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Γιορτινή ∆ιάθεση 

Glam στο πάρτυ
Ενσωµατώστε στο λουκ σας τις κυριότερες 

τάσεις σε µακιγιάζ και µαλλιά 
για τον Χειµώνα 2015-16, σελ. 26

∆ιατροφική
αναγέννηση

Αποφύγετε τις παγίδες των γιορτών 
µε έξυπνα τρικ, σελ. 10
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INFO 
Πάνω από 200.000 
καταναλωτές προτιµούν 
συστηµατικά τα φαρµακεία 
Pharma PLUS, γιατί τους 
προσφέρουν:

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

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

Τα σχόλιά σας είναι 
σηµαντικά για εµάς 
και λαµβάνονται 
υπόψη στη διαµόρ-
φωση κάθε τεύ-
χους. Mπορείτε να 
στέλνετε τις από-
ψεις και τις παρατη-
ρήσεις σας είτε στην 
ταχυδροµική διεύ-
θυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός Αγίας 
Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία, 
Αττική (υπόψη τµήµατος Marketing), 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pharmaplus@lavipharm.com.

www.pharmaplus.gr

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

www.facebook.com/pharmaplus.gr 
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Στέλιος Μουσαµάς 
Γενικός ∆ιευθυντής Pharma PLUS

Σας καλωσορίζουµε στο γιορτινό τεύχος του περιοδικού του αγαπηµένου σας δικτύου φαρµακείων.

∆εν γνωρίζω εάν, την ώρα που διαβάζετε αυτές τις γραµµές, ζούµε ήδη στη Γηραιά Ήπειρο (και στην 
Ελλάδα) τον πιο κρύο χειµώνα των τελευταίων 100 ετών, όπως προβλέπουν κάποιοι µετεωρολόγοι. Το 
σίγουρο είναι ότι, όπως µας λέει και το ποίηµα του Κ.Π. Καβάφη: 

«∆εν µε πειράζει αν απλώνει έξω ο χειµώνας καταχνιά, σύννεφα και κρυάδα.
Μέσα µου κάµνει άνοιξη, χαρά αληθινή».

Επειδή ζούµε πράγµατι εποχές γεµάτες καταχνιά, καλό είναι να θυµόµαστε ότι µετά το σκοτάδι ακολουθεί 
το φως, ακολουθεί η αναγέννηση. Ας µη χάνουµε την αισιοδοξία µας, τη θετική µας σκέψη, και ας δούµε 
πρόσωπα και καταστάσεις από την όµορφη πλευρά τους. 

Με αυτή τη µικρή εισαγωγή, σας προτρέπουµε να διαβάσετε τα εξαιρετικά άρθρα του τεύχους που κρα-
τάτε στα χέρια σας, τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τη δική σας σωστή ενηµέρωση σε θέµατα υγείας, 
οµορφιάς και ευ ζην.

Στην ενότητα της Υγείας, στο κεντρικό µας άρθρο θα βρείτε σηµαντικές πληροφορίες για τη θωράκιση του 
οργανισµού µας από τους ιούς, που τόσο κόσµο ταλαιπωρούν την περίοδο του χειµώνα. Ευχαριστούµε για 
το κείµενο το νέο µέλος του δικτύου µας, τον φαρµακοποιό µας Κώστα Ζαχαρενάκη. 

∆ιαβάστε, επίσης, πολύ χρήσιµες συµβουλές για την αντιµετώπιση της αϋπνίας, αρκετά συχνό φαινόµενο 
σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που ζούµε. Για τη διατροφή σας την περίοδο των εορτών σάς έχουµε 
ετοιµάσει τον «δεκάλογο της εγκράτειας», ό,τι πρέπει για την περίσταση! Οι αναγνώστριές µας θα ενηµε-
ρωθούν για την αντιµετώπιση της δυσµηνόρροιας, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η σωστή στοµατική 
υγιεινή, που µας αφορά όλους. Τέλος, η ενότητα της Υγείας ολοκληρώνεται µε ένα πολύ σηµαντικό άρθρο 
για τη σηµασία των πρωτεϊνών στη βρεφική ηλικία.

Η ενότητα της Οµορφιάς είναι αφιερωµένη στην αντιγήρανση: παρουσιάζονται όλοι οι εχθροί της επιδερ-
µίδας και οι βασικές αιτίες γήρανσής της, ενώ προτείνονται τρόποι αποτελεσµατικής αντιµετώπισής της. 
Βεβαίως, δεν θα µπορούσε να λείπει το αφιέρωµα στις προτάσεις του φετινού χριστουγεννιάτικου µακιγιάζ, 
µε τα Christmas trends, για τις κυρίες που θέλουν να είναι πάντα περιποιηµένες και επίκαιρες.

Τέλος, στο «linked» µάθετε τα νέα του δικτύου της Pharma PLUS και βρείτε πληροφορίες για τα νέα προ-
ϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά φαρµακείου.

Στη Pharma PLUS βασικός µας στόχος είναι η καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, πάντα µε σωστές συµ-
βουλές και κατάλληλα προϊόντα, που θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές σας ανάγκες για την υγεία σας 
και στις επιθυµίες σας για την οµορφιά σας. Γι’ αυτό καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας προ-
σφέρουµε τα κατάλληλα Ãγια κάθε έναν από εσάςÃ προϊόντα σε εξαιρετικές τιµές. Στο οπισθόφυλλο του 
περιοδικού θα βρείτε µεγάλες προσφορές σε πολύ γνωστά προϊόντα, αποκλειστικά για εσάς.

Όπως κάθε χρόνο, µην ξεχάσετε να ανακαλύψετε τη νέα Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη προωθητική ενέρ-
γεια, που ξεκινά στις 10/12 και διαρκεί έως τις 15/1. Μέσα από αυτή την ενέργεια έχετε την ευκαιρία να 
κερδίσετε τόσες φορές όσες πραγµατοποιήσετε αγορές συνολικής αξίας µόλις 20€ παραφαρµα-
κευτικών και καλλυντικών προϊόντων. 

Μπορείτε να εξαργυρώσετε τις δωροεπιταγές που έχετε κερδίσει επιλέγοντας ανάµεσα σε εκατοντάδες 
είδη όποια κατηγορία προϊόντων εσείς επιθυµείτε. Μη διστάσετε να ζητήσετε από τον φαρµακοποιό σας 
περισσότερες πληροφορίες για τη φετινή µας χριστουγεννιάτικη ενέργεια!

Τέλος, µε µεγάλη χαρά υποδεχόµαστε στο δίκτυο φαρµακείων Pharma PLUS ένα νέο φαρµακείο, στην 
περιοχή της Βούλας. Είναι ήδη έτοιµο να σας υποδεχθεί µε όλες τις υπηρεσίες του δικτύου. Αναγνωρίστε 
τα φαρµακεία του δικτύου Pharma PLUS από τον χαρακτηριστικό σταυρό µέσα στην πορτοκαλί κάψουλα.

Σας εύχοµαι καλή ανάγνωση, καλές γιορτές,
και το 2016 να είναι µια καλύτερη χρονιά για όλους µας!



Θωράκιση 
από τους 

ιούς Πώς θα βοηθήσουµε το σώµα µας
να αντιµετωπίσει τους ανεπιθύµητους 
επισκέπτες του χειµώνα.

ΑΫΠΝΙΕΣ
Αιτίες, αντιµετώπιση.

∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Κουραµπιές ή 
µελοµακάρονο; 
Υπάρχει σωστή 
απάντηση;

ΕΜΜΗΝΟΣ ΡΥΣΗ  
Τι σπάει τη «ρουτίνα»; 

ΣΤΟΜΑ
Φιλιά χωρίς 
κακοσµία. 

ΠΑΙ∆Ι
Η αξία του 
µητρικού 
γάλακτος.
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Ένα από τα πιο περίπλοκα και σύνθετα συστήµατα 
του ανθρώπινου σώµατος είναι το ανοσοποιητικό 
µε κύρια αποστολή την άµυνα του οργανισµού. Αυτή 
επιτυγχάνεται µε τη δραστηριοποίηση πολλών ιστών 
και οργάνων του οργανισµού για την αντιµετώ-
πιση ενός παθογόνου µικροοργανισµού που µπο-
ρεί να προκαλέσει ασθένεια. Κυριότερα από αυτά 
τα όργανα θεωρούνται ο µυελός των οστών και 
ο θύµος αδένας, τα οποία παράγουν ειδικά κύτ-
ταρα που βοηθούν να αντιµετωπιστεί ο παθογόνος 
µικροοργανισµός.

Τη χειµερινή περίοδο το ανοσοποιητικό µας δοκι-
µάζεται ιδιαίτερα από ιώσεις που προκαλούνται 
από ιούς. ∆ιαφορετικοί τύποι ιών προκαλούν δια-

φορετικά συµπτώµατα και συνήθως µε άλλη 
διαβάθµιση (ή σειρά). Το λεγόµενο «κοινό κρυ-
ολόγηµα» είναι µια ιογενής λοίµωξη του ανώτε-
ρου αναπνευστικού (µύτη, φάρυγγας, λάρυγγας) 
που προκαλείται από ρινοϊό και έχει ήπια έναρξη 
µε µικρή διάρκεια, ενώ η εποχιακή γρίπη είναι µια 
ιογενής λοίµωξη του ανώτερου και του κατώτερου 
αναπνευστικού (µύτη, φάρυγγας, λάρυγγας, βρόγ-
χοι), µε σοβαρότερες επιπλοκές, που µπορεί να είναι 
µέχρι και θανατηφόρες για τις ευαίσθητες οµάδες 
πληθυσµών. Στη χώρα µας υπάρχει έξαρση της 
εποχιακής γρίπης µεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

Οι σύµµαχοι
Η ικανότητα του ανοσοποιητικού µας να αντιµε-
τωπίζει αυτά τα παθογόνα εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό και από τη σωστή και προσεγµένη διατροφή. 

Σηµαντικότερη είναι η πρόσληψη τροφών πλού-
σιων σε αντιοξειδωτικές βιταµίνες, που συµβάλ-
λουν στην άµυνα του οργανισµού, εµποδίζοντας τις 
ελεύθερες ρίζες να καταστρέψουν τα υγιή κύτταρα 
και προστατεύοντας βιολογικές δοµές, όπως η λιπι-
δική µεµβράνη, οι πρωτεΐνες και το DNA. Οι βιταµί-
νες χωρίζονται σε υδατοδιαλυτές, όπως η βιταµίνη 
C, που βρίσκεται κυρίως σε εξωκυττάρια υδατικά 
διαλύµατα, και σε λιποδιαλυτές, όπως η βιταµίνη Ε, 
που βρίσκεται σε µεµβράνες ή σε λιποπρωτεΐνες. 

Αντιοξειδωτική δράση εµφανίζουν και τα καρο-
τενοειδή, όπως το Β-καροτένιο, που υπάρχει 
άφθονο στα καρότα και στα φυλλώδη πράσινα 
λαχανικά. 

Ο ψευδάργυρος είναι ένα πολύτιµο µέταλλο 
που συµβάλλει στην ενίσχυση του οργανισµού 
καθώς συµµετέχει στην παραγωγή των λευκών 
αιµοσφαιρίων, ενώ κινητοποιεί τα Τ-λεµφοκύτταρα 
του θύµου αδένα, τα ουδετερόφιλα κύτταρα και 
τα φυσικά φονικά κύτταρα του µυελού των οστών. 

Επίσης, το σελήνιο δρα ως µέρος του υπεροξει-
δίου της γλουταθειόνης, ενός ενζύµου µε ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση. 

Η πρόπολη είναι ένα παράγωγο της µέλισσας 
που έχει τραβήξει την προσοχή της επιστήµης λόγω 
της ισχυρής αντιµικροβιακής και αντιοξειδωτικής 
της δράσης, που ίσως οφείλεται στην πλούσια 
σύστασή της σε πολυφαινόλες και φλαβονοειδή. 

Το πράσινο τσάι είναι κι αυτό πλούσιο σε πολυ-
φαινόλες, και δεν είναι τυχαίο που αρχαίοι πολι-
τισµοί, όπως ο Kινεζικός, το χρησιµοποιούσαν 

παραδοσιακά για θεραπείες στην καθηµερινή 
τους ζωή. 
Ένας άλλος πολιτισµός, εκείνος των Ινδιά-

νων της Βόρειας Αµερικής, χρησιµοποιούσε ένα 
βότανο, την εχινάκεια. Τελευταία, η χρήση της έχει 
επεκταθεί και στη χώρα µας, καθώς έρευνες δεί-
χνουν ότι µπορεί να µειώσει τα συµπτώµατα και 
τη διάρκεια του κρυολογήµατος, λόγω των αντι-
µικροβιακών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων της, 
όπως και συστατικών που, επιδρώντας σε χηµι-
κές ουσίες του σώµατος, µπορούν να µειώσουν 
τη φλεγµονή.
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Ένα σηµαντικό ραντεβού, η αναµονή για τα αποτε-
λέσµατα εξετάσεων, ακόµη και η χαρά, µπορούν να 
µας στερήσουν τον ύπνο. Τι γίνεται όµως όταν όλο 
και περισσότερες νύχτες ξαγρυπνάµε; Συχνά πίσω 
από τις επίµονες αϋπνίες κρύβονται ψυχικά νοσή-
µατα, µε συχνότερα την κατάθλιψη και το χρόνιο 
άγχος, αλλά και άλλες παθολογικές καταστάσεις. 
Επίσης, επώδυνες νόσοι, όπως η οστεοαθρίτιδα, 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν αϋπνία, εξαιτίας των 
συµπτωµάτων τους (πώς να κοιµηθεί κανείς όταν 
πονάει;). Αλλά ακόµη και µικροπροβλήµατα υγείας, 
όπως οι χρόνιες ρινίτιδες, που δυσχεραίνουν την 
αναπνοή στην κατάκλιση, προκαλούν εκνευρισµό 
µε επακόλουθο την αϋπνία. Γι’ αυτό, αν οι αϋπνίες 
χρονίζουν, κλείστε ραντεβού µε γιατρό.

Και βέβαια, µην καταφεύγετε σε υπνωτικά χάπια, 
παρά µόνο αν το κρίνει απαραίτητο ο γιατρός σας.

Τι είναι αυτό που σας κλέβει τον 
ύπνο; Αναγνωρίστε το και µάθετε 
πώς θα καλοπιάσετε τον Μορφέα, 
για να σας πάρει και πάλι στην 
αγκαλιά του.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΞΑΡΛΗ Πιθανές αιτίες
Κατάθλιψη: Αναγνωρίστε την και αντιµετωπίστε 
την. Ακόµη και ένας παθολόγος µπορεί να διαγνώ-
σει την κατάθλιψη, όµως ο ειδικός είναι πάντα ο 
ψυχίατρος. Εκείνος θα ορίσει τη θεραπεία και θα 
σας απαλλάξει από τη νόσο και κατά συνέπεια από 
τις αϋπνίες. 

Στρες: Το στρες είναι η συχνότερη αιτία αϋπνίας. 
Αν δεν µπορείτε να το διαχειριστείτε, αποταθείτε σε 
κλασικούς ή εναλλακτικούς γιατρούς. Ένας καλός 
παθολόγος, ο οποίος γνωρίζει το ιστορικό και την 
ιδιοσυγκρασία σας, αλλά και ένας βελονιστής ή ένας 
οµοιοπαθητικός γιατρός µπορούν να σας βοηθήσουν 
�αν όχι να απαλλαγείτε από το στρες� τουλάχιστον 
να µειώσετε την επίδρασή του στο σώµα και στην 
ψυχή σας. Ας µην ξεχνάµε ότι το χρόνιο στρες είναι 
πρόδροµος της κατάθλιψης.

Αϋπνία γένους θηλυκού
Τα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο, τα κακά 
κορίτσια πάνε παντού, αλλά και οι δύο κατηγορίες 
πάνε µε δυσκολία στο κρεβάτι τους. Το συµπέρασµα 
εξάγεται από µελέτες, που θέλουν τις γυναίκες να 
χάνουν πιο εύκολα τον ύπνο τους. Αυτό συµβαίνει 
συχνότερα κατά την εγκυµοσύνη και την κλιµακτήριο.

Ύπνε, ύπνε, είσαι εδώ; 
ΥΓΕΙΑ WELL�BEING

Όχι στη σιέστα,  
που υπονοµεύει  
τον νυχτερινό ύπνο.
 
Θυµηθείτε ότι µε 
γεµάτο στοµάχι 
χάνει κανείς τον ύπνο 
του. Γι’ αυτό, για 
βαθύ ύπνο δοκιµάστε 
ελαφριά γεύµατα, 
µε το τελευταίο 2-3 
ώρες πριν πέσετε  
στο κρεβάτι.
 
Όχι άσκηση αργά: 
Αποφύγετε τις 
βραδινές επισκέψεις 
στα γυµναστήρια. 
 
Ατµόσφαιρα: 
Κατεβάστε τον 
θερµοστάτη και 
αφήστε δροσερό 
το υπνοδωµάτιο, 
καθώς το πολύ ζεστό 
προκαλεί δυσφορία. 
Κλείστε όλα τα φώτα 
και αποφύγετε τους 
θορύβους. Εν ανάγκη, 
φορέστε ωτοασπίδες.
 
Ανάγνωση: 
∆ιαβάστε ένα βιβλίο 
πριν αποκοιµηθείτε, 
είναι χαλαρωτικό.
 
Ουσίες και 
οινοπνεύµατα: 
Αποφύγετε την 
υπερκατανάλωση 
αλκοόλ, καφεΐνης 
και νικοτίνης καθώς  
�ειδικά τις βραδινές 
ώρες� δηµιουργεί 
υπερένταση και 
αϋπνία. Πριν τον 
ύπνο προτιµήστε 
φυσικά υπνωτικά 
ροφήµατα, 
όπως αυτά µε 
µελισσόχορτο, 
πασιφλόρα και 
βαλεριάνα. Ακόµη 
και ένα ζεστό ποτήρι 
γάλα κάνει θαύµατα.

Συµβουλές 
προς 
άυπνους
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Κουραµπιές ή µελοµακάρονο; Παραδοσιακό χοιρινό 
ή ξενόφερτη γαλοπούλα; Υπάρχουν τροφές, συνταγές 
και τρόποι µαγειρέµατος που δεν σαµποτάρουν
τις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ
αυστηρή δίαιτα πριν από τα Χριστούγεννα, προ-
κειµένου να χάσουν αυτά τα δύο δεκεµβριανά 
κιλά. «Συµπεριφορά ακραία και ψυχαναγκαστική» 
θα σχολιάσουµε εµείς οι υπόλοιποι, που είµαστε 
καταδικασµένοι να ξεκινήσουµε δίαιτα ή, κατά το 
προσφιλέστερο, «διατροφή» µετά τα Φώτα. Ε, 
λοιπόν, υπάρχει και ο τρίτος δρόµος για να πάρει 
κανείς το λιγότερο δυνατό βάρος και να µην κάνει 
χάι σκορ στα τριγλυκερίδια: Να διαλέξει όσο γίνε-
ται πιο υγιεινές τροφές, να καταναλώσει κανονι-
κές ποσότητες φαγητού και ποτού και να κινηθεί.

Ο δεκάλογος της εγκράτειας

1 ∆ιατηρήστε τη ρουτίνα σας
Μην πέσετε στην παγίδα να παραλείψετε 
το πρώτο γεύµα της ηµέρας, προκειµένου 

να γλιτώσετε θερµίδες. Ένα καλό πρωινό ξυπνά 
τον µεταβολισµό, ελέγχει τα σκαµπανεβάσµατα 
της γλυκόζης στο αίµα και µειώνει τις έντονες 
λιγούρες. Για τους ίδιους λόγους, φροντίστε να 
τρώτε ανά τρεις ώρες. Ο κανόνας λέει: 3 µικρά 
γεύµατα, 2 µεγάλα την ηµέρα.

Τον ύπουλο µήνα ∆εκέµβριο ο µέσος άνθρωπος, 
λένε οι διαιτολόγοι, παίρνει 1,5 µε 2 κιλά. Ίσως 
επειδή δεν γιορτάζεται µόνο η γέννηση του Χρι-
στού, αλλά και η χάρη των αγίων από τους οποί-
ους πήραν τα ονόµατά τους φίλοι και συγγενείς: 
Νικολάκηδες, Αννούλες, Μανώληδες γιορτάζουν 
και µας τραπεζώνουν. Οι γιορτές αυτές δεν χαρα-
κτηρίζονται από κατάνυξη, αλλά από κρασοκα-
τανύξεις και απανωτά φαγοπότια. 

Οι εµµονικοί µε το βάρος τους –συνήθως γυναί-
κες– λαµβάνουν «προληπτικά µέτρα». Υπάρ-
χει µάλιστα κατηγορία ανθρώπων που κάνουν 

ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Χριστούγεννα
Μήπως να 
αναγεννηθούµε 
διατροφικά;
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6 Τρώτε µε αργούς ρυθµούς
∆εν θα σας πάρει κανείς τη µπουκιά από το 
στόµα, µέρες που είναι. Μασήστε καλά την 

τροφή, απολαύστε την κάθε µπουκιά και καθυ-
στερήστε να βάλετε την επόµενη στο στόµα. Τι θα 
κερδίσετε; Θα προλάβει να πάει στον εγκέφαλο το 
µήνυµα «χόρτασα!».

7 Τσιµπολογήστε έξυπνα
Είναι αδύνατον να σας σερβίρουν αλκοόλ 
χωρίς «παρελκόµενα». Μεταξύ ξηρών καρ-

πών και τσιπς προτιµήστε τους ξηρούς καρπούς, και 
µάλιστα τους λιγότερο «πειραγµένους». ∆ηλαδή, 
καταναλώστε µε µέτρο τα ευεργετικά για τον οργανι-
σµό αµύγδαλα και καρύδια, και πείτε «όχι» σε εκείνο 
το ποτ-πουρί επεξεργασµένων µε βελτιωτικά και 
καρυκεύµατα άγνωστης προέλευσης κροκάν. 

8 «Βοσκήστε»
Η σαλάτα ρυθµίζει τις τιµές του σακχάρου, 
προσφέρει στον οργανισµό πολύτιµες βιταµί-

νες, αντιµετωπίζει καταστάσεις όπως η δυσκοιλιό-
τητα, είναι χορταστική και κυρίως πιάνει πολύ χώρο 
στο πιάτο. Αφαιρέστε λοιπόν πατάτες, ζυµαρικά, ρύζι 
και ψωµί, και προσθέστε κι άλλη πράσινη σαλάτα.

9 Πιείτε πολύ νερό
Πριν γεµίσετε το πιάτο σας, πιείτε 1-2 ποτήρια 
νερό, και θα νιώσετε το αίσθηµα του ψευδο-

κορεσµού, ενώ θα είστε σωστά ενυδατωµένοι, σε 
περίπτωση που πιείτε λίγο παραπάνω.

10  Κινηθείτε
Η µεγαλύτερη λήψη θερµίδων απαι-
τεί και την κατανάλωσή τους. Κάντε τα 

χριστουγεννιάτικα ψώνια περπατώντας. Αποφύγετε 
τα εµπορικά κέντρα µε τις κυλιόµενες σκάλες και 
το πάρκιν, και ψωνίστε παραδοσιακά στις εµπορι-
κές περιοχές της πόλης. ∆ιασκεδάστε χορεύοντας, 
και όχι τρώγοντας, και φιλήστε το έτερον ήµισυ µε 
πάθος (είναι θερµιδοβόρο).

H γαλοπούλα 
είναι σηµαντική 
πηγή σιδήρου, 
φωσφόρου και 
βιταµινών του 
συµπλέγµατος Β.

Kάστανα

Μελομακάρονα

Κόκκινο κρασί

ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

2Μαγειρέψτε σοφά
Στις συνταγές του εορταστικού τραπεζιού 
πράξτε δεόντως. Χρησιµοποιήστε ελαιό-

λαδο αντί για βούτυρο, µαγειρέψτε το χοιρινό µε 
σέληνο, και όχι ως ρολό µε µπέικον, και γεµίστε τη 
γαλοπούλα µε ρύζι, σταφίδες και κουκουνάρια. Προ-
σθέστε για τη γεύση ελάχιστα εντόσθια και συκω-
τάκια. Αν σας αρέσουν, βάλτε στη συνταγή και λίγα 
κάστανα, που είναι εξαιρετική πηγή υδατανθράκων 
µε χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη και περιέχουν λιπαρά 
οξέα ω-3 και ω-6 (5 κάστανα = 100 θερµίδες).

3 Επιλέξτε το ξενόφερτο έθιµο
Εντάξτε µε δόξα και τιµή τη γαλοπούλα (ή το 
κοτόπουλο) στο χριστουγεννιάτικο µενού. Τα 

πουλερικά είναι λευκά κρέατα και προτιµώνται από 
τα κόκκινα. Στα 100 γρ. φιλέτου στήθους γαλοπού-
λας περιέχονται 9,2 γρ. κορεσµένου λίπους, 1,3 γρ. 
πολυακόρεστου λίπους και 101 γρ. χοληστερόλης. 
Βέβαια, αν επιλέξουµε άλλο (πιο σκούρο) κοµµάτι, 
η περιεκτικότητα του λίπους µεγαλώνει, όµως ποτέ 
δεν θα φτάσει αυτό του χοιρινού. Εκτός από εξαι-
ρετική πηγή πρωτεϊνών, η γαλοπούλα είναι σηµα-
ντική πηγή σιδήρου, φωσφόρου και βιταµινών του 
συµπλέγµατος Β.

4 Κουραµπιές ή µελοµακάρονο;
Μελοµακάρονο ασυζητητί. Περιέχει µέλι αντί 
για ζάχαρη και λάδι αντί για βούτυρο. Καλή 

επιλογή είναι επίσης οι δίπλες και τα ξεροτήγανα, 
αλλά και η µαύρη σοκολάτα, αν δεν σας αρέσουν 
τα παραδοσιακά γλυκά. Όσο για τη βασιλόπιτα, ένα 
νόµισµα έχει, µην φάτε πέντε κοµµάτια µέχρι να το 
πετύχετε (εκτός κι αν είναι τσουρέκι αντί για κέικ, 
οπότε έχει µικρότερη θερµιδική αξία).

5 Πιείτε µε µέτρο
Μετά το λίπος, το αλκοόλ, µε 7 θερµίδες ανά 
γραµµάριο, αποτελεί τη δεύτερη πιο πλούσια 

πηγή θερµίδων. Η παρηγοριά έγκειται στην ευερ-
γετική επίδραση που ασκούν οι µέτριες ποσότητες 
αλκοόλ στο καρδιαγγειακό. Συστήνονται 2 µερίδες 
για τον άνδρα και 1 µερίδα για τη γυναίκα, όπου 
µερίδα ορίζεται ένα ποτήρι κρασί, ένα κουτάκι µπίρα 
ή µία µεζούρα «σκληρού» ποτού, όπως το ουίσκι ή 
το τζιν. Προτιµήστε το κόκκινο κρασί, που περιέχει 
φλαβονοειδή, ουσίες µε αντιοξειδωτική και αντι-
φλεγµονώδη δράση.
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Αν ανήκετε στο 15% των γυναικών των οποίων η 
περίοδος συνοδεύεται από έντονους πόνους (κρά-
µπες χαµηλά στην κοιλιά, πόνους στη µέση, διάρροια 
και σπανιότερα εµετό, πονοκεφάλους, ζάλη, ακόµη 
και λιποθυµία), τη λύση θα σας δώσει ο γυναικο-
λόγος, αφού σας εξετάσει κλινικά και πιθανόν και 
µε υπερηχογράφηµα, καθώς η ακριβής διάγνωση 
έχει σηµασία.

Αν από τότε που θυµάστε τον έφηβο εαυτό σας 
είχατε ανυπόφορους πόνους κατά την περίοδο, τότε 
έχετε πρωτοπαθή δυσµηνόρροια, και ένοχος είναι 
οι προσταγλανδίνες, οι ορµόνες που παράγονται στη 
µήτρα και προκαλούν συσπάσεις των µυών της και 
κατ’ επέκταση πόνους. Στην αρχή της περιόδου το 
επίπεδο των προσταγλανδινών είναι υψηλό και στη 
συνέχεια µειώνεται. Έτσι εξηγείται γιατί ο πόνος 
µειώνεται από τη δεύτερη ή τρίτη ηµέρα της περι-
όδου. Συνήθως µε το πέρασµα των χρόνων και την 
έλευση των παιδιών τα συµπτώµατα γίνονται ηπι-
ότερα ή εξαφανίζονται.

Αν τα συµπτώµατα εµφανίστηκαν αργότερα στη 
ζωή σας και η διάρκεια του πόνου είναι µεγαλύτερη 
από τις συνήθεις κράµπες, η διάγνωση είναι δευτε-
ροπαθής δυσµηνόρροια. Σε αυτή την περίπτωση, 
πιθανές αιτίες είναι η ενδοµητρίωση, η πυελική 
φλεγµονή, η αδενοµύωση, τα ινοµυώµατα, το σπι-
ράλ, η στένωση του τραχήλου και η κύστη ωοθήκης. 
Τα συµπτώµατα υποχωρούν, όταν αντιµετωπιστούν 
φαρµακευτικά ή και χειρουργικά τα παθολογικά αίτια.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επώδυνη
έµµηνο ρύση, που σας κάνει να περιµένετε
µε τρόµο το επόµενο µηνιαίο ραντεβού.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Η αντιµετώπιση
Στο φαρµακείο: Για την πρωτοπαθή δυσµηνόρ-
ροια ορισµένοι γιατροί συστήνουν φάρµακα τα 
οποία αναστέλλουν τις προσταγλανδίνες, και γι’ 
αυτό λαµβάνονται πριν από την περίοδο και µέχρι 
τις πρώτες 2 ηµέρες του κύκλου. Συνήθως, όµως, 
γιατροί και φαρµακοποιοί προτείνουν αναλγητικά 
και σπασµολυτικά σκευάσµατα. Εάν κι αυτά δεν 
φέρουν αποτελέσµατα, συνιστάται η λήψη αντι-
συλληπτικών δισκίων, τα οποία αναστέλλουν την 
ωορρηξία, µε συνέπεια µικρότερη ροή αίµατος και 
λιγότερες συσπάσεις της µήτρας. Επικουρικά, θα 
βοηθούσαν συµπληρώµατα ασβεστίου, βιταµινών 
C και B6 και νιασίνης. 
Στην κουζίνα: Το ρόφηµα της κανέλας είναι ένα 
εξαιρετικό αναλγητικό, χωρίς παρενέργειες, γνω-
στό από τις γιαγιάδες µας.
Στο πιάτο: Η δίαιτα που βοηθά αποτελείται από 
πρωτεΐνες και τροφές πλούσιες σε κάλιο. Ο καφές, 
η ζάχαρη και το αλάτι επιδεινώνουν τα συµπτώµατα.
Στο κρεβάτι: Ο οργασµός νικά τη δυσµηνόρροια.

Γιατρέ, 
πονάω!

ΥΓΕΙΑ ∆ΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ

Να πηγαίνω 
γυµναστήριο τις 
δύσκολες µέρες;
Mε κάθε είδους 
άσκηση, το αίµα 
κυκλοφορεί 
καλύτερα και οι πόνοι 
µειώνονται αισθητά.
Μήπως πονάω 
περισσότερο επειδή 
έχω... τις µαύρες 
µου; Τα συµπτώµατα 
κάθε νοσήµατος 
επιδεινώνονται όταν 
είµαστε κουρασµένοι 
ή στρεσαρισµένοι. 
Εύκολος τρόπος 
να αντιµετωπίσετε 
το στρες και την 
κούραση; Ο ύπνος. 
Κοιµηθείτε καλά την 
εβδοµάδα πριν από 
την περίοδο και κατά 
τη διάρκειά της.
Να κοιµηθώ µε 
µια θερµοφόρα 
στην κοιλιά; Τα 
ζεστά επιθέµατα 
ανακουφίζουν από 
τον πόνο, αλλά δεν 
είναι ασφαλή σε 
περίπτωση που η 
δυσµηνόρροια είναι 
δευτεροπαθής, καθώς 
η ζέστη ευνοεί τη 
φλεγµονή.

FAQ
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Αν οι συνοµιλητές σας παίρνουν «µέτρα ασφαλείας» 
κάθε φορά που ανοίγετε το στόµα σας για να πείτε µια 
κουβέντα, αναζητήστε τις αιτίες στη στοµατική σας 
υγεία και υγιεινή.

Προβλήµατα & Λύσεις
Ο ύπνος σας: Η πρωινή κακοσµία του στόµατος 
είναι η πιο συχνή και συµβαίνει στους περισσότερους 
από εµάς καθώς πληµµελώς βουρτσισµένα δόντια 
αποβραδίς τρέφουν ολονυχτίς βακτηρίδια. Αν λοιπόν 
η κακοσµία σας είναι πρωινού τύπου, φροντίστε το 
στόµα σας το βράδυ: βουρτσίστε τα δόντια σας µε 
µια οδοντόπαστα που εµπιστεύεστε και µην ξεχνάτε 
τα µεσοδόντια βουρτσάκια �το οδοντικό νήµα σπάνια 
το χρησιµοποιούµε σωστά�, ώστε να αποµακρυν-
θούν όλα τα υπολείµµατα τροφών. ∆οκιµάστε επί-
σης οδοντόπαστες για λεύκανση, οι οποίες περιέ-
χουν συστατικά που βοηθούν στη δροσερή αναπνοή. 

H πολυπόθητη δροσερή αναπνοή 
δεν είναι κάτι δεδοµένο για πολλούς 
ανθρώπους.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΞΑΡΛΗ

Στόµα
για χίλια φιλιά

ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Ένας ακόµη πρακτικός τρόπος για να µειώσετε τα 
βακτηρίδια είναι να κάνετε πλύσεις µε αλατόνερο 
ή µε σοδόνερο. Επίσης, φροντίστε να αλλάζετε τη 
βούρτσα σας κάθε τρεις-τέσσερις µήνες.

Η αποφυγή του οδοντιάτρου: Αν κουβαλάτε από 
την παιδική σας ηλικία τη φοβία για τον οδοντίατρο 
και αναβάλλετε την επίσκεψή σας, είναι πιθανόν να 
έχετε παρουσιάσει τερηδόνα, ουλίτιδα και άλλες 
περιοδοντικές ασθένειες που προκαλούν δυσάρε-
στη αναπνοή. 

Οι τροφές που καταναλώνετε: Η ελληνική κουζίνα 
υπονοµεύει τη δροσερή αναπνοή. Πώς να µυρίζεις 
κανέλα, αν τρως κρεµµύδια και σκόρδα οληµερίς; 
Αν δεν αντισταθήκατε στον λαγό στιφάδο, µασήστε 
σπόρους καφέ ή καρφάκια γαρίφαλου, δαγκώστε 
µήλα και, τελικά, αναβάλετε το ραντεβού σας: το 
σκόρδο αφήνει πάντα τα «ίχνη» του.

Το αλκοόλ: Γνωρίζετε ότι ο λόγος που η µυρωδιά 
του σκόρδου µπορεί να στοιχειώσει για µέρες την 

αναπνοή µας είναι επειδή απορροφάται από το αίµα 
και αποβάλλεται µέσω των πνευµόνων; Το ίδιο συµ-
βαίνει και µε την υπερκατανάλωση αλκοόλ.

Το κάπνισµα: Η αναπνοή του καπνιστή µυρίζει 
σταχτοδοχείο. Αλλά κανείς µανιώδης καπνιστής δεν 
κόβει το τσιγάρο για να «φτιάξει» την αναπνοή του. 
Και δεν µασάει και τσίχλες, για να µη χάσει τη γεύση 
νικοτίνης στο στόµα του.

Ορισµένα φάρµακα: Yπάρχουν ηρεµιστικά που 
περιέχουν ουσίες οι οποίες αποβάλλονται από τον 
οργανισµό µέσω των πνευµόνων και προκαλούν 
δυσάρεστη αναπνοή. 

Eκτός στοµατικής κοιλότητας ασθένειες: 
• ∆ιαβήτης: Οι κετόνες που παράγονται στον οργα-
νισµό των διαβητικών προκαλούν κακοσµία.
• Νοσήµατα του ήπατος.
• Ωτορινολαρυγγολογικά προβλήµατα: ιγµορίτιδα, 
φαρυγγίτιδα, αµυγδαλίτιδα. Όταν κρυολογούµε, δεν 
έχουµε άσχηµη αναπνοή; 
• Παθήσεις του αναπνευστικού, όπως η βρογχίτιδα.
• Πεπτικά προβλήµατα: Η δυσπεψία είναι σύµµαχος 
της κακοσµίας.

Έχετε πάντα µαζί σας:
• Ένα σετ βουρ-
τσίσµατος δοντιών 
ταξιδιού. Τελειώνετε 
το ροµαντικό δείπνο, 
αποσύρεστε για ένα 
µικρό φρεσκάρισµα 
στην τουαλέτα και 
κάνετε ένα καλό 
βούρτσισµα. 
• Ένα σπρέι που 
θα σας υποδείξει ο 
φαρµακοποιός σας. 
• Μία καραµέλα ή 
µία τσίχλα χωρίς 
ζάχαρη. Στα 
φαρµακεία θα βρείτε 
οδοντικές τσίχλες που 
αντιµετωπίζουν την 
κακοσµία.
• Αν δεν έχετε τίποτε 
από αυτά µαζί σας, 
πιείτε ένα ποτήρι 
νερό, αφήνοντας κάθε 
γουλιά να ξεπλύνει το 
στόµα σας. Προσοχή! 
Νερό, όχι κρασί.

Λίγο πριν 
το φιλί
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Η ποσότητα πρωτεϊνών που περιέχει από τη φύση 
του το µητρικό γάλα προσαρµόζεται απόλυτα στην 
ηλικία του µωρού και στις ανάγκες του σε κάθε στά-
διο της ανάπτυξής του.

Το µητρικό γάλα είναι πράγµατι εκπληκτικό! Γνω-
ρίζατε ότι η σύνθεσή του µεταβάλλεται ανάλογα µε 
την ηλικία του µωρού σας; Αυτό συµβαίνει επειδή 
οι ανάγκες για τη σωµατική και την πνευµατική του 
ανάπτυξη αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου.

Το σηµαντικότερο στοιχείο που µεταβάλλεται είναι 
οι πρωτεΐνες. Στην αρχή, το µητρικό γάλα περιέχει 
περισσότερες πρωτεΐνες, γιατί το βρέφος τις χρει-
άζεται για την ταχεία ανάπτυξή του. Αργότερα, η 
ποσότητα των πρωτεϊνών στο µητρικό γάλα µειώ-
νεται, καθώς µειώνονται οι απαιτήσεις του.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η περιεκτικότητα 
του µητρικού γάλακτος σε πρωτεΐνες µεταβάλλεται 

Τα βρέφη που 
αποκλειστικά 
θηλάζουν 
διατρέχουν 
µικρότερο 
κίνδυνο να 
γίνουν υπέρβαρα 
ή παχύσαρκα 
άτοµα στο 
µέλλον. 

στη βρεφική ηλικία
H σηµασία των πρωτεϊνών

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆Ι

Οι πρωτεΐνες στο µητρικό γάλα προσαρµόζονται
στην ηλικία του µωρού και στις ανάγκες του
σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η, MMEDSC
ΚΛΙΝΙΚΟ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟ�∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ

ανάλογα µε την ηλικία του µωρού είναι γιατί προσαρ-
µόζεται στην ποσότητα µητρικού γάλακτος που πίνει 
το βρέφος. Κατά τους πρώτους µήνες της ζωής του 
το µωρό πίνει µικρές ποσότητες µητρικού γάλακτος, 
γι’ αυτό τη συγκεκριµένη περίοδο η περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνες στα 100 ml µητρικού γάλακτος είναι 
υψηλή. Τους επόµενους µήνες το µωρό πίνει µεγα-
λύτερες ποσότητες µητρικού γάλακτος, εποµένως η 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ανά 100 ml γάλακτος 
µειώνεται, προκειµένου να συνεχίσει να καλύπτει τις 
ανάγκες του µωρού για τη σωµατική και την πνευ-
µατική του ανάπτυξη.

Καθώς το γάλα προσαρµόζεται στη µείωση του 
ρυθµού ανάπτυξης του βρέφους και στην αντίστοιχη 
µείωση σε απαιτήσεις πρωτεϊνών, η µικρότερη περι-
εκτικότητα πρωτεϊνών του µητρικού γάλακτος µετα-
βάλλεται έτσι ώστε να καλύπτονται τέλεια οι ανά-
γκες του µωρού.

Αυτό που κάνει το µητρικό γάλα πολύτιµο είναι η 
µοναδική ποιότητα των πρωτεϊνών του. Οι πρωτεΐνες 
αποτελούνται από µικρότερα συστατικά, που ονο-
µάζονται αµινοξέα. Τα αµινοξέα παίζουν το καθένα 

συγκεκριµένο ρόλο στην υγεία και στην ανάπτυξη 
του µωρού, και γι’ αυτό τον λόγο είναι απαραίτητα 
σε συγκεκριµένες ποσότητες. Ο συνδυασµός των 
αµινοξέων στις αντίστοιχες ποσότητές τους είναι 
αυτός που καθορίζει την ποιότητα των πρωτεϊνών. Για 
παράδειγµα, η ποιότητα των πρωτεϊνών του µητρι-
κού γάλακτος διαφέρει σηµαντικά από την ποιότητα 
των πρωτεϊνών του αγελαδινού γάλακτος.

Νέες επιστηµονικές έρευνες δείχνουν ότι τα επί-
πεδα πρωτεϊνών στο µητρικό γάλα µπορούν επίσης 
να βοηθήσουν το µωρό να διατηρήσει υγιές βάρος.

Σύµφωνα µε τους ερευνητές, οι πρωτεΐνες του 
µητρικού γάλακτος παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη 
µείωση των πιθανοτήτων να γίνει κάποιος υπέρβαρος 
στο µέλλον. Τα βρέφη που αποκλειστικά θηλάζουν 
διατρέχουν µικρότερο κίνδυνο να γίνουν υπέρβαρα 
ή παχύσαρκα άτοµα στο µέλλον. 
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∆ιαφυλάξτε τη λάµψη και την υγιή όψη της 
επιδερµίδας, σταµατώντας την πρόωρη γήρανσή 
της. Σωστά καταλάβατε: ο χρόνος δεν είναι ο µόνος 
εχθρός που πρέπει να αντιµετωπίσετε.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

της επιδερµίδας
Οι εχθροί

26 ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Glam στις γιορτές.

20

Σίγουρα δεν µπορούµε να σταµατήσουµε τον χρόνο. 
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να στα-
µατήσουµε και τη γήρανση της επιδερµίδας µας. 
Εκτός από τα βιολογικά και τα ορµονικά αίτια, υπάρ-
χουν και άλλοι εχθροί που απειλούν την καλή υγεία 
και την όψη του δέρµατός µας. Πρόσφατες µελέτες 
έχουν δείξει ότι ο χρόνος είναι η τελευταία απειλή, 
καθώς η φωτογήρανση, το οξειδωτικό στρες και η 
ατµοσφαιρική ρύπανση «πολιορκούν» την επιδερ-
µίδα καθηµερινά σε κάθε ηλικία. Μάθετε περισσό-
τερα και δείτε µε ποιους τρόπους µπορείτε να προ-
στατευτείτε, στις σελίδες που ακολουθούν. 

Αιτία Νο 1

Ο ήλιος µπορεί να είναι ο καλύτερός µας φίλος (πολ-
λές βιταµίνες και ορµόνες ενεργοποιούνται µε το 
φως του), ωστόσο είναι γνωστό ότι µπορεί να γίνει 
και ο µεγαλύτερος εχθρός µας. Η αλόγιστη και χωρίς 
προφύλαξη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία µπο-
ρεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία του δέρµα-
τος, φέρνοντάς µας αντιµέτωπους µε πολύ σοβαρά 
προβλήµατα. Η αλλαγή στον τρόπο ζωής µας τις 

τελευταίες δεκαετίες, η οποία έκανε την ηλιοκαµένη 
και µαυρισµένη επιδερµίδα τάση της µόδας, επέ-
φερε εκτός των άλλων την πρόωρη γήρανσή της. Τα 
πρώτα σηµάδια της φωτογήρανσης, η οποία ξεκινά 
στην εφηβεία, γίνονται εµφανή στην ηλικία των 30. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

Φωτογήρανση
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Η ένταση, η διάρκεια και η συχνότητα της έκθεσής 
µας στον ήλιο είναι παράγοντες που καθορίζουν την 
έκταση της φωτοκαταστροφικής δράσης. 

Τα σηµάδια που αφήνει η φωτογήρανση:
• ∆υσχρωµίες, οι οποίες προκαλούνται από την 
καταστροφή των χρωστικών κυττάρων σε περιοχές 
όπου το δέρµα είναι πιο ανοιχτό – χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι οι δυσχρωµίες κάνουν την εµφάνισή 
τους µόνο στις ανοιχτόχρωµες επιδερµίδες. Αντι-
θέτως, είναι πολύ σύνηθες πρόβληµα σε άτοµα µε 
σκούρα επιδερµίδα.
• Τραχύτητα, καθώς καταστρέφεται το υδρολιπι-
δικό φιλµ και παχαίνει η κεράτινη στιβάδα της επι-
δερµίδας.
• Ρυτίδες, οι οποίες δηµιουργούνται εξαιτίας της 
έλλειψης κολλαγόνου και ελαστίνης, και αυξάνονται 
ακόµη περισσότερο µε την αφυδάτωση. 
• Ωχρή όψη της επιδερµίδας, η οποία επέρχεται 
λόγω της καταστροφής και της µείωσης των αιµο-
φόρων αγγείων.
• Χαλάρωση, καθώς το δέρµα δεν έχει πια την ελα-
στικότητα που απαιτείται προκειµένου να «αντιµε-
τωπίσει» τη βαρύτητα.

• Μαύρα στίγµατα, τα οποία κάνουν την εµφάνισή 
τους στις πιο λιπαρές περιοχές του προσώπου, όπως 
η µύτη και το µέτωπο. 
• Υπερκεράτωση, που προκαλείται από την κατα-
στροφή του DNA των κυττάρων και η οποία µπορεί 
να οδηγήσει ακόµη και σε καρκίνο του δέρµατος.
• Ελάστωση ή, µε άλλα λόγια, «δέρµα χήνας», 
που παρατηρείται κυρίως στην περιοχή του λαι-
µού και του θώρακα. Προκαλείται όταν οι ελαστι-
κές ίνες σπάνε απότοµα και διασκορπίζονται σε 
µικρές µπάλες.

Αντιµετώπιση
Ο καλύτερος τρόπος για να αντιµετωπίσετε τη 
φωτογήρανση είναι να προφυλάξετε την επι-
δερµίδα σας από αυτή. Βάλτε το αντηλιακό στην 
καθηµερινότητά σας ακόµη και τους χειµερινούς 
µήνες ή τις ηµέρες µε συννεφιά. Η χαµηλή θερ-
µοκρασία ή ο συννεφιασµένος ουρανός δεν πρό-
κειται να σας προστατεύσουν από την υπεριώδη 
ακτινοβολία. Ο δείκτης προστασίας πρέπει να 
είναι τουλάχιστον SPF30, ενώ οι επαναληπτικές 
επαλείψεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας είναι 
απαραίτητες. 

Εάν το δέρµα έχει ήδη υποστεί φωτογήρανση, 
η περιποίηση στο σπίτι (που ωστόσο εξακολου-
θεί να είναι απαραίτητη) δεν είναι επαρκής. Είναι 
αναγκαίο να γίνει πιο εξειδικευµένη, µε προϊόντα 
που περιλαµβάνουν βιταµίνες Α, C ή Ε και άλλες 
αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως το συνένζυµο Q10. 
Παράλληλα, απαιτούνται και κάποιες επισκέψεις 
στον δερµατολόγο. Με θεραπείες, όπως laser, 
peelings και µεσοθεραπείες, οι οποίες απαντούν 
ειδικά στο κάθε πρόβληµα, τα αποτελέσµατα θα 
είναι αναµφίβολα πολύ καλύτερα.

Βάλτε το 
αντηλιακό στην 
καθηµερινότητά 
σας ακόµη και 
τους χειµερινούς 
µήνες ή τις 
ηµέρες µε 
συννεφιά.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
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Ο αέρας αποτελείται από άζωτο, οξυγόνο, διοξεί-
διο του άνθρακα και ευγενή αέρια. Όταν αυτή η 
σύσταση αλλοιωθεί –είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά–, 
τότε η υγεία της επιδερµίδας µας απειλείται. Η 
ρύπανση αυτή µπορεί να είναι ορατή, παίρνοντας 
τη µορφή σκόνης ή αιθαλοµίχλης, ή µη ορατή, 
όπως είναι το όζον. Όταν αυτά τα αιωρούµενα 
σωµατίδια, τα οποία είναι 20 φορές πιο µικρά από 
τους πόρους του δέρµατός µας, εγκατασταθούν 
στην επιφάνεια της επιδερµίδας, εισχωρούν σε 
µεγάλο βάθος στις στιβάδες της και, µε το πέρα-
σµα του χρόνου, αποδυναµώνουν τους φυσικούς 
µηχανισµούς αυτοάµυνάς της. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσµα η επιδερµίδα να αφυδατώνεται, να χάνει 
τη λάµψη της και να θαµπώνει, ενώ δηµιουργού-
νται οι πρώτες λεπτές γραµµές και ρυτίδες.

Αιτία Νο 3

Βρείτε τα 
προϊόντα που 
ταιριάζουν 
στον τύπο της 
επιδερµίδας 
σας και 
αποµακρύνετε 
τους ρύπους 
πρωί και βράδυ.

Φροντίστε 
να πάρετε 
τα αναγκαία 
αντιοξειδωτικά 
από τις 
τροφές που 
καταναλώνετε.

Αιτία Νο 2

Οξειδωτικό στρες είναι η φθορά που 
προκαλείται στον οργανισµό από την 
αυξηµένη παραγωγή ελεύθερων ριζών, οι 
οποίες είναι υψηλής δραστικότητας µόρια, 
υπεύθυνα για κυτταρικές βλάβες, που στο-
χεύουν κυρίως τα πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά 
και τα ευαίσθητα σε αντιδράσεις οξείδωσης κύτ-
ταρα. Ελέγχοντας τα επίπεδα των ελεύθερων 
ριζών, ενισχύουµε το αντιοξειδωτικό σύστηµα του 
οργανισµού, καταφέρνοντας εκτός των άλλων να 
επιβραδύνουµε τη διαδικασία της γήρανσης. Οξει-
δωτικό στρες προκαλούν το κάπνισµα, το άγχος, 
η έλλειψη ύπνου, η φτωχή σε αντιοξειδωτικά 
διατροφή, η καθιστική ζωή, η υπερκατανάλωση 
αλκοόλ, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η υπεριώδης 
ακτινοβολία, οι συσκευασίες των τροφίµων και τα 
χηµικά λιπάσµατά τους. Άρα, η καταπολέµησή του 
επιβάλλει έναν συνολικά υγιή τρόπο ζωής.

Αντιµετώπιση
Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος, η υγιεινή 
διατροφή, η συχνή άσκηση και η ενυδά-
τωση είναι µια καλή αρχή. Ξεκινήστε την 

ηµέρα σας φροντίζοντας την επιδερµίδα 
σας µε κρεµικά προϊόντα που έχουν αντιο-

ξειδωτική δράση και µάχονται τις ελεύθερες 
ρίζες, φροντίζοντας πάντα να βάλετε αντηλιακό 
πριν βγείτε από το σπίτι. Κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας, φροντίστε να πάρετε τα αναγκαία αντι-
οξειδωτικά (υπό τη µορφή ενζύµων, βιταµινών 
και φυτοχηµικών ή βιοενεργών ουσιών) και από 
τις τροφές που καταναλώνετε, καθώς είναι ο πιο 
αποτελεσµατικός τρόπος να βοηθήσετε την επι-
δερµίδα σας να ανακτήσει τη χαµένη λάµψη και 
νεανικότητά της. Το ρόδι, η µπανάνα, το µήλο, η 
µελιτζάνα, το κουνουπίδι, η πιπεριά, το αβοκάντο, 
τα δαµάσκηνα, το σπανάκι και τα βατόµουρα είναι 
µερικές µόνο από τις τροφές που θα σας προσφέ-
ρουν τα απαραίτητα αντιοξειδωτικά.

Ατµοσφαιρική 
ρύπανση

Οξειδωτικό 
στρες

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

Αντιµετώπιση
Μόνο ο καλός, καθηµερινός και συστηµατικός 
καθαρισµός της επιδερµίδας σας µπορεί να την 
προστατεύσει από την ατµοσφαιρική ρύπανση. 
Βρείτε τα καθαριστικά προϊόντα που ταιριάζουν 
ακριβώς στον τύπο της επιδερµίδας σας και απο-
µακρύνεται τους ρύπους πρωί και βράδυ, έτσι 
ώστε να απελευθερώσετε τους πόρους. Επι-
πλέον, τα προϊόντα περιποίησης που στη συνέ-
χεια θα εφαρµόσετε θα απορροφηθούν γρήγορα 
και αβίαστα.
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡ∆Α

To µακιγιάζ 
των εορτών

Xmas trends

Aποκαλύψτε την glam πλευρά σας.

Φλογερά χείλη
Μπορεί το κόκκινο χρώµα στα χείλη να 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στους all time classic 
πρωταγωνιστές της χειµερινής σεζόν, ωστόσο 
φέτος ξανασυστήνεται, φέρνοντας στο προσκήνιο 
πιο σκούρες αλλά και πιο ανοιχτές αποχρώσεις. 
Επιλέξτε εκείνη που ταιριάζει στον τόνο της 
επιδερµίδας σας και στο χρώµα των µαλλιών σας, 
και συνδυάστε τη µε αλαβάστρινη επιδερµίδα και 
άφθονες στρώσεις µαύρης µάσκαρα. Τίποτα δεν 
µπορεί να πάει στραβά σε αυτό το λουκ.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ�ΜΑΛΛΙΑ

Πλεξίδες 
Με διάθεση ροµαντισµού, 
αυτό το λουκ σάς βγάζει 
ασπροπρόσωπες ακόµη  
και την ηµέρα που τα 
µαλλιά σας είναι τελείως 
«ανυπότακτα». ∆εν θα 
χρειαστείτε θερµαντικό 
εργαλείο, παρά µόνο 
λαστιχάκια και τσιµπιδά-
κια. Χωρίστε τα µαλλιά σε 
δύο µέρη, δηµιουργήστε 
δύο πλεξίδες και στερε-
ώστε τες στην κορυφή 
του κεφαλιού σαν στέκα. 
Υπάρχουν πολλές παραλ-
λαγές του χτενίσµατος, 
οπότε πειραµατιστείτε 
µέχρι να βρείτε εκείνη 
που ταιριάζει στο σχήµα 
του προσώπου σας και 
στο προσωπικό σας στυλ. 
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Ηeadpieces

Όχι, δεν χρειάζεται να φορέσετε κάποιο ογκώδες 
κολιέ ή ένα επιβλητικό βραχιόλι. Φέτος, οι τάσεις 
µεταφέρουν τα κοσµήµατα επί της κεφαλής, 
παραπέµποντας σε royal chic εµφανίσεις. Αφήστε 
τα µαλλιά σας ελεύθερα ή δηµιουργήστε ένα 
χαλαρό σινιόν και στερεώστε απαλά το αξεσουάρ 
(µπορεί να είναι µια καρφίτσα), ώστε το λουκ να 
µη φαίνεται ιδιαίτερα επιτηδευµένο. Προσοχή! 
Αποφύγετε τα όρια της υπερβολής, συνδυάζοντας 
το λαµπερό headpiece σας µε ένα διακριτικό 
µακιγιάζ και ένα απλό φόρεµα.

Smoky βλέµµα
Άλλος ένα sos των χειµερινών τάσεων κάνει 
την εµφάνισή του και φέτος, ξεφεύγοντας όµως 
αυτή τη φορά από το µαύρο χρώµα. Τα φετινά 
smoky µάτια, όπως τα είδαµε στις πασαρέλες των 
µεγαλύτερων οίκων µόδας, κινούνται σε γήινες 
αποχρώσεις –από µπεζ µέχρι σκούρο καφέ ή 
χακί– αλλά και σε γκρίζες. Αν ανήκετε στις πιο 
τολµηρές, δοκιµάστε τη µατ εκδοχή τους, χωρίς 
ιριδισµούς, ή αντίθετα τολµήστε να προσθέσετε 
µεταλλικές λεπτοµέρειες, όπως µια ασηµί ή χρυσή 
σκιά στην εσωτερική γωνία του µατιού.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ�ΜΑΛΛΙΑ
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32
WHAT’S NEW
Τα νέα της αγοράς

Το δίκτυο Pharma PLUS 
γιορτάζει όπως πρέπει: 
γενναιόδωρα.

Τι είναι τα Χριστούγεννα; Η ευκαιρία να 
µαζευτούµε µε τους δικούς µας ανθρώ-
πους, να περάσουµε όµορφες, ζεστές βρα-
διές µαζί τους και να τους δείξουµε πόσο 
τους νοιαζόµαστε, αφήνοντας κάτω από 
το δέντρο ένα µικρό ή µεγαλύτερο δωράκι 
που έχουµε διαλέξει µε αγάπη ειδική για 
εκείνους. 

Το πνεύµα των Χριστουγέννων κατέλαβε 
και τις εορταστικές βιτρίνες του δικτύου 
Pharma PLUS, που γέµισαν πολύχρωµα 
δώρα. ∆ώρα για τους αγαπηµένους µας, 
αλλά και για εµάς τους ίδιους. Τα προϊόντα 
οµορφιάς και υγείας που ξεχωρίζουν µπαί-
νουν στις λίστες των επιθυµιών µας, και 
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LINKED

µάλιστα µε διπλό όφελος, αφού και φέτος, 
όσα περισσότερα είδη αγοράζουµε στο 
δίκτυο Pharma PLUS, τόσο περισσότερο 
κερδίζουµε: µε κάθε αγορά µας προϊόντων 
αξίας 20 ευρώ µε την κάρτα +plus card 
κερδίζουµε δωροεπιταγές σε διάφορες 
κατηγορίες προϊόντων. Προµηθευόµαστε 

καλλυντικά, για να είµαστε και να νιώθουµε 
όµορφοι, συµπληρώµατα διατροφής, για να 
παραµένουµε υγιείς και λαµπεροί, και όλα 
όσα χρειαζόµαστε, για να ξεκινήσουµε τη 
νέα χρονιά ακόµη πιο δυναµικά, πάντα µε 
σύµµαχο τη Pharma PLUS και τους φαρ-
µακοποιούς της.

Christmas
PLUS
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Το Almora plus µε γεύση φράουλας περιέχει µείγµα 
ηλεκτρολυτών (Na+, K+, Cl-) και δεξτρόζης, ενυδα-
τώνοντας αποτελεσµατικά τον οργανισµό και ανα-
πληρώνοντας τους ηλεκτρολύτες όποτε ο οργανι-
σµός χρειάζεται αποκατάσταση ή/και συντήρηση 
υγρών και ηλεκτρολυτών: περιστατικά ελαφρά διάρ-
ροιας ή γαστρεντερικών διαταραχών που συνοδεύ-
ονται από διάρροιες και εµετούς, κατά την άθληση και την έντονη εργα-
σία, σε περιόδους καύσωνα και υψηλών θερµοκρασιών. Κατάλληλο και 
για βρέφη και παιδιά.

> PREMIUM ΑΠΟ ΤΗ LIERAC

Oδηγεί την αντιγήρανση 
στη νέα εποχή

Η Lierac δηµιούργησε µία σειρά από πολύτιµες φροντίδες, που ενσω-
µατώνουν τα τελευταία επιτεύγµατα της αισθητικής δερµατολογίας 
και της αναγεννητικής ιατρικής (προηγµένη επιστήµη βασισµένη στα 
βλαστοκύτταρα). Η έρευνα της Lierac εστίασε κυρίως στην πρωτε-
ΐνη FOXO, την πρωτεΐνη «της αθανασίας», που ελέγχει στην πηγή 
όλα τα βλαστοκύτταρα στο χόριο και στην επιδερµίδα, συµβάλλοντας 
στην εύρυθµη λειτουργία τους, η οποία µειώνεται µε τον χρόνο, δια-
τηρώντας έτσι ακέραιη την ικανότητά τους να αναγεννώνται. Πολυ-
τελής συνδυασµός αποτελεσµατικότητας και αισθησιασµού, η σειρά 
PREMIUM περιέχει υαλουρονικό οξύ σε υψηλή περιεκτικότητα και το 
σύµπλοκο Premium Cellular, ευρεσιτεχνία Lierac υπό κατοχύρωση - 
Εξαπεπτίδιο FX, Τερπενοειδές, ενισχυµένο µε εκχυλίσµατα σπάνιων 
µαύρων λουλουδιών (τριαντάφυλλο, ορχιδέα, παπαρούνα) µε ύψιστες 
αντιοξειδωτικές και θρεπτικές ιδιότητες.

Με την Premium οι βαθιές ρυτίδες γεµί-
ζουν, τα χαρακτηριστικά επανασχεδιάζονται, 
οι κηλίδες «σβήνουν», η πυκνότητα αποκα-
θίσταται, οι πόροι συσφίγγουν και η επιδερ-
µίδα αποκτά λεία, οµοιογενή υφή.

> PROPOLGOLA SPRAY ΑΠΟ ΤΗΝ ESI

Για τον πονόλαιµο 
και τον βήχα

Φυσικό συµπλήρωµα διατροφής µε 
πρόπολη, χωρίς προσθήκη αλκοόλ και 
γλυκόλης, µε άρωµα µέντας. Προσφέ-
ρει άµεση ανακούφιση από τον πονό-
λαιµο και τον βήχα, καθώς η δράση 
της πρόπολης βοηθά στη φυσική 
απολύµανση της στοµατικής κοιλότη-
τας και του φάρυγγα, που είναι η πιο 
κοινή πρόσβαση για τους µικροορ-
γανισµούς που προκαλούν τα κρυο-
λογήµατα.

∆εν περιέχει γλουτένη, παράγωγα 
του γάλακτος, λακτόζη, τεχνητές χρω-
στικές ουσίες και GMO. Είναι κατάλ-
ληλο και για χορτοφάγους.

>SENSITEETH KIDS
TOOTHPASTE
ΑΠΟ ΤΗ FREZYDERM

Φρουτένιες γεύσεις 
και προστασία 

Τα παιδικά δοντάκια χρειάζονται καθη-
µερινή φροντίδα, για να παραµείνουν 
υγιή και χωρίς σφραγίσµατα. Η σειρά 
Sensiteeth σχεδιάστηκε για να φροντί-
ζει τη στοµατική υγιεινή των παιδιών και 
αποτελείται από προϊόντα για κάθε ηλικία και ανάγκη. 
Για παιδιά από 3 έως 6 ετών: Sensiteeth Kids 500ppm
Με γεύση βατόµουρου και ασφαλή σύνθεση για τον στοµατικό βλεν-
νογόνο. Η συνεργική δράση φθορίου 500ppm και ασβεστίου προστα-
τεύει από τερηδόνα και µικρόβια, ενώ ενισχύει το σµάλτο.
Για παιδιά από 6 ετών: Sensiteeth Kids 1.000ppm
Με γεύση φράουλας και ενισχυµένη σύνθεση φθορίου 1.000 ppm και 
ασβεστίου, ασφαλή για τον στοµατικό βλεννογόνο. Προστατεύει από 
τερηδόνα, µικρόβια και ερεθισµούς των ούλων, ενώ ενισχύει το σµάλτο.

> PERFECTIL PLUS HAIR
ΑΠΟ ΤΗ VITABIOTICS 

Τα όµορφα µαλλιά 
έχουν όνοµα

Η Vitabiotics εµπλουτίζει τη σειρά Perfectil µε 
το νέο Perfectil Plus Hair, µια προηγµένη σύν-
θεση 28 θρεπτικών συστατικών µε κολλαγόνο, 
αµινοξέα και βιταµίνες, που δρα κατευθείαν 
στους θύλακες των τριχών, εφοδιάζοντάς τους 
µε θρεπτικές ουσίες, που ενισχύουν την ανάπτυξη της τρίχας, βελτιώ-
νουν την αντοχή των µαλλιών, βοηθούν στη διατήρηση του φυσικού τους 
χρώµατος και δρουν κατά της τριχόπτωσης. Το Perfectil Plus Hair περι-
έχει υδρολυµένο κολλαγόνο, αµινοξέα, βιοτίνη και εκχύλισµα horsetail 
(φυσική πηγή πυριτίου), ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο, σελήνιο και ψευδάρ-
γυρο και το εξειδικευµένο µείγµα συστατικών µε χαλκό Colourel Blend. 
Παράλληλα φροντίζει το δέρµα και τα νύχια µε βιταµίνες C, Ε και Β, 
σελήνιο, L-κυστίνη και εκχύλισµα horsetail. ∆εν περιέχει γλουτένη, 
ζελατίνη, τεχνητά χρώµατα, συντηρητικά, αλάτι, µαγιά και λακτόζη.

>DERMOPUR
ΑΠΟ ΤΗΝ CASTALIA

Επανάσταση στην 
όµορφη επιδερµίδα

Η Castalia κυκλοφορεί από τη σειρά 
Dermopur ένα νέο επαναστατικό προ-
ϊόν έρευνας των εργαστηρίων της, που 
καταπολεµά την εµφάνιση των ατελειών 
της επιδερµίδας: το Dermopur Patch 
Liquide, µε υφή γέλης, συνδυάζει ενεργά 
συστατικά υψηλής αποτελεσµατικότητας 
και αποδεδειγµένης δράσης ενάντια στις 
ατέλειες.

Ο συνδυασµός των συστατικών 
Salicylic Acid, Acnacidol, Oleamed και 
Aloe Vera µειώνει την έκκριση σµήγµατος, 
βοηθά στην αποφυγή ανάπτυξης βακτη-
ρίων, καθαρίζει και ενυδατώνει την επι-
δερµίδα, ενώ αναστέλλει τη δηµιουργία 
των µαύρων στιγµάτων. Τα συστατικά δρουν 
µέσω ενός µοναδικού τεχνολογικού συστήµατος: λίγα λεπτά µετά 
την εφαρµογή της, η γέλη του Dermopur Patch Liquide δηµιουρ-
γεί ένα διάφανο φιλµ-επίθεµα, το οποίο ευνοεί την παρατεταµένη 
αποδέσµευση και τη βέλτιστη απορρόφηση των συστατικών από 
την επιδερµίδα.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερµίδας που παρουσιά-
ζουν χρόνιες ή περιστασιακές ατέλειες. 

Στο www.castalia-derm.com µάθετε πώς µπορείτε να απο-
κτήσετε υγιή και όµορφη επιδερµίδα µε τα δερµοκαλλυντικά 
Castalia, ενώ για νέα και προσφορές ακολουθήστε τη σελίδα της 
στο Facebook.

>ALMORA PLUS ΑΠΟ ΤΗΝ ELPEN

Ηλεκτρολύτες για ενυδάτωσηΗλεκτρολύτες για ενυδάτωση
>THEALOZ DUO ΑΠΟ ΤΗ THÉA SYNAPSIS

Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση  
της ξηροφθαλµίας 

Πρωτότυπο υποκατάστατο δακρύων, που συνδυάζει δύο φυσικά συστα-
τικά, το υαλουρονικό και την τρεχαλόζη, προσφέροντας τη µέγιστη ενυ-
δάτωση και λίπανση της οφθαλµικής επιφάνειας σε ασθενείς µε (από 
ήπια έως σοβαρή) ξηροφθαλµία. 

Το υαλουρονικό είναι ένα βιοπολυµερές, µε την ικανότητα να συγκρα-
τεί µεγάλες ποσότητες νερού και παράλληλα να προσκολλάται στην 
οφθαλµική επιφάνεια, χαρίζοντας µεγαλύτερη ενυδάτωση και λίπανση. Η 
τρεχαλόζη ενισχύει την παρατεταµένη δράση του υαλουρονικού, µε απο-
τέλεσµα τη µείωση των ενσταλάξεων έως 50%. Και τα δύο βοηθούν στη 
µετανάστευση, προσκόλληση, πολλαπλασιασµό και προστασία των κυττά-
ρων της οφθαλµικής επιφάνειας. 

Η αναγεννητική και επουλωτική δράση του Thealoz Duo το καθιστά 
ιδανικό µετά από οφθαλµικά χειρουργεία και τραυµατισµούς, ενώ είναι 

υπότονο για να προσφέρει ανακούφιση και 
προστασία σε χρήστες φακών επαφής, χωρίς 
να επηρεάζει τους µαλακούς φακούς λόγω 
έλλειψης συντηρητικών. 

Κυκλοφορεί και σε µορφή γέλης ως 
Thealoz Duo Gel, που προ-
σφέρει µεγάλη διάρκεια 
παραµονής στην οφθαλµική 
επιφάνεια και παρατεταµένη 
ενυδάτωση κατά τις βραδινές 
ώρες, χωρίς να κολλά ή να 
θολώνει την όραση.

>CB12 ΑΠΟ ΤΗΝ OMEGA PHARMA HELLAS

Καθηµερινή ανάσα αυτοπεποίθησης
Το στοµατικό διάλυµα CB12 σχεδιάστηκε από 
την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου του 
Όσλο και, σε αντίθεση µε άλλα προϊόντα του 
εµπορίου, δεν καταπολεµά απλώς την κακοσµία 
του στόµατος (χαλίτωση), αλλά στοχεύει στη 
ρίζα του προβλήµατος, εξουδετερώνοντας και 
εµποδίζοντας τον σχηµατισµό δύσοσµων ενώ-
σεων στη στοµατική κοιλότητα. Χάρη στον πατε-
νταρισµένο συνδυασµό οξικού ψευδαργύρου 
(0,3%) και χλωρεξιδίνης (0,025%), που είναι 
πολύ πιο δραστικός απ’ ό,τι το κάθε συστατικό 
µεµονωµένα, το CB12 προσδένεται στον βλεν-
νογόνο, στα δόντια και στη γλώσσα, διασφα-
λίζοντας άριστη αναπνοή για τουλάχιστον 12 
ώρες. Κυκλοφορεί σε 3 µορφές: 

• CB12 mint/menthol (original) µε δροσερή 
και φρέσκια γεύση µέντας/µενθόλης. Περιέχει 
φθοριούχο νάτριο σε ποσοστό 0,05%.
• CB12 mild µε πιο ήπια φρέσκια γεύση 
µέντας/µενθόλης.
• CB12 boost, που εµποδίζει  
την κακοσµία, τον σχηµατισµό  
οδοντικής  
πλάκας και  
την εµφάνιση  
τερηδόνας. 
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, µε υφή γέλης, συνδυάζει ενεργά 

και αποδεδειγµένης δράσης ενάντια στις 

Aloe Vera µειώνει την έκκριση σµήγµατος, 

LINKED WHAT’S NEW

αποτελείται από προϊόντα για κάθε ηλικία και ανάγκη. 
Για παιδιά από 3 έως 6 ετών: Sensiteeth Kids 500ppm

Η αναγεννητική και επουλωτική δράση του 
ιδανικό µετά από οφθαλµικά χειρουργεία και τραυµατισµούς, ενώ είναι 

υπότονο για να προσφέρει ανακούφιση και 
προστασία σε χρήστες φακών επαφής, χωρίς 
να επηρεάζει τους µαλακούς φακούς λόγω 
έλλειψης συντηρητικών. 

Κυκλοφορεί και σε µορφή γέλης ως 
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