
38

www.pharmapluspharmacies.grwww.facebook.com/pharmapluspharmacies.gr

ΕπωφΕληθΕίτΕ από 
τίς μόναδίκΕς πρόςφόρΕς 
των φαρμακΕίων Pharma PLUS
μΕ τη χρηςη της +plus card

link
Π ε ρ ι ο δ ι κ ο  Υ γ ε ι α ς  &  ο μ ο ρ φ ι α ς

50

Μαγικά 
Χριστούγεννα!

Δεκεμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019 • Το Τευχος ΔιάΤιθεΤάι Δωρεάν

Όμορφη
τα Χριστούγεννα

πολύτιμες συμβουλές πριν το πάρτι,
σελ. 24

PharmaPLUS app
ςυνδεθείτε με τη νέα εφαρμογή και 

appολαύστε μοναδικά προνόμια!
σελ. 5



 δεκεμβΡΙΟΣ 2018-φεβΡΟυαΡΙΟΣ 2019 3

Μαγικά Χριστούγεννα! Αυτό είναι το μήνυμά μας για το νέο τεύχος του περιοδικού των αγαπημένων σας φαρ-
μακείων Pharma PLUS, που ευχόμαστε να σας συντροφεύσει σε ξένοιαστες, χαρούμενες, οικογενειακές στιγμές. 

Αυτά τα Χριστούγεννα, σας καλούμε να νιώσουμε όλοι παιδιά, μικροί και μεγάλοι. Ας ονειρευτούμε τον Άγιο 
Βασίλη να ετοιμάζει τα δώρα, μικροσκοπικά ξωτικά να τον βοηθούν, ταράνδους να ετοιμάζονται να τον μεταφέ-
ρουν από άκρη σε άκρη, σε όλη τη γη. Και σαν παιδιά, ας ανεβούμε και πάλι σε ένα ονειρεμένο carousel, αφή-
νοντας πίσω μας, έστω για λίγο, έννοιες και υποχρεώσεις. 

Αφεθείτε λοιπόν στο μαγικό μας carousel, να σας οδηγήσει στα φαρμακεία Pharma PLUS, και νιώστε τα Μαγικά 
Χριστούγεννα γεμάτα δώρα και δωροεπιταγές για όλους. 

Φέτος, για ακόμη μία χρονιά, με κάθε αγορά αξίας 20 ευρώ, κερδίζετε δωροεπιταγές συνολικής αξίας 31 ευρώ, 
που μπορείτε να εξαργυρώσετε σε περισσότερα από 350 προϊόντα. Από καλλυντικά για τη γυναίκα και τον άνδρα, 
συμπληρώματα διατροφής, βρεφικά και παιδικά προϊόντα μέχρι συσκευές μέτρησης, υγιεινή για το στόμα κ.ά. 
Επιπλέον, όταν εξαργυρώνετε ταυτόχρονα δύο (2) δωροεπιταγές, κερδίζετε επιπλέον 50 πόντους δώρο στην 
κάρτα σας +plus card της Pharma PLUS, χρησιμοποιώντας το ειδικό κουπόνι. Και μην ξεχνάτε και τις επιλογές 
σας σε μια πληθώρα προϊόντων που θα βρείτε σε γιορτινή προσφορά 1+1 Δώρο!

Η Pharma PLUS και οι φαρμακοποιοί της είναι συνυφασμένοι με την Υγεία και την Ομορφιά. Επιστρέφοντας στην 
ύλη του περιοδικού μας, θα βρείτε καταρχήν στην ενότητα της Υγείας πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το βασικό μας 
άρθρο, από τον φαρμακοποιό μας κ. Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο, με φαρμακεία Pharma PLUS στην Καλλιθέα 
και τη Βουλιαγμένη, είναι αφιερωμένο στα συμπληρώματα διατροφής, που οι έντονοι ρυθμοί της σύγχρονης 
ζωής επιβάλλουν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Πέρα από τις ευεργετικές τους ιδιότητες, 
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον χρόνο και τον τρόπο λήψης τους.

Ιδιαίτερα χρήσιμο θα βρείτε, επίσης, το επόμενο άρθρο, το οποίο μας ενημερώνει για τα τοξικά χημικά, που είναι 
κρυμμένα από το σαπούνι έως το χαλί στο σαλόνι μας, για όλες εκείνες τις ουσίες που βρίσκονται παντού γύρω 
μας και έχουν εισβάλει στην καθημερινότητά μας, πιστεύοντας ότι τη βελτιώνουν.

Ένα βήμα πριν από την εκπνοή του χρόνου, όπου όλοι κάνουμε τον ετήσιο απολογισμό μας, επιλέξαμε να ανα-
φερθούμε στη συναισθηματική νοημοσύνη, για την οποία όλοι μιλούν, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι τη διαθέτουν.

Καθώς η άθληση είναι ένας καλός τρόπος να βελτιώσουμε την ενσυναίσθησή μας, σας παρουσιάζουμε όλες τις 
εναλλακτικές μορφές γιόγκα, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε την πιο κατάλληλη για εσάς. 

Στην ενότητα της Ομορφιάς, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι συμβουλές προς τις γυναίκες αναγνώστριές μας 
για τις γιορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να απαλλαγούν από τους αντιαισθητικούς μαύρους κύκλους, 
που μαρτυρούν την κούραση και το στρες, αλλά και για να περιποιηθούν την περιοχή του ντεκολτέ. Το άρθρο έχει 
επιμεληθεί η αισθητικός κ. Σωτήρχου, από το φαρμακείο του κ. Μάριου Μαρτσούκα στο Χαλάνδρι. Παράλληλα, 
οι beauty experts έχουν συγκεντρώσει όλα τα beauty trends για τα φετινά Χριστούγεννα, ενώ έχουν ετοιμάσει 
την ιδανική shopping list, για να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στο τεύχος αυτό, στα νέα της Pharma PLUS, σας παρουσιάζουμε τη φαρμακοποιό μας κ. Μαρία-Δέσποινα Παπα-
φίλη, η οποία διατηρεί φαρμακείο μέλος του Δικτύου στην Κόρινθο. Παράλληλα, καλωσορίζουμε στο Δίκτυο 
φαρμακείων Pharma PLUS δύο (2) νέα φαρμακεία, ένα στο Παλαιό Φάληρο και ένα στην περιοχή Κόκκινος 
Μύλος, στις Αχαρνές. Σύντομα θα είναι έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν, προσφέροντάς σας όλες τις καινοτόμες 
υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν και ξεχωρίζουν τα φαρμακεία του Δικτύου.

Αναγνωρίστε τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS από τον χαρακτηριστικό σταυρό μέσα στην πορτοκαλί 
κάψουλα. 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 διαμόρ-
φωση κάθε τεύ-
χους. Mπορείτε να 
στέλνετε τις από-
ψεις και τις παρα-
τηρήσεις σας είτε 
στην ταχυδρομική 
διεύθυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός 
Αγίας Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία, 
Αττική (υπόψη τμήματος Marketing), 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
p h a r m a p l u s@l av i p h a r m .c o m .
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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
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• Άριστο περιβάλλον  
& άμεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευμένες συμβουλές  
και υπηρεσίες
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Μπορεί να έχετε τη σχεδόν τέλεια συστοιχία συμπλη-
ρωμάτων διατροφής για να ενισχύσετε τα πάντα, 
από τα κόκαλα μέχρι το αίμα στην καρδιά σας, αλλά 
το πότε και το πώς λαμβάνετε τις βιταμίνες σας, το 
ιχθυέλαιο και τα προβιοτικά σας είναι εξίσου σημα-
ντικά με τα ίδια τα συμπληρώματα. Επωφεληθείτε 
από επτά δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής, με 
αυτόν τον περιεκτικό οδηγό για τον χρόνο λήψης, 
τον συνδυασμό και τη δοσολογία τους.

1. Ασβέστιο
Σε δόσεις μεγαλύτερες από 250 milligrams, το 
ασβέστιο και το μαγνήσιο τείνουν να ανταγωνί-
ζονται μεταξύ τους στην απορρόφηση. Αλλά και 
τα δύο είναι κρίσιμης σημασίας για την υγεία των 
οστών, ενώ η επιπλέον ευκολία λήψης τους σε 
συνδυασμένο συμπλήρωμα μπορεί να αντισταθμί-
σει το σχετικά μικρό ποσοστό μειωμένης απορρό-
φησης του καθενός. Μια αναλογία μαγνησίου 
προς ασβέστιο 1:1 έως 2:1 θεωρείται 
η καλύτερη.

Καλό είναι να λαμβάνετε το ασβέ-

στιο με τη λήψη τροφής (για να 
αυξήσετε την απορρόφησή του και να 
μειώσετε τον κίνδυνο δημιουργίας νεφρι-
κών πετρών) και σε ξεχωριστές δόσεις (ο οργανισμός 
απορροφά καλύτερα τις μικρότερες δόσεις παρά τις 
μεγάλες). Είναι προτιμότερο η λήψη ασβεστίου να απέ-
χει χρονικά από τη λήψη ψευδαργύρου και σιδήρου. 
Συμπληρώματα διατροφής με βάση χημικές ενώσεις 
του ασβεστίου τείνουν να απορροφώνται καλύτερα 
και να μην επιβαρύνουν πολύ το στομάχι. 
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τα συμπληρώματα διατροφής, 
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2. Σίδηρος
Για να πετύχετε τη μέγιστη απορρόφηση του σιδήρου, 
είναι καλύτερα να τον λαμβάνετε με άδειο στομάχι. Αν 
δεν έχετε ευαίσθητο στομάχι, μπορείτε να τον πάρετε 
πριν από το πρωινό σας γεύμα, πίνοντας παράλληλα 
χυμό πορτοκαλιού. Η καφεΐνη στον καφέ και το ασβέ-
στιο στα γαλακτοκομικά προϊόντα ενδέχεται να επηρε-
άσουν την απορρόφησή του, ενώ η βιταμίνη C μπορεί 
να την ενισχύσει. Αποφύγετε τα συμπληρώματα που 
περιέχουν θειικό σίδηρο, γιατί θα σας προκαλέσουν 
δυσκοιλιότητα, και φροντίστε να πίνετε πολύ νερό 
και να καταναλώνετε άφθονες φυτικές ίνες. Αν έχετε 
ευαίσθητο στομάχι, δοκιμάστε τον διγλυκονικό σίδηρο. 

Μπορείτε να λάβετε 60 έως 120 milligrams σιδή-
ρου με μια τροφή που περιέχει βιταμίνη C (όπως ένα 
πορτοκάλι) πριν από το πρωινό, τουλάχιστον δύο ώρες 
πριν πάρετε βιταμίνη Ε ή μια πολυβιταμίνη. 

3. Βιταμίνη D
Όπως και άλλες λιποδιαλυτές βιταμίνες (Α, Ε 

και Κ), η βιταμίνη D απορροφάται καλύ-
τερα εάν λαμβάνεται με ένα γεύμα που 

περιέχει λιπαρά. Μελέτη έδειξε ότι η 
λήψη βιταμίνης D με δείπνο, συνήθως το 

μεγαλύτερο γεύμα μας, αυξάνει τα επίπεδα 
στο αίμα κατά 50%. Μην πάρετε βιταμίνη D στο δεί-
πνο εάν τρώτε αργά, διότι διακόπτει την παραγωγή 
της μελατονίνης στον οργανισμό και μπορεί να δια-
ταράξει τον ύπνο σας.

Λάβετε μέχρι 2.000 IU (διεθνείς μονάδες) βιταμίνης 
D με γεύμα ή πρόωρο δείπνο που περιέχει υγιή λιπαρά, 
όπως αβοκάντο, ελιές, σολομό ή βούτυρο από καρύδια. 
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4. B Complex
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι υδατοδιαλυτές, 
οπότε ο οργανισμός μπορεί να τις απορροφήσει μέχρι 
έναν βαθμό, σε αντίθεση με τις λιποδιαλυτές βιταμί-
νες, οι οποίες αποθηκεύονται μέχρι να χρειαστούν. Ο 
διαχωρισμός της δόσης μπορεί να εξασφαλίσει στα-
θερά επίπεδά τους στο αίμα. Τις βιταμίνες Β, καθώς 
ενισχύουν την ενέργεια, τις λαμβάνετε το πρωί, διότι 
τη νύχτα είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ανησυχία και 
αϋπνία. Απορροφώνται καλύτερα με άδειο στομάχι, 
αλλά εάν έχετε ευαισθησία καλό είναι να λαμβάνο-
νται με την κατανάλωση μικρής ποσότητας φαγητού. 

Χωρίστε τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β σε πρω-
ινές και απογευματινές δόσεις: πριν από το πρωινό 
και το μεσημεριανό γεύμα. 

5. Βιταμίνη C
Όπως και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, έτσι και 
η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή και δεν χρειάζεται η 
πρόσληψη λιπαρών, για να είναι αποτελεσματική. Ο 
διαχωρισμός της δόσης βελτιώνει την απορρόφησή 
της, διατηρεί αυξημένα τα επίπεδά της στο αίμα όλη 
την ημέρα και εμποδίζει τη γαστρεντερική δυσφορία, 
την οποία αντιμετωπίζουν όσοι λαμβάνουν μεγάλες 
δόσεις (1.000 milligrams ή και περισσότερο). Η βιτα-
μίνη C ενισχύει την απορρόφηση του ασβεστίου, αλλά 
μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση της βιταμίνης 
Β12, οπότε ενδείκνυται να τις παίρνετε ξεχωριστά, 
αν είναι δυνατόν.

Πάρτε 250 milligrams δύο φορές την ημέρα, με 
το πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα.

6. Ιχθυέλαιο
Το ιχθυέλαιο, καθώς συχνά προκαλεί γαστρική δυσφο-
ρία (όπως ναυτία και δυσπεψία), πρέπει πάντα να 
λαμβάνεται με τροφή. Επιπλέον, η απορρόφησή του 
διευκολύνεται από την παρουσία λιπαρών στο γεύμα 
σας. Επειδή μπορεί να το αφομοιώνετε με δυσκολία, 
καλύτερα να το λαμβάνετε σε διηρημένες δόσεις και 
ποτέ πριν από τη σωματική άσκηση ή τον ύπνο, διότι η 
αυξημένη δραστηριότητα ή η θέση μπρούμυτα ενδέ-
χεται να επηρεάσουν την πέψη και να προκαλέσουν 
καούρα ή παλινδρόμηση. Το ιχθυέλαιο συνδυάζεται 
καλά με τα περισσότερα από τα υπόλοιπα συμπληρώ-
ματα διατροφής, αλλά μην το παίρνετε με το ginkgo 
biloba ή άλλα βότανα που αραιώνουν το αίμα. Εάν 
λαμβάνετε αντιπηκτική αγωγή, συμβουλευτείτε τον 
γιατρό σας πριν από τη λήψη ιχθυελαίου.

Πάρτε 500 με 600 milligrams ιχθυέλαιο δύο φορές 
την ημέρα, με το πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα 
ή με το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο. 

7. Προβιοτικά
Τα προβιοτικά πρέπει να λαμβάνονται όταν τα οξέα 
του στομάχου, τα πεπτικά ένζυμα και τα χολικά άλατα 
βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα –με άλλα λόγια, να 
λαμβάνονται με άδειο στομάχι–, γιατί μπορεί να κατα-
στραφούν από τα οξέα του στομάχου. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι τα προβιοτικά επιβιώνουν σε μεγαλύτερους 
αριθμούς όταν λαμβάνονται 30 λεπτά πριν από ένα 
γεύμα που περιέχει λιπαρά, καθώς έτσι εξισορροπού-
νται τα οξέα του στομάχου και τα προβιοτικά μπορούν 
να φθάσουν στα έντερα. 

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες ενδείξεις ότι η 
κατανάλωση τροφής προστατεύει από το στομαχικό 

υγεια ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μην πάρετε 
βιταμίνη D στο 
δείπνο εάν 
τρώτε αργά, 
διότι διακόπτει 
την παραγωγή 
της μελατονίνης 
στον οργανισμό 
και μπορεί να 
διαταράξει τον 
ύπνο σας.

οξύ, οπότε η λήψη προβιοτικών με ένα γεύμα μπορεί 
να προσφέρει αυξημένη προστασία στους μικροοργα-
νισμούς. Επιπλέον, διαφορετικά στελέχη ενδέχεται να 
έχουν διαφορετικές ανοχές στα οξέα του στομάχου. 

Δοκιμάστε να πάρετε κάποια από τα προβιοτικά 
σας πριν από το γεύμα και κάποια μαζί, και δείτε τι 
λειτουργεί καλύτερα για εσάς (αποφύγετε όμως να 
τα πάρετε μετά, διότι η επιβίωση των προβιοτικών 
είναι σαφώς χαμηλότερη όταν λαμβάνονται 30 λεπτά 
μετά το γεύμα). Επιλέξτε ένα προβιοτικό με ποικιλία 
στελεχών, ιδιαίτερα L. acidophilus, B. Longum, B. 
bifidum, L. rhamnosus και L. fermentum.

Λάβετε μεταξύ 5 και 25 δισεκατομμυρίων στελε-
χών από κάποιο προϊόν ευρέος φάσματος, μισή ώρα 
πριν ή με το πρωινό, μεσημεριανό γεύμα ή το δείπνο.
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Πώς θα 
αποφύγουμε
τα τοξικά 
χημικά;

Ένοχες, καταδικασμένες από επιστημονικές μελέ-
τες ή υπό απαγόρευση, αλλά οι περισσότερες ελεύ-
θερες για χρήση και κατανάλωση, πολλές τοξικές 
ουσίες «υπόσχονται» από θαύματα στην εμφάνισή 
μας μέχρι την απόλυτη καθαριότητα στο σπίτι μας.  
Όμως, πλέον, τοξικά χημικά ανιχνεύονται στα ούρα 
μας (σύμφωνα με μια έκθεση, εισέρχονται και στον 
οργανισμό των εμβρύων μέσω του μητρικού αίμα-
τος και του ομφάλιου λώρου) και μπορεί να προκα-
λέσουν από πονοκέφαλο και εκζέματα μέχρι καρ-
κινογένεση. Αναγνωρίστε τον εχθρό, τις βλαβερές 
χημικές τοξικές ουσίες που κυκλοφορούν ανάμεσά 
μας και αλλάξτε στρατηγική. Είναι θέμα υγείας.

υγεια ΠΡΟΛΗΨΗ

Φθαλάτες (Phthalates)
Οι φθαλικές ενώσεις, ή φθαλικοί εστέρες, χρησιμο-
ποιούνται κυρίως ως πλαστικοποιητές, αλλά και ως 
διαλύτες σε αρώματα και εντομοαπωθητικά. Εμπε-
ριέχονται σε βερνίκια νυχιών, τζελ για τα μαλλιά, 
σαπούνια και σαμπουάν, self tan προϊόντα, αλλά και 
σε κόλες, λούστρα, βαφές επίπλων, παιδικά παιχνί-
δια και εξώφυλλα τετραδίων. Κάποτε υπήρχαν και 
στις βρεφικές πιπίλες, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση 
τις απαγόρευσε το 1992. Οι φθαλάτες είναι δημοφι-
λείς στις βιομηχανίες, λόγω των «μαγικών» χημικών 
ιδιοτήτων τους, όμως οι επιστήμονες τις αποκαλούν 
ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και αυτό γιατί, περνώ-
ντας στην κυκλοφορία του αίματος (διά της αναπνευ-
στικής οδού), αναστατώνουν το ορμονικό σύστημα, 
παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη του ατόμου (παιδική 
και εφηβική ηλικία), τη γονιμότητα και τον μεταβο-
λισμό, και αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση 
διαβήτη τύπου 2. Στις «παρενέργειές» τους περιλαμ-
βάνονται και οι δερματίτιδες εξ επαφής, οι κρίσεις 
άσθματος, η πρόωρη εμμηνόπαυση και ο ορμονο-
εξαρτώμενος καρκίνος του μαστού. Επιστημονικές 
ομάδες διεθνώς ζητούν την απαγόρευσή τους. 

Τοξικά χημικά 
ανιχνεύονται 
πλέον στα
ούρα μας.

Από τη Νίκη ΣτΑθόπόύλόύ

από το κραγιόν μας και το σαπούνι 
για τα χέρια μας μέχρι το κρεβάτι 
μας και το περίτεχνο χαλί μας, 
εκατοντάδες «κρυμμένα» τοξικά 
χημικά περνούν στον οργανισμό μας.

Τρικλοζάνη (Triclosan)  
Χρησιμοποιείται, για περισσότερο από 40 χρόνια, ως 
αντιβακτηριδιακός και αντιμυκητησιακός παράγοντας, 
και υπάρχει στη σύνθεση πολλών προϊόντων προσω-
πικής υγιεινής, όπως οδοντόπαστες, αποσμητικά και 
σαπούνια, αλλά και ως συντηρητικό σε καλλυντικά 
προϊόντα. Το εξαιρετικά αποτελεσματικά βακτηρι-
οκτόνο συνεχίζει τη δράση του ακόμη και μετά το 
πλύσιμο (αν πρόκειται για αποσμητικό) ή το ξέπλυμα 
(αν πρόκειται για σαπούνι ή οδοντόπαστα). Πρόσφα-
τες όμως μελέτες το κατέταξαν στα υψηλής τοξικό-
τητας συστατικά, ικανό να προκαλέσει καρκίνο του 
μαστού ή να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου. Η 
τρικλοζάνη είναι και αυτή ενδοκρινικός διαταράκτης, 
καθώς μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι διαταράσσει 
τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση επιτρέπει τη χρήση της στα καλλυντικά σε 
συγκέντρωση μικρότερη του 0,3% σε οδοντόκρεμες, 
σαπούνια, τζελ, αποσμητικά, πούδρες και προϊόντα 
κατά της ακμής, και 0,2% σε στοματικά διαλύματα.  

Τετραχλωροαιθένιο ή 
υπερχλωροαιθυλένιο (PERC)
Είναι ο διαλύτης που χρησιμοποιείται για το στεγνό 

καθάρισμα των ρούχων και των χαλιών, και αντιμε-
τωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο για το περιβάλ-
λον, καθώς –υπό συγκεκριμένες συνθήκες– συντε-
λεί στη δημιουργία της αιθαλομίχλης. Από το 2023 
η χρήση του Perc θα είναι παράνομη στην Πολιτεία 
της Καλιφόρνια. Μελέτη δείχνει ότι το τετραχλωρο-
αιθένιο μένει στα υφάσματα, οπότε κάθε εφαρμογή 
με τη διαδικασία του στεγνού καθαρίσματος αυξά-
νει δραματικά τα επίπεδά του στον οργανισμό μας. 

Φορμαλδεΰδη ή μεθανάλη
Ο ύποπτος για πρόκληση προβλημάτων υγείας ρύπος 
βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε σπίτια, και 
κυρίως σε γραφεία, λόγω των επίπλων από MDF. Από 
τη δεκαετία του 1970 έχει αναγνωριστεί ότι τα σύν-
θετα προϊόντα ξύλου αποτελούν τις κυριότερες πηγές 
έκλυσης φορμαλδεΰδης, ενός ρύπου που, μαζί με την 
ακεταλδεΰδη, την πεντανάλη, το βενζόλιο, το στυρέ-
νιο και άλλες οργανικές καρβοξυλικές ενώσεις, ενο-
χοποιείται για το λεγόμενο Σύνδρομο του Άρρωστου 
Κτιρίου. Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν θέσει 
ως όριο για τα επίπεδα φορμαλδεΰδης σε κατοικίες 
το 0,1 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). 

Επιβραδυντικά φωτιάς 
Αλογονούχα μη-αλογονωμένα οργανοφωσφορικά 
επιβραδυντικά φωτιάς προστίθενται σε υλικά τα 
οποία θεωρούνται δυνητικά εύφλεκτα: από καθί-
σματα αυτοκινήτου και στρώματα ύπνου μέχρι 
βρεφικά καθίσματα, ηλεκτρονικά και υφάσματα 
ένδυσης. Η έκθεσή μας σε αυτά συνδέεται με προ-
βλήματα στον θυρεοειδή, τη μνήμη και τη γονι-
μότητα, ενώ μελέτες τα συσχετίζουν και με την 
εμφάνιση καρκίνου. Οι ουσίες αυτές απελευθε-
ρώνονται στην ατμόσφαιρα και περνούν από την 
αναπνευστική οδό στον οργανισμό με την αύξηση 
της θερμοκρασίας. Έτσι, ένα αυτοκίνητο που είναι 
εκτεθειμένο για πολλή ώρα στον ήλιο και τη ζέστη 
αποτελεί δυνητική χημική βόμβα. 

PFASs 
Σύμφωνα με τη «Δήλωση της Μαδρίτης», την οποία 
υπέγραψαν 208 επιστήμονες το 2015, τα συν-
θετικά χημικά PFASs βλάπτουν μακροπρόθεσμα 
τον ανθρώπινο οργανισμό και παραμένουν στο 
περιβάλλον για πάρα πολλά χρόνια. Βρίσκονται 
στα αντικολλητικά τηγάνια (όχι αυτά με την κερα-
μική επικάλυψη), πυροσβεστήρες, συσκευασίες για 

παρασκευή ποπ-κορν, φούρνους μικροκυμάτων, 
χαλιά, καλλυντικά κ.α. Οι ερευνητές τα συνδέουν 
με βλάβες στο συκώτι, προβλήματα αναπαραγω-
γής, ακόμη και με καρκινογένεση. Οι βιομηχανίες 
έχουν διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι 
είναι ασφαλή. 

Δισφαινόλη A (BPA) 
Η ΒΡΑ είναι η «βασίλισσα» της συσκευασίας, και 
γι’ αυτό και πανταχού παρούσα (περίπου 95% των 
ενήλικων Αμερικανών έχουν ίχνη BPA στα ούρα 
τους). Από το 2010 απαγορεύεται η χρήση της 
Bisphenol A σε πλαστικά μπουκάλια βρεφικής δια-
τροφής (0-12 μηνών). Μελέτες έχουν δείξει ότι 
κάτω από ειδικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, 
εκτεταμένος χρόνος αποθήκευσης τροφίμου, επα-
νειλημμένη χρήση-καταπόνηση), η ΒΡΑ εισχωρεί 
στις τροφές και, μέσω αυτών, στον οργανισμό, 
προκαλώντας –τουλάχιστον– ενδοκρινολογικές 
διαταραχές.

Ενημερωθείτε στα ewg.org και efet.gr.

προστατευτείτε!

• Τα φθηνά εισαγόμενα 
ρούχα δεν υπόκει-
νται στη νομοθεσία της 
Ε.Ε. που απαγορεύει 
τη χρήση των φθαλα-
τών στην επεξεργασία 
ενδυμάτων. Ελέγξτε 
τη χώρα κατασκευής 
στην ετικέτα. 
• Το νεσεσέρ είναι... 
πεδίο μάχης για 
«χημικό πόλεμο». Προ-
τιμήστε καλλυντικά 
φαρμακείου και ελέγξτε 
τα συστατικά τους. 
• Αναζητήστε την 
ύπαρξη τρικλοζάνης 
στις οδοντόπαστες και 
μην το παρακάνετε με 
τα αντιβακτηριδιακά 
σαπούνια. 
• Επιλέξτε ρούχα που 
δεν απαιτούν στεγνό 
καθάρισμα. 
• Αποφύγετε τα χημικά 
αποσμητικά χώρου και 
επιλέξτε αιθέρια έλαια. 
• Αερίστε καλά το σπίτι 
και το γραφείο σας, 
εάν καπνίζετε, ανάβετε 
τζάκι ή μαγειρεύετε, 
για να αποφύγετε τις 
υψηλές συγκεντρώσεις 
αλδεϋδών. 
• Αναζητήστε προϊόντα 
ξύλου με το σήμα ποι-
ότητας Ε1 ή Ε0. Προ-
τιμήστε το συμπαγές 
ξύλο, ειδικά για έπιπλα 
κρεβατοκάμαρας και 
δάπεδα. 
• Αντικαταστήστε τα 
αντικολλητικά τηγά-
νια με σκεύη κερα-
μικά ή από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Αποθηκεύετε 
το φαγητό σε γυάλινα 
σκεύη. 
• Αποφεύγετε το εμφια- 
λωμένο νερό, ειδικά 
το καλοκαίρι, που η 
αποθήκευσή του είναι 
πλημμελής. Μην επα-
ναχρησιμοποιείτε το 
μπουκάλι.
• Μη δίνετε στα παιδιά 
κονσέρβες και τρόφιμα 
σε πλαστικές συσκευα-
σίες ή παιχνίδια χωρίς 
ευρωπαϊκές προδια-
γραφές.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Να μετρηθούμε;

υπάρχουν πολλές μέθοδοι 
μέτρησης, αξιολόγησης του EQ (ή και 

αυτοαξιολόγησης), όπως και του IQ. Στο διαδίκτυο 
τα περισσότερα «χτυπήματα» γίνονται από άτομα 

που θέλουν να μετρήσουν τη συναισθηματική τους 
νοημοσύνη και να εξακριβώσουν εάν ανήκουν στην 

ομάδα εκείνη των ατόμων που οι επιστήμονες θεωρούν 
πιο επιτυχημένους και ευτυχισμένους. Η εγκυρότητα 
πάντως αρκετών από αυτά τα τεστ αμφισβητείται, 
καθώς δεν συμπεριλαμβάνουν πολιτισμικούς και 

άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, στο εργασιακό 
περιβάλλον χωρών όπως η Ιαπωνία, δεν είναι 

αποδεκτή η έκφραση συναισθήματος. 
αντίθετα, καταξιώνεται η στωικότητα 

των εργαζομένων.

Το υψηλό «σκορ» στα τεστ Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης ανήκει σε άτομα με επιτυχημένη 
αλλά και ευτυχισμένη ζωή.

απο τη ΛεΝα παμφίΛη

EQ
υγεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

συνάπτει επιτυχημένες σχέσεις τόσο στη δουλειά όσο 
και στην οικογενειακή του ζωή, καθώς και να ανα-
πτύσσει αρχηγικές ικανότητες.

Στη σημερινή εποχή η συναισθηματική νοημο-
σύνη είναι της «μόδας» όχι μόνο στα γραφεία των 
συμβούλων ψυχικής υγείας, αλλά κυρίως στα τμή-
ματα Ανθρώπινου Δυναμικού των μεγάλων επιχει-
ρήσεων. Σε πρόσφατη έκθεση του World Economic 
Forum παρατίθενται οι 10 κορυφαίες δεξιότητες τις 
οποίες πρέπει να κατέχει κάποιος για να μπορεί να 
υπάρχει στην αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Την 
6η θέση κατέχει η συναισθηματική νοημοσύνη.

Εκτός από καλύτερη επαγγελματική ζωή, άνθρω-
ποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν και 
καλύτερη ψυχική υγεία. Η πλειοψηφία τους είναι γυναί-
κες, οι οποίες «σκοράρουν» συνήθως ψηλότερα από 
τους άντρες.

Όλοι γνωρίζουμε πλούσιους συναισθηματικά ανθρώ-
πους με βαθιά γνώση του εαυτού τους, αλλά και ενσυ-
ναίσθηση, κατανοούν δηλαδή τα συναισθήματα των 
άλλων. Στον εργασιακό χώρο κινούνται με πάθος προς 
τον στόχο τους και αντιμετωπίζουν με ευκολία τις 
δυσκολίες που προκύπτουν, διαχειριζόμενοι με επι-
τυχία τα συναισθήματά τους. Διακρίνονται για τις κοι-
νωνικές δεξιότητές τους και τη διαχείριση κρίσεων 
στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτά τα άτομα «σκοράρουν» 
στον πολυσυζητημένο δείκτη ευφυΐας, τη Συναισθη-
ματική Νοημοσύνη.

IQ ή EQ;
Το IQ (Intelligence Quotient), Πηλίκο Νοημοσύνης 
ή Δείκτης Ευφυΐας, όπως αποδίδεται στα ελληνικά, 
αν και αφορά τη μέτρηση της ικανότητας αντίληψης 
και εκμάθησης, φαίνεται ότι δεν αποτελεί παράγοντα 
επιτυχίας στη ζωή ενός ανθρώπου. Αντίθετα, το EQ 
(Emotional Quotient) ή EI (Emotional Intelligence), 
δηλαδή η Συναισθηματική Νοημοσύνη, που αναφέ-
ρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να «διαβάζει» τους 
άλλους και να επιβιώνει ακόμη και στα πιο δύσκολα 
κοινωνικά περιβάλλοντα, βοηθά τον άνθρωπο να 

Για την ιστορία
Αν και ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1964 σε ένα 
έγγραφο του Αμερικανού κλινικού ψυχολόγου Μάικλ 
Μπέλντοχ, το βιβλίο του Ντάνιελ Γκόουλμαν, Ph.D. του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, «Συναισθηματική Νοη-
μοσύνη», ήταν αυτό που το 1995 άνοιξε τη συζήτηση 
για το EQ. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα συναισθηματι-
κής νοημοσύνης, εκτός από εκείνο του Γκόουλμαν, 
ανάμεσά τους και εκείνο των Πίτερ Σαλόβεϊ και Τζον 
Μάγιερ (2004), το οποίο εστιάζει στην ικανότητα του 
ατόμου να επεξεργάζεται τη συναισθηματική πληρο-
φορία και να τη χρησιμοποιεί για να ζήσει αρμονικά 
στο κοινωνικό περιβάλλον.

Υπάρχουν φυσικά και επιστήμονες που βλέπουν 
με καχυποψία τα αποτελέσματα των μελετών γύρω 
από το EQ, θεωρώντας την ερευνητική μεθοδολογία 
τους ανεπαρκή και τη συναισθηματική νοημοσύνη 
υπερεκτιμημένη.

το κυρίαρχο συναίσθημα
Όλα τα μοντέλα γι’ αυτό το είδος νοημοσύνης αφο-
ρούν το συναίσθημα και τη στάση του ατόμου απέ-
ναντι σε αυτό. Οι επιστήμονες μιλούν για αντίληψη, 

χρήση, κατανόηση και διαχείριση –ακόμη και αρνητι-
κών– συναισθημάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ευφυές 
συναισθηματικά άτομο είναι ένα ανεξέλεγκτα συναι-
σθηματικό άτομο. Αντίθετα, ο συναισθηματικά ευφυής 
άνθρωπος έχει την ικανότητα να επιβάλλεται απόλυτα 
στη συναισθηματική του κατάσταση, προκειμένου να 
πετύχει τον σκοπό του.

Ίσως γι’ αυτούς τους λόγους, τα άτομα με 
υψηλό EQ φαίνεται να έχουν καλύτερες κοινωνικές 
σχέσεις από την παιδική κιόλας ηλικία, κερδίζουν τις 
εντυπώσεις στις κοινωνικές συναναστροφές, χτίζουν 
καλύτερες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, 
και έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατά-
θλιψη, να γίνουν παραβατικοί ή να εθιστούν σε ουσίες.

Κερδίζοντας πόντους σε EQ
Ο Γκόουλμαν υποστήριξε σθεναρά ότι η υψηλή 
συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με το περι-
βάλλον του ατόμου, και γι’ αυτό εκπόνησε μεθό-
δους και προγράμματα βελτίωσης του EQ, τα οποία 
μπορούν να εφαρμοστούν και στα σχολεία, για να 
βελτιώσουν όχι μόνο τη συναισθηματική, αλλά και 
την ψυχική υγεία.

Πώς όμως διδάσκεται η συναισθηματική νοημο-
σύνη; Διαμέσου της ενσυνειδητότητας, απαντούν 
κάποιοι επιστήμονες και προτείνουν τον διαλογισμό 
ως την ιδανική τεχνική για να μάθουμε να παρα-
τηρούμε τις αντιδράσεις μας, προκειμένου να μην 
πέφτουμε στην παγίδα της άμεσης, χωρίς σκέψη, 
αντίδρασης.
Κυρίως: Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας πριν 
μπείτε στη διαδικασία να εξερευνήσετε τα συναισθή-
ματα των άλλων ανθρώπων. Ζήστε το παρόν με όλη 
σας την ψυχή και μη φοβηθείτε ότι αυτό που θα νιώ-
σετε θα είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Οι άνθρωποι 
με υψηλή 
συναισθηματική 
νοημοσύνη 
έχουν και 
καλύτερη 
ψυχική υγεία.

Συναισθηματική Νοημοσύνη:
Λογική και ευαισθησία
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υπάρχουν λόγοι σοβαροί 
που η ζωή των παιδιιών πρέπει
να είναι παίξε-γέλασε.

Από τη Νίκη ΣτΑθόπόύλόύ

Η αξία του 
παιχνιδιού

τις αισθήσεις τους και βελτιώνουν την αδρή κινη-
τικότητα, που είναι τόσο απαραίτητη στη σχολική 
ρουτίνα. Με το παιχνίδι, τα παιδιά αναπτύσσουν 
μυϊκή δύναμη και αντοχή καθώς και κινητικό σχεδι-
ασμό, έχουν δηλαδή τον έλεγχο των κινήσεών τους. 

Πολλοί γονείς λανθασμένα πιστεύουν ότι η 
άθληση είναι παιχνίδι, αλλά οι παιδαγωγοί επιμέ-
νουν: η άθληση είναι διαδικασία μάθησης και ο προ-
πονητής ένας σκληρός και απαιτητικός δάσκαλος. 
Ένα παιδί που αθλείται κυνηγά επιδόσεις, για να 
ευχαριστήσει όχι μόνο τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά 
και τον προπονητή ή τους γονείς του.  

Άλλα παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα, άλλα 
λιγότερο καλά, αλλά όλα κερδίζουν τα οφέλη από 
μία ώρα ζωηρού παιχνιδιού. Με το παιχνίδι:
• Βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση.
• Διατηρούν υγιές σωματικό βάρος.
• Συνθέτουν βιταμίνη D, όταν παίζουν στην ύπαιθρο.
• Δυναμώνουν το μυϊκό τους σύστημα.
• Σκληραγωγούνται, καθώς μέσα από το παιχνίδι 

εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες, βροχή, 
αέρα κ.λπ.
Αλλά και:

• Τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους.
• Αποκτούν φίλους.
• Εξασκούνται στην ομαδικότητα και τη συνεργασία.
• Μαθαίνουν να συγκεντρώνονται στον στόχο και 

τον σκοπό.

υγεια ΠΑΙΔΙ

Τρέχουν, χοροπηδάνε, τσακώνονται μεταξύ τους και 
μονοιάζουν, μπαίνουν στο πετσί σούπερ ηρώων... 
Με λίγα λόγια, παίζουν. Αυτός είναι ο τρόπος να 
μεγαλώσουν ομαλά και να δυναμώσουν σωματικά 
και ψυχικά. Το παιχνίδι ως δραστηριότητα εμπερι-
έχει την ευχαρίστηση, τον πόνο, την εξερεύνηση 
των ορίων, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη 
του κόσμου. Είναι ένα «πολυεργαλείο», που ορθώνει 
το παιδί μπροστά στη ζωή, το ενισχύει, του διδά-
σκει τη χαρά της νίκης και τη διαχείριση της ήττας, 
ενώ, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, βελτιώνει 
τις σχολικές επιδόσεις. 

τΑ πΑίδίΑ πΑίζεί 
Το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με την παιδική 
ψυχή. Είναι μια «αυτόματη» δραστηριότητα του 
παιδιού, το οποίο ζώντας στην πόλη δεν τη χορ-
ταίνει. Το κλασικό, κινητικό, «άγριο» παιχνίδι δεν 
πεθαίνει, μερικές μάχες μόνο χάνει από τις ηλε-
κτρονικές «έξυπνες» συσκευές, που ξελογιάζουν 
σήμερα τα παιδιά.  

Πώς άλλωστε μπορεί να χαθεί το κυνηγητό ή το 
κρυφτό, η σταθερή αξία των παιχνιδιών του σχο-
λικού προαυλίου; Ποιος μπορεί να σταματήσει μια 
παρέα παιδιών που θέλουν να παίξουν «μήλα»; 

Τα παραδοσιακά ομαδικά υπαίθρια παιχνίδια 
αντέχουν στον χρόνο και επιτελούν το έργο τους από 
γενιά σε γενιά: Κοινωνικοποιούν τα παιδιά, οξύνουν 
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• Διαχειρίζονται αρνητικά συναισθήματα (θυμός, 
λύπη, απογοήτευση).

• Διώχνουν το στρες που απορρέει από τις σχολι-
κές τους υποχρεώσεις.

• Μειώνουν τον χρόνο έκθεσής τους στις οθόνες.
• Χαίρονται με την ψυχή τους. 

 
όί εχθρόί τόύ πΑίχΝίδίόύ
Κάθε γενιά παιδιών που μεγαλώνει στα αστικά 
κέντρα φαίνεται να παίζει λιγότερο από την προη-
γούμενη. Οι λόγοι είναι πολλοί:
«χωροταξικά» ζητήματα: Οι αλάνες χτίστηκαν, 
τα πάρκα αναψυχής φιλοξενούν πλέον καταστάσεις 
ακατάλληλες για ανηλίκους, οι παιδικές χαρές αφο-
ρούν πολύ μικρά παιδιά. Από την άλλη, οι μπάλες 
απαγορεύονται παντού. Τα σπίτια δεν έχουν κήπους 
και αυλές – κι αν έχουν, δεν κυριαρχεί στον σχεδια-
σμό τους η παιδοκεντρική φιλοσοφία. Έτσι, το κινη-
τικό παιχνίδι απουσιάζει από την καθημερινότητα των 
παιδιών και περιορίζεται στη ζώνη του Σαββατοκύ-
ριακου. Λύση παραμένουν τα –επί πληρωμή δυστυ-
χώς– γηπεδάκια ή οι δημοτικοί αθλητικοί χώροι.
η «υπεραπασχόληση» των παιδιών: Τα σημε-
ρινά παιδιά είναι σκληρά... εργαζόμενα και το πρό-
γραμμά τους φορτωμένο με ξένες γλώσσες, μου-
σική, πολεμικές τέχνες, μπαλέτο, αθλήματα κ.ά. 
Ένα σημερινό παιδί κλείνει τουλάχιστον δέκα ώρες 
υποχρεωτικής εργασίας την ημέρα. Πού χρόνος 
για παιχνίδι;

η υπερπροστασία: Οι γρατζουνιές και οι μώλω-
πες, τα «παράσημα» των παιδιών μιας άλλης επο-
χής, ενεργοποιούν τον συναγερμό της εργαζόμενης 
μαμάς και του μπαμπά, που λείπουν πολλές ώρες από 
το σπίτι και ανησυχούν για τα πάντα. Ο φόβος δεν 
είναι παράλογος, είναι όμως επιζήμιος για το παιδί. 
η έλλειψη αυτονομίας: Στο πλαίσιο της υπερπρο-
στατευτικής ανατροφής, τα παιδιά σπάνια κυκλο-
φορούν χωρίς τους γονείς τους. Έτσι, για να πάνε 
στο γηπεδάκι και να συναντήσουν τους φίλους 
τους, πρέπει συνήθως να τους πάνε οι «μεγάλοι», 
οι οποίοι είναι παγιδευμένοι στη δική τους καθημε-
ρινότητα και δεν διαθέτουν τον χρόνο για επιπλέον 
διαδρομές. Τα παιδιά μένουν «ασφαλή» και ακινη-
τοποιημένα στους τέσσερις τοίχους του δωματίου 
τους, μέχρι να μπουν για τα καλά στην εφηβεία και 
να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τους γονείς. 
Αλλά τότε είναι αργά για το αθώο παιδικό παιχνίδι. 

υγεια ΠΑΙΔΙ

Τα παραδοσιακά 
υπαίθρια ομαδικά 
παιχνίδια 
κοινωνικοποιούν 
τα παιδιά και 
οξύνουν τις 
αισθήσεις τους.

Και με τις οθόνες τι γίνεται; 

Η μεγάλη αλλαγή στο παιχνίδι έγινε με τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το παιδί από εκεί 
που ήταν κινητικό –για την ακρίβεια αει-
κίνητο– έμαθε να αντλεί την ικανοποίηση 
του παιχνιδιού καθηλωμένο σε μια καρέ-
κλα. Σήμερα όλο και περισσότερα παιδιά 
έχουν αποκτήσει το «έξυπνο» κινητό τους 
και απουσιάζουν από το «προσκλητήριο» 
στο γηπεδάκι της γειτονιάς. Οι επιστήμο-
νες δεν είναι καθησυχαστικοί. Εκτός από 
τον κίνδυνο σοβαρού εθισμού, τα παι-
χνίδια στην οθόνη ενοχοποιούνται για 
αύξηση του δείκτη μάζας σώματος και για 
εμφάνιση νοσημάτων που σχετίζονται με 
την παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης τύπου 
2 κ.ά. Επίσης, απομονώνουν ψυχικά τα 
παιδιά και μπορεί να προκαλέσουν κατα-
θλιπτικές συμπεριφορές, ειδικά στην 
προεφηβεία και την εφηβεία. 
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υπάρχουν πολλά είδη γιόγκα που 
διδάσκονται πλέον και στη χώρα μας, 
και συχνά δεν ξέρουμε ποιο είναι 
το καταλληλότερο για εμάς.

ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ Hatha
Είναι ένα από τα αρχαιότερα είδη γιόγκα και εμπεριέ-
χει τις βασικές αρχές που διέπουν όλα τα διδασκόμενα 
είδη. Προερχόμενη από τις σανσκριτικές λέξεις «Ha» 
(ήλιος) και «Tha» (σελήνη), η γιόγκα του ήλιου και της 
σελήνης προσπαθεί να φέρει σε ισορροπία αντίρροπες 
δυνάμεις, το μπροστινό με το πίσω κομμάτι του σώμα-
τος, το δεξί με το αριστερό, το πάνω με το κάτω. Επι-
κεντρώνεται σε αργές και απαλές κινήσεις με asanas 
(στάσεις), ασκήσεις αναπνοής (pranayama) και διαλο-
γισμό (dyana), στοχεύοντας σε ένα υγιές σώμα και ένα 
καθαρό μυαλό. Διαθέτει πάνω από 200 στάσεις, προ-
κειμένου η σπονδυλική στήλη να γίνει πιο εύπλαστη και 
να προωθηθεί η σωστή κυκλοφορία του αίματος στα 
εσωτερικά όργανα. Απευθύνεται σε όλους και δεν είναι 
ιδιαίτερα απαιτητική (αν και αυτό εξαρτάται πάντα από 
τον δάσκαλο, το μάθημα και το επίπεδο του μαθητή).

Ashtanga
Πρόκειται για την πιο «αθλητική» από όλα τα είδη γιό-
γκα, που έγινε της μόδας στη Βόρεια Αμερική τη δεκα-
ετία του 1970. Πρόκειται για μία σειρά από συγκεκρι-
μένα σετ στάσεων, διαδοχικών, επαναλαμβανόμενων, 
με ελεγχόμενη αναπνοή. Την προτιμούν όσοι είναι ήδη 
αθλημένοι. Επειδή είναι συγκεκριμένες οι στάσεις της, 
κάποιος μπορεί να εξασκηθεί στο συγκεκριμένο είδος 
και μόνος στο σπίτι.

Η αρχαία αυτή τεχνική άσκησης του σώματος και του 
πνεύματος αναπτύχθηκε στην αρχαία Ινδία περίπου 
πριν από 5.000 χρόνια, με στόχο την καλύτερη υγεία, 
την πνευματική ηρεμία και τη βαθύτερη συνειδητό-
τητα του εαυτού μας (στα σανσκριτικά γιόγκα σημαίνει 
«ένωση», ένωση του σώματος και του πνεύματος). 

Η γιόγκα χρησιμοποιεί τη βαρύτητα και το ίδιο μας 
το σώμα ως αντίσταση και είναι ιδανική για όσους 
δεν ανταποκρίνονται καλά σε άλλες μορφές γυμνα-
στικής. Με έντονο το πνευματικό στοιχείο, μπορεί να 
αποβεί ιδανικό εργαλείο για τη διαχείριση του άγχους.

Επειδή πλέον και στη χώρα μας προσφέρονται 
μαθήματα πολλών ειδών γιόγκα, κάποια με ιστορία 
αιώνων και κάποια με λίγες μόλις δεκαετίες ζωής, 
εδώ αποκωδικοποιούμε τα 11 πιο διαδεδομένα, για 
να επιλέξετε το καταλληλότερο για το lifestyle, τις 
ανάγκες και τους στόχους σας. 

Ποιος 
τύπος 
γιόγκα 
μού 
ταιριάζει;

υγεια FITNESS
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Power yoga
Η power yoga δεν συνδέεται με την Ινδία. επινο-
ήθηκε στα γυμναστήρια της Δύσης. Πρόκειται για 
έντονη άσκηση με στόχο την ενδυνάμωση του μυϊκού 
συστήματος που απλώς χρησιμοποιεί στάσεις της 
γιόγκα. Οι στάσεις εναλλάσσονται πολύ γρήγορα και 
ο δάσκαλος δεν έχει χρόνο να διορθώσει τη στάση 
των μαθητών, όπως θα έκανε ένας δάσκαλος γιόγκα.

Αerial yoga 
Η συγκεκριμένη γιόγκα γίνεται σε στούντιο όπου 
υπάρχουν ειδικές υφασμάτινες αιώρες (ή ιμάντες), 
στις οποίες ανεβαίνετε και εκτελείτε από εκεί τις 
στάσεις. Η aerial δυναμώνει το σώμα, χρησιμοποι-
ώντας το ίδιο του το βάρος, και δείχνει τα σημεία 
όπου εντοπίζονται η χρόνια ένταση και το στρες, 
βοηθώντας στην εκτόνωσή τους, με αποτέλεσμα 
μια βαθύτερη χαλάρωση του νευρικού συστήματος. 
Λόγω των ανεστραμμένων θέσεων, αντενδείκνυ-
ται για όσους έχουν υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή 
πίεση, γλαύκωμα, επιληψία κ.λπ. 

Yin
Πρόκειται για μια πολύ χαλαρωτική γιόγκα, ήπια σε 
ρυθμό και ένταση. Εστιάζει στο βαθύ stretching, 
καθώς προτείνει στάσεις που διαρκούν έως και 5 
λεπτά, προκειμένου να συγκεντρωθεί και να διεισ-
δύσει κανείς στα βαθύτερα τμήματα του σωματικού 
και πνευματικού πλέγματος. Βελτιώνει την ευλυγισία, 
απελευθερώνει την ένταση και ηρεμεί το πνεύμα. 

Restorative
Προτείνεται για την αποκατάσταση από τραυματι-
σμούς, για τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση 
του ύπνου. Χρησιμοποιεί πολλά αντικείμενα, όπως 
μπόλστερ. Ηρεμεί το σώμα και το πνεύμα. 

H γιόγκα του γέλιου 
Ξεκίνησε το 1995 από έναν Ινδό καρδιολόγο και 
σήμερα έχει διαδοθεί σε 60 χώρες. Συνδυάζει το γέλιο, 
την αναπνοή, την κίνηση και τη θετική επιβεβαίωση, 
για να πολεμήσει τα αρνητικά συναισθήματα, την κού-
ραση και το στρες. Αυτή η ειρηνική γιόγκα μπορεί να 
σας κάνει να γελάτε για 25 ή 30 λεπτά συνεχόμενα. Το 
μάθημα περιλαμβάνει παλαμάκια και φωνές, που προ-
άγουν τη θετική ενέργεια και ανοίγουν το διάφραγμα, 
αστείες γκριμάτσες και άλλα παιδικά αθώα αστεία. 

υγεια FITNESS

Η hot yoga 
γίνεται μέσα 
σε ειδικές 
αίθουσες, με 
θερμοκρασία 
40 βαθμούς 
Κελσίου και 
υγρασία 50%, 
προκαλώντας 
μεγάλη 
εφίδρωση.

Vinyasa
Ονομάζεται και flow. Βασίζεται στον συγχρονισμό 
της αναπνοής με την κίνηση και ανεβάζει τη θερμο-
κρασία του σώματος. Είναι απαιτητικό είδος γιόγκα, 
καθώς η ροή ανάμεσα στις στάσεις είναι συνεχής 
και δεν σταματάτε ποτέ να κινείστε. Εμπεριέχει στά-
σεις όλων των κατηγοριών (καθιστές, όρθιες, ισορ-
ροπίας κ.λπ.), ενώ η μορφή και η ένταση μπορούν 
να αλλάζουν συνεχώς, κάτι που κρατά ζωντανό το 
ενδιαφέρον. 

Kundalini
Εστιάζει στο τρίπτυχο: σώμα, νους, πνεύμα. Η λέξη 
αναφέρεται στην ενέργεια του chakra που περιβάλ-
λει την περιοχή γύρω και χαμηλά της σπονδυλικής 
στήλης. Αν και η εξάσκησή της είναι αρκετά έντονη, 
ενσωματώνει δυναμικές τεχνικές αναπνοής και δια-
λογισμό. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση 
και εξισορρόπηση του ενδοκρινικού συστήματος και 
την αλληλεπίδρασή του με το νευρικό. Είναι κατάλ-
ληλη και για αρχάριους.

Iyengar
Δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια (για παράδειγμα, σε 
μια στάση μπορεί να έχετε την οδηγία ο μηρός να 
έχει έξω στροφή, ενώ η γάμπα έσω στροφή) και 
χρησιμοποιεί βοηθητικά αντικείμενα, όπως του-
βλάκια, κουβέρτες, καρέκλες, μπόλστερ (μεγάλα 
μακρόστενα μαξιλάρια που μπαίνουν κάτω από τον 
κορμό ή τα πόδια), με στόχο τη σωστή ευθυγράμ-
μιση σε μια στάση, αλλά και σκοινιά στον τοίχο. 
Είναι ιδανική για αρχάριους, καθώς οι οδηγίες για 
τις στάσεις είναι άκρως αναλυτικές. Η «αγιένγκα» 
διδάσκει τις βάσεις της γιόγκα και, αν εξασκηθεί 
κανείς σε αυτήν, μπορεί να συμμετάσχει σε όλα τα 
υπόλοιπα είδη της. 

Hot yoga
Εξαπλώνεται ραγδαία. Γίνεται μέσα σε ειδικές 
αίθουσες, με θερμοκρασία 40 βαθμούς Κελσίου 
και υγρασία 50%, προκαλώντας μεγάλη εφίδρωση. 
Πιο διαδεδομένη hot yoga είναι η Bikram (από το 
όνομα του Ινδού που τη διέδωσε στην Καλιφόρ-
νια), με επανάληψη των ίδιων 26 στάσεων. Η hot 
yoga αποτοξινώνει το σώμα και βοηθά στην ανα-
κούφιση πόνων σε πλάτη, ώμους και αυχένα, αλλά 
δεν είναι για όλους.

Yogilates
Τελευταία είσοδος στο 
fitness είναι o συνδυα-
σμός ασκήσεων γιόγκα 
και πιλάτες. 



απομακρύνει τα υπολείμματα του γαλακτώματος, 
τονώνει και συσφίγγει τους πόρους, καθώς προ-
ετοιμάζει την επιδερμίδα να δεχτεί τα υπόλοιπα 
προϊόντα περιποίησης (serum, cream, elixir oil, 
θεραπείες). Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη 
lotion με το φυσικό μεταλλικό ιαματικό νερό, το 
οποίο είναι πλούσιο σε θειικά και χλωριούχα άλατα, 
νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, πυρίτιο, ψευ-
δάργυρο, μαγγάνιο, χαλκό και σίδηρο. Ψεκάζουμε 
γύρω από το πρόσωπο και αφήνουμε να απορρο-
φηθεί. Ενυδατώνει σε βάθος και σταθεροποιεί το 
μακιγιάζ. Επιπλέον, είναι ιδανικό για όλους τους 
τύπους επιδερμίδας και ιδιαίτερα για τις ευαί-

σθητες, καθώς προσφέρει καταπράυνση 
και έχει αντιφλογιστική-αντιφλεγ-

μονώδη δράση σε δερματικές 
παθήσεις, εκζέματα, ηλιακό 

ερύθημα και χημικά peeling. 

Απολέπιση 
με scrubs 

Τα scrubs χρησιμοποιούνται για 
να απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα 

της επιδερμίδας, δίνοντάς της λεία όψη. 
Σε κανονικές/μεικτές έως και λιπαρές επιδερμίδες 
εφαρμόζουμε scrubs με έντονους κόκκους (αμυ-
γδάλου, ελιάς) έως και δύο φορές την εβδομάδα. 
Σε ευαίσθητες έως και ξηρές επιδερμίδες εφαρμό-
ζουμε scrubs με ήπιους κόκκους για απαλό καθαρι-
σμό (βερίκοκο ή μύρτιλο) μία φορά την εβδομάδα. 
Καλό θα ήταν να αποφεύγεται η απολέπιση σε επι-
δερμίδες που παρουσιάζουν φλεγμονές ή έντονο 
ερύθημα, για αποτροπή περαιτέρω επιμολύνσεων.

Μια ανάσα πριν από τις γιορτές, πολύτιμες συμβουλές 
περιποίησης και προστασίας για το πρόσωπο, 
το σώμα και τα μαλλιά.

Όμορφη
τα Χριστούγεννα

28

24

32

34

38

40

ΒΑΜΜΕΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑ
Όλες οι χρήσιμες 
συμβουλές.

ΜΑΤΙΑ
Αντιμετώπιση 
μαύρων κύκλων  
και πρηξίματος.

ΝΤΕΚΟΛΤΕ
Το σημείο νίκης 
της ομορφιάς μας.

ΤΑΣΕΙΣ
Μακιγιάζ / Μαλλιά 
Χριστούγεννα 
2018.

SHOPPING
Για εμάς και τα 
αγαπημένα μας 
πρόσωπα.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠρόσωΠό
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Χειμώνας, μια περίοδος που η επιδερμίδα μας 
χαρακτηρίζεται από έντονη ξηρότητα, απώλεια 
υγρασίας, χαμένη ελαστικότητα, ερυθρότητα και 
θαμπή όψη. Καθημερινά εξωγενείς και ενδογενείς 
παράγοντες πλήττουν την επιδερμίδα μας, όπως 
το «εκθεσίωμα», το οξειδωτικό στρες, η ρύπανση 
και το μπλε φως που εκπέμπεται από τις 
ηλεκτρικές συσκευές, κάνοντάς τη 
να δείχνει τραχιά, θαμπή, άτονη 
και γηρασμένη. Όμως υπάρ-
χουν λύσεις για όλα. 

Καθαρισμός
Είναι το άλφα και το ωμέγα 
στην ολοκλήρωση της καθημε-
ρινής φροντίδας του προσώπου. 
Χρησιμοποιούμε καθαριστικά ανάλογα 
με τον τύπο της επιδερμίδας μας. Για κανονικές/
ξηρές έως και ευαίσθητες επιδερμίδες επιλέγουμε 
καθαριστικά σε μορφή γαλακτώματος. Για μεικτές/
λιπαρές έως και ακνεϊκές επιλέγουμε καθαριστικά 
σε μορφή τζελ ή μικκυλίων. Και δεν ξεχνάμε τον 
καθαρισμό του λαιμού, ο οποίος στηρίζει το οικο-
δόμημα της ομορφιάς μας, το πρόσωπο!

Ολοκληρώνουμε τον καθαρισμό χρησιμο-
ποιώντας ταμποναριστά tonic lotion, η οποία 
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η ΑΠΟΨη 
τηΣ ΕΙΔΙΚΟΥ:

Γράφει η
αισθητικός 
Σωτήρχου 

Γεωργία από το 
φαρμακείο του 

Μάριου Μαρτσούκα 
στο Χαλάνδρι του 
δικτύου Pharma 

PLUS.



Είτε μιλάμε για το 
πρόσωπο είτε για το 
σώμα ή τα μαλλιά, 
πρέπει να θυμόμαστε 
τον όρο «διαστρωμά-
τωση»: Όταν συνδυ-
αστικά εφαρμόζουμε 
το ένα προϊόν πάνω 
στο άλλο, ενισχύεται 
ακόμη περισσότερο η 
δράση των συγκεκρι-
μένων προϊόντων.

Το layering 
της ομορφιάς

Μάσκες προσώπου για όλους 
τους τύπους επιδερμίδας
Ενυδατική και καταπραϋντική: Με αλόη, 
αγγούρι, βιταμίνη Ε (σησαμέλαιο), θαλάσσια 
λεβάντα, φραγκόσυκο, γιαούρτι ή και υαλουρο-
νικό οξύ. Χρησιμοποιείται 2-3 φορές την εβδο-
μάδα. 
Καθαριστική: Για βαθύ καθαρισμό επιλέγουμε 
μάσκα πράσινης άργιλου (καολίνης), ενώ για ήπιο 
καθαρισμό επιλέγουμε ροζ άργιλο.
Black mask (peel off): Με ενεργό άνθρακα, 
αποτοξινώνει και απομακρύνει τα μαύρα στίγ-
ματα, δίνοντας ματ αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείται 
μία έως δύο φορές την εβδομάδα.
Λάμψης/Αποτοξίνωσης: Με βιταμίνη C (πορ-
τοκάλι), μύρτιλο, τριαντάφυλλο, σταφύλι, ρόδι και 
φυσικά gold mask (peel off) με ρινίσματα χρυ-
σού, δίνει λάμψη στην επιδερμίδα.
Αντιγήρανσης/Θρέψης: Με βασιλικό πολτό, 
μέλι, βούτυρο karite (shea butter), αβοκάντο, 
σταφύλι και ελιά.

Στοχευμένη φροντίδα 
με ορό (serum)
Οι οροί ενισχύουν τη δράση της κρέμας και διεισ-
δύουν στις κατώτερες στιβάδες της επιδερμίδας. 
Hyaluronic Serum: Περιέχει τρία είδη υαλου-
ρονικού οξέος, διαφορετικού μοριακού βάρους. 
Ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και ελα-
στίνης γεμίζοντας γραμμές και ρυτίδες, ενυδατώ-
νει έως και τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμί-
δας, δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες, συσφίγγει και 
καταπραΰνει την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα, ενώ 
παράλληλα βελτιώνει την ελαστικότητα και την 
πυκνότητά της. Χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ 
σε καθαρή επιδερμίδα πριν από την εφαρμογή 
της κρέμας.
Radiance/Anti-age Serum: Με βιταμίνη C, 
ρόδι, κόκκινο σταφύλι, μήλο ή τριφύλλι, βελτι-
ώνει την υφή της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη. 
Τον χειμώνα εφαρμόζεται πρωί και βράδυ πριν 
από την κρέμα, ενώ το καλοκαίρι μόνο το βράδυ. 
Collagen/Elastin Serum: Ορός πλούσιος σε 
συγκέντρωση ελαστίνης και κολλαγόνου. Η ελα-
στίνη προσδίδει ελαστικότητα στην επιδερμίδα 
και το κολλαγόνο σφριγηλότητα. Εφαρμόζεται 
πρωί και βράδυ σε καθαρή επιδερμίδα πριν από 
την κρέμα.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠρόσωΠό

Τα elixir oils τα 
εφαρμόζουμε 
κυρίως το 
βράδυ, κάνοντας 
μασάζ για 
την καλύτερη 
απορρόφηση 
των συστατικών 
τους.

Elixir oils και boosters 
Έχουν υψηλή συγκέντρωση συστατικών και 
απλώνονται σε καθαρή επιδερμίδα ως θερα-
πείες, ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες. 
Τα elixir oils τα εφαρμόζουμε κυρίως το βράδυ, 
κάνοντας μασάζ για την καλύτερη απορρόφηση 
των συστατικών τους. Τα έλαια δεν πρέπει να 
έρχονται σε επαφή με τον ήλιο, για την αποφυγή 
σχηματισμού καφέ κηλίδων-πανάδων. 

Κρέμες περιποίησης
Θυμόμαστε τον κανόνα για την επιδερμίδα μας:
Κανονική/Μεικτή: Légère ή Fluide (λεπτόρρευ-
στη υφή) 
Μεικτή/Λιπαρή: Sorbet (δροσερή υφή) 
Ξηρή/Πολύ ξηρή: Riche (πλούσια υφή)
Ενυδάτωση: Η βιταμίνη E (τοκοφερόλη) έχει 
αντιοξειδωτική δράση, αναστέλλει τα σημάδια 
της πρόωρης γήρανσης, μειώνει την απώλεια 
πυκνότητας (χαλάρωση), βελτιώνει τον λιπιδικό 
φραγμό και εξασφαλίζει εντατική ενυδάτωση.

Λάμψη: Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) αναστρέ-
φει τη διαδικασία της φωτογήρανσης, καταπο-
λεμά τις δυσχρωμίες, τονώνει και αναζωογονεί, 
δίνοντας λάμψη, ενώ ενεργοποιεί τους αμυντι-
κούς μηχανισμούς ενάντια στο οξειδωτικό στρες. 
Λαμβάνεται τον χειμώνα, διότι με την έκθεση 
στον ήλιο οξειδώνεται.
Αντιγήρανση: Οι κρέμες με ρετινόλη και AHA 
στοχεύουν στην ενδυνάμωση της δομής της επι-
δερμίδας. Απομακρύνουν τα νεκρά κερατινοκύτ-
ταρα και βελτιώνουν τις μελαγχρωματικές κηλί-
δες, ενώ προσφέρουν εντατική αντιγήρανση. 
Χρησιμοποιούνται το βράδυ μετά από έναν καλό 
καθαρισμό. 
Δερματικές κηλίδες: Ο χειμώνας είναι η κατάλ-
ληλη περίοδος για να εφαρμόσουμε θεραπείες 
λεύκανσης και αποτοξίνωσης με στοχευμένες 
κρέμες Anti-spots με ρετινόλη, βιταμίνη C και 
ΑΗΑ, καθώς οι αγωγές αυτές στην έντονη ηλι-
ακή ακτινοβολία είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
το αντίθετο αποτέλεσμα. 
Μάτια: Επιλέγουμε κρέμες ή τζελ που περιέχουν 
καφεΐνη ή ginkgo biloba, καθώς αποσυμφορούν 
την περιοχή και εξαφανίζουν πρηξίματα, μαύ-
ρους κύκλους και σακούλες. Πάντοτε στο τέλος 
εφαρμόζουμε αντιηλιακό.
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Την τέλεια εμφάνισή σας στις 
γιορτές απειλούν οι μαύροι κύκλοι, 
οι σακούλες και το πρήξιμο στα 
μάτια; Αυτές είναι οι 5 φυσικές 
μέθοδοι για να απαλλαγείτε 
για πάντα.

Από τη ΒΙΚΥ ΖΩη

μαύρη 
ζωή

Επιτέλους, καταφέρατε να συμπληρώσετε οκτώ 
ώρες ύπνου χθες, όμως το σχόλιο που ακούτε το 
πρωί στο γραφείο σάς κόβει τα πόδια: «Δείχνεις 
κάπως κουρασμένη». Όλες μπορεί να εμφανίσουμε 
μαύρους κύκλους και πρήξιμο κάποιες φορές, όμως 
τι κάνουμε όταν δείχνουμε αέναα κατάκοπες; 

Τι προκαλεί το πρήξιμο 
Συχνά οι μαύροι κύκλοι και το πρήξιμο 
είναι στο DNA μας, καθώς η κακή κυκλο-
φορία στην περιοχή κάτω από τα μάτια 
επιτρέπει στο αίμα και τα υγρά να «λιμνά-
σουν» εκεί. Ωστόσο, υπάρχουν καθημε-
ρινές συνήθειες που την εντείνουν 
ακόμη περισσότερο, όπως:
• Η έλλειψη ύπνου
• Οι αλλεργίες
• Η χαλάρωση της επιδερμίδας
• Τα συχνά ταξίδια
• Οι φακοί επαφής
• Το κλάμα
• Η λήψη ορισμένων φαρμάκων
• Η κατανάλωση αλκοόλ
• Η υπερκατανάλωση αλατιού
• Κάποια νοσήματα.
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Πώς να 
απαλλαγείτε 
Αν το φαινόμενο δεν σας 
συνοδεύει σε όλη σας τη 
ζωή, υιοθετήστε τις εξής 
συνήθειες: Αποφύγετε 
το αλάτι πριν κοιμηθείτε, 
συμπληρώστε 7-9 ώρες 
ύπνου κάθε βράδυ και κοι-
μηθείτε ανάσκελα.

ΣΩΣτη ΣτΑΣη ΥπνόΥ: Αν το κεφάλι σας είναι 
λίγο πιο ψηλά από την καρδιά σας, το αίμα και τα 
υγρά κυκλοφορούν ελεύθερα στο πρόσωπό σας 
και δεν συσσωρεύονται στα μάτια. 

η2ό: Σιγουρευτείτε ότι πίνετε αρκετό νερό στη 
διάρκεια της ημέρας. Όταν είμαστε αφυδατωμένοι, 
το σώμα συγκρατεί υγρά, δημιουργώντας πρήξιμο. 
Επιπλέον, το νερό απομακρύνει από τον οργανισμό 
το περίσσιο αλάτι, ωφελώντας κατ’ επέκταση και 
την καρδιά. Οι επιστήμονες συνιστούν να κατανα-
λώνουμε καθημερινά 2,7 λίτρα, μέσω ποτών και 

ομορφια ΠΡΟΣΩΠΟ

πλούσιων σε νερό τροφίμων, 
όπως η ντομάτα, το μαρούλι, 
το μπρόκολο και το αγγούρι.

Στεγνό ΒόΥρτΣΙΣμΑ: 
Αν ξυπνήσατε πρησμένη, κάντε 
με ένα στεγνό βουρτσάκι μασάζ 
κάτω από τα μάτια, για 3 λεπτά, 
με απαλές (πολύ απαλές) κινή-

σεις προς τα πάνω. Χρησιμοποι-
ήστε ένα μαλακό βουρτσάκι για το πρόσωπο, καθώς 
τα βουρτσάκια για το σώμα δεν είναι κατάλληλα για 
την ευαίσθητη αυτή περιοχή. Μπορείτε να υιοθε-
τήσετε την τακτική αυτή πριν από τον ύπνο, για να 
προλάβετε τη συσσώρευση υγρών στην περιοχή. 

ό μΑγΙΚόΣ νεφρΙτηΣ: Ο Δυτικός άνθρωπος όλο 
και περισσότερο ανακαλύπτει τις ευεγερτικές ιδιό-
τητες του ρόλερ από νεφρίτη. Μοιάζει με μίνι πινέλο 
βαψίματος, αλλά είναι από ορυκτό (θα το βρείτε σε 
καταστήματα με βιολογικά είδη) και η χρήση του είναι 
όμοια με αυτή του στεγνού βουρτσίσματος. Ο νεφρί-
της αυξάνει την κυκλοφορία του λεμφικού και του 

Ο ήλιος δεν 
κάνει χάρες ούτε 
τον χειμώνα. Οι 
βλαβερές ακτίνες UV 
καραδοκούν ακόμη και 
μέσα από τα σύννεφα 
και ελαττώνουν το 
φυσικό κολλαγόνο 
και την ελαστίνη, 
κάνοντας τους 
μαύρους κύκλους και 
το πρήξιμο ακόμη πιο 
εμφανή. Τον χειμώνα 
δεν παραλείπουμε το 
αντηλιακό προσώπου, 
ούτε τα γυαλιά μας.

Η απαραίτητη 
προστασία

αιματικού συστήματος, μειώνει το πρήξιμο, την ερυ-
θρότητα και τις ρυτίδες, σταθεροποιεί το περίγραμμα 
του προσώπου και δίνει λάμψη στην επιδερμίδα.

ΒόρεΙόΣ πόλόΣ: Μετά το βούρτσισμα, εκμε-
ταλλευτείτε τις κρύες κομπρέσες: Δύο φέτες κρύο 
αγγούρι για 15 λεπτά, δύο φακελάκια χαμομηλιού 
που θα έχετε αφήσει στο ψυγείο, δύο παγωμένα 
κουτάλια ή μια κρύα μάσκα προσώπου μειώνουν 
το πρήξιμο.
 
Τα θαυματουργά προϊόντα
Σιχαίνεστε τις σακούλες κάτω από τα μάτια; Αναζη-
τήστε μια κρέμα με υαλουρονικό οξύ, ένα συστα-
τικό που συνδυάζεται με το νερό, για να ενισχύ-
σετε την παραγωγή ελαστίνης και να προκαλέσετε 
σύσφιγξη με τη συχνή χρήση. Προϊόντα με πεπτίδια, 
αμινοξέα, συνένζυμο Q10 και ρετινόλη είναι επίσης 
ιδανικά. Υποφέρετε από συχνό πρήξιμο; Κατάλληλα 
προϊόντα είναι εκείνα που περιέχουν φλαβονοειδή 
και καφεΐνη, η οποία συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία. 

Οι μαύροι κύκλοι κάνουν τη ζωή σας δύσκολη; 
Επιλέξτε μια κρέμα ματιών με βιταμίνη C ή Κ, φλα-
βονοειδές Chrysin, λευκό κρίνο, ρούσκο ή εσκίνη. Για 
2 σε 1 αποτέλεσμα, υπάρχουν κρέμες για το πρή-
ξιμο με χρώμα, που λειτουργούν και ως κονσίλερ.
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Περίπου 33% των γυναικών άνω των 18 ετών 
και 10% των ανδρών άνω των 40 βάφουν τα 
μαλλιά τους. συγκεντρώσαμε για εσάς τα πιο 
χρήσιμα tips για όμορφα, λαμπερά μαλλιά.

Από τη ΓΙΩτΑ ΛόΥΚΑ

Προετοιμασία πριν από τη βαφή
 ● Αν τα μαλλιά σας είναι ταλαιπωρημένα, πριν από 
τη βαφή κάντε για ένα διάστημα μάσκες, για ενυ-
δάτωση και αναδόμηση.

 ● Τριμάρετε στο κομμωτήριο τις ξηρές άκρες των 
μαλλιών, καθώς απορροφούν περισσότερο 
χρώμα από το υπόλοιπο σώμα της τρίχας.

 ● Το σαμπουάν «εκκαθάρισης» (clarifying) 
απομακρύνει τις τοξίνες του περιβάλ-
λοντος, τα καυσαέρια και τη συσσω-
ρευμένη βρομιά. Μην το χρησιμοποιή-
σετε μετά τη βαφή, καθώς τα δραστικά 
καθαριστικά που περιέχει επηρεάζουν 
το χρώμα. Ιδανικά, εφαρμόστε το δύο 
μέρες πριν και μη λουστείτε ξανά, μέχρι 
να βάψετε τα μαλλιά σας.

 ● Κάντε το τεστ ευαισθησίας 2 μέρες πριν από 
τη βαφή, για να τσεκάρετε ότι δεν σας προκαλεί 
αλλεργική αντίδραση.

 ● Διαβάστε τη συσκευασία της βαφής που αγορά-
ζετε ή, αν βάφετε τα μαλλιά σας στο κομμωτήριο, 
ρωτήστε τον κομμωτή σας για τα συστατικά που 
περιέχει. Μια βαφή με φυσικά έλαια θα διατηρήσει 

Bαμμένα 
μαλλιά: 
25 πολύτιμες 
συμβουλές

περισσότερο την υγρασία της τρίχας. Και φυσικά, 
επιλέγετε βαφές χωρίς αμμωνία και PPD. 

 ● Αποφύγετε να κάνετε άλλες δραστικές τεχνικές 
στα μαλλιά (ισιωτική, ανταύγειες, περμανάντ) την 
ίδια μέρα που τα βάφετε.

 ● Μη βάφετε τα μαλλιά σας συχνότερα από κάθε 
6-8 εβδομάδες. Υπάρχουν προϊόντα (σπρέι, κον-
σίλερ, μάσκαρα) για να καλύπτετε τις ρίζες στο 
ενδιάμεσο.

 ● Μην πηγαίνετε στα... άκρα. Οι μαύρες βαφές περι-
έχουν συνήθως τα υψηλότερα επίπεδα τοξικών 
χημικών ουσιών, ενώ οι ξανθές το περισσότερο 
υπεροξείδιο. 

Βαφή στο σπίτι
 ● Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της βαφής, 
σιγουρευτείτε ότι η θερμοκρασία δωματίου 
δεν είναι χαμηλότερη από 20oC.

 ● Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες της 
συσκευασίας και φοράτε πάντα γάντια.

 ● Xωρίστε τα μαλλιά σας σε 4 μέρη, για 
να εφαρμόσετε καλύτερα τη βαφή. Μη 

βάφετε ποτέ τα φρύδια ή τις βλεφαρίδες.

Mετά τη βαφή
 ● Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες πριν ξανα-

λούσετε τα μαλλιά σας, ώστε να δώσετε στη βαφή 
χρόνο για να σταθεροποιηθεί στην τρίχα. 

 ● Γενικά, για να μην ξεθωριάσει το χρώμα, μη λού-
ζετε τα μαλλιά σας συχνότερα από κάθε δεύτερη 
ημέρα. Για τον ίδιο λόγο, ξεβγάζετε τα μαλλιά με 
μέτρο.  

Διατροφή και συμπληρώματα
Οι τροφές που καταναλώνετε επηρεάζουν την υγεία και την όψη των 
μαλλιών σας. Προτιμήστε τρόφιμα που περιέχουν πρωτεΐνη πλούσια σε 
σίδηρο (άπαχο κρέας, ψάρια, τυριά με χαμηλά λιπαρά, ασπράδια αυγών, 
σπανάκι και σόγια), καθώς θρέφουν το τριχωτό της κεφαλής και δημι-
ουργούν κερατίνη, την πρωτεΐνη που ενισχύει τα μαλλιά, βελτιώνει την 

υφή της τρίχας και διεγείρει την ανάπτυξή της.   
Όταν η διατροφή δεν τα καταφέρνει, η λήψη συμπληρω-

μάτων μπορεί να βοηθήσει ώστε τα μαλλιά να παρα-
μείνουν υγιή και δυνατά. Η βιταμίνη C διατηρεί τα 

υγιή αιμοφόρα αγγεία στο τριχωτό και ενισχύει 
την απορρόφηση του σιδήρου από τις φυτικές 

πρωτεΐνες. Η βιοτίνη (βρίσκεται στον σολομό, 
τα καρότα, τους κρόκους και τις σαρδέλες) 

ενισχύει τα αδύναμα μαλλιά και βελτιώνει 
την υφή της τρίχας.

Ποια 
συστατικά
να αποφύγετε

PPD (βρίσκεται στις 
περισσότερες βαφές, 
παρόλο που αποτελεί 
την κύρια αιτία αλλερ-
γιών σε αυτές), Αμμω-
νία (χρησιμοποιεί-
ται για να ανοίξουν τα 
λέπια της τρίχας και να 
εισχωρήσει η βαφή, 
όμως επιβαρύνει το 
αναπνευστικό σύστημα 
και έχει συνδεθεί με 
δερματίτιδα στα χέρια, 
τους καρπούς και τους 
βραχίονες), Ρεσορ-
κινόλη, όινόπνευμα 
(μπορεί να προκαλέ-
σει ερεθισμό στο τρι-
χωτό της κεφαλής), 
προπυλενογλυκόλη, 
Parabens, Υπεροξεί-
διο του υδρογόνου 
(ύποπτο για απώλεια 
μαλλιών), Μονοαιθα-
νολαμίνη και Φθαλι-
κές ενώσεις.

 ● Επειδή τα μαλλιά που έχουν υποστεί επεξεργασία 
με χρώμα έχουν διαφορετική χημεία από τα άβαφα, 
θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εξειδικευμένα 
προϊόντα. Τα σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά είναι 
σχεδιασμένα να ενισχύουν την υγεία των μαλλιών 
που μόλις έχουν υποστεί βαφή, ενώ conditioner 
με έλαια, όπως monoi ή αργκάν, δημιουργούν ένα 
προστατευτικό φράγμα στο χρώμα.  

 ● Μια λύση είναι το σαμπουάν που δεν απαιτεί νερό 
(Dry shampoo). Απλώς ψεκάζετε τις ρίζες από από-
σταση 30 εκατοστών και περιμένετε δύο λεπτά για 
να απορροφήσει το σμήγμα. Στη συνέχεια απομα-
κρύνετε το σαμπουάν με το χτένισμα ή το πιστολάκι.

 ● Κατεβάστε τη θερμοκρασία του νερού όταν λού-
ζετε βαμμένα μαλλιά, καθώς το καυτό νερό ανοίγει 
τον θύλακα της τρίχας, επιτρέποντας στα μόρια της 
χρωστικής να διαφύγουν. 

 ● Κάθε τόσο παραλείπετε το σαμπουάν και χρησιμο-
ποιείτε μόνο conditioner, γιατί το σαμπουάν απο-
μακρύνει το χρώμα πιο πολύ από ό,τι το μαλακτικό. 

 ● Αναζητήστε ένα σαμπουάν χωρίς θειικό άλας, που 
μπορεί να απογυμνώσει την τρίχα από την υγρασία 
της, με αποτέλεσμα το ξεθώριασμα του χρώματος.

 ● Ακόμη κι αν τα μαλλιά σας δείχνουν υγιή, 
εφαρμόστε κρέμα στις άκρες, δηλαδή στην 

πιο ταλαιπωρημένη περιοχή, ξεκινώντας από 
τα αυτιά και δουλεύοντας προς τα κάτω. 

 ● Δύο φορές τον μήνα κάνετε ειδικές μάσκες 
που προστατεύουν την τρίχα από την οξείδωση 
και μειώνουν τη φθορά του κεράτινου περιβλήμα-
τός της, διατηρώντας την επιφάνειά του πιο υγιή. 
Εφαρμόστε τη μάσκα σε βρεγμένα μαλλιά και χτε-
νίστε τα από τις ρίζες μέχρι τις άκρες. Τυλίξτε τα 
σε μια μαλακή πετσέτα και αφήστε τη μάσκα να 
δράσει για 30 λεπτά. 

 ● Στα φαρμακεία θα βρείτε ειδικά προϊόντα Rinse, 
που χρησιμοποιούνται στο τελευταίο ξέβγαλμα και 
δίνουν λάμψη στα βαμμένα μαλλιά.

 ● Ταλαιπωρείτε όσο το δυνατόν λιγότερο τα μαλλιά 
σας με θερμότητα. Αν μπορείτε, αφήστε τα να στε-
γνώσουν φυσικά και αποφύγετε το πιστολάκι και το 
ηλεκτρικό ψαλίδι. Αν το πιστολάκι είναι απαραίτητο, 
βάλτε το στη χαμηλότερη θερμοκρασία. 

 ● Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό ψαλίδι, βεβαιωθείτε ότι 
τα μαλλιά σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα ακου-
μπήσει το θερμό σίδερο, για να μην τα «κάψετε» 
εκ των έσω. Προετοιμάστε τα μαλλιά σας με ένα 
ενισχυτικό μαλακτικό προϊόν και τελειώστε με ένα 
προστατευτικό σπρέι. 

 ● Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο χωρίς να έχετε 
προστατεύσει τα μαλλιά με καπέλο ή προϊόντα με 
δείκτη προστασίας SPF.

 ● Αποφύγετε το χλώριο (π.χ. να μπείτε σε πισίνα χωρίς 
σκουφάκι), καθώς είναι δραστικό στοιχείο αποχρω-
ματισμού και οξειδώνει πρασινίζοντας τα μαλλιά.

ομορφια ΜΑΛΛΙΑ

Τα κόκκινα

Η κόκκινη βαφή τείνει να ξεθωριάζει 

πιο γρήγορα, καθώς έχει τα μεγαλύτερου 

μεγέθους μόρια, που διεισδύουν πιο δύσκολα 

μέσα στην τρίχα, και έτσι αποδομούνται ταχύ-

τερα. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια βαφή 

που μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα χρώματος 

υψηλής ευκρίνειας με ελάχιστο στρες 

στην ίνα της τρίχας.
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ομορφια σωμα

Το ντεκολτέ τραβά τα βλέμματα, 
ακόμη και ασυναίσθητα. επειδή 
όμως είναι πολύ ευαίσθητο, απαιτεί 
την έξτρα φροντίδα μας.

Από τη ΒΙΚΥ ΖΩη

Η περιοχή του ντεκολτέ είναι για τους δερματο-
λόγους η πιο «δύσκολη», καθώς η επιδερμίδα εκεί 
είναι πολύ λεπτή και μόνιμα σχεδόν εκτεθειμένη, 
ενώ δεν έχει την ίδια ικανότητα ανάπλασης, 
όπως άλλα σημεία του σώματος. Την ευεξία 
του ντεκολτέ μάχονται η ηλικία, ο τρόπος 
ζωής μας, ο ήλιος και η βαρύτητα.

Η περιποίηση
Είναι απαραίτητο να φροντίζετε το ντεκολτέ σας 
όπως και το πρόσωπό σας. Ο απαλός καθημερι-
νός καθαρισμός, η πλούσια ενυδατική κρέμα και το 
σέρουμ επανόρθωσης είναι απαραίτητα εργαλεία. 
Συγχρόνως, θυμηθείτε να είστε «απαλές» με την 
περιοχή, χρησιμοποιώντας ήπια καθαριστικά και 
φυσικά απολεπιστικά, χωρίς μικροπλαστικά (αλλά 
όχι πάνω από δύο φορές την εβδομάδα). Καθώς με 
τα χρόνια το κολλαγόνο και η ελαστίνη μειώνονται, 
επιτρέποντας να εμφανιστούν μικρές ρυτίδες, είναι 
καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε αντιρυτιδική κρέμα και 
στο ντεκολτέ. 

VΤο
της νίκης
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Σύντομα χλιαρά ντους
Αποφεύγετε το καυτό ντους, γιατί, παρότι είναι χαλα-
ρωτικό, αφαιρεί από την επιδερμίδα τα φυσικά έλαια 
και το σμήγμα, που τη διατηρούν ενυδατωμένη. Για 
να προστατεύσετε το ντεκολτέ, προτιμήστε το χλιιαρό 
ντους των 7 έως μάξιμουμ 10 λεπτών. Και, επειδή 
η επιδερμίδα στη συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ 
ευαίσθητη, ταμπονάρετε με την πετσέτα μετά το μπά-
νιο, αντί να την τρίβετε.  

Προσοχή στον ύπνο
Προσπαθήστε να κοιμάστε ανάσκελα, πάντως όχι στο 
πλάι, καθώς το βάρος του στήθους «τσαλακώνει» την 
περιοχή. Τα σατέν σεντόνια επίσης προλαμβάνουν την 
ταλαιπωρία που προκαλεί η τριβή από ένα σκληρό 
ύφασμα πάνω στην περιοχή. 

Μια νέα τεχνική που προτείνεται είναι τα ειδικά 
αυτοκόλλητα για τον ύπνο, τα οποία κρατούν την επι-
δερμίδα τεντωμένη και προστατεύουν από το «τσα-
λάκωμα» που προκαλεί το βάρος του στήθους, ειδικά 
όταν κοιμόμαστε στο πλάι. Επιπλέον, περιέχουν σιλι-
κόνη, ενισχύοντας την παραγωγή του κολλαγόνου. 

Σωστή στάση
Στη σημερινή εποχή, που όλοι είμαστε σκυμμένοι 

ομορφια σωμα

πάνω από τις οθόνες μεγάλο μέρος της ημέρας, μοιά-
ζει αδύνατο να καταφέρουμε να έχουμε σωστή στάση 
σώματος. Όμως, το «κούρνιασμα» των ώμων είναι 
ό,τι χειρότερο για το ντεκολτέ μας, καθώς προκαλεί 
«τσαλάκωμα» της επιδερμίδας και δημιουργία λεπτών 
γραμμών. Σταθείτε ίσια, με τους ώμους πίσω και 
χαμηλά, και το πιγούνι ψηλά! 

Αντηλιακό
Καθώς το ντεκολτέ είναι ίσως η πιο ευαίσθητη περι-
οχή του σώματος, μην παραλείπετε να εφαρμόζετε 
αντηλιακό πριν φύγετε από το σπίτι, ακόμη κι αν ο 
ήλιος δεν είναι καυτός. Ό,τι κάνετε για το πρόσωπό 
σας, κάντε το ίδιο, και με ακόμη μεγαλύτερη σύνεση, 
για το ντεκολτέ σας. 

Φυσικά, σύμμαχοι της καλής κατάστασης του ντεκολτέ 
μας είναι η άσκηση, οι 8 ώρες ύπνου (η έλλειψή του 
προκαλεί μικροφλεγμονές σε όλα τα όργανα, συμπε-
ριλαμβανομένου του δέρματος), η ενυδάτωση με 8 
ποτήρια νερό την ημέρα, η πλούσια σε μέταλλα και 
βιταμίνες διατροφή (σούπερ ευεγερτικά για την επι-
δερμίδα είναι το αβοκάντο, τα αμύγδαλα και τα ακτι-
νίδια), ο περιορισμός των αλκοολούχων ποτών και η 
διακοπή του καπνίσματος.

Η Aloe Vera είναι ένας αποτελεσματικός, 
φθηνός φυσικός σύμμαχος και ισχυρό 
προληπτικό μέτρο στη μάχη κατά των 
ρυτίδων του ντεκολτέ. Αυξάνει την 
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, η 
οποία επιβραδύνει τα σημάδια γήρανσης 
και βελτιώνει την εμφάνιση του 
γηρασμένου δέρματος, περιέχει ισχυρά 
αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τις 
ελεύθερες ρίζες και «σφραγίζει» τη 
φυσική υγρασία της επιδερμίδας. 
Παράλληλα, το ρετινοϊκό οξύ ωθεί 
τα κύτταρα της επιδερμίδας να 
αναγεννηθούν ταχύτερα (φυσιολογικά 
αναγεννιούνται κάθε 27 ημέρες), με 
αποτέλεσμα επιδερμίδα με πιο σφριγηλή 
και νεανική όψη. Οι κρέμες με ρετινοϊκό 
οξύ εξουδετερώνουν επίσης την 
επίδραση των ελεύθερων ριζών και είναι 
ιδανικές για την ευάλωτη περιοχή 
του ντεκολτέ.

H θαυματουργή 
Αloe Vera και κρέμες 
με ρετινοϊκό οξύ

μια νέα τεχνική 
που προτείνεται 
είναι τα ειδικά 
αυτοκόλλητα 
για τον ύπνο, τα 
οποία κρατούν 
την επιδερμίδα 
τεντωμένη.
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1. Χωρίστρα στη μέση 
Είτε τα μαλλιά είναι κάτω είτε είναι πιασμένα 
κότσο (όλο και περισσότερο βλέπουμε αυτό το 
απλό πιάσιμο), η χωρίστρα βρίσκεται στη μέση, 
για να αναδείξει ένα καθαρό, φωτεινό πρόσωπο, 
που στολίζεται από κατακόκκινα χείλη. Εκτός 
από σικ, είναι και πολύ βολικό για τις μέρες που 
δεν προλαβαίνετε να πάρετε ανάσα ανάμεσα σε 
μελομακάρονα και επισκέψεις. 

Από τη ΒΙΚΥ ΖΩη

Xωρίστρα στη μέση, τιάρες, 
χρυσοκόκκινο, ποπ νύχια.

ομορφια ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

4. Ποπ νύχια
Τα τελευταία χρόνια 
τα νύχια είναι καμβάς 
για μικρά έργα τέχνης. 
Αν δεν θέλετε πολλά 
στρας και στολίδια, 
υιοθετήστε μία από τις 
βασικές τάσεις που τα 
θέλει σε ποπ χρώματα, 
με γεωμετρικές 
λεπτομέρειες σε 
άλλη απόχρωση. 
Στην πραγματικότητα, 
τα δίχρωμα νύχια 
που έχουν άλλη 
απόχρωση στη βάση 
τους προέρχονται 
από κάποια τολμηρά 
κορίτσια των ’50s. 
Ιδανικό σχήμα 
παραμένει το 
αμυγδαλωτό.  

3. Χρυσοκόκκινο 
smokey

Ποιος είπε ότι το smokey 
πρέπει να είναι σκούρο; 
Όταν δεν έχετε κοιμηθεί 
οκτώ ώρες, οι σκούροι τόνοι 
ενδέχεται να επιβαρύνουν 
το κουρασμένο σας βλέμμα. 
Οι ανοιχτόχρωμες σκιές, 
έξυπνα συνδυασμένες, 
δίνουν τη λύση. Κόκκινο, 
χρυσό και κοραλλί είναι τα 
χρώματα που «ανοίγουν» το 
βλέμμα και δεν αποσπούν 
την προσοχή από το πολύ 
ωραίο σας φόρεμα. 

2. Μοναρχία στα μαλλιά
Οι τιάρες δεν είναι μόνο για τις πριγκίπισσες. Οι σχεδιαστές 
ανεβάζουν στην πασαρέλα κορίτσια φορτωμένα με πέτρες, 
μηνύματα και λάμψη, όμως υπάρχουν και λιγότερο κραυγαλέες 
εκδοχές – τιάρες που είναι απλώς η εξέλιξη της στέκας.

Beauty trendsX̄ mas 2018
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ομορφια προτασεισ δωρων

Δώρα κάτω από το δέντρο για εμάς 
και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

1LIERAC, Lierac Homme 
Anti-Rides.
Για τους άνδρες που 

προσέχουν την επιδερμίδα τους, 
λεπτόρρευστη αντιρυτιδική 
κρέμα προσώπου με βιταμίνες 
και υψηλή συγκέντρωση σε 
αναδομητικά συστατικά, που 
ενεργοποιεί την παραγωγή του 
κολλαγόνου, μειώνοντας ορατά 
τα σημάδια του χρόνου (λεπτές 
γραμμές και ρυτίδες). Λεία και 
τέλεια ενυδατωμένη, η επιδερμίδα 
ανακτά την ελαστικότητα και τη 
σφριγηλότητά της. 

2 JOWAÉ, Huile sèche 
nourrissante – ξηρό λάδι 
για τα μαλλιά και το σώμα.

Ξηρό θρεπτικό λάδι με έλαιο 
καμέλιας και αντιοξειδωτικές 
φωτοφαινόλες, για το σώμα και τα 
μαλλιά. Ιδανικό για τις ξηρές και 
τις ευαίσθητες επιδερμίδες, καθώς 
το 99% των συστατικών του είναι 
φυσικής προέλευσης. Θρέφει 
και ανακουφίζει την επιδερμίδα, 
κάνοντάς την πιο ελαστική και 
απαλή. Εφαρμόστε πρωί και βράδυ 
στο σώμα. Επειδή αυτό το λάδι 
είναι ιδανικό και για τα μαλλιά, 
εφαρμόστε το στις άκρες τους 
όσο συχνά χρειάζεται (1 με 3 
φορές την εβδομάδα).

3 VICHY, Minéral 89. 
Το καθημερινό booster 
προσώπου που χαρίζει 

ενυδάτωση, τόνωση και 
ενδυνάμωση στην επιδερμίδα. 
Εφαρμόζεται καθημερινά αμέσως 
μετά τον καθαρισμό και ενισχύει 
τη λειτουργία του φραγμού 
προστασίας της επιδερμίδας, 
κάνοντάς την πιο δυνατή απέναντι 
στις εξωτερικές επιθέσεις. 
Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες.

 

4 APIVITA, Φυσικό κερί 
με Κερί μελισσών & 
Πορτοκάλι.

Το τέλειο δώρο για κάθε σπίτι: 
φυσικό κερί «Royal Honey» 
με άρωμα μακράς διαρκείας 
(περισσότερο από 50 ώρε ς), από 
αιθέρια έλαια, που αναζωογονεί, 
τονώνει τις αισθήσεις και 
προσφέρει μια πολυτελή αίσθηση 
χαλάρωσης, χάρη στις μοναδικές 
ιδιότητες της αρωματοθεραπείας. 
Τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού, 
κέδρου και γαρίφαλου κατακλύζουν 
την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας 
μια ζεστή και τονωτική ατμόσφαιρα. 
Τα κεριά Apivita είναι από 100% 
φυσικό κερί (κερί μέλισσας, 
σόγιας και ελαιοκράμβης), χωρίς 
πετρελαιοπαράγωγα και παραφίνη, 
και διαθέτουν βαμβακερό 
φιτίλι (χωρίς μόλυβδο), για να 
εξασφαλίζουν καθαρή καύση, 
χωρίς παραγωγή μαύρου καπνού. 
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5L’ORÉAL Paris, Ιsabel 
Marant, Παλέτα Σκιών.
Επειδή οι γιορτές απαιτούν 

το τέλειο smoky, η L’Oréal Paris 
ενώνει τις δυνάμεις της με τη 
Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Isabel 
Marant, μετουσιώνοντας το 
casual chic, που χαρακτηρίζει την 
αισθητική της σχεδιάστριας, στα 
πιο περιζήτητα make up essentials. 
Αυτή η παλέτα σκιών διαθέτει 
δύο αποχρώσεις για το πιο βαθύ 
smoky look: απαλό πράσινο και ματ 
μαύρο. Με ένα πινέλο κατάλληλο 
για blending, εφαρμόστε τη ματ 
μαύρη σκιά στην εξωτερική γωνία 
του ματιού, «σβήνοντας» απαλά 
προς το κέντρο. Στη συνέχεια, 
με την πράσινη σκιά φωτίστε την 
εσωτερική γωνία, «σβήνοντας» 
προς την κόγχη και ενώνοντας 
τις δύο αποχρώσεις.

6FREzYdERM, Revitalizing 
Serum 30 ml.
Ορός με αντιγηραντική 

και αναζωογονητική δράση για 
κάθε τύπο επιδερμίδας και κάθε 
ηλικία. Τα ενεργά συστατικά του 
οξυγονώνουν τα κύτταρα της 
επιδερμίδας και αυξάνουν την 
ελαστικότητά της, ενώ μειώνουν 
τις ρυτίδες και ενισχύουν τα 
αποτελέσματα της κρέμας ημέρας 
ή νύχτας. 

7 VERSION,  
Bio Peptide Serum.
Για το τέλειο δώρο στον 

εαυτό σας ή τους αγαπημένους 
σας, η Version έχει τη λύση. To 
Bio Peptide Serum, σε μορφή 
φαρμακευτικής αμπούλας 
για εντατική θεραπεία ενός 
μήνα (booster), έχει άμεσα 
αποτελέσματα lifting από τα πρώτα 
λεπτά εφαρμογής: Προσφέρει 
βαθιά ενυδάτωση και αναδόμηση, 
επαναφέρει το περίγραμμα του 
προσώπου, μειώνει τις ρυτίδες και 
τη χαλάρωση, και δημιουργεί ένα 
αόρατο φιλμ, δίνοντας άμεσο φλας. 
Αγοράζοντας τη συσκευασία με τις 
15 αμπούλες για θεραπεία ενός 
μήνα, παίρνετε δώρο την Peptide 
Face Cream, εμπλουτισμένη με 
πεπτίδια, και ένα βραδινό τσαντάκι, 
για να είστε έτοιμες για κάθε 
πρό(σ)κληση!

8CASTALIA, Chronoderm 
Vitamine C 10%.
Ορός εντατικής 

αντιγηραντικής φροντίδας 
και λάμψης για το πρόσωπο, 
τον λαιμό και το ντεκολτέ, με 
καθαρή και σταθερή βιταμίνη 
C 10%. Αυξάνει την παραγωγή 
κολλαγόνου και ελαστίνης, 
αναπλάθει και προσφέρει άμεση 
λάμψη, καθώς και αντιγηραντική 
και αντιοξειδωτική προστασία. 
Η πρωτότυπη συσκευασία 
αποτελείται από 14 φιαλίδια των 
5 ml, για απελευθέρωση της 
βιταμίνης C και προετοιμασία του 
ορού στη στιγμή. Από την Castalia. 
Συνιστάται από δερματολόγους. 

8
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Στα ιστορικά
Ιωάννινα.
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WHAT’S neW
Τα νέα προϊόντα
της αγοράς.

σΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
H φαρμακοποιός Μαρία-Δέσποινα 
Παπαφίλη του Δικτύου Pharma 
PLUS στην Κόρινθο.

44

Τα φαρμακεία του 
Δικτύου Pharma PLUS 
φροντίζουν για τα πιο…
Μαγικά σας Χριστούγεννα!

Έφθασε και φέτος η στιγμή να μπούμε 
σε γιορτινή διάθεση, να βάλουμε για λίγο 
στην άκρη τις καθημερινές μας έγνοιες και 
να αισθανθούμε και πάλι παιδιά! Τα Χρι-
στούγεννα…, η πλέον εορταστική εποχή του 
χρόνου, είναι εδώ, έτοιμη να μας γεμίσει 
αγάπη, θαλπωρή, αισιοδοξία, ευτυχισμένες 
οικογενειακές στιγμές και πολλά χαμόγελα! 

Περνώντας από μια βιτρίνα φαρμακείου 
Pharma PLUS, μη διστάσετε να… ανεβείτε 
στo κλασικό, αλλά πάντα διαχρονικό παι-
δικό παιχνίδι καρουζέλ… και να οδηγηθείτε 
σε έναν κόσμο αναρίθμητων προσφορών! 

Επισκεφθείτε το φαρμακείο Pharma PLUS 
που σας εξυπηρετεί και αφεθείτε στη μαγεία 
των γιορτών με τις πιο πρωτοποριακές και 
ελκυστικές προσφορές της μεγάλης Χρι-
στουγεννιάτικης ενέργειας!

Πραγματοποιώντας αγορές από 20 ευρώ 
και άνω με την κάρτα σας +plus card, απο-
κτάτε αυτόματα 5 δωροεπιταγές συνολικής 
αξίας 31 ευρώ! Μπορείτε να εξαργυρώσετε 
τις δωροεπιταγές σας αποκτώντας προϊό-
ντα από τις βασικότερες κατηγορίες (αντι-
γήρανση, ενυδάτωση, καθαρισμός, περιποί-
ηση μαλλιών/σώματος, βρεφική φροντίδα, 

συμπληρώματα διατροφής κ.ά.) των μεγα-
λύτερων εταιρειών του χώρου. Επωφελη-
θείτε και φέτος από τις μεγάλες προσφορές 
του Δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS και 
κάντε ξεχωριστά δώρα στον εαυτό σας και 
τους αγαπημένους σας!

Πριν ξεκινήσετε για τα γιορτινά σας 
ψώνια, θυμηθείτε ότι στα φαρμακεία του 
Δικτύου Pharma PLUS κερδίζετε σε κάθε 
σας αγορά! Αποκτήστε όλα τα προϊόντα 
ευεξίας και ομορφιάς που χρειάζεστε, για 
να υποδεχθείτε τη νέα χρονιά υγιείς, λαμπε-
ροί και, κυρίως, μαγικά κερδισμένοι!
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Τι κάνει τη δουλειά σας πιο εύκολη και τι πιο 
δύσκολη;
Αναμφίβολα, οι μεταβαλλόμενες και ασταθείς κοι-
νωνικο-οικονομικές συνθήκες δημιουργούν αίσθημα 
αβεβαιότητας, που δυσκολεύει το έργο μας. Ωστόσο, η 
ένταξη σε ένα δίκτυο φαρμακείων δημιουργεί αίσθημα 
ασφάλειας και βοηθά να προσφέρουμε προσιτές και 
αποτελεσματικές λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες 
μας, ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 

Έχετε δικαιωθεί που αποφασίσατε να ακολου-
θήσετε το επάγγελμα του φαρμακοποιού;
Η δικαίωση είναι καθημερινή. Κάθε φορά που κερδί-
ζεις την αναγνώριση των πελατών σου και λαμβάνεις 
το «ευχαριστώ» τους, γιατί οι προτάσεις σου έδω-
σαν λύση σε κάποιο πρόβλημά τους, κάνοντάς τους 
να αισθανθούν καλύτερα, δικαιώνεσαι.

Τι θα θέλατε να ξέρουν οι πελάτες σας;
Οι πελάτες μας πρέπει να γνωρίζουν ότι όλη η ομάδα 
του φαρμακείου είναι στη διάθεσή τους, πάντα πρό-
θυμη να τους εξυπηρετήσει, να λύσει τις όποιες απο-
ρίες τους και να συμβάλει όχι μόνο στην καλή υγεία 
τους, αλλά και στην καλή διάθεση και ψυχολογία τους, 
πράγμα που στις μέρες μας είναι εξίσου σημαντικό.

Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος του φαρμα-
κοποιού στην επαρχία;
Θεωρώ ότι είναι πιο ανθρώπινος. Σε μια μικρή και 
κλειστή κοινωνία οι σχέσεις είναι πιο προσωπικές, 
οι πελάτες νιώθουν τον φαρμακοποιό σαν έναν δικό 
τους άνθρωπο και μπορούν πιο εύκολα να του ανοι-
χθούν και να τον εμπιστευθούν.

Πώς ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στον χώρο;
Φροντίζω πάντα να διευρύνω το πεδίο των γνώ-
σεών μου με κάθε τρόπο. Eνημερώνομαι για τις εξε-
λίξεις στον κλάδο της υγείας, αλλά και για όλα τα 
νεότερα επιστημονικά επιτεύγματα, κυρίως μέσα από 

Φαρμακείο 
Μαρίας-Δέσποινας 
Παπαφίλη, 
Εθνικής Αντιστάσεως 81, 
Κόρινθος, 
τηλ.: 27410 80680.

Linked συνεντευξη

ΑΠό ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛόΥΚΑ

H φαρμακοποιός μαρία-δέσποινα 
Παπαφίλη, από την κόρινθο, μας μιλάει για 
τον ρόλο του φαρμακοποιού σήμερα.

«Με κάθε “ευχαριστώ”, 
δικαιώνεσαι»

Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο ρόλος του φαρ-
μακοποιού στη σχέση του με τον πελάτη;
Ο φαρμακοποιός δεν είναι απλώς ο έμπορος που θα 
πουλήσει ένα προϊόν στον πελάτη. Είναι ο επιστήμο-
νας υγείας που θα είναι δίπλα του συμβουλευτικά, 
καθοδηγητικά και υποστηρικτικά, αναπτύσσοντας μαζί 
του μια σχέση εμπιστοσύνης.

το διαδίκτυο, αλλά και παρακολουθώντας διάφορα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που πραγματο-
ποιούνται κατά καιρούς. Πιστεύω ότι η σωστή ενημέ-
ρωση είναι σημαντική, ώστε να μπορούμε να αντα-
ποκρινόμαστε πάντα στις ανάγκες της εποχής και των 
πελατών μας με τον πλέον αρτιότερο τρόπο.

Πόσο σημαντικό είναι το σωστό μάρκετινγκ 
στην ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Το σωστό μάρκετινγκ είναι το «κλειδί» για την ανά-
πτυξη μιας επιχείρησης, είναι αυτό που θα προσδώσει 

«Η *plus card 
αποτελεί όχι 
μόνο έναν τρόπο 
ανταμοιβής των 
πελατών για 
την εμπιστο-
σύνη τους, αλλά 
και ένα επιπλέον 
κίνητρο».

στο προϊόν αξία και θα γεννήσει στον πελάτη την 
επιθυμία να το αγοράσει. Στο κομμάτι αυτό ιδιαίτερα 
σημαντικές είναι οι προτάσεις των συνεργατών της 
Pharma PLUS, σχετικά με το στήσιμο των προϊόντων, 
την προβολή τους στον χώρο και την τοποθέτηση των 
κατάλληλων κάθε φορά δεικτών, που θα τονίσουν 
τις εκάστοτε προσφορές και θα ενημερώσουν τους 
πελάτες μας για τις εκπτωτικές ενέργειες. 

Τι προσδίδει στην επιχείρησή σας η *plus card;
Η *plus card είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την 
επιχείρηση. Αποτελεί όχι μόνο έναν τρόπο ανταμοι-
βής των πελατών για την εμπιστοσύνη τους, αλλά και 
ένα επιπλέον κίνητρο, καθώς δίνει στις αγορές τους 
αξία και κέρδος.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει όσον αφορά 
το φαρμακείο στη χώρα μας;
Θα πρέπει όλοι να φανούμε προνοητικοί και έτοι-
μοι να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, φροντίζοντας 
να κάνουμε τις ενέργειες εκείνες που απαιτού-
νται προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστι-
κοί. Παράλληλα, πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στον 
συμβουλευτικό μας ρόλο, παρέχοντας στον πελάτη 
όχι απλώς ένα προϊόν, αλλά και μια ολοκληρωμένη 
υπηρεσία υγείας. 
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Linked ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ένα βράδυ στην κατανάλωση τσίπουρου (συνήθως 
χωρίς γλυκάνισο), με εκπληκτικούς μεζέδες, που 
έρχονται δωρεάν. Οι λιχουδιές που θα δοκιμάσετε 
στα τοπικά εστιατόρια είναι κότσι με πρασοσέλινο, 
κουνέλι με γραβιέρα και ελιές, μπλατσαρία (πίτα με 
άγρια χόρτα), χοσμερί (τυρόπιτα με γιαούρτι), χέλι 
στην κεραμίδα. Και φυσικά, δοκιμάστε την τοπική 
μπίρα «Στάλα».

Επισκεφτείτε το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύ-
λου Βρέλλη, το σπουδαιότερο μουσείο κέρινων ομοιω-
μάτων στην Ελλάδα, και το σπήλαιο Περάματος, ηλι-
κίας 1,5 εκατ. χρόνων. Και μην ξεχνάτε ότι λίγο έξω 
από τα Ιωάννινα σας περιμένουν μαγευτικά τοπία: 
Δωδώνη, Λιγκιάδες, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, Ζίτσα.

Πριν φύγετε, αγοράστε χειροποίητα ζυμαρικά και 
τραχανά, τοπικά τυριά (βλάχικο, γαλοτύρι), γιαννιώτικο 
μπακλαβά (με ή χωρίς βούτυρο), έργα λαϊκής τέχνης 
(υπάρχει τεράστια παράδοση στην επεξεργασία του 
ασημιού), μαχαίρια, εκκλησιαστικά είδη κ.ά.

Αποκλείεται να 
μην αφιερώσετε 
ένα βράδυ στην 
κατανάλωση 
τσίπουρου.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

καταπράσινη φύση, πλακόστρωτοι 
δρόμοι, παλαιά αρχοντικά, 
αναρίθμητα αξιοθέατα.

Χτισμένη στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, σε υψό-
μετρο 500 μέτρων, η ιστορική αυτή πόλη συνδυά-
ζει τη μοναδική φύση για ειδυλλιακούς περιπάτους, 
την έντονη νυχτερινή ζωή μιας ζωντανής φοιτητού-
πολης, την πολυπολιτισμική γραφικότητα, τα μνη-
μεία μιας μακραίωνης ιστορίας, τα extreme sports 
(parapente, αναρρίχηση) και μια παραδοσιακή κου-
ζίνα που σκορπά συγκινήσεις.

Τα αξιοθέατα εδώ είναι αμέτρητα. Ξεκινήστε να 
γνωρίσετε τις ομορφιές των Ιωαννίνων, κάνοντας 
μια απολαυστική βόλτα, με νοικιασμένο ποδήλατο 
(3 έως και 6 ατόμων!), στον ποδηλατόδρομο γύρω 
από το παλιό κάστρο, στη βραχώδη χερσόνησο της 
λίμνης. Μέσα στο κάστρο σάς περιμένουν το Δημο-
τικό Εθνογραφικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο 
και το πιο ιστορικό καφέ του κάστρου, το «Ιτς Καλέ» 
(στην πλατεία Κατσαντώνη).

Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι όλα τα Ιωάννινα 
παρακολουθούν το Νησάκι της λίμνης με τα επικά 
μοναστήρια. Κάντε τη μικρή διαδρομή με το βαρκάκι 
και απολαύστε στις ταβέρνες βατραχοπόδαρα, καρα-
βίδες, καραβιδομακαρονάδα, χέλι, κυπρίνους κ.ά.

Πίσω στην πόλη, κάθε σοκάκι και πλατεία αντη-
χούν τη σπουδαία της παράδοση. Η παλαιά πόλη, με 
τα παραδοσιακά μαγαζάκια της και την αγορά της, 
σαγηνεύει, ενώ το ήσυχο ραχάτι στα μαγαζάκια στις 
όχθες γαληνεύει. Αποκλείεται να μην αφιερώσετε 

Εκτέλεση

Αλείψτε ένα μεγάλο ρηχό ταψί με 20 γρ. βούτυρο, 
προσθέστε 40 ml ελαιόλαδο και βάλτε το σε προ-
θερμασμένο φούρνο στους 250ºC να κάψει. Σε ένα 
μπολ ανακατέψτε το αλεύρι με το γάλα και 2 χτυ-
πημένα αυγά. Όταν το μείγμα γίνει χυλός, προσθέ-
στε 200 γρ. της φέτας και 30 ml λάδι (αν δεν είναι 
αρκετά χυλωμένο, αραιώστε με λίγο νερό). Απλώστε 
το μείγμα στο καυτό ταψί. Ρίξτε από πάνω 100 γρ. 
φέτα, 50 ml λάδι και 30 γρ. βούτυρο σε κομματάκια 
και, τέλος, ένα χτυπημένο αυγό. Ψήστε στους 200ºC 
για 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει.

Υλικά
400 γρ. αλεύρι

300 γρ. θρυμματισμένη 
φέτα

3 αυγά

220 ml γάλα

50 γρ. βούτυρο

120 ml ελαιόλαδο

Ζαγορίτικη αλευρόπιτα

Σερβίρεται 
ως κυρίως 

πιάτο, πρωινό ή 
μεζές, συνοδεία 

τσίπουρου. 

Στα ιστορικά 
Ιωάννινα
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Ο καλύτερος τρόπος να αντισταθούμε στις ιώσεις του χειμώνα 
(κρυολόγημα, γρίπη), αλλά και να αποφύγουμε άλλες, πολύ σοβα-
ρότερες ασθένειες, είναι να διατηρούμε το ανοσοποιητικό μας σε 
άριστη κατάσταση. To καλύτερο φυσικό φάρμακο για τον σκοπό 
αυτό είναι το μουρουνέλαιο Möller’s, το οποίο επιπλέον ενισχύει 
τη λειτουργία του καρδιαγγειακού και του νευρικού συστήμα-
τος, της όρασης, των αρθρώσεων και ολόκληρου του οργανι-
σμού. Διατίθεται σε καθαρό, υγρό μουρουνέλαιο (3 γεύσεις) και 
σε μείγμα μουρουνέλαιου/ιχθυέλαιου σε κάψουλες. Για τα παιδιά 
που δυσκολεύονται να πιουν μουρουνέλαιο, η λύση είναι τα ακα-
ταμάχητα ψαράκια-ζελεδάκια Möller’s.

Με το 80% της σύστασής του από ενεργή αλόη 
(το τζελ αλόης όπως βγαίνει από ένα φρεσκο-
κομμένο φύλλο), το Aloe Gel Concentrate προ-
σφέρει στο βέλτιστο τις καταπραϋντικές, αντιο-
ξειδωτικές και αναπλαστικές ιδιότητες του φυτού, 
και είναι αποτελεσματικό για ακμή, ψωρίαση, 
έρπητα, ξηροδερμία, δερματικές παθήσεις και 
ερεθισμούς. Η δράση του εμπλουτίζεται με προ-
βιταμίνη Β5 (πανθενόλη), που έχει ενυδατικές 
και μαλακτικές ιδιότητες, και με πολύτιμα εκχυ-
λίσματα σύμφυτου, μελισσόχορτου και πράσινου 
τσαγιού, που καταπραΰνουν και δροσίζουν επι-
πλέον την επιδερμίδα. Για τις δύσκολες δερμα-
τικές παθήσεις συνιστάται η συνδυαστική χρήση 
του Litinas Emergency Aloe Spray.

Οι βιταμίνες Wintervits είναι ιδανικές για 
φιλάσθενα άτομα και για όσους εκτίθενται 
ή εργάζονται σε περιβάλλον επιβαρυμένο 
με μικρόβια και ιούς, καθώς προσφέρουν 
ενισχυμένη δράση με φυσικά συστατικά: 
μανιτάρι Μαϊτάκε με τονωτικές ιδιότητες, 
βιταμίνη C, με αντιοξειδωτική δράση κατά 
των ελεύθερων ριζών, ψευδάργυρο για 
την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, 
πρόπολη με φυσικές αντιμικροβιακές 
ιδιότητες, ρουτίνη και κουερσετίνη, για 
την προστασία του ρινικού βλεννογόνου, 
και το βότανο αστράγαλο, που έχει ανο-
σοπροστατευτικές ιδιότητες και προσαρ-
μοσιογόνο δράση.

> ALOE GEL CONCENTRATE 
ΑΠΟ ΤΗ LITINAS

Όλη η δύναμη της αλόης

> EAU THERMALE AGE 
PROTECT ΑΠΟ ΤΗΝ URIAGE 

Προστασία από 
το Mπλε Φως
Καθώς γίνεται σαφές ότι ο εχθρός 
του αιώνα που απειλεί την υγεία και 
την ομορφιά μας είναι το «εκθεσί-
ωμα» (exposome), δηλαδή ο αγχω-
τικός τρόπος με τον οποίο ζούμε, οι 
κακές συνήθειες και η μεγαλύτερη 
έκθεση σε επιβλαβείς εξωτερικούς 
παράγοντες (ήλιος, καιρικές συνθή-
κες, ρύπανση κ.λπ.), οι επιστήμονες 
τώρα αναγνωρίζουν έναν νέο παρά-
γοντά του: το Μπλε Φως που παρά-
γεται από τον ήλιο, τους λαμπτήρες 
φθορισμού και τις οθόνες LED. Μελέ-
τες έδειξαν ότι το Μπλε Φως συν-
δέεται με την εμφάνιση νέων καφέ 
κηλίδων και την επιδείνωση των 
υπαρχουσών, ενώ μπορεί να προκα-
λέσει οξειδωτικό στρες στις κυτταρι-
κές δομές και να βλάψει τον επιδερ-
μικό φραγμό.
Η Uriage, έχοντας καθιερωθεί εδώ 
και 25 χρόνια ως ο ειδικός στην προ-
στασία του επιδερμικού φραγμού, 
πρωτοπορεί με τη σύνθεση της νέας 
σειράς αντιγήρανσης AGE PROTECT 
(7 κωδικοί), που προστατεύει την επι-
δερμίδα από το exposome και μπλο-
κάρει το Μπλε Φως, χάρη σε έναν 
συνδυασμό από φυτικά εκχυλίσματα, 
βιταμίνες και νάκρες μαργαριταριών.

> WINTERvITS ΑΠΟ ΤΗ HEALTHAId

Οι βιταμίνες του χειμώνα

Οι μασώμενες ταμπλέτες Zincovit-C, με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και 
πρόπολη, εκμεταλλεύονται τις ευεργετικές ιδιότητες της πρόπολης, 
για να τονώσουν την άμυνα του οργανισμού, ιδιαίτερα του ρινοφα-
ρυγγικού συστήματος. Κατάλληλες για παιδιά από 3 ετών και όσους 
έχουν δυσκαταποσία.

Serum σε μορφή φαρμακευτικής αμπούλας 
για εντατική θεραπεία ενός μήνα (booster) 
με τέσσερα ενεργά βιομιμητικά πεπτίδια 
που ρυθμίζουν τον «δείκτη γήρανσης» του 
δέρματος, Tightenyl για την αναγέννηση 
της επιδερμίδας και Easyliance® για άμεση 
σύσφιγξη. Οι ρυτίδες και η χαλάρωση μειώ-
νονται, ενώ το περίγραμμα του προσώπου 
επανέρχεται. Το Bio Peptide προσφέρει από 
τα πρώτα λεπτά εφαρμογής αποτέλεσμα 
lifting, που διαρκεί για τουλάχιστον 8 ώρες 
και δημιουργεί στο πρόσωπο ένα αόρατο 
φιλμ, δίνοντας άμεσο φλας.

Linked what’s new

Το Microlife Bluetooth PT 200 επι-
τρέπει την παρακολούθηση της θερ-
μοκρασίας του σώματος των παιδιών 
χωρίς να διαταράσσει τον ύπνο τους. 
Απλώς εφαρμόστε στο δέρμα του παι-
διού το ειδικό υποαλλεργικό επίθεμα, 
που πραγματοποιεί αυτόματα μέτρηση 
κάθε 5 δευτερόλεπτα και τη στέλνει 
απευθείας στο smartphone σας, μέσω 
Bluetooth για έως και 72 ώρες.

> BLUETOOTH PT 200 
ΑΠΟ ΤΗ MICROLIFE

Ασύρματο 
θερμόμετρο 
παιδιών

> ZINCOvIT-C ΑΠΟ ΤΗ HEALTHAId 

Για ισχυρό ανοσοποιητικό

> LAvILON LOTION ANTICHUTE & 
SHAMPOOING FORTIFIANT ΑΠΟ 
ΤΗΝ CASTALIA

Εντατική φροντίδα 
κατά της 
τριχόπτωσης 
Λοσιόν εντατικής περιποίησης 
μαλλιών και τριχωτού, εμπλουτι-
σμένη με έναν συνδυασμό τριών 
βοτάνων που μειώνει την τριχό-
πτωση (μόνιμη και εποχιακή), ενι-
σχύει την υγιή ανάπτυξη της τρίχας, 
αυξάνει την πυκνότητα των μαλ-
λιών και βελτιώνει την ποιότητά 
τους. Παράλληλα, η Lavilon Lotion 
Antichute της Castalia αποκαθιστά 
τον όγκο και την πυκνότητα των 
μαλλιών, χαρίζoντάς τους λάμψη, 
ενώ η βιταμίνη Ε προσφέρει αντι-
οξειδωτική προστασία και τονώνει 
τη μικροκυκλοφορία στο τριχωτό, 
δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλ-
λον για την ανάπτυξη της τρίχας. 
Για μέγιστα αποτελέσματα, συνδυ-
άστε τη με το σαμπουάν εντατικής 
περιποίησης Lavilon Shampooing 
Fortifiant της Castalia. Συνδυά-
ζεται με όλες τις ειδικές θερα-
πείες τριχόπτωσης. Τα προϊό-
ντα CASTALIA LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES PARIS συνι-
στώνται από τους δερματολόγους 
και διατίθενται στα φαρμακεία.

> BIO PEPTIdE ΑΠΟ ΤΗ vERSION

Flash αναδόμηση 
και άμεση λάμψη!

> MÖLLER’S ΑΠΟ ΤΗΝ APOLLONIAN NUTRITION

Κρυολογήματα τέλος!
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