όπου η επιδερμίδα είναι 
πιο σκληρή, και στα μπράτσα, που συχνά εμφανίζουν 
μικρά σπιθουράκια.
Τα ιδανικά συστατικά: Eπιλέξτε ένα απολεπιστικό με 
αλάτι, ζάχαρη ή βρόμη.

 
Πόδια
Η τεχνική του στεγνού σκουπίσματος είναι χρήσιμη και 
στα πόδια, καθώς βοηθά στην καταπολέμηση της κυτ-
ταρίτιδας. Χρησιμοποιήστε λούφα, δείχνοντας προσοχή 
στα γόνατα και τα πέλματα. Καθώς η επιδερμίδα στα 
πόδια είναι πιο ανθεκτική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ένα πιο «επιθετικό» απολεπιστικό προϊόν.

Τα ιδανικά συστατικά: Η μέντα και ο δυόσμος δρο-
σίζουν και αναζωογονούν, ενώ συγχρόνως έχουν και 
εξαιρετικές αποσμητικές ιδιότητες. Κάποια απολεπι-
στικά περιέχουν και ελαφρόπετρα για τις δύσκολες 
περιπτώσεις.

Και μετά την απολέπιση τι;
Τρία είναι τα μυστικά: ενυδάτωση, ενυδάτωση και ενυ-
δάτωση! Τώρα που όλοι οι πόροι είναι ανοιχτοί, η ενυ-
δατική σας κρέμα θα μπορεί να έχει τη μέγιστη δυνατή 
δράση.

Θυμηθείτε ότι, ενώ θέλετε να αντικαταστήσετε τις 
πλούσιες κρέμες του χειμώνα με πιο ελαφριές εκδοχές 
τους, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να διατηρείτε 
την υγρασία της επιδερμίδας σας. Εφαρμόστε την κρέμα 
αμέσως μετά το ντους και αποφύγετε να κάθεστε πολύ 
κάτω από το καυτό νερό, το οποίο μπορεί να αφυδα-
τώσει την επιδερμίδα σας.

Μετά την 
απολέπιση,
που όλοι οι 
πόροι είναι 
ανοιχτοί,
η ενυδατική σας 
κρέμα θα μπορεί 
έχει τη μέγιστη 
δυνατή 
δράση.

Αναζητήστε σήμερα στα φαρμακεία  
τις προσφορές Dermopur της CASTALIA

 

Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα της ευαίσθητης 
λιπαρής ή με τάση ακμής επιδερμίδας

Καθημερινή φροντίδα καθαρισμού και περιποίησης

•  Gel Nettoyant
Aπαλό σμηγματορρυθμιστικό αφρίζον gel καθαρισμού προσώπου. 

•  Creme Matifiante & Gel Matifiant
Σμηγματορρυθμιστική κρέμα & gel προσώπου για άτομα που προτιμούν  
κρεμώδη ή δροσερή gel υφή αντίστοιχα.

•  Patch Liquide  
Καινοτομικής υφής gel προσώπου τοπικής χρήσης, με κερατολυτικούς και 
καταπραϋντικούς παράγοντες, για στοχευμένη δράση στις ατέλειες.

www.castalia-derm.com      

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΌΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑΣ ΣΤΗ ΒΊΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΕΠΊΔΕΡΜΊΔΑΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΊ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA   ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΊΟ ΣΑΣ

Καταχώρηση 21χ28
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Αν υπάρχει μια εποχή του χρόνου που είναι ιδανική 
για να ξεκινήσετε δυναμικά γυμναστική, ενόψει 
του καλοκαιριού, αυτή είναι η άνοιξη. Η άσκηση 
όμως, μαζί με τις αντοχές σας, δοκιμάζει και τα 
μαλλιά σας. Πρέπει να ξέρετε ότι τα μαλλιά σας 
χρειάζονται έξτρα φροντίδα, όταν επισκέπτεστε 
το γυμναστήριο, και έχουν ανάγκη από ειδικά 
προϊόντα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν τα 
αφήνετε άπιαστα, να σκουπίζουν το πάτωμα της 
αίθουσας του γυμναστηρίου, αλλά τα πιάνετε σε 
μια χαλαρή κοτσίδα. 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Πώς θα αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες 
που περνούν τα μαλλιά σας μαζί με τους 
τετρακέφαλούς σας.

Gym 
Hair

Πρόβλημα #1: Συγκέντρωση 
ιδρώτα

Γιατί συμβαίνει: Αν τρέχετε κάθε μέρα, ο 
ιδρώτας που συγκεντρώνεται στο τριχωτό της 
κεφαλής σας, όταν στεγνώσει, αφήνει ένα στρώμα 
φυσικού αλατιού, το οποίο φράζει τους πόρους 
και πιθανόν να προκαλέσει φαγούρα ή πιτυρίδα. 
Το αλάτι αυτό μπορεί ακόμη και να απορροφηθεί 
από τους πόρους, διαταράσσοντας έτσι την υγεία 
του τριχωτού. Και ένα υγιές τριχωτό σημαίνει υγιή 
και λαμπερά μαλλιά. 
Η λύση: Απαλλαχθείτε από τα κατάλοιπα του 
ιδρώτα αμέσως μόλις τελειώσετε την άσκησή σας, 
ακριβώς όπως καθαρίζετε το πρόσωπό σας μετά 
από μια μέρα στην πόλη. Εκτός από το σαμπουάν, 
μία-δύο φορές την εβδομάδα εφαρμόστε ένα 
βαθύ καθαριστικό, που θα απομακρύνει και τον 
τελευταίο κόκκο αλατιού. Θυμηθείτε βέβαια ότι 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
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όλες έχουμε αγοράσει κάποια στιγμή ένα σπρέι 
με αλάτι, για να δώσουμε στα μαλλιά μας το εφέ 
της θάλασσας. Επειδή γενικά λούζουμε τα μαλλιά 
μας υπερβολικά συχνά, αν μια μέρα ιδρώσετε 
υπερβολικά, απλώς σκεφτείτε ότι έχετε τα τέλεια 
beach hair!

Πρόβλημα #2: Φριζάρισμα
Γιατί συμβαίνει: Αν έχετε ατίθασες μπούκλες 
ή ξηρά μαλλιά, ο φόβος του φριζαρίσματος 
παραμονεύει μετά την εφίδρωση στη γυμναστική.
Η λύση: Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο 
λούζεστε: Εφαρμόστε το κοντίσιονερ πριν από το 
σαμπουάν, ώστε να προστατέψετε τα μαλλιά σας 
από τη δοκιμασία της απότομης μεταβολής του 
pH. Επίσης, μπορείτε να αποφύγετε εντελώς τη 
χρήση σαμπουάν, δηλαδή να πλύνετε τα μαλλιά 
σας μόνο με νερό και έπειτα να εφαρμόσετε το 
κοντίσιονερ, λύση η οποία προτείνεται και για τις 
ημέρες με μεγάλη υγρασία.

Πρόβλημα #3: Συγκέντρωση 
μόλυνσης
Γιατί συμβαίνει: Με την άσκηση μέσα στην 
πόλη, π.χ. το τρέξιμο σε δρόμους με μεγάλη 

κυκλοφορία αυτοκινήτων, τα μαλλιά σας μπορεί 
να γεμίσουν τοξίνες, καθώς το νέφος, ο καπνός 
και η σκόνη επικάθονται στην επιφάνειά τους, 
κάνοντάς τα να δείχνουν θαμπά και «βαριά».
Η λύση: Επαναφέρετε την υγεία των μαλλιών σας 
με μια αναζωογονητική θεραπεία αποτοξίνωσης μία 
φορά την εβδομάδα. Για τον ίδιο σκοπό μπορείτε 
να προσθέσετε στο σαμπουάν σας 4-5 σταγόνες 
έλαιου τεϊόδεντρου, που έχει αντιβακτηριδιακή, 
αντιμυκητιασική και αποτοξινωτική δράση.

Πρόβλημα #4: Ξηρές άκρες και 
λιπαρό τριχωτό 
Γιατί συμβαίνει: Ο ιδρώτας προκαλεί έκκριση 
λιπαρότητας στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ οι άκρες 
ξηραίνονται από το κλιματιστικό του γυμναστηρίου 
ή από τον ήλιο, αν είστε σε εξωτερικό περιβάλλον.
Η λύση: Εφαρμόστε στοχευμένα περισσότερο 
κοντίσιονερ στις άκρες των μαλλιών, παρά στις 
ρίζες – όπως κάνετε και με τις μάσκες προσώπου, 
εστιάζοντας στα σημεία που απαιτούν μεγαλύτερη 
φροντίδα. Είναι προτιμότερο ένα κοντίσιονερ που 
δεν θέλει ξέβγαλμα, με σιλικόνη, πρωτεΐνες ή 
φυτικά έλαια, το οποίο θα δώσει την απαραίτητη 
υγρασία στις άκρες, χωρίς να τις «βαρύνει».

Ο ιδρώτας που 
συγκεντρώνεται 
στο τριχωτό 
της κεφαλής, 
όταν στεγνώσει, 
αφήνει ένα 
στρώμα 
φυσικού 
αλατιού, το 
οποίο φράζει 
τους πόρους.

Για ταλαιπωρημένα 
μαλλιά, αποφύγετε 
τις βούρτσες με τα 
σκληρά δόντια ή τις 
μεταλλικές τρίχες και 
προτιμήστε βούρτσες 
με φυσικές τρίχες 
αγριογούρουνου, 
καθώς και φυσικές 
κοκάλινες ή ξύλινες 
χτένες.

Πρόβλημα # 5: Μαλλιά που 
ξεθωριάζουν

Γιατί συμβαίνει: Αν περνάτε πολλή ώρα στην 
πισίνα, το χλώριο μπορεί να αλλοιώσει το ξανθό 
χρώμα ή τις ανταύγειες σε βαμμένα μαλλιά.
Η λύση: Υιοθετήστε ένα ειδικό σαμπουάν ή μάσκα 
για ξανθά μαλλιά. Αν είστε φυσική ξανθιά, δεν 
είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε τα συγκεκριμένα 
προϊόντα, αν όμως είστε από ανοιχτή καστανή 
έως σκούρα μελαχρινή, πρέπει να τα υιοθετήσετε 
οπωσδήποτε μία φορά την εβδομάδα. Τα 
σαμπουάν που είναι ειδικά σχεδιασμένα για ξανθά 
μαλλιά απομακρύνουν τα κατάλοιπα της χλωρίνης, 
ενώ παράλληλα τα προστατεύουν από το 
γρήγορο ξεθώριασμα. Στην αρχή πρέπει να είστε 
προσεκτική, καθώς πολλά προϊόντα είναι πλούσια 
σε μοβ χρωστική. Ξεκινήστε με μικρή ποσότητα 
και ρυθμίστε την ανάλογα με το αποτέλεσμα. 
Να θυμάστε ότι τα κοντίσιονερ που περιέχουν 
πανθενόλη ή βερικοκέλαιο προστατεύουν το 
χρώμα των βαμμένων μαλλιών.

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

 86 % 
Ενίσχυση της δυναμικής 
του προσώπου(2)

Διόρθωση περιγράμματος και 
όγκου

Διόρθωση εγκατεστημένων 
ρυτίδων

«ΤΟ ΣΤΥΛ ΜΟΥ;  
Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.»

Alexandra Golovanoff 
Δημοσιογράφος και δημιουργός  

της σειράς Alexandra Golovanoff Knitwear 

LIFT INTEGRAL
Η ΠΡΩΤΗ(1) ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟΥ LIFTING

#mylieracpower
Όμορφη με τους δικούς σου όρους

www.lierac.gr
Ακολουθήστε µας:       LIERACHellas         lierachellas

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία, Hondos Center & Carelab by Attica. 

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



34 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2018

Εννιά τρόποι να το χρησιμοποιήσετε για 
το καλό της ομορφιάς σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Θαλασσινό αλάτι
3. Απολεπιστικό σώματος
Το θαλασσινό αλάτι είναι ένα απαλό απολεπιστικό 
που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. Έχει επίσης 
τα κατάλληλα μεταλλικά στοιχεία για να κάνει την 
επιδερμίδα πιο απαλή και να επαναφέρει την υγρα-
σία της. 
Μέθοδος: Αναμείξτε 1/4 κούπας αλάτι και μισή 
κούπα ελαιόλαδο, μέχρι να έχετε ένα παχύ scrub. 
Μπορείτε να προσθέσετε και 10 σταγόνες του αγα-
πημένου σας αιθέριου ελαίου. Εφαρμόστε το φυσικό 
απολεπιστικό στο ντους με ένα σφουγγάρι ή με τα 
δάχτυλά σας, κάνοντας απαλές κυκλικές κινήσεις.

4. Αναζωογονητικό scrub
To αλάτι είναι ένα φυσικό απολεπιστικό, η αλόη 
ενυδατώνει, θεραπεύει και βοηθά στην αναγέννηση 
των κυττάρων, ενώ η λεβάντα είναι φυσικό αντι-
σηπτικό που ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος. 
Μέθοδος: Αναμείξτε 1/4 της κούπας αλάτι, 1/4 

της κούπας χυμό ή τζελ αλόης, 1/4 της κού-
πας ελαιόλαδο, 1 κ.σ. λουλούδια 

λεβάντας και 10 σταγό-
νες αιθέριου ελαίου λεβά-

ντας. Το αποτέλεσμα θα 
είναι ένα παχύ scrub. Εφαρ-

μόστε στο ντους με μια λούφα ή 
με τα δάχτυλά σας, κάνοντας απαλές 

κυκλικές κινήσεις.

5. Χαλαρωτικό μπάνιο
Η περιεκτικότητα του αλατιού σε μεταλλικά στοι-
χεία βοηθά στην αποκατάσταση του προστατευτι-
κού φραγμού του δέρματος, ενώ θα παρατηρήσετε 
ότι μετά από ένα καλό μπάνιο με αλάτι το δέρμα 
σας δεν ρυτιδιάζει, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
το αλάτι βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του. 
Το μαγνήσιο που περιέχεται στο θαλασσινό αλάτι 
μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της κατα-
κράτησης (φούσκωμα).
Μέθοδος: Προσθέστε 1/3 κούπας αλάτι σε μια 
μπανιέρα γεμάτη ζεστό νερό και αναδεύστε μέχρι 
να διαλυθεί. Μείνετε στο νερό για 15 με 30 λεπτά.

ΥΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Προσθέστε 1/3 
κούπας αλάτι σε 
μπανιέρα γεμάτη 
ζεστό νερό και 
μουλιάστε για 
15-30 λεπτά.

Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει την ίδια συγκέντρωση 
μεταλλικών και θρεπτικών στοιχείων με το θαλασ-
σινό νερό. Όπότε δεν είναι περίεργο που το θαλασ-
σινό αλάτι είναι σύμμαχός μας στην ισορροπία, την 
προστασία και την αποκατάσταση της ομορφιάς μας.

1. Μάσκα εξισορρόπησης
Τόσο το αλάτι όσο και το μέλι έχουν αντιφλεγμονώ-
δεις ιδιότητες και καταπραΰνουν τους ερεθισμούς, 
ενώ βοηθούν στην εξισορρόπηση της λιπαρότητας.
Μέθοδος: Αναμείξτε 2 κ.γ. (κουταλιές του γλυκού) 
θαλασσινό αλάτι (κατά προτίμηση λεπτό) και 4 κ.γ. 
μέλι, για να φτιάξετε μια παχιά «κρέμα». Απλώστε 

την «κρέμα» ομοιόμορφα 
σε καθαρό στεγνό πρό-
σωπο, αποφεύγοντας την 
περιοχή γύρω από τα μάτια. 
Αφήστε τη να δράσει για 10 
με 15 λεπτά. Αφαιρέστε τη με ένα 
πανάκι που το έχετε μουσκέψει σε πολύ 
ζεστό νερό. Αφήστε το ζεστό πανάκι πάνω στο 
πρόσωπό σας για 30 δευτερόλεπτα. Ενώ ξεπλένετε 
το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό, κάντε μασάζ με 
κυκλικές κινήσεις με τα δάχτυλά σας. Συνεχίστε με 
την ενυδατική σας κρέμα. 

2. Τονωτική λοσιόν
Το αλάτι καθαρίζει βαθιά τους πόρους, εξισορρο-
πεί τη λιπαρότητα και καταπολεμά τα βακτήρια που 
προκαλούν ερεθισμούς και ακμή. 
Μέθοδος: Βάλτε σε ένα μικρό σπρέι 1 κ.γ. θαλασσινό 
αλάτι και 120 γρ. ζεστό νερό, και ανακινείστε καλά 
μέχρι να διαλυθεί. Ψεκάστε δύο φορές την ημέρα σε 
καθαρό στεγνό πρόσωπο, αποφεύγοντας τα μάτια. 
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ΥΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

6. Αντιπιτυριδική θεραπεία
Το αλάτι χαλαρώνει και απομακρύνει τις νιφάδες, 
ενώ ενισχύει την κυκλοφορία. Παράλληλα, απορ-
ροφά την περίσσεια λιπαρότητας και αποτρέπει την 
ανάπτυξη μυκήτων.
Μέθοδος: Κάντε μερικές χωρίστρες στα μαλλιά 
σας και απλώστε 1-2 κ.γ. αλάτι στο τριχωτό. Κάντε 
μασάζ με βρεγμένα δάχτυλα για 10 με 15 λεπτά. 
Λούστε τα μαλλιά σας με το σαμπουάν και εφαρ-
μόστε το κοντίσιονερ. 

7. Λευκαντικό δοντιών
Τόσο το αλάτι όσο και η μαγειρική σόδα είναι 
φυσικά καθαριστικά που απομακρύνουν τους λεκέ-
δες από τα δόντια. Έξτρα μπόνους για τα δόντια 
και τα ούλα: Το αλάτι είναι και καλή φυσική πηγή 
φθορίου. 
Μέθοδος: Αναμείξτε 1 κ.γ. αλάτι και 2 κ.γ. μαγει-
ρική σόδα. Βουτήξτε στο μείγμα τη βρεγμένη σας 
οδοντόβουρτσα και στη συνέχεια βουρτσίστε τα 
δόντια σας. Αν η «πάστα» που φτιάξατε είναι πολύ 

έντονη, βάλτε λίγη οδοντόκρεμα στην οδοντό-
βουρτσα πριν τη βουτήξετε στο μείγμα. 

8. Φυσικό στοματικό διάλυμα
Το αλάτι δρα ως αντισηπτικό και σκοτώνει τα 
βακτήρια που προκαλούν δυσάρεστη αναπνοή και 
ουλίτιδα. 
Μέθοδος: Αναμείξτε μισό κ.γ. αλάτι, μισό κ.γ. μαγει-
ρική σόδα και 1/4 της κούπας νερό, μέχρι το αλάτι 
να διαλυθεί. Πλύντε το στόμα σας με το διάλυμα 
και στη συνέχεια φτύστε και ξεπλύντε.

9. Γυαλιστικό νυχιών
Το αλάτι μαλακώνει τις παρανυχίδες και το δέρμα, 
ενώ παράλληλα δυναμώνει τα νύχια. Η μαγειρική 
σόδα και το λεμόνι μειώνουν τις κιτρινίλες και τις 
κηλίδες.
Μέθοδος: Σε ένα μπολ αναμείξτε 1 κ.γ. αλάτι, 1 κ.γ. 
μαγειρική σόδα, 1 κ.γ. χυμό λεμονιού και μισή κούπα 
ζεστό νερό. Μουλιάστε τα νύχια σας στο διάλυμα 
για 10 λεπτά. Πλύντε και ενυδατώστε τα χέρια σας. 

Το θαλασσινό 
αλάτι μαλακώνει 
τις παρανυχίδες 
και το δέρμα, 
ενώ παράλληλα 
δυναμώνει τα 
νύχια. Αναμείξτε 
το αλάτι, τη 
σόδα, τον χυμό 
λεμονιού και 
μισή κούπα 
ζεστό νερό, και 
μουλιάστε τα 
νύχια σας στο 
διάλυμα για  
10 λεπτά.  
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Μάτι-ψαράκι
Το μάτι-ψαράκι της δεκαετίας του ’60 
επέστρεψε. Όσες τρέμουν στη σκέψη του υγρού 
αϊλάινερ μπορούν να πάρουν μια ανάσα. Η τάση 
δεν επιτάσσει τέλειες γραμμές χειρουργικής 
ακρίβειας. Κάποιοι σχεδιαστές απέτισαν φόρο 
τιμής στην Έιμι Γουάινχαουζ, με άφθονο κολ 
περασμένο γύρω από το μάτι, κάποιοι τράβηξαν 
απλώς μια διακριτική αλλά αποτελεσματική 
μολυβιά στην άκρη του ματιού, άλλοι 
στρογγύλεψαν το τελείωμά του και κάποιοι άλλοι 
δημιούργησαν το αμυγδαλωτό σχήμα με άφθονη 
σκούρα σκιά, σχεδόν «ινδιάνικα», απλωμένη
σε όλο το πάνω βλέφαρο. 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Μάτια από τα ’60s, draping από 
τα ’80s, μαλλιά από τα αγόρια.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ-ΜΑΛΛΙΑ

Αγορίστικα 
μαλλιά

Είχαμε πολύ καιρό να 
δούμε κοντά μαλλιά 
στην πασαρέλα, 
καθώς μέχρι τώρα 
τα μοντέλα θύμιζαν 
περισσότερο τη 
Ραπουνζέλ. Φαίνεται 
όμως ότι κάποιοι 
νοστάλγησαν τα κοντά 
αγορίστικα μαλλιά 
που έχουν μήκος στην 
κορυφή του κεφαλιού, 
αλλά όχι τόσο ώστε 
να δημιουργείται 
φράντζα, απλώς για να 
υπάρχει λίγος όγκος. 
Οι αφέλειες ήταν και 
αυτές κοντές, για ένα 
καθαρά ανδρόγυνο 
λουκ.

Λάμψη και παγιέτα
Στις πασαρέλες σε Μιλάνο και 
Παρίσι βλέφαρα, στόματα, μαλλιά 
και βλεφαρίδες γέμισαν λάμψη. Τι 
κρατάμε από την τάση αυτή; Αν 
είναι να βάλεις άφθονο γκλίτερ σε 
κάποιο σημείο, κράτα το υπόλοιπο 
πρόσωπο nude. Υπήρχε όμως και 
μια έκπληξη: το γκλίτερ που έπιανε 
όλο το δεύτερο μισό των δαχτύλων. 
Σε αυτή την περίπτωση, τα νύχια 
βάφτηκαν σε μια έντονη μονοχρωμία 
και το υπόλοιπο λουκ παρέμεινε λιτό, 
σχεδόν μίνιμαλ – τα μοντέλα ήταν 
σχεδόν άβαφα, με μια απλή χαμηλή 
κοτσίδα και χωρίστρα στη μέση. 

’80s draping
Draping ονομάστηκε μια τεχνική 
contouring που «σμιλεύει» το 
πρόσωπο με ένα πινέλο του ρουζ 
(αντί για διαφορετικές αποχρώσεις 
φον-ντε-τεν). Αντλεί την έμπνευσή 
του από τις δεκαετίες του ’70 και
–κυρίως– του ’80, αλλά και από τις 
αρχές του ’90. Φέτος το draping 
αποκτά χρώμα, χρησιμοποιώντας 
σε αναπάντεχα σημεία σκιές, ακόμη 
και ιριδίζουσες, που κανονικά 
προορίζονται για τα μάτια. Την 
τιμητική του είχε το ροζ, σε όλες του 

Beauty trends
Άνοιξη 2018

τις αποχρώσεις, που απλώθηκε στα 
ζυγωματικά πλάι σε λίγο κίτρινο ή και 
σε πράσινο, για ένα πολύ μοντέρνο 
λουκ από το παρελθόν.
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6 LIERAC, Diopticerne, Στοχευμένη λεπτόρευστη Κρέμα 
ματιών για Διόρθωση των Μαύρων Κύκλων. Σημάδι 
κόπωσης ή κληρονομικότητας, οι κύκλοι κάτω από τα μάτια 

οφείλονται σε συσσώρευση χρωστικών του αίματος (μαύροι κύκλοι) 
ή χρωστικών του δέρματος (καφέ κύκλοι). Η Diopticerne διορθώ-
νει και τους δύο τύπους, χάρη στην πρωτοποριακή συνέργεια δύο 
φυτών και ενός συμπλόκου αποχρωματισμού, για ένα πιο καθαρό, 
πιο φωτεινό βλέμμα. Επιπλέον, η εμπλουτισμένη σύνθεσή της με 
πεπτίδια κατά του μπλε φωτός σχηματίζει μια «ασπίδα» προστασίας 
των οψινών και προλαμβάνει τις βλάβες των κυττάρων, λόγω του 
μπλε φωτός.

list
Shopping

3 APIVITA, Αφρόλουτρο 
PINDOS WILD HERBS, με 
άγρια βότανα της Πίν-

δου. Με δυόσμο και φασκόμηλο 
που συλλέχθηκαν από τα βουνά της 
Πίνδου ειδικά για το συγκεκριμένο 
προϊόν, προσφέρει απαλό καθαρι-
σμό και ήπια αντισηψία, ενώ τονώ-
νει και αναζωογονεί. Όλα τα κέρδη 
από την πώληση των προϊόντων 
της σειράς Pindos Wild Herbs δια-
τίθενται σε εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα Οικολογικού Αλφαβητισμού 
των ΜΚΟ Άγονη Γραμμή Γόνιμη και 
New Wrinkle, ώστε παιδιά και νέοι 
της Πίνδου να εκπαιδευτούν στο 
πώς μπορούν να συνδέσουν τη 
φύση, τη μοναδική βιοποικιλότητα 
της περιοχής τους και τα ιδιαίτερα 
τοπικά χαρακτηριστικά με την υγιή, 
αειφόρο και καινοτόμο επιχειρημα-
τικότητα.  

5 ΑVΕΝΕ, Autobronzant Hydratant Gelée satinée. 
Μεταξένιο τζελ για προοδευτικό, λαμπερό και φυσικό 
μαύρισμα στο ευαίσθητο δέρμα του προσώπου και του 

σώματος. Είναι υποαλλεργικό, πλούσιο σε Ιαματικό νερό της 
Avène, με καταπραϋντικές και αντι-ερεθιστικές ιδιότητες. 
Κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος, αφήνει την επιδερμίδα 
απαλή, ενυδατωμένη και διακριτικά αρωματισμένη. 

7 VICHY, Ενυδα-
τικό Booster Προ-
σώπου MINERAL 

89. Η πρώτη καθημερινή 
τονωτική φροντίδα που 
βελτιώνει την υγεία της 
επιδερμίδας, κάνοντάς την 
ολοένα και πιο όμορφη 
μέρα με την ημέρα. Aπο-
τελείται κατά 89% από το 
πολύτιμο Ιαματικό Μεταλ-
λικό νερό της Vichy, πηγή 
15 απαραίτητων μεταλλι-
κών στοιχείων, και καθαρό 
υαλουρονικό οξύ φυσικής 
προέλευσης, για να ενισχύ-
σει τη λειτουργία του επι-
δερμιδικού φραγμού. Κάθε 
σταγόνα είναι και μια δόση 
δύναμης που χαρίζει υγεία 
στην επιδερμίδα!

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

Η άνοιξη έφερε μοναδικά  
δώρα για εμάς και τους 
αγαπημένους μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

1 PHYTO, Αγωγή κατά της Γυναικείας Τρι-
χόπτωσης και της Ενδυνάμωσης Tρίχας 
και των Nυχιών Phytophanère. Οι αμπού-

λες Phytocyane, μια συνέργεια αμινοξέων, βιταμι-
νών Β και φυτικών εκχυλισμάτων από ginkgo biloba 
και φλοιό αγιοκλήματος, αναδομούν και δυναμώνουν 
τον βολβό της τρίχας, προσφέροντας πυκνότητα, 
όγκο και λάμψη. Παράλληλα, έχουν αντιγηραντική 
δράση, καθώς οι προκυανιδόλες σταφυλιού προ-
στατεύουν τα μαλλιά από τις ελεύθερες ρίζες 
και καθυστερούν την εμφάνιση των λευκών. 
Μπορούν να συνδυαστούν με το συμπλήρωμα 
διατροφής Phytophanère, με βιταμίνες Β2, Β5, 
Β6, Β8, C και Ε, που δυναμώνει τα μαλλιά και 
τα νύχια, και εξασφαλίζει απαλότητα και ελα-
στικότητα στην επιδερμίδα.

4 CASTALIA, Chronoderm Active 5 Serum.
Ορός ανάπλασης και επανόρθωσης για το πρό-
σωπο και τον λαιμό, με λεπτή και ελαφριά υφή, 

κατάλληλος για κάθε τύπο επιδερμίδας. Περιέχει έναν 
συνδυασμό από 5 ενεργά συστατικά, που προσφέρουν 
ανανέωση, θρέψη, οξυγόνωση, ενυδάτωση και προστα-
σία στα κύτταρα, με αποτέλεσμα μετά από 8 εβδομάδες 
χρήσης να έχουμε μείωση των ρυτίδων, λείανση της επι-
δερμίδας, αύξηση της σφριγηλότητας, ενίσχυση της ενυ-
δάτωσης και βελτίωση της χρωματικής ομοιομορφίας.

2 LA ROCHE POSAY, 
Αντιρυτιδικός ορός 
Hyalu B5 Serum. Μονα-

δική, αναζωογονητική σύνθεση 
με δύο τύπους καθαρού υαλου-
ρονικού οξέος, βιταμίνη Β5 και 
madecassoside. Eπανορθώ-
νει και «γεμίζει» την επιδερμίδα, 
αποκαθιστώντας τον ενυδατικό 
φραγό και ενεργοποιώντας την 
κυτταρική ανάπλαση. Η επιδερ-
μίδα ανακτά άμεσα την ελαστι-
κότητα και τη νεανική της όψη, 
ενώ oι ρυτίδες και οι λεπτές 
γραμμές μειώνονται. 

1

4

6

8 GUM, Light-Up 
οδοντόβουρτσα. 
Για να χαίρονται τα 

παιδιά όταν πλένουν τα 
δόντια τους, αυτό το πολύ-
χρωμο «τέρας» έχει απα-
λές, μαλακές τρίχες, ενώ 
ανάβει για 1 λεπτό, ώστε 
να τα καθοδηγεί να βουρ-
τσίζουν όσο χρειάζεται. Με 
διασκεδαστική βεντούζα, 
για να διατηρείται η 
κεφαλή καθαρή. Κυκλοφο-
ρεί σε 4 fun χρώματα.2

8

5

7

3
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Ναύπλιο: H ιστορική 
πόλη είναι ιδανική για το 
Σαββατοκύριακο.
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WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα
της αγοράς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η Ελένη Καραμανέα από 
το φαρμακείο του Δικτύου 
Pharma PLUS στο Βέλο 
Κορινθίας

44

Έχετε  ;

Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στο 
Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS,

με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες Eurobank και κερδίστε

Ισχύει από 26/03 έως και 14/04 σε επιλεγμένα φαρμακεία του Δικτύου, για τους χρήστες της εφαρμογής 

€πιστροφή app που την έχουν κατεβάσει έως και τις 23/03. Δεν ισχύει για τις online συναλλαγές.

Μάθετε περισσότερα για τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο www.epistro -eurobank.gr.

Έφτασε η ώρα για σωστή αντηλιακή 
προστασία και όμορφη σιλουέτα! 
Μόνο στα Φαρμακεία του 
Δικτύου Pharma PLUS!

«Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλού-
δια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την 
Άνοιξη να ‘ρθει», γράφει χαρακτηριστικά 
ο Χιλιανός ποιητής Πάμπλο Νερούδα. Με 
αφορμή την έλευση της εποχής νεότη-
τας του έτους, το Δίκτυο  φαρμακείων 
Pharma PLUS προγραμμάτισε μια φρέ-
σκια, εμπλουτισμένη κι ακόμα πιο ελκυ-
στική προσφορά για την περίοδο Άνοιξη 
– Καλοκαίρι 2018. 

Τώρα λοιπόν που μπήκαμε επισήμως 
στην πιο όμορφη και ανθισμένη εποχή του 
χρόνου, που η μέρα μεγαλώνει και ο ήλιος 

αρχίζει δειλά να σκορπά τα «χαμόγελά» του, 
τα φαρμακεία Pharma PLUS είναι δίπλα σας 
για να ενισχύσουν την προστασία της επι-
δερμίδας σας αλλά και των παιδιών σας, 
από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία. 
Επιπλέον, σας βοηθούν στην κατάλληλη 
προετοιμασία μιας κομψής σιλουέτας, για 
εντυπωσιακές εμφανίσεις στην παραλία!

Πώς λειτουργεί: για κάθε αγορά άνω 
των 20€ που θα πραγματοποιήσετε με τη 
χρήση της +plus card, αποκτάτε στη στιγμή 
5 δωροεπιταγές συνολικής αξίας 31€, τις 
οποίες μπορείτε να εξαργυρώσετε στις 

αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων που 
συμμετέχουν στην καμπάνια: αδυνάτισμα 
και αντηλιακή προστασία (πρόσωπο, σώμα, 
παιδί, after sun & μαλλιά).

Με στόχο πάντα την ικανοποίηση των 
καταναλωτών, με τα πιο αξιόπιστα προϊ-
όντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς,  η 
Pharma PLUS σας καλεί να επισκεφθείτε 
το πιο κοντινό σας φαρμακείο του Δικτύου 
και να προμηθευτείτε τα προϊόντα από 
τις 2 κατηγορίες «αιχμής» για την εποχή! 
Μπείτε σε ένα φαρμακείο Pharma PLUS 
και βγείτε κερδισμένοι!     

Γνωρίζουμε ότι η πλαστική 
σακούλα είναι ένα υλικό το οποίο 
μπορεί να χρειαστεί από 400 έως 
και 1000 χρόνια για να αποσυντε-
θεί. Αυτόματα, η χρήση της απο-
δεικνύεται μια επιβλαβής συνή-
θεια. Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε 
έμπρακτα ότι σεβόμαστε το περι-
βάλλον και τον πλούτο που μας 
προσφέρει. Η πρόσφατη επιβολή 
«περιβαλλοντικού τέλους» όπου η 

πλαστική σακούλα πλέον δίνεται 
με χρέωση σε φαρμακεία, σούπερ 
μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, 
αποδεικνύει ότι οι επαναχρησι-
μοποιούμενες τσάντες για ψώνια 
είναι η καλύτερη λύση για τους 
καταναλωτές. 
Βαδίζοντας με τις τάσεις της επο-
χής, η Pharma PLUS κυκλοφορεί 
τη νέα  τσάντα eco+ από ανθε-
κτικό ύφασμα. Είναι οικολογική 

Επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα: 
μόδα ή ανάγκη;

pharmapluspharmacies.gr

και είναι η επαναχρησιμοποιού-
μενη του Δικτύου μας! Από οικο-
λογικό, βαμβακερό υλικό, πλένε-
ται εύκολα για να χρησιμοποιηθεί 
ξανά και ξανά, με βολικό χερούλι 
για άνετο κράτημα.
Γιατί...Εμείς φροντίζουμε...και 
είμαστε δίπλα σας με συνείδηση 
και φροντίδα, για εσάς που νοιά-
ζεστε! Όλοι μαζί, ας ενώσουμε 
τις φωνές μας για ένα καλύτερο 
περιβάλλον για εμάς και τα παι-
διά μας μεταφέροντας παντού 
το μήνυμα Εμείς φροντίζουμε!
Αναζητήστε τη στα φαρμακεία 
του Δικτύου Pharma PLUS.
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Πώς βλέπετε το μέλλον του ρόλου του φαρ-
μακοποιού;
Είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον ο φαρμακοποιός 
θα διαδραματίζει ακόμη πιο σπουδαίο ρόλο. Έχουμε 
κατανοήσει απόλυτα ότι ο ρόλος μας δεν περιο-
ρίζεται πλέον μόνο στη διανομή του φαρμάκου, 
αλλά αφορά τη συνολική φροντίδα της υγείας των 
πελατών μας. Όφείλουμε να είμαστε δίπλα τους, 
δίνοντάς τους την αίσθηση ότι εισέρχονται σε ένα 
Σημείο Φροντίδας. Σε αυτό είναι πάντα δίπλα μας 
και η Pharma PLUS, με τη συνεχή ενημέρωση και 
την παροχή συμβουλών, που μας βοηθούν να ατε-
νίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία!

Τι προσδίδει στην επιχείρησή σας η +plus card;
Η +plus card είναι ένα εργαλείο επιβράβευσης που 
μας βοηθά να δημιουργήσουμε ένα πιστό πελατο-
λόγιο για το φαρμακείο μας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση των πωλήσεων. Επιπλέον, με τη χρήση 
της, οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να απο-
λαμβάνουν έκπτωση και πόντους σε κάθε τους 
αγορά και να αποκτούν αγαπημένα τους προϊόντα 

στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τέλος, έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερώνονται για όλες τις προ-
σφορές και τις προωθητικές ενέργειες που προ-
γραμματίζονται από το Δίκτυο. 

Πόσο σημαντικό είναι το σωστό μάρκετινγκ 
στην ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Είναι άκρως απαραίτητο να ακολουθούμε μια 
σωστή στρατηγική μάρκετινγκ, ώστε να διαφορο-
ποιούμαστε από τα φαρμακεία της περιοχής μας. 
Σε αυτό έχει συμβάλει απόλυτα η Pharma PLUS 
με το σημαντικό προωθητικό πλάνο που εφαρμό-
ζει για τα φαρμακεία του Δικτύου, σε συνεργα-
σία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου. Με 
συνεχείς ελκυστικές ενέργειες και προσφέροντας 
τις καλύτερες τιμές της αγοράς, καταφέρνουμε να 

Φαρμακείο
Ελένης Καραμανέα, 
Αγίας Μαρίνας 97, 
Βέλο Κορινθίας, τηλ.: 
27420 33488.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Η κυρία Ελένη Καραμανέα, στο Βέλο Κορινθίας,
μας μιλά για τις απαραίτητες κινήσεις της, προκειμένου 
να εξασφαλίσει ένα σίγουρο παρόν για εκείνη και
τους πελάτες της.

«Ταχύτητα, ευγένεια 
και χαμόγελο»

Έχουν γίνει πιο απαιτητικοί οι πελάτες του φαρ-
μακείου;
Ό σημερινός πελάτης φαρμακείου έχει διαφοροποι-
ηθεί αρκετά σε σχέση με το παρελθόν και έχει γίνει 
πλέον πιο απαιτητικός. Εμείς, από τη μεριά μας, ως 
φαρμακοποιοί έχουμε την υποχρέωση να καλύπτουμε 
απόλυτα την κάθε του ανάγκη. Ό σημερινός πελάτης 
αναζητά πληρότητα φαρμάκων και προϊόντων, άρτια 
εξυπηρέτηση και φυσικά την επιστημονική συμβουλή 
σε θέματα υγείας και ομορφιάς που τον απασχολούν.

δημιουργήσουμε πιστό πελατολόγιο και να αυξή-
σουμε τις πωλήσεις μας.

Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο ρόλος του 
φαρμακοποιού στη σχέση του με τον πελάτη;
Η σχέση του φαρμακοποιού με τον πελάτη χαρα-
κτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες, πράγμα που 
καθιστά πιο δύσκολη την προσέγγιση και την ικανο-
ποίηση του δεύτερου, σε σχέση με άλλα αγοραστικά 
κανάλια. Στόχος μας είναι πάντα η ικανοποίηση του 
πελάτη, ο οποίος θα μπορεί να βρει σε εμάς όποιο 
φάρμακο, αλλά και παραφαρμακευτικό προϊόν έχει 
ανάγκη. Σημαντικό είναι να εξυπηρετείται με ταχύ-
τητα, ευγένεια και χαμόγελο από όλο το προσωπικό 
του φαρμακείου και να του παρέχουμε συμβουλές σε 
όποιο θέμα υγείας και ομορφιάς τον απασχολεί. Απώ-
τερος στόχος είναι η δημιουργία μιας μακροχρόνιας 

«Η ένταξή μας 
στο δίκτυο της 
Pharma PLUS 
μάς βοήθησε 
απόλυτα να δια-
φοροποιηθούμε 
από τα φαρμα-
κεία της περιο-
χής μας».

διαπροσωπικής σχέσης, ώστε να κατανοήσει ο πελά-
της μας ότι τον βλέπουμε ως άνθρωπο.

Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος του φαρμα-
κοποιού σε μια μικρή κοινότητα;
Όπωσδήποτε, όταν η επιχείρηση λειτουργεί σε μια 
μικρή κοινωνία, η καθημερινή επαφή φαρμακοποιού 
και πελάτη γίνεται ακόμη πιο προσωπική και ανθρώ-
πινη. Ό φαρμακοποιός εδώ συμμετέχει στα κοινά 
και προσπαθεί να δώσει λύσεις, ακόμη και αντι-
καθιστώντας εν μέρει την πρωτοβάθμια φροντίδα. 
Αυτό καθιστά πολλές φορές τη δουλειά μας ιδιαίτερα 
δύσκολη, αλλά παράλληλα ενδιαφέρουσα και δοτική.

Τι σας δημιουργεί ασφάλεια και τι ανασφάλεια 
για το μέλλον;
Με την παρούσα οικονομική δυσπραγία που βιώ-
νουμε ως χώρα, είναι λογικό να αισθανόμαστε και 
εμείς στον κλάδο μας επαγγελματική ανασφάλεια. 
Επειδή όμως κανείς δεν γνωρίζει τι τελικά θα φέρει 
το μέλλον, φροντίζουμε να κάνουμε τις απαραίτη-
τες κινήσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα σίγουρο 
παρόν για εμάς και τους πελάτες μας. Σε αυτό συνέ-
βαλε απόλυτα η ένταξή μας στο Δίκτυο Pharma 
PLUS. Ήταν μια πολύ σωστή επιχειρηματική κίνηση 
που μας διαφοροποίησε από τον ανταγωνισμό και 
μας έκανε μια αξιοσημείωτη μονάδα στην αγορά μας. 
Όι σωστοί συνεργάτες, που είναι πάντα δίπλα μας, 
το χρήσιμο μηχανογραφικό σύστημα και οι αποδο-
τικές προωθητικές ενέργειες είναι μόνο ένα μέρος 
των υπηρεσιών που μας κάνει να αισθανόμαστε 
ασφαλείς για τα επόμενά μας βήματα! 
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LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της βενετσιάνικης 
οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Ποιος αντέχει να 
ανέβει τα 999 σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή, για 
να αγναντέψει τη θάλασσα του Αργολικού και την 
αργολική πεδιάδα; Καλά... πάει και αυτοκίνητο. Το 
Ναύπλιο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: την παλιά 
πόλη, με τα υπέροχα κτίρια από την εποχή των 
Φράγκων και των Όθωμανών, και τη σύγχρονη 
πόλη, με μοντέρνα καταστήματα και κατοικίες. 
Περιπλανηθείτε στα δαιδαλώδη δρομάκια, κάντε 
μια βόλτα γύρω από το λιμάνι, μπείτε στα παραδο-
σιακά μαγαζάκια, ταβερνάκια και καφενεία, περά-
στε από την πλατεία Καποδίστρια, για να δείτε 
τον ανδριάντα από τον γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρο, 
καθίστε στη διάσημη πλατεία Συντάγματος και 
παρακολουθήστε το πολύβουο πλήθος. Μπορείτε 
επίσης να επισκεφτείτε την Ενετική Aποθήκη του 
Στόλου, όπου στεγάζεται το Αρχαιολογικό Mου-
σείο, το άλλοτε Aλληλοδιδακτικό Σχολείο, γνω-
στό πια ως «Tριανόν», ή το Bουλευτικό, πρώην 
τζαμί του Aγά πασά που στεγάζει τη Δημοτική 
Πινακοθήκη. Για τους φιλότεχνους, υπάρχει και 
το Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης – Μου-
σείο Αλέξανδρου Σούτσου, που φιλοξενεί έργα 

Ναύπλιο

Ποιος αντέχει να 
ανέβει τα 999 
σκαλοπάτια στο 
Παλαμήδι, για 
να αγναντέψει 
τη θάλασσα του 
Αργολικού και 
την αργολική 
πεδιάδα;

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

H ιστορική πόλη είναι ιδανική για το 
Σαββατοκύριακο, αλλά ποιος θα θέλει  
μετά να φύγει;

Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της νεό-
τερης Ελλάδας, από το 1821 έως και το 1834. 
Περπατώντας την καταλαβαίνει κανείς γιατί. Η 
Ίστορία είναι διάχυτη παντού. Συγχρόνως είναι 
μια πόλη ανοιχτή, αρχοντική. Σήμα κατατεθέν 
της πόλης είναι βέβαια το Mπούρτζι (στα τουρ-
κικά σημαίνει «πύργος»), το επιθαλάσσιο φρούριο 
σε μια νησίδα στο μέσο του λιμανιού, το οποίο 
μπορεί κανείς να επισκεφθεί με καραβάκι από 
την προκυμαία. 

Πίσω στη στεριά… Στον λόφο της πόλης δεσπό-
ζει το τεράστιο φρούριο του Παλαμηδίου, ένα από 

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε και χαράσσουμε τις πατάτες. Προθερμαί-
νουμε τον φούρνο στους 200°C. Πλένουμε το μπούτι και 
το τρυπάμε σε δύο σημεία, για να βάλουμε το σκόρδο. 
Τοποθετούμε το αρνί στο κέντρο του ταψιού και βάζουμε 
τις πατάτες γύρω του. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέ-
τουμε τη ρίγανη. Ρίχνουμε 100 γρ. ντομάτες κονκασέ, το 
βούτυρο, το λάδι, τον χυμό λεμονιού και 1 κούπα νερό. 
Στα κενά σημεία βάζουμε ντοματίνια και δεντρολίβανο. 
Σκεπάζουμε με λαδόκολλα και έπειτα με αλουμινόχαρτο, 
ώστε να μην μπαίνει αέρας. Ψήνουμε 2,5 ώρες. Αφαι-
ρούμε το αλουμινόχαρτο προσεκτικά και γυρίζουμε το 
κρέας και τις πατάτες. Χαμηλώνουμε στους 180°C και 
ψήνουμε για άλλη μισή ώρα, μέχρι να πάρει χρώμα.

Υλικά
1,5 κιλό μπούτι από αρνί γάλακτος1,5 κιλό μικρές πατάτες για φούρνο2 σκελίδες σκόρδο

200 γρ. ντομάτες κονκασέ
10 ντοματίνια
1 κ.σ. αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 κ.σ. ρίγανη
3-4 κλωναράκια δεντρολίβανο
1/2 φλιτζάνι χυμό λεμονιού
100 γρ. βούτυρο γάλακτος
1 κούπα ελαιόλαδο

εμπνευσμένα από τον απελευθερωτικό αγώνα 
των Ελλήνων (Βρυζάκης, Μαργαρίτης, Τσόκος, 
Γύζης, Λύτρας κ.ά.).  

Το Ναύπλιο είναι γνωστό ως ο προορισμός του 
Σαββατοκύριακου, όμως είναι τόσο πολλά αυτά που 
μπορείτε να κάνετε εκεί, ώστε δύο μέρες δεν θα 
σας φτάσουν. Πέντε λεπτά έξω από την πόλη υπάρ-
χει κέντρο για kitesurf και Sup, το phototour.gr 
διοργανώνει φωτογραφικές εξορμήσεις με επαγ-
γελματίες, ενώ οι διαδρομές για πεζοπορία και 
ποδήλατο προς το Τολό και τις Μυκήνες είναι πολ-
λές. Η πόλη έχει τουρισμό όλο τον χρόνο, αλλά 
το καλοκαίρι οι παραλίες Νεράκι, Καραθώνα, το 
γραφικό ψαροχώρι Βιβάρι ή το Καστράκι δίπλα 
στο Τολό μαγεύουν.

Έχετε όρεξη για μικρές εκδρομές; Στο χωριό του 
Ελληνικού βρίσκεται η πιο γνωστή πυραμίδα στην 
Ελλάδα, χτισμένη από ασβεστόλιθο και χρονολο-
γείται από το 2700 π.Χ. Όκτώ χιλιόμετρα από το 
Ναύπλιο βρίσκεται ο χαμηλός λόφος της Τίρυνθας, 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Όι «Πολύχρυσες» Μυκήνες δεν είναι 
μακριά, ούτε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. 

Το Ναύπλιο έχει τη νυχτερινή ζωή που του 
αξίζει, ενώ καλό μαγειρευτό φαγητό θα βρείτε 
σε οικογενειακές ταβέρνες στους πρόποδες του 
Παλαμηδιού, το Νέο Βυζάντιο, την παλιά πόλη και, 
φυσικά, φρέσκο ψάρι κατά μήκος των ακτών γύρω 
από την πόλη. Μπαίνοντας στο Ναύπλιο, ο πολυ-
χώρος «Φουγάρο», που στεγάζεται στο πρώην 
εργοστάσιο ντοματοπολτού «Ανθός», το οποίο 
έκλεισε τη δεκαετία του ’50, έχει πάντα ενδιαφέ-
ρουσες εκθέσεις, ενώ προσφέρει «πειραγμένη» 
ελληνική κουζίνα και δροσιστικά κοκτέιλ. 

Αρνί μπογάνα

Το 
παραδοσιακό 

αργείτικο πιάτο 
παίρνει το όνομά του 
από τη γάστρα με το 
καπάκι που μπαίνει 

στη χόβολη.
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> KINISIS PROGEN
ΑΠΟ ΤΗΝ TOTAL HEALTH SOLUTIONS ΑΕ

Συμπλήρωμα διατροφής  
3ης γενιάς σε πόσιμη μορφή
Συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στην πρόληψη και 
την ανάκαμψη του μυοσκελετικού συστήματος από μυϊ-
κούς τραυματισμούς (θλάσεις, τενοντίτιδες κ.ά.), σκελετι-
κούς τραυματισμούς (κατάγματα, εξαρθρώσεις κ.ά.) και εκφυ-
λιστικές παθήσεις (οστεο-αρθρίτιδα, 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 αποθε-
ραπείας μετά από εγχειρήσεις και τραυματισμούς.

Aποτελείται σε ποσοστό >80% από ενεργή Αλόη 
(το τζελ Αλόης όπως βγαίνει από ένα φρεσκο-
κομμένο φύλλο), προσφέροντας στο μάξιμουμ 
τις καταπραϋντικές και αντιοξειδωτικές ιδιό-
τητες του φυτού, που έχει εξαιρετικά αποτελέ-
σματα σε ακμή, ψωρίαση, έρπητα, ξηροδερμία, 
δερματικές παθήσεις και ερεθισμούς.
Η δράση του εμπλουτίζεται με εκχυλίσματα
σύμφυτου, μελισσόχορτου και πράσινου τσαγιού, 
που καταπραΰνουν και δροσίζουν την επιδερ-
μίδα, καθώς και με προβιταμίνη Β5 (πανθενόλη), 
που έχει ενυδατική και μαλακτική δράση.

H μέγιστη αδυνατιστική αποτελεσματικότητα του Somatoline 
Cosmetic τώρα σε νέα, μοναδική υφή τζελ, μεταξένια και απαλή 
σαν χάδι, και με άρωμα θάλασσας. Η νέα, ενισχυμένη σύνθεση με 
το αποκλειστικό BioGelSlim7-complex™ περιέχει υψηλή συγκέ-
ντρωση σε ενεργά 
συστατικά, που μειώνει 
το τοπικό πάχος στους 
γοφούς, τους μηρούς 
και τη μέση έως και 1,6 
εκ. σε μόνο 7 Νύχτες, 
προσφέροντας αίσθηση 
ευεξίας και φρεσκάδας.

Μια νέα, εξειδικευμένη πολυ-
βιταμίνη με σύνθεση από 
σίδηρο, βιταμίνες Β και Q10, 
που μειώνει την κόπωση και 
βοηθά τον οργανισμό να ανα-
κάμψει από τη σωματική εξά-
ντληση. Παράλληλα, το κολλα-
γόνο, το εκχύλισμα σταφυλιού, 
το πυρίτιο, τα αμινοξέα και η 
βιοτίνη μειώνουν την τριχό-
πτωση και συμβάλλουν στην 
υγεία του δέρματος. Κατάλ-
ληλο και για γυναίκες που 
θηλάζουν.

> FRESH GEL SOMATOLINE COSMETIC ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ 
7 ΝΥΧΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟ AΠΟ ΤΗΝ ΒΟLΤΟΝ

Η επανάσταση στο αδυνάτισμα 
συνεχίζεται

> ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ-ΨΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗ MÖLLER’S 

Για γερά παιδιά
Εάν το παιδί σας δυσκο-
λεύεται να πιει το μου-
ρουνέλαιό του, τα 
ζελεδάκια-ψαράκια 
MÖLLER’S, με θαυμά-
σια γεύση, είναι η ιδα-
νική λύση προκειμέ-
νου να μη στερηθεί τα 
εξαιρετικά οφέλη των 
φυσικών ωμέγα-3 και 
της φυσικής βιταμίνης 
D3. Κατάλληλο για μικρά 
παιδιά που είναι εξοι-
κειωμένα με τη μάσηση, 
αλλά και για μεγάλους. 

> ALOE GEL CONCENTRATE
ΑΠΟ ΤΗ LITINAS

Για την επιδερμίδα

> PREGNACARE NEW MUM AΠO TH VITABIOTICS

Για τη νέα μαμά

Οι ορμονικές διαταραχές, η ελλιπής 
διατροφή, το στρες και το συνε-
χές στάιλινγκ επηρεάζουν την ανά-
πτυξη, τη λάμψη και την πυκνότητά 
των μαλλιών. Το Hair-Vit είναι ένας 
μοναδικός συνδυασμός 17 ενεργών 
συστατικών (βιταμίνες, μέταλλα και 
αμινοξέα), που συμβάλλουν στην 
αναγέννηση του θύλακα της τρίχας, 
ενισχύουν τα συστατικά της κερατί-
νης των μαλλιών και βοηθούν
την τρίχα να παραμείνει δυνατή, 
υγιή και λαμπερή από τη ρίζα
μέχρι τις άκρες.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια μοναδική 
πρόταση σοκολατένιας απόλαυσης για δυνατό 
ανοσοποιητικό και υγιές πεπτικό σύστημα. 
Το Biorela Choco ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα, 
αντιμετωπίζει τις παρενέργειες της αντιβίωσης, 
ανακουφίζει από το φούσκωμα, τον κοιλόπονο, 
τη δυσφορία και τη διάρροια, καταπραΰνει τη 
γαστρική δυσφορία και προσφέρει το 50% της 
συνιστώμενης ημερήσιας δόσης σε βιταμίνη 
D. Διαθέσιμο σε 2 υπέροχες γεύσεις: σοκο-
λάτα γάλακτος με 68 kcal ανά μπάρα και μαύρη 
σοκολάτα χωρίς ζάχαρη, κατάλληλη και για δια-
βητικούς, με μόλις 55 kcal ανά μπάρα. 

LINKED WHAT’S NEW

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, 
το στρες και η ηλικία συχνά εξασθε-
νούν την καλή λειτουργία του εγκεφά-
λου. Το Brain Vit αποτελεί έναν ειδικό 
συνδυασμό από βιταμίνες, αμινοξέα και 
φυτικά εκχυλίσματα, τα οποία συμβάλ-
λουν στη σωστή λειτουργία της μικροκυ-
κλοφορίας και των νευρώνων του εγκεφά-
λου, αυξάνοντας την πνευματική ενέργεια, 
την ταχύτητα σκέψης, τη διαύγεια, την αυτο-
συγκέντωρση και τη μνήμη. Κατάλληλο για 
μαθητές και φοιτητές σε περίοδο εξετάσεων, για 
όσους χρειάζονται μέγιστες πνευματικές αποδόσεις και για 
όσους θέλουν να προλάβουν την εξασθένηση της μνήμης. 

> BRAINVIT ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Συγκέντρωση – Μνήμη 
– Διαύγεια – Σκέψη

> HAIR-VIT ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Εσωτερική μάσκα ομορφιάς 
και λάμψης για τα μαλλιά  

> HELIODERM VELVET 
MIST SPF 50+  
ΑΠΟ ΤΗΝ CASTALIA

Μοναδική 
προστασία για 
ενήλικες και 
παιδιά 

Αντηλιακό σπρέι πολύ 
υψηλής προστασίας προ-
σώπου και σώματος 
με διάφανη, μη λιπαρή, 
βελούδινη υφή, κατάλ-
ληλο για όλους τους 
τύπους επιδερμίδας. Δεν 
αφήνει ίχνη λιπαρότητας, 
απλώνεται εύκολα και 
προστατεύει, δημιουρ-
γώντας ένα βελούδινο, 
διάφανο φιλμ. Περιέ-
χει συνδυασμό αποτελε-
σματικών φίλτρων, που 
παρέχουν ισχυρή προ-
στασία από τις βλαπτικές 
επιδράσεις της UV ακτι-
νοβολίας, και βιταμίνη Ε, 
για ισχυρή αντιοξειδω-
τική προστασία από τις 
ελεύθερες ρίζες. Κατάλ-
ληλο για ενήλικες και για 
παιδιά.

>   BIORELA CHOCO AΠΟ THN TOTAL HEALTH SOLUTIONS

Ποτέ τα προβιοτικά 
δεν ήταν τόσο γλυκά



Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του Δικτύου Pharma PLUS

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

ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ

www.pharmapluspharmacies.gr    

 pharmapluspharmacies.gr 

ΑΤΤΙΚΗ: • ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΑΝΌΠΌΥΛΌΣ ΓΕΏΡΓΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΌΥ 142, ΤΗΛ.: 210 5452717 • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΌΥΜΑΣ Π. ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ, ΔΕΛΦΏΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΌΣ ΓΕΡΑΣΙΜΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΕΛΌΠΌΝΝΗΣΌΥ 13, ΤΗΛ.: 
210 6006566 / ΣΤΑΘΌΠΌΥΛΌΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΌΥ ΧΡ. & ΣΙΑ Ό.Ε., ΜΕΣΌΓΕΙΏΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΌΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ε.Ε., 5ΌΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΏΝ-ΛΌΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 210 3533333 • ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ M. ΘΏΜΌΠΌΥΛΌΥ - Δ. ΠΕΤΡΌΓΙΑΝΝΗΣ - Η. ΠΕΤΡΌΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΣΌΦΌΚΛΕΌΥΣ 7-9, ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΏΑΝΝΌΥ ΤΌΥΛΙΤΑ Θ., ΚΌΔΡΙΓΚΤΏΝΌΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717 • ΑΛΙΜΟΣ ΚΌΦΦΑ ΕΛΕΝΗ, Λ. ΙΏΝΙΑΣ 171, ΤΗΛ.: 
210 9922720 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΡΌΥΜΕΛΗΣ 1Α & ΗΠΕΙΡΌΥ 2, ΤΗΛ.: 210 2797198 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΌΥ ΝΙΚΌΛΕΤΤΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΑΝΌΡΜΌΥ 21, ΤΗΛ.: 211 1835136 / ΜΙΧΑΛΑΚΌΥ ΝΙΚΌΛΕΤΤΑ, 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16, ΤΗΛ.: 210 64102906 / ΚΙΤΣΙΌΥ ΕΒΙΤΑ, ΜΕΣΌΓΕΙΏΝ 12 (ΠΛΗΣΙΌΝ ΠΥΡΓΌΥ ΑΘΗΝΏΝ), ΤΗΛ.: 210 7700776 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΏΝΣΤΑ ΙΏΑΝΝΑ, Λ. ΑΡΓΥΡΌΥΠΌΛΕΏΣ 19, ΤΗΛ.: 210 9923779 / ΛΥΜΠΕΡΌΠΌΥΛΌΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΌΣ, 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΌΥ 18, ΤΗΛ.: 210 9942544 • ΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΌΣ ΗΡ. ΧΑΡΙΛΑΌΣ, ΒΑΚΧΌΥ 28, ΤΗΛ.: 210 8970649 / ΒΑΡΗ ΚΌΛΑΖΑ ΕΙΡΗΝΗ, 3Ό ΧΛΜ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΌΡΏΠΙΌΥ, ΤΗΛ.: 210 9653312 • ΒΟΥΛΑ Α.ΣΤΑΜΕΛΌΥ - Λ.ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΌΥ ΣΤΑΜΕΛΌΥ 
Ό.Ε., ΣΏΚΡΑΤΌΥΣ 17, ΤΗΛ.: 210 8956122 / ΛΥΜΠΕΡΌΠΌΥΛΌΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΌΣ, Λ. ΒΌΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, ΒΌΥΛΑ, ΤΗΛ.: 210 9689917 • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΛΌΓΕΡΌΠΌΥΛΌΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΏΝ 5, ΤΗΛ.: 210 8962347 • ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
ΚΑΛΤΣΌΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΌΣ, Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, ΤΗΛ.: 210 8030543 • ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΌΛΑΌΥ Σ. ΝΙΚΌΛΑΌΣ Ε.Ε., ΚΥΠΡΌΥ 10, ΤΗΛ.: 210 7658214 • ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΔΡΑΚΤΑ ΙΏΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., Λ. ΒΕΪΚΌΥ 45, ΤΗΛ.: 210 2912440 / ΒΑΕΝΑ ΑΠΌΣΤΌΛΙΑ 
& ΣΙΑ Ό.Ε., Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΌΥ 67, ΤΗΛ.: 210 2918601 • ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΜΕΤΑΞΑ 7 & ΠΑΠΑΝΔΡΕΌΥ 14, ΤΗΛ.: 210 8981969 • ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΚΑΛΛΙΔΡΌΜΙΌΥ 96, ΤΗΛ.: 210 8835883  
• ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΦΑΦΌΥΤΗ Η. ΣΏΤΗΡΙΑ, ΠΛ. ΑΕΡΌΠΌΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 210 9941432 • ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΌΝΤΌΓΙΏΡΓΌΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΌΣΤΌΛΏΝ, ΤΗΛ.: 22950 82076 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΓΕΏΡΓΙΌΣ, Ι. ΑΡΑΠΑΚΗ 65, ΤΗΛ.: 
210 9512262 / ΚΑΛΌΓΕΡΌΠΌΥΛΌΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΗΜΌΣΘΕΝΌΥΣ 234, ΤΗΛ.: 210 9423220 / ΝΕΟ  ΝΥΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ΔΑΒΑΚΗ 22, ΤΗΛ.: 210 9513048 • ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΌΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΌΣ, ΧΡ. ΡΑΠΤΗ 43, ΤΗΛ.: 22990 47033  
• ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΌΥ 149, ΤΗΛ.: 210 4610404 • ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΥΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΌΥΛΌΥ Α. ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΚΑΨΑΛΗ 3, ΤΗΛ.: 210 7212870 • ΚΟΡΩΠΙ ΝΙΚΌΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΑΣ. ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ 
137, ΤΗΛ.: 210 6627487 • ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΏΤΕΙΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΖΏΝΗΣ 18, ΤΗΛ.: 210 8643194 / ΠΑΠΑΓΕΏΡΓΙΌΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 30, ΤΗΛ.: 210 8840256 • ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗΜΑΚΌΠΌΥΛΌΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΙΠΠΌΚΡΑΤΌΥΣ 19, ΤΗΛ.: 
210 6858931 / ΚΑΜΠΌΛΗΣ ΘΕΌΔΏΡΌΣ, ΒΑΣ. ΣΌΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.: 210 8025279 / ΜΥΛΏΝΑΚΗ ΚΛΕΙΏ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΘΗΝΑΣ 19, ΤΗΛ.: 210 8027301 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΌΣ, ΑΓ. ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ 40, ΤΗΛ.: 210 6196955 • ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΦΏΤΌΠΌΥΛΌΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΤΗΛ.: 210 6134912 • ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΏΤΤΑΚΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68, ΤΗΛ.: 210 9407842 • ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΌΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΌΜΕΝΗΣ - ΦΌΥΣΕΚΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ Ό.Ε., 
ΥΜΗΤΤΌΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886 • Π. ΦΑΛΗΡΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΌΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ό.Ε., ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 / ΜΠΑΡΚΑ Δ. ΕΥΦΡΌΣΥΝΗ, ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥ 11 & ΑΛΚΥΌΝΗΣ, ΤΗΛ.: 210 9846850 • ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
& ΣΙΑ Ό.Ε., ΔΙΑΣΤΑΥΡΏΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 2290 73631 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΨΗ Α. ΑΝΝΑ, Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΌΥ 27-31, ΤΗΛ.: 210 4525999 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΡΗΓΌΡΙΌΣ ΚΏΣΤΑΣ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 56, ΤΗΛ.: 210 5767776 • ΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΌ ATHENS HEART, 
ΠΕΙΡΑΙΏΣ 180, ΤΗΛ.: 210 3454700 • ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΑΛΑΝΌΠΌΥΛΌΥ Κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΥΛΌΥ & ΦΥΛΗΣ 1, ΔΑΣΌΣ ΧΑΪΔΑΡΙΌΥ, ΤΗΛ.: 210 5320973 / ΚΌΡΏΝΑΙΌΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, ΤΗΛ.: 210 591202 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΡΤΣΌΥΚΑΣ 
ΜΑΡΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΛΑΤΏΝΌΣ 9, ΤΗΛ.: 210 6820071 / ΜΑΡΤΣΌΥΚΑΣ ΙΏΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΓΕΏΡΓΙΌΥ 27 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ, ΤΗΛ.: 210 6858555 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΓΚΙΌΥΡΔΑ Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΌΥΤΣΙΝΑ 65, ΤΗΛ.: 210 6528036 / ΚΌΥΤΣΌΒΌΥΛΌΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΥΜΗΤΤΌΥ 85, ΤΗΛ.: 210 6511953 • ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΏΤΌΠΌΥΛΌΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ό.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5, ΤΗΛ.: 22950 31933 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΕΛΕΜΙΔΌΥ ΣΌΦΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΚΥΠΡΌΥ 20, ΤΗΛ.: 25510 
82280 • ΒΟΛΟΣ: ΤΣΙΌΤΣΙΌΣ ΑΘΑΝΑΣΙΌΣ ΙΚΕ, ΠΌΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 39962 / ΤΣΙΌΤΣΙΌΣ ΑΘΑΝΑΣΙΌΣ Ό.Ε., ΣΠΥΡΙΔΗ 28 & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΌΣ, ΤΗΛ.: 24210 20201 • ΔΡΑΜΑ: ΧΡΙΣΤΌΠΌΥΛΌΣ ΣΤΕΡΓΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑΣ 49, ΤΗΛ.: 25210 39715 
/ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΙΛΙΠΠΌΥ 14, ΤΗΛ.: 25210 31122 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: • ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΙΓΚΑ ΣΥΜΕΏΝΑ, Δ. ΓΌΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 • Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΌΣ-ΠΑΛΑΜΗΔΌΥ 
ΣΌΦΙΑ Ό.Ε., ΠΑΠΑΦΗ 142, ΤΗΛ.: 2310 910684 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΤΖΌΥΛΗ ΑΓ. & ΣΙΑ Ό.Ε., ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΤΗΛ.: 2310 231822 / ΚΌΥΚΌΥΡΗ Θ. ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣ. ΌΛΓΑΣ 89, ΤΗΛ.: 2310 829919 / ΔΕΛΗΓΙΏΡΓΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΓ. ΣΌΦΙΑΣ 23, 
ΤΗΛ.:2310 288495 / ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ 116, ΤΗΛ.: 2310 277655 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΔΕΛΦΏΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΔΙΌΝΥΣΙΑ ΚΑΡΤΑΛΗ-ΖΏΙΔΌΥ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΤΗΛ.: 2310 
919424 • ΣΙΝΔΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΛΏΡΌΣ Θ. - ΦΛΏΡΌΣ Γ. Ό.Ε., ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΌΥ 20Α, ΤΗΛ.: 2310 798394 • ΣΥΚΙΕΣ ΤΣΌΥΚΑΛΑΣ Ι. - ΝΤΑΌΥΤΖΑ-ΤΣΌΥΚΑΛΑ Ι. Ό.Ε., ΚΥΠΡΌΥ 28, ΤΗΛ.: 2310 638048 • ΘΗΒΑ: ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ  
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΌΥ 8, ΤΗΛ.: 22620 23443 • ΗΛΕΙΑ: ΝΕΟ  • ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΘΕΌΔΏΡΌΠΌΥΛΌΥ ΗΛΙΑ & ΘΕΌΔΏΡΌΠΌΥΛΌΥ ΗΡ. ΌΕ Σ/Φ, ΤΗΛ.: 26260 22184  ΝΕΟ  • ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΜΑΡΚΌΠΌΥΛΌΥ ΌΛΓΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΤΗΛ.: 26250 
22765  • ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Ε.Ε., ΚΑ ΦΕΒΡΌΥΑΡΙΌΥ 5, ΤΗΛ.: 26510 27089 / ΠΑΠΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ε.Ε., ΧΡ. ΠΑΤΣΗ 7, ΤΗΛ.: 26510 68660 • ΚΑΒΑΛΑ: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΌΣ - ΜΕΛΙΔΌΥ 
ΧΙΤΌΠΌΥΛΑ Ό.Ε., ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 2510 832484 • ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΜΙΧΑΛΌΠΌΥΛΌΥ ΏΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΡΙΣΤΌΜΕΝΌΥΣ 51, ΤΗΛ.: 27210 21214 / ΜΙΧΑΛΌΠΌΥΛΌΥ ΝΙΚΌΛΕΤΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΓΕΡΜΑΝΌΥ 3, ΤΗΛ.: 27210 20757 • ΚΕΡΚΥΡΑ: 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΌΥ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΚΑΤΏ ΚΌΡΑΚΙΑΝΑ, ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΌΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΑΒΡΌΥ 21, ΤΗΛ.: 26610 90052 / ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΌΣ, ΔΑΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΛ.: 26610 93129 / ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΛ. Γ. ΘΕΌΤΌΚΗ 9, ΤΗΛ.: 26610 
44720 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΓΚΑΝΤΗΣ ΓΕΏΡΓΙΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΣΌΦ. ΚΌΜΝΗΝΌΥ 18, ΤΗΛ.: 25310 20221 • ΚΟΖΑΝΗ: ΡΕΒΒΑ ΑΝΤΙΓΌΝΗ - ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΌΣ Ό.Ε., Π. ΧΑΡΙΣΗ 50, ΤΗΛ.: 24610 28818 • ΚΟΡΙΝΘΙΑ: ΒΕΛΟ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ Ε. & ΣΙΑ Ό.Ε., 
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 97, ΤΗΛ.: 27420 33488 / ΚΙΑΤΟ ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΏΣ 43, ΤΗΛ.: 27420 22744 / ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΌΙΝΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΏΣ 
81, ΤΗΛ.: 27410 80680 / ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΌΛΙΑΤΣΌΥ 46, ΤΗΛ.: 27410 72750 • ΚΡΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ, ΘΕΡΙΣΣΌΥ 159, ΤΗΛ.: 2810 310222 / ΛΙΌΔΑΚΗ 
ΣΤΑΥΡΏΤΗ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΒΑΝΣ 45, ΤΗΛ.: 2810 344753 / ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ό. Ό.Ε., ΣΜΠΏΚΌΥ & ΛΕΥΘΕΡΑΙΌΥ Λ. 8, ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ, ΤΗΛ.: 2811 103195 • ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΌΥΗΛ, 
ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΌΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 • ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΙΏΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ, Λ. ΚΌΥΝΤΌΥΡΙΏΤΌΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 ΝΕΟ  • ΧΑΝΙΑ ΝΤΑΌΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΣΚΑΛΙΔΗ 106-108,  
ΤΗΛ.: 28210 90210 • ΛΑΜΙΑ: ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, BΥΡΏΝΌΣ 3, ΤΗΛ.: 22310 26098 • ΛΑΡΙΣΑ: ΓΕΡΌΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΘΏΜΑΗ, ΠΑΝΑΓΌΥΛΗ 18, ΤΗΛ.: 2410 256919 • ΦΑΡΣΑΛΑ 
ΘΕΌΧΑΡΌΠΌΥΛΌΣ Β. Ν. & ΣΙΑ Ό.Ε., Μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ 7, ΤΗΛ.: 24910 22342 • ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΠΌΛΥΤΑΡΧΌΥ Α. ΣΠΥΡΌΣ, ΜΠΌΥΦΙΔΌΥ 4, ΤΗΛ.: 22610 27097 • ΠΕΛΛΑ: ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΌΥ ΣΠ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΑΓ. ΝΙΚΑΝΔΡΌΥ 8, ΤΗΛ.: 23840 21001 • ΠΙΕΡΙΑ: • KΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΌΣ ΜΑΡΙΝΌΠΌΥΛΌΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ό.Ε., ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 26738 • ΣΑΜΟΣ: ΒΑΘΥ 
ΣΑΤΣΜΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛ. ΣΌΦΌΥΛΗ & ΕΛ. ΣΒΌΡΏΝΌΥ, ΤΗΛ.: 22730 22322 • ΣΥΡΟΣ: ΔΑΣΚΌΥ ΜΑΡΙΤΑ, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΌΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 • ΤΡΙΠΟΛΗ: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ 
ΑΓΓΕΛΑΚΌΠΌΥΛΌΥ & ΣΙΑ Ό.Ε., ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΏΣ 19, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΌΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400
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με τη χρήση της 

Mοναδικές προσφορές
ΡΩΤΉΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ

www.pharmapluspharmacies.gr     pharmapluspharmacies.gr 

MÖLLER’S 
ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ 

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

PAMPERS  
ACTIVE BABY DRY 
JUMBO* 

Μεγ. 3, 68τμχ. 
Μεγ. 4, 58τμχ. 
Μεγ. 4+, 53τμχ. 
Μεγ. 5, 50τμχ. 
Μεγ. 6, 42τμχ. 

ΜΟΝΟ από 0,18 €/πάνα 
ΝΕΟ!  
SOMATOLINE 
COSMETIC 
Ολοκληρωμένη  
Φροντίδα Αδυνατίσματος  
για σμιλευμένη σιλουέτα! ΝΕΟ!  

MICROLIFE  
BP A2 CLASSIC

Πιεσόμετρο μπράτσου  
με τεχνολογία PAD για  
ανίχνευση αρρυθμίας.

* Στα συγκεκριμένα προϊόντα δε συλλέγονται πόντοι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
στο Δίκτυο 

Φαρμακείων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
στο Δίκτυο 

Φαρμακείων

-32%
€ 17,99
€ 12,23

-22%
€ 58,59
€ 45,70

-20%
 € 19,85
€ 15,88

-37%
€ 88,50
€ 55,75

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΕ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ PLUS CARD.




