Τα πολύτιμα
προβιοτικά

Βγαίνουν από τις λέξεις «προ» και «βίος»,
σελ. 6

PharmaPLUS app

Συνδεθείτε με τη νέα εφαρμογή και
appολαύστε μοναδικά προνόμια!
σελ. 5

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ
ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΊΩΝ Pharma PLUS
ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ +

plus card

www.facebook.com/pharmapluspharmacies.gr | www.instagram.com/pharma_plus_pharmacies

ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΥΓΕΊΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΆΣ

www.pharmapluspharmacies.gr

link
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Spring, Spring,
Spring!
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EDITORIAL

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ένας ακόμη χειμώνας πέρασε. Ένας χειμώνας με χαμηλές θερμοκρασίες, απότομες εναλλαγές στον καιρό και
συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το περιβάλλον αντιδρά στην αλόγιστη υπερκατανάλωση
των φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή είναι ήδη πραγματικότητα.
Ίσως η μόνη ελπίδα είναι οι επόμενες γενιές. Οι διαμαρτυρίες παιδιών σε διάφορα μέρη της γης, που ξεκίνησαν
από μία 16χρονη Σουηδέζα, γίνονται όλο και εντονότερες. Τα παιδιά «φωνάζουν» για αυτό που όλοι γνωρίζουμε
ότι έρχεται και δεν κάνουμε κάτι. Ας ελπίσουμε, εμείς οι μεγάλοι να τα ακούσουμε. Για να έχουμε την ευκαιρία
να ζήσουμε πολλές ακόμα εποχές, όπως την αγαπημένη μας Άνοιξη.

Στέλιος Μουσαμάς
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS

Γιατί η Άνοιξη είναι η εποχή που μας βοηθάει να αλλάξουμε διάθεση, να «ανθίσουμε», όπως η φύση γύρω μας.
Καθώς η διάρκεια της ημέρας μεγαλώνει, έχουμε όλο και περισσότερη ενέργεια και ανάγκη να είμαστε έξω, να
ασχοληθούμε με την άσκηση, να περάσουμε χρόνο με φίλους, να αφιερώσουμε στιγμές σε εμάς τους ίδιους που
φροντίζουμε καθημερινά για τόσες υποχρεώσεις, να μυρίσουμε, να ακούσουμε, να νιώσουμε.
Για εμάς, στο Δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS, στόχος είναι να σας παρέχουμε την ανάλογη με κάθε εποχή
συμβουλή και ενημέρωση. Γι' αυτό και αυτή την άνοιξη, σας περιμένουμε με την εποχιακή προωθητική μας ενέργεια. Από 15 Απριλίου, το πλήρες ενημερωτικό έντυπο, που ετοιμάσαμε για εσάς, σας δίνει όλες τις απαραίτητες
συμβουλές για να σας βρει το φετινό καλοκαίρι πανέτοιμους!
Παράλληλα, θα βρείτε τις καλύτερες προσφορές σε προϊόντα αντηλιακής προστασίας και αδυνατίσματος,
δωροεπιταγές που θα σας εξασφαλίσουν έκπτωση έως 50%, αλλά και ένα επώνυμο δώρο έκπληξη, πάντα με
τη χρήση της κάρτα σας +plus card της Pharma PLUS.
Επειδή Pharma PLUS σημαίνει Υγεία, Ομορφιά κι Ευεξία, βρείτε στην ύλη του περιοδικού μας, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Στην ενότητα της Υγείας, το βασικό μας άρθρο είναι αφιερωμένο στα πολύτιμα προβιοτικά
συμπληρώματα διατροφής για υγιές γαστρεντερικό σύστημα, το δεύτερο εγκέφαλο του οργανισμού μας. Το
άρθρο επιμελήθηκε ο φαρμακοποιός Βάιος Θεοχαρόπουλος, μέλος του Δικτύου Pharma PLUS, στα Φάρσαλα.
Στις επόμενες σελίδες, διαβάστε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τα άκρως επικίνδυνα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και μάθετε τα πάντα για τις ιογενείς αυτές λοιμώξεις που χαρακτηρίζονται ως «σιωπηλές».

Ιδιοκτήτρια Εταιρεία
Α.Ε.

Χαρίστε νεότητα και λάμψη στην επιδερμίδα σας

Μέλος του Ομίλου

Οδός: Αγίας Μαρίνας,
Τ.Θ.: 59, Τ.Κ.: 19002, Παιανία Αττικής
Tηλ.: 210 6691804, fax: 210 6691819
e-mail: pharmaplus@lavipharm.com
URL: www.pharmapluspharmacies.gr

Όλοκληρωμένη σειρά
φροντίδας κατά των ρυτίδων
& των δυσχρωμιών

Εκδότης

Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS

Υπεύθυνη Ύλης
Ιωάννα Λάβδα

Προληπτική & επανορθωτική
δράση ενάντια στα σημάδια
γήρανσης & φωτογήρανσης

Φωτογραφίες

shutterstock, Γιάννης Σεφέρος

Editorial Management

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας
Ομίλου Lavipharm

Στη συνέχεια, μπορείτε να μάθετε χρήσιμες πληροφορίες για τον εθισμό στα social media, τη ζήλια μεταξύ
αδερφιών και πώς μπορούν οι γονείς να την αντιμετωπίσουν και να βρείτε το κίνητρο να ξεκινήσετε άσκηση,
καθώς το αντίστοιχο άρθρο την συνδέει με την καταπολέμηση του άγχους και της κατάθλιψης. Στην ενότητα της
Ομορφιάς, βρείτε τα πάντα για τις τροφές και τα συμπληρώματα διατροφής που συμβάλλουν στη λάμψη εκ των
έσω. Ενημερωθείτε για τεχνικές και συμβουλές για ωραία και πλούσια μαλλιά και μάθετε πως το μέλι μπορεί
να αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές στα προϊόντα ομορφιάς. Άνοιξη – η εποχή της αλλαγής και της
αναγέννησης και μάθετε πρώτοι τα νέα beauty trends, με νέα προϊόντα στην αγορά κατάλληλα για την εποχή.
Στα νέα της Pharma PLUS, διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του φαρμακοποιού Νάσου Παρασκευά,
από τα παλιότερα μέλη του δικτύου Pharma PLUS, που διατηρεί φαρμακείο στο Μαρούσι και μοιράζεται τις
ανησυχίες του μαζί μας.
Καλωσορίζουμε στο Δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS 3 νέα φαρμακεία, στο Χαλάνδρι, τους Αμπελόκηπους και
τους Μολάους Λακωνίας. Σύντομα θα είναι έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν, προσφέροντάς σας όλες τις καινοτόμες
υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν και ξεχωρίζουν τα φαρμακεία του Δικτύου.
Τέλος, σας προσκαλούμε να αναζητήσετε τις σελίδες μας στο Facebook pharmapluspharmacies.gr και στο
Instagram pharma_plus_pharmacies. Κάντε like και follow ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας.
Και μην ξεχνάτε, χρησιμοποιώντας την κάρτα πελάτη +plus card του Δικτύου Pharma PLUS, κερδίζετε πόντους
σε κάθε σας αγορά.
Σας ευχόμαστε μία χαρούμενη Άνοιξη!

Επιμέλεια-Δημιουργικός
Σχεδιασμός

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA
Ρ Ω Τ Ή Σ Τ Ε Τ Ο Ν Δ Ε Ρ Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ο Ή Τ Ο Ν Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο Π Ο Ι Ο Σ Α Σ
Π Ά ΝΩ Ά ΠΌ 20 Χ Ρ ΌΝΙΑ Τ Ε Χ ΝΌΓ ΝΩ ΣΊΆ Σ Σ Τ Η ΒΊΌΛΌΓΊΆ Τ ΗΣ ΕΠΊΔ ΕΡ ΜΊΔ Ά Σ
www.castalia-derm.com

CastaliaLaboratoires

castalia_laboratoires

The Media Workshop
We Out Here
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Τα Συν της Διατροφής
Τα πολύτιμα προβιοτικά.

Λάμψη εκ των έσω
Ενισχύστε τη διατροφή σας
με τα κατάλληλα συστατικά.
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28

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα
Νοσήματα
Μια «σιωπηλή επιδημία».
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Εθισμένοι στα social media
Δεν αφήνετε να περάσει ώρα
πριν τσεκάρετε το Facebook;

16

Αδελφική ζήλια
Ένα «αγκάθι» στην οικογένεια.

20

Μαλλιά
Συμβουλές για έξτρα όγκο.

32

Μέλι για την ομορφιά
9 τρόποι να το χρησιμοποιήσετε
εύκολα και οικονομικά στο σπίτι.

36

To νεσεσέρ ομορφιάς του
Βοηθήστε τον να το ετοιμάσει.

38

Fitness
Άσκηση εναντίον άγχους και κατάθλιψης.

Beauty Report
Οι νέες τάσεις σε μαλλιά και
μακιγιάζ για την Άνοιξη 2019.
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40

Προεφηβεία
Παιδιά λίγο πριν από την «έκρηξη».

Shopping List
Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

46

linked
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Pharma News
Άνοιξη στο φαρμακείο.

44

Συνέντευξη
Ο Αθανάσιος Παρασκευάς του Δικτύου
Pharma PLUS στο Μαρούσι.

46

Προορισμός: Λακωνική Μάνη
Ένα άθικτο, μεταφυσικό τοπίο.

48

What’s new
Τα νέα προϊόντα της αγοράς.
Τα πολύτιµα
προβιοτικά

Βγαίνουν από τις λέξεις «προ» και «βίος»,
σελ. 6

PharmaPLUS app

Συνδεθείτε µε τη νέα εφαρµογή και
appολαύστε µοναδικά προνόµια!
σελ. 5

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Pharma PLUS
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ +

www.facebook.com/pharmapluspharmacies.gr

INFO
Πάνω από 200.000
καταναλωτές προτιμούν
συστηματικά τα φαρμακεία
Pharma PLUS, γιατί
τους προσφέρουν:

• Άριστο περιβάλλον
& άμεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευμένες συμβουλές
και υπηρεσίες
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• 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
Ακολουθήστε την
στο Instagram
και κάντε like στο Facebook.
www.instagram.com/pharma_plus_pharmacies
www.facebook.com/pharmapluspharmacies.gr

www.pharmapluspharmacies.gr

plus card

www.pharmapluspharmacies.gr

link 3851
Τα σχόλιά σας είναι
σημαντικά για εμάς
και λαμβάνον ται
υπόψη στη διαμόρφωση κάθε τεύχους. Mπορείτε να
στέλνετε τις απόΌµορφη
ψεις και τις παρατην Άνοιξη
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
pharmaplus@lavipharm.com.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ
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Τα πολύτιμα
προβιοτικά
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ΑΔΕΛΦΙΚΉ ΖΉΛΙΑ
Ένα «αγκάθι»
στην οικογένεια.

16
10

ΠΡΟΛΗΨΗ
Τα «σιωπηλά»
αφροδίσια.
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20

FITNESS
Άσκηση εναντίον
κατάθλιψης.

ΠΡΟΕΦΗΒΕΙΑ
Μικροί
επαναστάτες.

22

Σ

ΟΦΗ

Η εντερική χλωρίδα αναπτύσσεται από την πρώτη
στιγμή που το έμβρυο εγκαθίσταται στη μήτρα και
λαμβάνει ένα πλήθος προβιοτικών από τη μητέρα.
Ο αυξημένος αριθμός προβιοτικών στο σώμα μας,
που μετριέται σε τρισεκατομμύρια, έχει πολλαπλά
οφέλη για την υγεία μας: εμποδίζουν την ανάπτυξη
παθογόνων βακτηριδίων, παράγουν φυσικά αντισώματα και βιταμίνες, διασπούν τις τροφές, και ως
εκ τούτου τονώνουν το ανοσοποιητικό, βελτιώνουν
την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών
συστατικών των τροφών, ρυθμίζουν
την εντερική λειτουργία και προστατεύουν από πιθανές μολύνΗ ΑΠΟΨΗ
σεις το σώμα μας.
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:

Γιατί είναι αναγκαία η λήψη
συμπληρωμάτων διατροφής
με προβιοτικά

Στον οργανισμό μας
υπάρχουν περισσότερα από
400 είδη φιλικών βακ τηριδίων. Καθένα από αυτά βρίσκεται
σε συγκεκριμένο μέρος του οργανισμού,
επιτελώντας διαφορετικές λειτουργίες για την
προστασία και τη διατήρηση της υγείας του. Οι
βασικές κατηγορίες προβιοτικών είναι δύο (2), το
γένος Bifidobacterium και το γένος Lactobacillus,
με πολλά υποείδη.

τα προβιοτικά του εντέρου. Τα
ταξίδια και η αλλαγή περιβάλλοντος, διατροφικών συνηθειών και
νερού είναι μία άλλη έκτακτη περίπτωση που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα στην υγεία του εντέρου.
Η διαταραχή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους, που
πολύ πιθανόν κάποιοι από εμάς να έχουμε αντιμετωπίσει, όπως οι γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια,

Γράφει ο
φαρμακοποιός του
Δικτύου Pharma
PLUS, Βάιος
Θεοχαρόπουλος,
από το ομώνυμο
φαρμακείο στα
Φάρσαλα.

ΥΓΕΙΑ

ΤΗΣ

ΤΡ

Α

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Εθισμός στα
social media.

ΤΑ

ΔΙ

Ο όρος «προβιοτικά», που προέρχεται από
τη σύνθεση των λέξεων «προ» + «βίος»,
περιγράφει τα φιλικά βακτήρια τα οποία
προάγουν τη ζωή, ζουν συμβιωτικά πάνω
στην επιφάνεια του δέρματος και στο στόμα
μας, αλλά κυρίως στο έντερό μας.

Με το πέρασμα των ετών και τη δράση διαφόρων
παραγόντων, όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή,
το άγχος και η λήψη διαφόρων φαρμάκων (π.χ. αντισυλληπτικά, κορτιζόνη), η εντερική χλωρίδα αρχίζει σταδιακά να μειώνεται, δημιουργώντας οξέα
αλλά και χρόνια προβλήματα υγείας. Πολλές φορές
μπορεί να προκύψουν έκτακτες περιπτώσεις διαταραχής, όπως η λήψη αντιβιοτικών, που, έχοντας ως στόχο
τους παθογόνους μικροοργανισμούς, καταπολεμούν μαζί και

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2019 7

Τα προβιοτικά πρέπει
να λαμβάνονται με
άδειο στομάχι, είτε
πριν από το φαγητό
είτε 2 ώρες μετά.

Μην ξεχνάμε!

δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, φούσκωμα candida,
Ε.coli, Η.pylori), οι κολπικές μυκητιάσεις και μολύνσεις,
η αύξηση βάρους, η έλλειψη βιταμινών και μετάλλων,
που συνεπάγεται αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα,
το αίσθημα της χρόνιας κόπωσης, το έκζεμα/ατοπική
δερματίτιδα, οι στοματίτιδες και οι άφθες.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Οδηγίες χρήσεως
Τα συμπληρώματα διατροφής με προβιοτικά που
μπορεί να προτείνει ο επιστήμονας υγείας έρχονται
να καλύψουν όλες τις παραπάνω ανάγκες και είναι
100% ασφαλή και χρήσιμα για όλους, ενώ απευθύνονται ακόμη και σε βρέφη, παιδιά και εγκύους.
Χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με
τα στελέχη των προβιοτικών που περιέχουν, την
ποσότητα αυτών, η οποία μετριέται σε δισεκατομμύρια, και την παρουσία ή μη πρεβιοτικών, τα οποία
είναι η τροφή των προβιοτικών. Επίσης, διαφοροποιούνται και από τα βότανα που μπορεί να περιέχουν (π.χ. cranberry), τα οποία μαζί με τα προβιοτικά δρουν είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά για
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Ένα υγιές
γαστρεντερικό
σύστημα,
που δικαίως
χαρακτηρίζεται
και ως δεύτερος
εγκέφαλος, σημαίνει
πολλά για τη
συνολική υγεία του
οργανισμού μας.
Έτσι, η λήψη των
προβιοτικών γίνεται
απαραίτητη, χωρίς
να ξεχνάμε
κάποιες βασικές
–πρωταρχικές και
αναντικατάστατες–
συμβουλές:
• Ασκηθείτε τακτικά
και να πίνετε
επαρκείς ποσότητες
νερού.
• Τρώτε μικρά και
συχνά γεύματα.
• Εντάξτε τα φρούτα
και τα λαχανικά
στην καθημερινή
διατροφή σας.
• Αυξήστε την
εβδομαδιαία
κατανάλωση
ψαριών και
οσπρίων.
• Αποφύγετε
οτιδήποτε σας
δημιουργεί άγχος.

την υγεία του ουροποιητικού συστήματος. Η αλόη,
η μέντα, ο ανανάς και το γκρέιπφρουτ, όταν συγχορηγούνται με τα προβιοτικά, συμβάλλουν στην
πέψη των τροφών.
Η συμβουλή μου ως φαρμακοποιού είναι ότι θεραπευτικά απαιτείται η λήψη προβιοτικών σε μεγάλη

δόση, αλλά και σε ποικιλία στελεχών (πολυστελεχικά προβιοτικά) σε ένα σκεύασμα, προκειμένου να
καλυφθούν περισσότερες ανάγκες του οργανισμού
μας, λόγω της περιπλοκότητάς του. Επίσης, εκτός
από τις οξείες περιπτώσεις, καλό θα ήταν να γίνεται και συντήρηση της υγείας της εντερικής χλωρίδας, δηλαδή του αριθμού των προβιοτικών που
ζουν σε αυτή, με τη λήψη προληπτικά –τουλάχιστον
για 10 ημέρες ανά 2 μήνες– κάποιου συμπληρώματος διατροφής.
Τα προβιοτικά πρέπει να λαμβάνονται με άδειο
στομάχι, είτε πριν από το φαγητό είτε 2 ώρες μετά,
για να μην καταστρέφονται από τα οξέα του, και
να επιτυγχάνεται αυξημένος αποικισμός τους στο
έντερο, όπου και θα δράσουν.

Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενα
Νοσήματα:

θανάτους εκατομμυρίων ανθρώπων στην προ πενικιλίνης εποχή. Παραμένει από τα πιο δύσκολα στη
διάγνωση ΣΜΝ, καθώς η πρώιμη συμπτωματολογία της –το συφιλιδικό έλκος– περνά συνήθως
απαρατήρητη. Από αυτή όμως τη μικρή, ανώδυνη
δερματική πληγή ξεκινά ένα εξαιρετικά σοβαρό
νόσημα, το οποίο έχει πολλές μορφές και μιμείται
τη συμπτωματολογία πολλών άλλων νοσημάτων,
με αποτέλεσμα η διάγνωση να τίθεται με ασφάλεια μόνο μέσω των αιματολογικών εξετάσεων.
Μετά την εντυπωσιακή μείωση της επίπτωσης
της νόσου, την οποία έφερε η ευρεία διάδοση της
πενικιλίνης κατά τη δεκαετία του 1940, ακολούθησαν χρονιές με τεράστια αύξηση κρουσμάτων,
όπως το 1999, όταν είχαν προσβληθεί περίπου
δώδεκα εκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους κάτοικοι των αναπτυσσόμενων χωρών.
Το αίσθημα ασφάλειας που δημιουργεί η ύπαρξη
θεραπείας κάνει λιγότερο τρομακτική την εικόνα
της νόσου και οδηγεί σε μειωμένη χρήση προφυλακτικών, όπως συμβαίνει σε όλα τα ΣΜΝ. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι η σύφιλη μεταδίδεται
από τη μητέρα στο έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη
ή τον τοκετό.

Η «σιωπηλή
επιδημία»
ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Αναγνωρίστε τα ΣΜΝ, που διαφεύγουν την
προσοχή μας, και πάρτε μέτρα προφύλαξης.
Με λίγα λόγια, προσέχετε για να (μην τα) έχετε.

τους. Όταν ο ιός «ξυπνήσει», τα συμπτώματα που οδηγούν τον ασθενή στον γιατρό είναι συνήθως: ερεθισμός και εμφάνιση κοκκινίλας σε περιοχές γύρω από
τα γεννητικά όργανα, που όμως δεν προκαλούν ενόχληση στον ασθενή, ή μούδιασμα γύρω από τα γεννητικά όργανα και την περιοχή του πρωκτού. Επίσης,
είναι δυνατόν να εμφανιστούν μικρές φουσκάλες, οι
οποίες σπάνε και προκαλούν επώδυνες πληγές. Οι
φουσκάλες αυτές μπορεί να βρίσκονται ακόμη και
στους γλουτούς ή τους μηρούς. Γι’ αυτό και το προφυλακτικό δεν προφυλάσσει 100% από τη μόλυνση.
Η συμπτωματολογία, στη φάση της έξαρσης, γίνεται
έντονη και θυμίζει εκείνη της γρίπης.
Δεν υπάρχει θεραπεία για τον έρπητα των γεννητικών οργάνων. Η χορήγηση αντι-ικών φαρμάκων αποσκοπεί στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

HPV

Ο συγκεκριμένος ιός συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας, που προκαλείται από
συγκεκριμένα στελέχη του, αλλά και με τον καρκίνο του
αιδοίου, του κόλπου, του πέους και του πρωκτού. Ως
ΣΜΝ, μπορεί να προκαλέσει καρκίνο και στον λάρυγγα
ή τη στοματική κοιλότητα. Ειδικά για τον καρκίνο του

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
Κάποια από τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα –ή αφροδίσια, όπως ονομάζονταν παλαιότερα– είναι «σιωπηλά», τουλάχιστον στα πρώτα τους
στάδια, και οι ασθενείς μένουν αδιάγνωστοι, λόγω
της απουσίας εμφανών συμπτωμάτων. Όμως είναι
σαφές ότι τα ποσοστά αυξάνουν ευθέως ανάλογα
με την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας: Όσο πιο
πολλά φάρμακα υπάρχουν στη φαρέτρα των γιατρών για νοσήματα που παλιά δεν αντιμετωπίζονταν, τόσο περισσότερο αυξάνονται τα κρούσματα.
Και αυτό συμβαίνει επειδή, όταν ο φόβος απουσιάζει, οι άνθρωποι δεν παίρνουν προφυλάξεις στο
σεξ και γίνονται ασυμπτωματικοί φορείς ή ασθενείς
«σιωπηλών» ΣΜΝ.

Γονόρροια
Στο παρελθόν ήταν γνωστή ως «βλεννόρροια», ένα
αφροδίσιο νόσημα με σοβαρότατες έως και θανατηφόρες επιπλοκές, αν το άτομο που νοσεί δεν ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Η
γονόρροια είναι συχνό ΣΜΝ, ενώ υπάρχουν περίοδοι έκρηξης κρουσμάτων, όπως συνέβη την περίοδο
2014-2015 στις ΗΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα
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Τα χλαμύδια δεν
έχουν εμφανή
συμπτώματα
ούτε στους
άνδρες ούτε
στις γυναίκες.

με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,
υπήρξε αύξηση της νόσου κατά 13%.
Η νόσος προκαλείται από το βακτήριο του γονόκοκκου, το Neisseria gonorrhoeae, και είναι συχνά
ασυμπτωματική στις γυναίκες κατά τα πρώτα στάδια της εκδήλωσής της. Μεταδίδεται μέσω της
ερωτικής επαφής χωρίς προφυλακτικό και μπορεί
να προκαλέσει μόλυνση στα γεννητικά όργανα, το
ορθό ή τον λαιμό. Στις γυναίκες είναι μια «αόρατη»,
χωρίς συμπτώματα νόσος. Στις σπάνιες εκείνες
περιπτώσεις που εμφανίζονται συμπτώματα, αυτά
είναι παρόμοια με εκείνα της κολπίτιδας ή της ήπιας
λοίμωξης από το ουροποιητικό σύστημα. Στους
άνδρες η μόλυνση είναι εμφανής στα γεννητικά
όργανα, με συμπτώματα τις πρασινωπές ή κιτρινωπές εκκρίσεις και την αίσθηση καύσου κατά
την ούρηση, ενώ ασυμπτωματική είναι συχνά η
μόλυνση στον λαιμό και το ορθό. Η γονόρροια
αντιμετωπίζεται εύκολα με τη λήψη αντιβιοτικών.

Σύφιλη
Προκαλείται από το βακτήριο Ωχρά σπειροχαίτη
(Treponema pallidum) και είναι υπεύθυνη για

Χλαμύδια
Αν και είναι το πιο συχνά εμφανιζόμενο ΣΜΝ, συνήθως διαγιγνώσκεται δευτερογενώς, όταν η γυναίκα
παρουσιάσει προβλήματα γονιμότητας, καθώς η
μόλυνση από το βακτήριο Chlamydia trachomatis
μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, ακόμη και στειρότητα.
Τα χλαμύδια δεν έχουν εμφανή συμπτώματα ούτε
στις άνδρες ούτε στις γυναίκες, ενώ οι όποιες ενοχλήσεις αφορούν κάποιες εκκρίσεις και την αίσθηση
καψίματος κατά την ούρηση. Η έγκαιρη διάγνωση και
η κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή εγγυώνται πλήρη
ίαση από τη λοίμωξη.

Έρπης γεννητικών οργάνων
Πρόκειται για ιογενή νόσο, που επηρεάζει το δέρμα ή
τις βλεννογόνους μεμβράνες των γεννητικών οργάνων.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει συνήθως από την πρώτη
στιγμή, καθώς ο ιός παραμένει ανενεργός για μικρό ή
μεγάλο διάστημα μετά τη μόλυνση. Έτσι, ασυμπτωματικοί και αδιάγνωστοι ασθενείς με έρπητα των γεννητικών οργάνων δεν λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και
μεταδίδουν τον ιό στους ανυποψίαστους συντρόφους

Σεξουαλικώς
–και όχι μόνο–
Μεταδιδόμενα
Νοσήματα
Το AIDS, η Ηπατίτιδα
Β και η Ηπατίτιδα C
προκαλούνται από ιούς
και δεν ανήκουν στα
κυρίως ΣΜΝ. Και αυτό
γιατί εκτιμάται ότι
–ειδικά οι ηπατίτιδες–
δεν μεταδίδονται
με την ίδια ευκολία
μέσω της σεξουαλικής
επαφής, όσο μέσω της
επαφής με μολυσμένο
αίμα. Πρόκειται για
«σιωπηλές» ιογενείς
λοιμώξεις, καθώς
για μικρά ή μεγάλα
διαστήματα μετά τη
μόλυνση το άτομο
παραμένει υγιής
φορέας της νόσου,
χωρίς καμία απολύτως
συμπτωματολογία.

τραχήλου της μήτρας, ο HPV αποτελεί το αποκλειστικό
αίτιο, εφόσον δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα να αναπτύξει αυτόν τον καρκίνο, εάν δε μολυνθεί από τον ιό.
Οι περισσότεροι τύποι του ιού δεν αφήνουν ορατά
«ίχνη» στο σώμα, καθώς μόνο ένας τύπος προκαλεί τα
οξυτενή κονδυλώματα, τα οποία όμως δεν είναι εύκολα
ορατά, εάν είναι μικρά ή βρίσκονται μέσα στον κόλπο.
Γενικότερα, ο HPV είναι ένας αόρατος εχθρός που επιτίθεται σε γυναίκες, αλλά και άνδρες, στους οποίους
δυστυχώς συχνά εντοπίζεται από ωτορινολαρυγγολόγο, μετά από καρκινογένεση στον στοματοφάρυγγα.
Στις ασυμπτωματικές γυναίκες εντοπίζεται μέσω του
Τεστ Παπανικολάου. Ακολουθεί έλεγχος με HPV-DNA
τεστ για την ανίχνευση των ογκογόνων τύπων HPV.
Στην HPV λοίμωξη δεν υπάρχει θεραπεία που να
απαλλάσσει τον οργανισμό διά παντός από τον συγκεκριμένο ιό, αλλά μόνο θεραπευτικές μέθοδοι για την
αντιμετώπιση των βλαβών (τοπική εφαρμογή φαρμάκων ή επεμβατικές μέθοδοι, όπως ο ηλεκτροκαυτηριασμός ή η χρήση laser). Σημαντικό όπλο ενάντια στον
ιό είναι ο εμβολιασμός, ο οποίος, προλαμβάνοντας τη
μόλυνση από ορισμένα στελέχη του ιού, προφυλάσσει
και από την καρκινογένεση που προκαλεί.
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Όσο
περισσότερο
έχουν την
προσοχή μας τα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, τόσο
μεγαλύτερα τα
έσοδά τους.

πληροφορίες), αν βρει ένα κοινό το ακούσει. Όμως ο
εγωκεντρισμός, η μοναξιά και η έλλειψη αυτοπεποίθησης δεν λύνονται με likes και ψηφιακές καρδούλες.
Είναι η χημεία του εγκεφάλου μας. Μελέτη του
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έδειξε ότι η αποκάλυψη
προσωπικών πληροφοριών online ενεργοποιεί ένα
σημείο του εγκεφάλου που ενεργοποιείται και όταν
παίρνουμε μέρος σε ευχάριστες δραστηριότητες.
Είναι σχεδιασμένα έτσι. Στην πραγματικότητα, τα
social media είναι σχεδιασμένα για να μας βυθίζουν
στον κόσμο τους: αυτό είναι το επιχειρηματικό μοντέλο
τους (γι’ αυτό και λαμβάνουμε ειδοποιήσεις από το
Facebook για το παραμικρό που συμβαίνει). Όσο περισσότερο έχουν την προσοχή μας, τόσο μεγαλύτερα έσοδα
εξασφαλίζουν. Και μάλιστα είναι σχεδιασμένα όχι απλώς
να μας απασχολούν για όλο και περισσότερο χρόνο,
αλλά και να χειραγωγούν τα συναισθήματά μας. Ο ίδιος
ο Μαρκ Zούκερμπεργκ σε άρθρο του ομολόγησε: «Οι
εργαζόμενοι στο Facebook δεν είναι ψυχολόγοι που
εργάζονται για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, αλλά
ορισμένες από τις τακτικές που έχει αναπτύξει η εταιρεία έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν ψυχολογικές αντιδράσεις στους ανθρώπους».

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εθισμένοι

στα social media
ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Δεν αφήνετε να περάσει πολλή ώρα πριν
ελέγξετε το Facebook; Tραβάτε πάνω από
τρεις φωτογραφίες την ημέρα, με σκοπό να
τις ανεβάσετε στο Instagram; Κυριεύεστε
από αγωνία κάθε φορά που δεν είστε σε
wi-fi; Ίσως πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός του
2018, ο Μαρκ Μπένιοφ, πρόεδρος του Salesforce,
παραλλήλισε τον εθισμό στα social media με τον εθισμό του καπνίσματος, προτείνοντας κρατικό έλεγχο
στις εταιρείες όπως το Facebook, με τον ίδιο τρόπο
που το υπουργείο Υγείας βάζει περιορισμούς στις
καπνοβιομηχανίες, δίνοντας προτεραιότητα στην
ασφάλεια των καταναλωτών και όχι στα έσοδα των
εταιρειών. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ακραίος ο
παραλληλισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
με μια θανατηφόρα συνήθεια. Είχαν δίκιο;
Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Σήμερα υπάρχουν
πάνω 2,32 δισ. χρήστες του Facebook, που αυξάνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Κάθε μέρα στέλνονται 500 εκατ. tweets, ανεβαίνουν στο Instagram
95 εκατ. φωτογραφίες, ενώ κάθε λεπτό της ώρας
ανεβαίνουν στο YouTube 400 ώρες βίντεο.

Η γοητεία των social media
Τελικά, όλος ο πλανήτης εθίστηκε σε κάτι που μέχρι
πριν από λίγα χρόνια ούτε που το φανταζόταν. Όμως
δεν ήταν δύσκολο, καθώς υπάρχουν λογικές εξηγήσεις γι’ αυτό.
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Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Έχουμε
ανάγκη να συνδεθούμε και να αλληλεπιδράσουμε με
άλλους ανθρώπους. Επιζητούμε πολύ συχνά να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.
Έχουμε ανάγκη από επιβράβευση για τις πράξεις
και τις σκέψεις μας, είτε από likes και περισσότερους
ακολούθους είτε από χαμογελαστά emoji. Αυτό το
άκομψο «μάρκετινγκ» του εαυτού μας μετατρέπει
ουσιαστικά τους φίλους σε πελάτες και ανταμείβεται
συνήθως από ανθρώπους που ούτε καν γνωρίζουμε,
από τη στιγμή που μπορούμε να γίνουμε «φίλοι» με
οποιονδήποτε.
Φοβόμαστε μήπως κάτι χάνουμε. Ο όρος FOMO
(Fear Of Missing Out) εισήχθη το 2004 για να περιγράψει την αγωνία μας ότι χάνουμε κάτι σημαντικό, μία
από τις βασικότερες κινητήριες δυνάμεις του μάρκετινγκ. Σε έρευνα του 2013, 67% των χρηστών μέσων
κοινωνικής δικτύωσης ομολόγησαν ότι φοβούνταν πως
θα έχαναν κάτι χωρίς τη δόση τους από social media.
Το «εγώ» χρειάζεται βήμα. Και του το παρέχουν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το «εγώ» μας έχει
ανάγκη από αναγνώριση και είναι διατεθειμένο να
φτάσει στα άκρα (αποκαλύπτοντας πολύ ιδιωτικές

Πάσχετε από
«σελφίτιδα»;
Οι επιστήμονες
αναγνωρίζουν
πλέον ως ασθένεια
την εμμονή μας
να ανεβάζουμε
φωτογραφίες μας
στο Διαδίκτυο. Αν
βγάζετε 3 selfies την
ημέρα, αλλά δεν τις
«ποστάρετε», έχετε
οριακή «σελφίτιδα».
Αν βγάζετε και
«ποστάρετε» 3 selfies
την ημέρα, έχετε οξεία
«σελφίτιδα» και, αν
«ποστάρετε» πάνω
από 6 selfies την
ημέρα, έχετε χρόνια
«σελφίτιδα».

Πόσο εθισμένοι είστε;
Κάντε στον εαυτό σας αυτές τις απλές ερωτήσεις:
• Όταν δεν είστε στο Ίντερνετ, περνάτε πολύ χρόνο
με τη σκέψη των social media ή σχεδιάζοντας να
τα χρησιμοποιήσετε;
• Έχετε όλο και μεγαλύτερη επιθυμία να χρησιμοποιήσετε social media;
• Χρησιμοποιείτε τα social media, για να ξεχάσετε
προσωπικά προβλήματα;
• Προσπαθείτε, ανεπιτυχώς, κατά καιρούς να μειώσετε τη χρήση των social media;
• Νιώθετε ανησυχία ή θλίψη όταν δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε social media;
• Χρησιμοποιείτε τα social media τόσο πολύ, που
αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία, τις
σχέσεις ή τις σπουδές σας;
Αν απαντήσετε θετικά σε 1-2 ερωτήσεις, τότε η
σχέση σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν
είναι ρόδινη και ίσως να βλέπατε μεγάλα οφέλη από
μια «ψηφιακή αποτοξίνωση», δηλαδή περιορισμό
του χρόνου που περνάτε σε αυτά. Θα μπορούσατε
να το πετύχετε με μερικές κινήσεις, όπως απενεργοποίηση του ήχου των ειδοποιήσεων στο κινητό σας
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ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

τηλέφωνο, ακόμη και απενεργοποίηση κάποιων ειδοποιήσεων, θέτοντας στον εαυτό σας κανόνες, όπως να
ελέγχετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι συχνότερα από μία φορά την ώρα ή να αποφεύγετε την
πρόσβαση σε αυτά για κάποιο διάστημα της ημέρας.
Αν απαντήσατε θετικά στις περισσότερες ερωτήσεις, τότε είναι πιθανόν να είστε πραγματικά εθισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να χρειάζεστε διάγνωση από κλινικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο,
όπως συμβαίνει με όλες τις ψυχολογικές διαταραχές.
Το 2011 η κλινική Mayo ήταν η πρώτη που άρχισε
να μελετά την υπερβολική χρήση των social media
και βρήκε ότι τα συμπτώματα είναι παρόμοια με
αυτά που αντιμετωπίζουν άνθρωποι εθισμένοι στο
αλκοόλ ή τα ναρκωτικά.
Έκτοτε, ο εθισμός στα smartphones και γενικά
τις οθόνες, που συνδέεται στενά με τον εθισμό στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει γίνει καθημερινή
έννοια. Πλέον είναι σαφές ότι η χρήση των social
media για κάποιους συνδέεται με πολλά ψυχολογικά
προβλήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, μοναξιά και
διαταραχή έλλειψης προσοχής/υπερκινητικότητας,
με αποτέλεσμα μια συμπεριφορά τουλάχιστον προβληματική. Ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μόνο ενοχλητικός. Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. όταν ένας οδηγός ελέγχει το κινητό
του) γίνεται επικίνδυνος για όλους.
Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι η εικόνα μας σε
όλη την ψηφιακή μας ζωή φιλτράρεται και ωραιοποιείται, για να ανταποκριθεί σε ιδεώδη που
δύσκολα κατακτώνται και σχεδόν ποτέ δεν είναι
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Η λύση είναι
η ελεγχόμενη
χρήση και όχι
η αποχή.

100% αληθινά, ακόμα κι αν (ή καλύτερα ειδικά όταν)
πρόκειται για πρωταθλητές του είδους, όπως η Κιμ
Καρντάσιαν ή οι άπειρες διασημότητες του Ιnstagram
με ταλέντο στη ματαιοδοξία και το «ρετούς».

Ψηφιακή αποτοξίνωση
Στον συνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε, δεν
είναι εφικτό να απαγορεύσουμε σε κάποιον να έχει
πρόσβαση σε όλες τις «έξυπνες» συσκευές. Η λύση
είναι η ελεγχόμενη χρήση, και όχι η αποχή.
Καθένας μας είναι υπεύθυνος για τη χρήση των
σελίδων του. Ωστόσο, καθώς το Facebook και οι
άλλες τεχνολογικές εταιρείες αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους (μπορούν, για παράδειγμα,
να εντοπίσουν τους υπερβολικούς χρήστες των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να τους παράσχουν συμβουλές για το πώς θα περιορίσουν τον
χρόνο που περνούν στις σελίδες τους, όπως γίνεται
ήδη με εκείνους που επισκέπτονται συχνά ιστότοπους για να παίξουν τυχερά παιχνίδια), ίσως ήρθε
η ώρα να διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις έναν
καθοριστικό ρόλο στη μείωση της υπερβολικής
χρήσης των social media, του «όπιου του λαού»,
και να θέσουν όρια στο πόσο αυτά μας χειραγωγούν, εμπορεύονται τις προσωπικές μας πληροφορίες ή μας αφήνουν στο έλεος τρολ και προπαγανδιστών. Όπως δηλαδή κάνουν τα κράτη με
μέτρα εναντίον των καπνοβιομηχανιών. Και πρέπει
να ληφθούν τώρα τα μέτρα, όσο ο αριθμός των
εθισμένων είναι ακόμη μικρός, πριν προκύψει μια
παγκόσμια επιδημία.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Αδελφική ζήλια:

Ένα «αγκάθι»
στην οικογένεια
ΑΠΌ ΤΗ ΛΈΝΑ ΠΑΜΦΊΛΗ

Η ανάγκη του παιδιού για αποκλειστικότητα
γεννά συναισθήματα ζήλιας, τα οποία απαιτούν
διαχείριση από όλες τις πλευρές, και κυρίως
από τους γονείς.
Η ζήλια περιγράφεται σαν ένα τρίγωνο, τις τρεις
πλευρές του οποίου αποτελούν το υποκείμενο (εκείνος που ζηλεύει), το αντικείμενο της ζήλιας και ο
αντίζηλος. Στην αδελφική ζήλια ο αντίζηλος είναι
το μικρό –και σπάνια το μεγαλύτερο– αδελφάκι και
αντικείμενο της ζήλιας η αγάπη της μητέρας, αν και
οι θιασώτες της ψυχανάλυσης θεωρούν ως πρώτο
αντίζηλο τον πατέρα.
Ζηλεύουμε, επειδή αποζητούμε την αποκλειστικότητα, και μάλιστα από τις πρώτες ημέρες της ζωής
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μας, καθώς πρωταρχική ανάγκη του βρέφους, προκειμένου να προστατευτεί και να επιβιώσει, είναι
να κυριαρχήσει πάνω στη μητέρα του και να είναι
το μοναδικό άτομο που εκείνη θα φροντίζει. Όταν
ένα νέο παιδί έρχεται στην οικογένεια, οι ισορροπίες
αλλάζουν, το πρόσωπο «λατρείας» στρέφει τη φροντίδα αυτή στο νεογέννητο και το πρώτο παιδί, ακόμη
και πολύ μικρής ηλικίας, βιώνει ένα έντονο αίσθημα
απογοήτευσης. Ποιος του παίρνει τη μαμά του;

«Το αδελφάκι σου, όταν βγει από
την κοιλιά, θα σου φέρει
ένα παιχνίδι»
Οι γονείς επαναλαμβάνουν το μοτίβο μιας συμπεριφοράς που βασίζεται στο ψέμα και τον «παραλογισμό»,
υιοθετώντας τεχνικές που γενιές τώρα χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστεί η αδελφική ζήλια με μυθοπλασία: Το δώρο που θα φέρει το νεογέννητο αδελφάκι,
το μωρό που η μαμά δεν θα αγαπήσει όσο το πρώτο
της παιδάκι, τα κακά παιδιά που ζηλεύουν τα αδελφάκια τους και άλλες ιστορίες που λέγονται για να αναχαιτίσουν τη ζήλια, στην πραγματικότητα, πυροδοτούν
το αίσθημα της ανασφάλειας, το οποίο με τη σειρά του
εντείνει το αίσθημα της ζήλιας.
Η ζήλια δεν είναι χαρακτηριστικό των κακών παιδιών, αλλά όλων των φυσιολογικών παιδιών, και βέβαια
κανένα νεογέννητο δεν φέρνει δώρα από μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Γιατί λοιπόν διαιωνίζεται αυτή η
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βλέπει κανείς «αγαπημένα» αδέλφια να συγκρούονται για μικροδιαφορές σε θέματα περιουσιακά ή
να διακόπτουν την επικοινωνία τους, εξαιτίας μιας
ασήμαντης αφορμής.
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς; Πάντως σίγουρα
όχι να πιέζουν το μεγαλύτερο παιδί τους να αγαπά, να
φροντίζει, να προσέχει και να μοιράζεται τα πάντα με
το μικρότερο αδελφάκι του.
Αν είστε στη δύσκολη θέση των γονιών-διαιτητών
σε ένα χωρίς έλεος παιχνίδι αντιζηλίας, τότε:
• Απενοχοποιήστε το παιδί που ζηλεύει και επιτρέψτε
του να εκφράσει τα αρνητικά του συναισθήματα –
φυσικά όχι με πράξεις επιθετικές προς το άλλο παιδί.
• Απενοχοποιηθείτε και οι ίδιοι, και μην ενδίδετε στις
υπερβολικές απαιτήσεις του παιδιού σας, επειδή
θεωρείτε ότι το πληγώσατε φέρνοντας στον κόσμο
το αδελφάκι του. Με αυτό τον τρόπο υποχωρείτε από
τον ρόλο του ισχυρού της οικογένειας και αφήνετε
ένα μικρό παιδί έρμαιο των παρορμήσεών του να
κυριαρχεί φαινομενικά στην οικογένεια.
• Μη μαλώνετε, αλλά και μην παραχαϊδεύετε το παιδί
που ζηλεύει. Αφήστε το να βιώσει τη ματαίωση,

•

•

UM -

CE
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Οι επιστήμονες της ψυχικής υγείας προειδοποιούν
τους γονείς ότι ο ερχομός ενός νέου παιδιού δημιουργεί εχθρικά, ανταγωνιστικά και κτητικά συναισθήματα στο μεγαλύτερο παιδί, ενώ πολλά παιδιά,
ακόμη κι αν φαινομενικά ξεπεράσουν το συναίσθημα
της ζήλιας, εξακολουθούν να βιώνουν το αίσθημα
της «αδικίας». Σε κάποιες περιπτώσεις το συναίσθημα αυτό σκιάζει για χρόνια, ή και για μια ολόκληρη ζωή, την αδελφική σχέση. Αυτό μπορεί να
εκδηλωθεί πολύ αργότερα, όταν για παράδειγμα

10

LA

SE

Ο ρόλος των γονέων

R

•

καθώς η εξέλιξη του ατόμου θεμελιώνεται στην
αντοχή που θα επιδείξει στις απαραίτητες αναπτυξιακά μικρές ή μεγάλες ματαιώσεις.
Αφιερώστε του χρόνο, ο οποίος, αν και περιορισμένος, λόγω της ύπαρξης δύο ή και περισσότερων παιδιών, μπορεί να γίνει ποιοτικός και εξαιρετικά ωφέλιμος.
Αποφύγετε τα ψέματα, όπως «μόνο εσένα αγαπάμε,
όχι το μωρό, που όλο κλαίει…». Τα παιδιά είναι αρκετά
έξυπνα για να διακρίνουν το ψέμα και πολύ πιθανόν
να χάσουν την εμπιστοσύνη τους απέναντί σας.
Βάλτε του όρια. Η οριοθέτηση είναι σημαντική, όχι
μόνο επειδή τα όρια συγκρατούν το παιδί, αλλά και
επειδή του προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια.
Μάθετε να λέτε «όχι» ή «αυτό δεν επιτρέπεται» χωρίς
να νιώθετε ότι το πληγώνετε ακόμη περισσότερο.
Μην ταυτίζεστε συναισθηματικά με το παιδί και μην
πενθείτε μαζί του τη χαμένη αποκλειστικότητα. Να
θυμάστε ότι η αποκλειστικότητα δεν υπάρχει στην
κοινωνία. Ούτε στον μικρόκοσμο του παιδιού –η
δασκάλα είναι δασκάλα όλων των παιδιών– ούτε
στον κόσμο των μεγάλων. Όσο πιο νωρίς το συνειδητοποιήσει, και μάλιστα σε ένα περιβάλλον ασφαλές, όπως αυτό της οικογένειας, τόσο το καλύτερο
για το παιδί σας.
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Η ζήλια δεν είναι
χαρακτηριστικό
των κακών
παιδιών, αλλά
όλων των
φυσιολογικών
παιδιών.

&

τακτική; Μάλλον εξαιτίας του φόβου των γονιών να
αντιμετωπίσουν ένα συναίσθημα ενίοτε ανεξέλεγκτο,
αλλά και λόγω της άγνοιάς τους γύρω από το συναίσθημα του παιδιού που ζηλεύει. Και, καθώς κατά βάθος
δεν ανησυχούν τόσο για την ψυχολογική κατάσταση του
παιδιού που βασανίζεται από τη ζήλια, αλλά για την
ασφάλεια του μικρότερου (και στα μάτια τους ασθενέστερου παιδιού), επιστρατεύουν ακόμη και απειλές
ή και τιμωρίες. Έτσι, το παιδί, που ήδη νιώθει παραγκωνισμένο με τον ερχομό του νέου προσώπου στην
οικογένεια, όχι μόνο χάνει τα «προνόμιά» του, αλλά υφίσταται και επιπλήξεις, αν, για παράδειγμα, ακουμπήσει
με άπλυτα χέρια το μωρό, το ξυπνήσει κ.λπ.

P

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

χαλαρώνει και μειώνει τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ήπια κατάθλιψη και το άγχος, μπορεί να
βελτιώσει τον ύπνο μας, ο οποίος συχνά διαταράσσεται από τις αρνητικές αυτές καταστάσεις.
Αίσθηση ελέγχου. Η εξοικείωση με το σώμα μας,
η συνείδηση της αναπνοής μας και η επίτευξη ακόμη
και των πιο μικρών στόχων (π.χ. «να ανέβω τις σκάλες και να μην πάρω το ασανσέρ») μας δίνουν μια
αίσθηση ελέγχου πάνω στο σώμα μας, και κατ’ επέκταση στη ζωή μας.

Άσκηση
εναντίον
άγχους και
κατάθλιψης

Πόσο, πώς
Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, συνιστάται
να ασχολούνται τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα με αεροβική δραστηριότητα (όπως γρήγορο
περπάτημα ή κολύμβηση) ή 75 λεπτά την εβδομάδα
με έντονη αερόβια άσκηση (όπως τρέξιμο). Μπορείτε να κάνετε έναν συνδυασμό μέτριας και έντονης
δραστηριότητας. Παράλληλα, φροντίστε να εντάξετε
ασκήσεις ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο φορές την
εβδομάδα. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα άσκησης

Μόνο 15 λεπτά άσκησης την ημέρα αρκούν για να
μας απαλλάξουν από την πίεση της καθημερινότητας
και να μας πλημμυρίσουν από πολύτιμες
ενδορφίνες, λένε όλες οι μελέτες.

Ενώ όλοι ξέρουμε ότι η άσκηση κάνει καλό στον
οργανισμό μας, είμαστε υπερβολικά πολυάσχολοι
και πιεσμένοι, για να την εντάξουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Όμως τώρα έχουμε έναν λόγο
παραπάνω να το προσπαθήσουμε.
Η σύσταση έρχεται από την κλινική Mayo: κάθε
μορφή άσκησης, από την αεροβική μέχρι τη γιόγκα,
μπορεί να μας ανακουφίσει από το άγχος. Συγχρόνως μια νέα μελέτη από το Χάρβαρντ, που δημοσιεύτηκε μόλις πριν από δύο μήνες, μας ενημερώνει
ότι 15 λεπτά τζόκινγκ, περπατήματος ή κηπουρικής την ημέρα είναι δυνατόν να μας προφυλάξουν
από την κατάθλιψη.
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δεν έρχονται ποτέ; Βάλτε την άσκησή σας στο iCal
σας σαν ένα απόλυτα σημαντικό ραντεβού που δεν
πρέπει να χάσετε. Ως διά μαγείας θα διαπιστώσετε
ότι τελικά υπάρχει χρόνος, όπου υπάρχει πρόγραμμα.
Βάλτε έξυπνους στόχους. Δεν είναι απαραίτητο
να αποφασίσετε να προετοιμαστείτε για τον επόμενο
κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Ορίστε συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς και χρονικά περιορισμένους στόχους.
Αν πρωταρχικός στόχος σας είναι να μειώσετε το
άγχος στη ζωή σας και να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας, απλώς δεσμευτείτε τρεις φορές την εβδομάδα να κάνετε έναν περίπατο μετά το μεσημεριανό
γεύμα ή να παρακολουθήσετε ένα μάθημα spinning
στο κοντινό γυμναστήριο.
Βρείτε έναν φίλο. Η γνώση ότι κάποιος σας περιμένει να πάτε στο γυμναστήριο ή το πάρκο μπορεί
να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την εξάσκησή σας.
Η συνεργασία με έναν φίλο, έναν συνάδελφο ή ένα
μέλος της οικογένειάς σας δημιουργεί μια δέσμευση
στις προπονήσεις σας.

Plogging:

ΥΓΕΙΑ FITNESS
ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ορίστε
συγκεκριμένους,
μετρήσιμους,
εφικτούς
και χρονικά
περιορισμένους
στόχους.

Τα οφέλη της άσκησης
Η άσκηση ενισχύει τη γενική μας υγεία και το αίσθημα
ευεξίας, και μας κάνει να περπατάμε πιο ανάλαφροι.
Παράλληλα όμως η άσκηση έχει μετρήσιμα οφέλη
και στην ψυχική μας υγεία.
Μας κατακλύζει ενδορφίνες. Η σωματική δραστηριότητα βοηθά στην αύξηση της παραγωγής των
νευροδιαβιβαστών της καλής διάθεσης, που ονομάζονται ενδορφίνες. Αν και η λειτουργία αυτή, που
προσφέρει το αίσθημα μιας παντοδύναμης ευφορίας, συχνά αναφέρεται σε σχέση με τους δρομείς
(«runner’s high»), μια παρτίδα τένις ή ένας περίπατος μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
Διαλογισμός σε κίνηση. Μετά από μερικά μέτρα
κολύμβησης στην πισίνα ή την επανάληψη assanas
στη γιόγκα, θα έχετε ξεχάσει τα προβλήματα της ημέρας, καθώς εστιάζετε μόνο στις κινήσεις του σώματός
σας και την αναπνοή σας. Ο διαλογισμός είναι αυτό
ακριβώς: η συγκέντρωση στην αναπνοή μας, προκειμένου να αδειάσει το κεφάλι μας από κάθε άλλη
σκέψη. Δεν λέει κανείς ότι είναι εύκολο, αλλά ακόμη
και μερικά σποραδικά δευτερόλεπτα βοηθούν στην
ανακούφιση από το άγχος. Το αποτέλεσμα είναι να
είμαστε πιο ήρεμοι και διαυγείς την υπόλοιπη ημέρα,
αλλά και πιο αισιόδοξοι (γι’ αυτό και ο «στατικός διαλογισμός» προτείνεται να γίνεται πρωί).
Βελτιώνει τον ύπνο. Η τακτική άσκηση, καθώς μας

ξεκινά με μερικά απλά βήματα:
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Εάν δεν έχετε
ασκηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και έχετε ανησυχίες για την υγεία σας, μιλήστε με τον γιατρό σας
πριν ξεκινήσετε το νέο σας πρόγραμμα.
Περπατήστε πριν τρέξετε. «Χτίστε» τη φυσική σας
κατάσταση σταδιακά. Ο ενθουσιασμός μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες απογοητεύσεις, ίσως και σε τραυματισμούς.
Κάντε αυτό που σας αρέσει. Σχεδόν οποιαδήποτε
μορφή κίνησης μπορεί να αυξήσει το επίπεδο της
φυσικής σας κατάστασης, μειώνοντας παράλληλα το
άγχος σας. Το πιο σημαντικό είναι να επιλέξετε μια δραστηριότητα που σας ευχαριστεί. Δεν έχει κανένα νόημα
να κάνετε κάποια άσκηση που απεχθάνεστε. Μπορείτε
να επιλέξετε ανάμεσα στο περπάτημα, το ανέβασμα
σκαλοπατιών, το τζόκινγκ, το ποδήλατο, τη γιόγκα, το
τάι τσι, τα βάρη, την κολύμβηση και την κηπουρική.

Πώς να τηρήσετε
το πρόγραμμά σας
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, όμως απαιτείται
μεθοδικότητα για να τηρήσετε το πρόγραμμα εξάσκησής σας με σταθερότητα.
Καταγράψτε το. Το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο
ραντεβού και υποχρεώσεις, και μονίμως αναβάλλετε
τη σωματική άσκηση για πιο «εύκολες» ημέρες, που

Tρέξιμο που
κάνει καλό
στο περιβάλλον

Η νέα τρέλα στο
τρέξιμο έρχεται από
τη Σουηδία, λέγεται
plogging και έχει να
κάνει με τον οικολογικό
ακτιβισμό: Ενώ δηλαδή
τρέχεις, μαζεύεις τα
πλαστικά μπουκάλια
που βρίσκεις στο
δάσος, την παραλία,
τον δρόμο. Ο όρος
προέρχεται από τη
σουηδική φράση
«plocka upp», που
σημαίνει «μάζεψέ το».
Οι ploggers ξεκινούν
το τζόκινγκ με γάντια
και μία σακούλα, και
έχουν σκοπό κατά
την άθλησή τους
να τη γεμίσουν με
σκουπίδια. Υποτίθεται
ότι αυτή η καλή πράξη
για τη Γη σε κάνει να
νιώθεις τόσο καλά,
που η θετική επίδραση
του τρεξίματος
στην ψυχική υγεία
ενισχύεται σε
υπερθετικό βαθμό.

Άσκηση σε δόσεις. Ακόμη και τα σύντομα διαστήματα σωματικής δραστηριότητας προσφέρουν οφέλη.
Δεν μπορείτε να χωρέσετε 30 συνεχόμενα λεπτά περπατήματος ανάμεσα στις υποχρεώσεις σας; Δοκιμάστε να περπατήσετε τρία δεκάλεπτα.
Εναλλαγές ρυθμού. Η μέτρια σύντομη άσκηση, που
περιλαμβάνει 60-90 δευτερόλεπτα έντονης προσπάθειας (όπου τα «δίνετε όλα»), αποδεικνύεται ότι είναι
ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για να έχετε
πολλά από τα οφέλη της άσκησης μεγαλύτερης διάρκειας. Ένας επιπλέον λόγος να εντάξετε κάποια λεπτά
έντονης προσπάθειας στην εξάσκησή σας είναι ότι, ενώ
στη σταθερή άσκηση σημειώνεται έκκριση ενδορφινών, το σώμα μας παράγει άλλο ένα φυσικό αναλγητικό, τα ενδοκανναβινοειδή, με δράση αντίστοιχης της
ουσίας TCH, που βρίσκεται στη μαριχουάνα. Το καλό
με τα ενδοκανναβινοειδή είναι ότι μπορούν να παραχθούν σχεδόν σε οποιοδήποτε κύτταρο του σώματος,
σε αντίθεση με τις ενδορφίνες, που παράγονται από
συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα. Πιστεύεται ότι τα ενδοκανναβινοειδή ενεργοποιούνται όταν λειτουργούμε
στο 75-80% των μέγιστων καρδιακών παλμών μας.
Μην πιέζεστε. Εάν είστε ανταγωνιστικός δρομέας,
δοκιμάστε άλλες, λιγότερο ανταγωνιστικές επιλογές,
όπως το πιλάτες ή τη γιόγκα. Αυτές οι «ευγενέστερες» ασκήσεις μπορούν να ενισχύσουν τη φυσική σας
κατάσταση εξίσου αποτελεσματικά.
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Προεφηβεία:

Το παιδί μου τρελάθηκε

Προσοχή στα «μικρομέγαλα»

Σε αυτό το πρώιμο στάδιο της εφηβείας, που προετοιμάζει σώμα και νου για το δύσκολο ταξίδι από την
παιδικότητα στην ενηλικίωση, το παιδί αποκαθηλώνει
τους άλλοτε θεούς γονείς του και θεοποιεί τους φίλους
του. Δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές των μεγάλων, και
κάνει διαρκείς ασκήσεις ανεξαρτησίας. Κάθε ερώτηση
της μητέρας και του πατέρα το πνίγει, και θεωρείται
ωμή παρέμβαση στην ιδιωτική του ζωή (ναι, το δέκα
χρονών κορίτσι σας νιώθει ότι έχει ιδιωτική ζωή). Βρίζει, πετά τα ρούχα του στο πάτωμα, μιλά λίγο και απαντά μονολεκτικά –ή και καθόλου– στις ερωτήσεις των
μεγάλων, δείχνει κάποιες φορές να μισεί τους γονείς του
και θεωρεί ότι η νέα του οικογένεια είναι οι φίλοι του.
Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς; Τη δουλειά τους! Όπως
εύστοχα λέει και ο τίτλος του βιβλίου του ψυχαναλυτή
Νίκου Σιδέρη, «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς
θέλουν» (εκδ. Μεταίχμιο), τα παιδιά θέλουν ενήλικες
που θέτουν κανόνες και τα αντιμετωπίζουν με κατανόηση, χιούμορ, αλλά και σοβαρότητα. Δηλαδή μια ήρεμη
δύναμη. Οι γονείς δεν πρέπει να πανικοβάλλονται και
να πέσουν στην παγίδια του γονιού-«κολλητού». Με τα
παιδιά μας δεν είμαστε φίλοι, είμαστε πρωτίστως γονείς.

Η αποδοχή είναι το «κλειδί» για να περάσουν και τα παιδιά και οι γονείς όσο πιο ανώδυνα γίνεται τη δύσκολη
αυτή περίοδο. Αποδοχή όμως δεν σημαίνει ασυδοσία. Τα όρια πρέπει να τίθενται παρά τις αντιδράσεις
των παιδιών, οι οποίες τη σημερινή εποχή κυριολεκτικά τρομάζουν τους γονείς και τους οδηγούν σε άτακτες υποχωρήσεις. Έτσι, βλέπουμε τους ενήλικες να
παραδίδονται αμαχητί μπροστά στις άλογες απαιτήσεις
των εξαγριωμένων δεκάχρονων, τα οποία βιάζονται
να μεγαλώσουν και υιοθετούν «μεγαλίστικες» συνήθειες, όπως τα περίφημα «sleepovers», την απόκτηση
smartphone και τη χρήση των social media. Τέτοιες
συμπεριφορές είναι συχνότερες στα κορίτσια, καθώς
βιολογικά ωριμάζουν νωρίτερα από τα συνομήλικά
τους αγόρια.

Όλα γύρω από το σεξ
Εσείς μπορεί να βλέπετε μπροστά σας ένα μικρό παιδί,
αλλά στο κατώφλι της εφηβείας τα παιχνίδια χημείας
είναι «ανελέητα»: το αγόρι παλεύει να γίνει άνδρας και
το κορίτσι μπαίνει στη διαδικασία να γίνει γυναίκα. Τα
σκαμπανεβάσματα των ορμονών οδηγούν και σε συναισθηματική αστάθεια: το παιδί σας από τη χαρά πέφτει
στη θλίψη και από την ηρεμία σκαρφαλώνει στον ανεξέλεγκτο θυμό.
Βιώνοντας τις πρώτες ορατές σωματικές αλλαγές,
το παιδί ανακαλύπτει δειλά-δειλά τη σεξουαλική του
ταυτότητα, γεγονός που του προκαλεί ανησυχία. Συζητήστε μαζί του για τις σχέσεις των δύο φύλων, για την
απόλαυση αλλά και τους κινδύνους της σεξουαλικής
επαφής, για τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την ομοφυλοφιλία, την αντισύλληψη, τη χρήση προφυλακτικού,
χωρίς να κάνετε κήρυγμα ή «διάλεξη», αναζητώντας
αφορμές από το περιβάλλον, την τηλεόραση ή τις ται-

Μείνετε δίπλα του
Το παιδί σας μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν σας χρειάζεται, στην ουσία όμως σας έχει ανάγκη περισσότερο
από ποτέ. Πολεμήστε το αίσθημα της απόρριψης που
δίκαια βιώνετε και πείτε –και αποδείξτε– του με κάθε
ευκαιρία ότι είστε εκεί για κάθε του πρόβλημα, έτοιμοι
να ακούσετε την κάθε του έγνοια χωρίς σχολιασμούς
και νουθεσίες. Αυτό το μεγάλο βήμα «συμφιλίωσης»
με τον νεόκοπο επαναστάτη σας απαιτεί εξαιρετικά
λεπτούς χειρισμούς. Αν, για παράδειγμα, σας εκμυστηρευτεί ένα «παράπτωμα» κι εσείς βιαστείτε να κριτικά-

Λίγο πριν
την «έκρηξη»
ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ
ΑΠΌ ΤΗ ΛΈΝΑ ΠΑΜΦΊΛΗ

Στο κατώφλι της εφηβείας,
τα όρια υπάρχουν για να
παραβιάζονται και οι γονεϊκές
νουθεσίες για να χλευάζονται από
τους μικρούς επαναστάτες.
Τι μένει να κάνουν οι γονείς;
Να κατανοούν και να αγαπούν
τα παιδιά τους.
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Κάπου ανάμεσα στα εννέα και τα δέκα έτη αρχίζει
το τέλος της παιδικής ηλικίας και το παιδί ουσιαστικά βρίσκεται στο κατώφλι της εφηβείας, όπου
εμφανίζονται οι πρώτες αλλαγές που αφορούν όχι
μόνο τη βιολογία του, αλλά και την ψυχολογία του.
Οι γονείς κοιμούνται ένα βράδυ με ένα ήσυχο και
υπάκουο πλάσμα, και ξυπνούν αντιμέτωποι με ένα
«θυμωμένο» παιδί, το οποίο, αν και στα μάτια τους
είναι ακόμη μικρό, βιώνει θριαμβευτικά την αρχή
της μεταμόρφωσής του. Δεκάχρονα αγόρια και κορίτσια, παρότι δεν έχουν μπει επίσημα στην εφηβεία,
δοκιμάζουν τις ακραίες συναισθηματικές διακυμάνσεις των εφήβων.

ρετε τη συμπεριφορά του ή, ακόμη χειρότερα, θυμώσετε και του επιβάλετε κάποια τιμωρία, κλείσατε την
πόρτα επικοινωνίας για πάντα. Μείνετε ψύχραιμοι και
επιλέξτε τον δρόμο της κατανόησης και της αποδοχής,
που ορίζεται από τη χωρίς όρους αγάπη.
Όλα φυσικά έχουν τα όριά τους. Εάν καταλάβετε ότι
το παιδί σας έχει εμπλακεί σε επικίνδυνες καταστάσεις,
απευθυνθείτε άμεσα σε κάποιον ειδικό. Για παράδειγμα,
ένα παιδί που εκβιάζεται ή εκβιάζει, δέχεται οποιουδήποτε τύπου πιέσεις από τρίτα άτομα ή ξαφνικά κάνει
παρέα με άγνωστα παιδιά, θέλει διαφορετικούς χειρισμούς, τους οποίους καλό είναι να τους υποδείξει ένας
επιστήμονας ψυχικής υγείας.

Δεν πρέπει να
πανικοβαλλόμαστε
και να πέσουμε
στην παγίδια
του γονιού«κολλητού».
Με τα παιδιά
μας δεν είμαστε
φίλοι, είμαστε
πρωτίστως
γονείς.

νίες. Αλλά μην προτρέχετε. Αν, για παράδειγμα, όλα
δείχνουν ότι το παιδί σας δεν το απασχολούν ακόμη
θέματα που σχετίζονται με το σεξ, μην υπερθεματίζετε πάνω σε αυτό το θέμα. Ισχύει και σε αυτή την
περίπτωση ο χρυσός κανόνας ανατροφής των παιδιών
μας: Περιμένουμε την ερώτηση για να απαντήσουμε.
Το παιδί της προεφηβείας δεν θα μας ρωτήσει ευθέως
για ένα θέμα που αφορά τη σεξουαλικότητά του, αλλά
θα φροντίσει να προκύψει από τη συζήτηση. Κι εμείς
θα πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας τεντωμένες και
να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να του μιλήσουμε για
όλα όσα οι παλιότερες γενιές θεωρούσαν ταμπού και
απαγορευμένα θέματα.
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ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΖΆΡΔΑ

Η λιπαρότητα, η ξηρότητα, η ακμή και η θαμπάδα
της επιδερμίδας την κάνουν να φαίνεται
ταλαιπωρημένη. Πριν επενδύσετε σε μία ακόμη
κρέμα περιποίησης, ενισχύστε την καθημερινή
σας διατροφή με τα συστατικά εκείνα που θα
επαναφέρουν τη λάμψη στο πρόσωπό σας.

24

Η περιποίηση της επιδερμίδας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την καλή της υγεία και, κατά συνέπεια, για τη λάμψη της. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι
το Α και το Ω. Σίγουρα θα έχετε ακούσει τη φράση
«είμαστε ό,τι τρώμε» –και ό,τι πίνουμε βεβαίως–,
ενώ οι διατροφολόγοι επιβεβαιώνουν ότι η ποιότητα
του φαγητού που καταναλώνουμε καθημερινά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της επιδερ-

ΤΑ

ΤΗΣ

ΟΡ

Σ

ΟΜ

Λάμψη εκ
των έσω

ΦΙΑ

πάντα εύκολο να αφομοιωθούν
μέσω της διατροφής, είναι ό,τι χρειάζεστε για να
δείτε την επιδερμίδα σας να λάμπει.

Τροφές που πρέπει να επιλέγετε
Ντομάτα: Οι ευεργετικές ιδιότητες για την επιδερμίδα οφείλονται στη χρωστική φυτοχημική ένωση που
δίνει το κόκκινο χρώμα στις ντομάτες, το λυκοπένιο.
Σύμφωνα με μελέτες, το λυκοπένιο μπορεί να μειώσει
τις ορμόνες που δημιουργούν την ακμή, ενώ την ίδια
στιγμή βοηθά στον περιορισμό της εμφάνισης των
ελεύθερων ριζών που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία, αυξάνει τα αποθέματα κολλαγόνου και ενισχύει τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας.
Πράσινο τσάι: Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, μπορεί
να κάνει θαύματα στην επιδερμίδα σας. Τρία ποτήρια
την ημέρα αρκούν για να μειώσουν την DHT (διυδροτεστοστερόνη), την ορμόνη που δημιουργεί ακμή.
Λιπαρά ψάρια: Ψάρια όπως ο σολομός και το σκου-

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΌΣΩΠΟ

36
28
ΜΑΛΛΙΑ
Τips για
έξτρα όγκο.
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ΣΩΜΑ
Το μέλι ως
σύμμαχος της
ομορφιάς.

32

ΑΝΔΡΑΣ
Διεκδικεί μια
θέση μπροστά
στον καθρέφτη.

38
ΤΑΣΕΙΣ
Μακιγιάζ / μαλλιά
Άνοιξη 2019.

40
SHOPPING
Για εμάς και τα
αγαπημένα μας
πρόσωπα.

μίδας μας. Αυτό σημαίνει ότι, όσο καλά
γονίδια και αν διαθέτουμε ή όσα χρήματα και αν επενδύουμε σε εξελιγμένα
προϊόντα περιποίησης, το μυστικό για
λαμπερή επιδερμίδα βρίσκεται στα
ράφια της κουζίνας μας ή μέσα
στο ψυγείο μας. Η σωστή, ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει τροφές με πλούσια θρεπτική αξία, σε συνδυασμό με
συμπληρώματα διατροφής
τα οποία εφοδιάζουν τον
οργανισμό με συστατικά που δεν είναι

μπρί αποτελούν πλούσια πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων,
που συμβάλλουν στην ενυδάτωση της επιδερμίδας
και καθυστερούν τη γήρανσή της, μειώνοντας τις
βλάβες στο κολλαγόνο που δημιουργούν ρυτίδες.
Ξηροί καρποί: Τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα
φουντούκια έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, η οποία, χάρη στις στις αντιοξειδωτικές της
ικανότητες, προστατεύει την επιδερμίδα από την
υπεριώδη ακτινοβολία και της παρέχει την απαραίτητη ενυδάτωση, ενώ η παρουσία των Ω-3 λιπαρών
οξέων αυξάνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας.
Κακάο και μαύρη σοκολάτα: Αποτελώντας δύο
από τις πλουσιότερες πηγές αντιοξειδωτικών, χαρίζουν στην επιδερμίδα την απαραίτητη λάμψη, αλλά
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και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Επίσης, χάρις στην υψηλή περιεκτικότητά τους
σε φλαβονοειδή, βελτιώνουν την κυκλοφορία του
αίματος, και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην
ανανέωση της επιδερμίδας.
Φρούτα: Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη
C, η οποία είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και
μειώνει τη λιπαρότητα της επιδερμίδας, αλλά και
την εμφάνιση ρυτίδων. Επιπλέον, το κολλαγόνο,
σε συνδυασμό με το ελλαγικό οξύ, διατηρεί τη
σφριγηλότητα και την απαλότητα της επιδερμίδας.
Καστανό ρύζι: Σας λέει κάτι το συστατικό
ceramides; Περιέχεται σε πολλά προϊόντα περιποίησης προσώπου, αλλά και στο καστανό ρύζι.
Γιατί το χρειάζεστε; Γιατί βοηθά την επιδερμίδα
να παραμένει ενυδατωμένη και να διατηρεί τη
φυσική της λάμψη.

επιδερμίδα εκεί είναι πολύ λεπτή και ευαίσθητη.
Οστρακοειδή: Γαρίδες, αστακοί και καβούρια,
καθώς και μερικά λαχανικά που έχουν φύλλα,
όπως το σπανάκι, αποτελούν φυσικές πηγές
ιωδίου. Μια διατροφή πλούσια στα παραπάνω
τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της
ακμής. Περιορίστε την κατανάλωση αυτών των
τροφών σε δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Συμπληρώματα διατροφής
Επειδή μέσω της διατροφής δεν μπορούμε να
προσλάβουμε τις απαραίτητες δόσεις βιταμινών
και ωφέλιμων συστατικών που χρειαζόμαστε σε
καθημερινή βάση, εξελιγμένα συμπληρώματα
διατροφής μάς βοηθούν να διορθώσουμε εκ των
έσω τις βλάβες της θαμπής και κουρασμένης επιδερμίδας. Αναζητήστε εκείνα που περιέχουν τα
παρακάτω συστατικά:

Χρήσιμα tips

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Τροφές που πρέπει
να αποφύγετε
Ζάχαρη: Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε
ζάχαρη αποδυναμώνουν σιγά-σιγά την επιδερμίδα και βοηθούν τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες να κάνουν πιο γρήγορα την εμφάνισή τους.
Επιπλέον, αυξάνουν την ακμή. Το καλύτερο που
μπορείτε να κάνετε είναι να την αντικαταστήσετε
με τη μαύρη της εκδοχή.
Αλκοόλ: Το αλκοόλ είναι διουρητικό, πράγμα
που σημαίνει ότι, όσο περισσότερο πίνετε, τόσο
περισσότερο αφυδατώνεται η επιδερμίδα σας.
Αυτό, με τη σειρά του, μεταφράζεται σε θαμπή
όψη, λεπτές γραμμές και ρυτίδες.
Τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη: Πρόκειται για το λευκό ψωμί, τα ζυμαρικά και τα γλυκά.
Οι τροφές αυτές αυξάνουν απότομα τα επίπεδα
του σακχάρου στο αίμα, προκαλώντας προβλήματα στην επιδερμίδα. Δεν έχετε παρατηρήσει
ότι κάποιες φορές, αφού ενδώσετε σε κάποιον
γλυκό πειρασμό, κάνουν την εμφάνισή τους ενοχλητικά σπυράκια;
Γάλα: Οι ειδικοί λένε ότι ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα στην επιδερμίδα, όπως η εμφάνιση ακμής.
Αλάτι: Σίγουρα έχετε νιώσει τις συνέπειες
του αλατιού στην επιδερμίδα σας. Η κατακράτηση υγρών ευθύνεται κυρίως για το πρήξιμο
στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών, καθώς η
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• Πιείτε νερό,
καθώς κρατά
την επιδερμίδα
ενυδατωμένη και
ελαστική.
• Κοιμηθείτε
νωρίς το βράδυ
και για περίπου 8
ώρες. Ο ποιοτικός
ύπνος ξεκουράζει
πραγματικά την
επιδερμίδα.
• Καθαρίζετε
το πρόσωπό
σας σχολαστικά
πρωί και βράδυ.
Κατά τη διάρκεια
του ύπνου είναι
πολύ σημαντικό
η επιδερμίδα να
αναπνέει.
• Ενυδατώστε
την επιδερμίδα
σας πρωί και
βράδυ. Η σωστή
διατροφή πρέπει να
συνδυάζεται με την
περιποίηση.
• Κάντε απολέπιση
μία φορά την
εβδομάδα.
Μόνο έτσι θα
απομακρύνετε τα
νεκρά κύτταρα
και θα αναδείξετε
τη λάμψη της
επιδερμίδας.

Χαλκό και ψευδάργυρο: Ενισχύουν την υγεία
της επιδερμίδας, καθώς διατηρούν το κολλαγόνο
και την ελαστίνη του δέρματος, ενώ συγχρόνως
μειώνουν την καταστροφική επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Βιταμίνες του συμπλέγματος Β: Το σύμπλεγμα
βιταμινών Β βοηθά στην εξισορρόπηση του σμήγματος, καθώς και στη λίπανση της επιδερμίδας,
πράγμα που σημαίνει ότι είναι ιδανικό για εσάς
που αντιμετωπίζετε προβλήματα ακμής.
Βιταμίνη Α: Αναζωογονεί την επιδερμίδα, αφού
επιταχύνει τον μεταβολισμό των κυττάρων, ενεργοποιεί την παραγωγή του κολλαγόνου και ενισχύει τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος.
Βιταμίνη Ε: Διαθέτει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και δερματικές θεραπευτικές ιδιότητες, προλαμβάνοντας τη γήρανση της
επιδερμίδας, την αφυδάτωση, την ξηρότητα και
τη δημιουργία ραγάδων.
Βιταμίνη C: Συμβάλλει στη διατήρηση της σφριγηλότητας και του κολλαγόνου της επιδερμίδας.
Η ανεπαρκής πρόσληψή της οδηγεί στην αποδυνάμωση των αιμοφόρων αγγείων και στη ρήξη
των τριχοειδών που βρίσκονται στις εξωτερικές
στιβάδες του δέρματος.
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα: Είναι ιδανικά για
να καταπολεμήσετε χρόνιες δερματοπάθειες, ενώ
βοηθούν και στην επούλωση των φλεγμονωδών
παθήσεων του δέρματος.

Μαλλιά
με όγκο

Οι τεχνικές
Απαλό ξάσιμο ανάποδα. Χρησιμοποιήστε την

τεχνική της δεκαετίας του ’60, όταν οι γυναίκες
κατέστρεφαν τα μαλλιά τους ξαίνοντάς τα με μια
λεπτή χτένα, προκειμένου να μείνουν όρθια για
τα πολυπόθητα beehives. Απλώς εφαρμόστε την
έξυπνα, χωρίς να τραυματίσετε τις τρίχες, κάνοντας τρεις μόνο απαλές βουρτσιές, από τη μέση
του μήκους τους προς το τριχωτό, με μια μεγάλη
βούρτσα από φυσική τρίχα.
Με το σίδερο. Το σίδερο ισιώνει τα ατίθασα μαλλιά, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να
τους δώσετε όγκο. Χωρίστε τα μαλλιά σας σε δύο
τμήματα, σαν να ετοιμάζεστε να κάνετε δύο κοτσίδες. Πάρτε το ένα τμήμα και τυλίξτε το στο σίδερο,
που δεν θα το έχετε σε πολύ υψηλή θερμοκρασία
(όχι πάνω από 177 βαθμούς), σαν να θέλετε να τα
κάνετε μια μεγάλη μπούκλα, και περιμένετε μερικά
δευτερόλεπτα. Όταν απομακρύνετε το σίδερο, πιάστε τα μαλλιά σας με τα χέρια σας στη θέση που

ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Aκόμη και τα πιο επαγγελματικά
χτενίσματα με πιστολάκι μπορούν
να «πέσουν» και ακόμη και οι
γυναίκες με τα πιο πλούσια μαλλιά
θα ήθελαν λίγο παραπάνω όγκο.

Η απαραίτητη
θερμοπροστασία
Το πιστολάκι και
το σίδερο φτάνουν
θερμοκρασία έως
και 2.200 βαθμούς,
προκαλώντας φθορά
στα βρεγμένα,
ανυπεράσπιστα μαλλιά.
Τα προστατευτικά
προϊόντα heat protect
εφαρμόζονται σε
νωπά μαλλιά πριν
το πιστολάκι και
«φυλακίζουν» την
υγρασία στην τρίχα,
αποτρέποντας την
τοπική υπερθέρμανση
και το φριζάρισμα.
Προτιμήστε ένα σίδερο
με κεραμικές, αντί για
μεταλλικές επιφάνειες.

ήταν, ώστε να στεγνώσουν σε θέση «μπομπέ», και
όχι ίσια κάτω. Επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.
Ρόλεϊ. Μια αθάνατη λύση που δεν απαιτεί ιδιαίτερη
τεχνική. Ο κανόνας είναι ένας: όσο πιο μεγάλα τα
ρόλεϊ, τόσο μεγαλύτερος ο όγκος. Βάλτε τα όταν
ξεκινάτε το μακιγιάζ (απλώς αποφασίστε χοντρικά
ποια φορά θέλετε να έχουν τα μαλλιά σας), και 20
λεπτά αργότερα είστε έτοιμες! Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε κάθε τούφα με λακ πριν την τυλίξετε.
Dry Shampoo. Tα Dry shampoos όχι μόνο καθαρίζουν τα μαλλιά, όταν οι πρώτες εκκρίσεις σμήγματος
αρχίσουν να σαμποτάρουν το χτένισμά σας, αλλά
δημιουργούν και το εφέ του έξτρα όγκου. Eφαρμόστε το προϊόν πρώτα στις ρίζες και, στη συνέχεια, με τα δάχτυλα απλώστε το μέχρι τις άκρες των
μαλλιών, για να επωφεληθείτε στο μέγιστο από τη
δημιουργία όγκου που προκαλεί. Γυρίστε το κεφάλι
ανάποδα και χρησιμοποιήστε το πιστολάκι, για να
στεγνώσετε τα μαλλιά, καθώς με τα δάχτυλα δημιουργείτε το χτένισμα που επιθυμείτε.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

Οι γυναίκες που ταλαιπωρούνται περισσότερο από
μαλλιά άτονα και «βαριά» είναι όσες παρουσιάζουν
στο τριχωτό της κεφαλής τους υπερβολική έκκριση
σμήγματος, που χαρακτηρίζει τα λιπαρά μαλλιά,
και εκείνες με πολύ λεπτά μαλλιά, γεγονός που τα
κάνει να δείχνουν λίγα. Δεν είναι όμως απίθανο σε
κάποια από τις δύο κατηγορίες να ανήκουν και οι
γυναίκες που στις διαφημίσεις ανεμίζουν γεμάτες
αυτοπεποίθηση τα πλούσια με όγκο μαλλιά τους.
Πώς έφτασαν εκεί;

Τα βασικά
Αναζωογονήστε τις ρίζες. Aς ξεκινήσουμε από

την αρχή. Όταν λούζεστε, κάντε μασάζ με τα
δάχτυλα στο τριχωτό, ώστε να «ξυπνήσετε» τις
ρίζες και να διεγείρετε τη μικροκυκλοφορία. Και
είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια: Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ένα
καλό σαμπουάν, το οποίο να περιέχει συστατικά που
ενισχύουν την υγιή ανάπτυξή των μαλλιών, όπως
γοργογιάννη. Υπάρχουν σαμπουάν ειδικά σχεδιασμένα για να δημιουργούν όγκο, και το πιθανότερο
είναι ότι είναι διαφανή. Ένα σαμπουάν που δεν έχει
κρεμώδη όψη είναι πιο πιθανό να μην είναι φορτωμένο με «βαριά» συστατικά κοντίσιονερ.
Έξυπνο στέγνωμα. Όταν στεγνώνετε τα μαλλιά
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Κάντε τρεις
μόνο απαλές
βουρτσιές προς
το τριχωτό με
μια μεγάλη
βούρτσα από
φυσική τρίχα.

σας με πιστολάκι, γυρίστε το κεφάλι ανάποδα όσο
περισσότερο μπορείτε, ώστε οι ρίζες να σηκωθούν
και να στεγνώσουν σε αυτή τη θέση. Ακούγεται
πολύ εύκολο, αλλά αυτό κάνουν όλοι οι hair stylists.
Aν –ακόμη καλύτερα– αφήνετε τα μαλλιά σας να στεγνώσουν φυσικά, πιάστε τα σε έναν χαλαρό κότσο
στην κορυφή του κεφαλιού, προσέχοντας να μην τα
σφίξετε σχεδόν καθόλου, προκειμένου να μην έχετε
το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Για τον ίδιο λόγο,
προτιμήστε ένα λαστιχάκι που δεν σφίγγει πολύ και
δεν θα δημιουργήσει «τσάκιση» στα μαλλιά.
Προϊόντα Root-boost. Στα ράφια πλέον υπάρχουν
πολλά προϊόντα root-boost που τα ψεκάζετε στις
ρίζες, πριν κάνετε πιστολάκι, και δίνουν όγκο και
δομή στα μαλλιά. Είναι σαν να στηρίζετε τα μαλλιά
σας με μια αόρατη σκαλωσιά, που βοηθά να διατηρήσετε το χτένισμά σας όλη την ημέρα (ή και αρκετές ημέρες). Ψεκάστε μετά το λούσιμο και αφού
έχετε στεγνώσει τα μαλλιά με μια πετσέτα (τα rootboost δεν λειτουργούν σε στεγνά μαλλιά). Προτιμήστε ένα προϊόν με συστατικά που προσφέρουν
και θρέψη, όπως το έλαιο Argan.
Η σωστή διατροφή. Τα σιτηρά, το κρέας, τα ροδάκινα, το σπανάκι, τα καρότα και οι πιπεριές έχουν
αφθονία βιταμινών C, E και A, που δυναμώνουν
τα μαλλιά.

Για βιαστικές!
Όμως, όταν το ρολόι δείχνει ότι έχουμε αργήσει, η
έλλειψη χρόνου συναντά την παραίτηση. Αυτοί είναι
μερικοί τρόποι να «χακάρουμε» την πεπατημένη, για
να αποκτήσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς
πολύ κόπο ή χρόνο.
Ο πιο φυσικός τρόπος. Είναι αυτό που κάναμε σχολείο. Πιάστε τα μαλλιά σας μια ψηλή αλογοουρά όλη
την ημέρα, πριν βγείτε από το σπίτι. Μόλις φτάσετε
στον προορισμό σας, αφήστε τα μαλλιά σας κάτω.
Θα δείτε ότι θα διατηρήσουν την «κίνησή τους»
για κάποια ώρα.
Αλλάξτε χωρίστρα. Αλλάζοντας τη χωρίστρα των
μαλλιών, αυτομάτως τους δίνετε όγκο. Γιατί; Συνήθως κάνουμε χωρίστρα στο σημείο που έχουμε
φύτρες και με τη φυσική φορά ανάπτυξης της τρίχας. Όταν την αλλάζουμε, κάνουμε να μαλλιά να
σταθούν αντίθετα από τη φορά τους, κι έτσι «φουσκώνουν», καθώς αντιστέκονται στο νέο χτένισμα.
Η σωτήρια λακ. Αν έχετε ήδη στεγνώσει τα μαλλιά σας και δεν έχετε πολύ χρόνο, απλώς γυρίστε το κεφάλι ανάποδα, χωρίστε τα σε τμήματα και
εφαρμόστε λακ στις ρίζες ενός τμήματος. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να στεγνώσει η
λακ, πριν προχωρήσετε στο επόμενο τμήμα. Μόλις
τελειώσετε, χτενίστε τα μαλλιά με τα δάχτυλά σας.
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Οδηγίες χρήσης
1. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
2. Ψεκάστε από απόσταση 15 cm την περιοχή που θέλετε να καλύψετε.
3. Αφήστε να στεγνώσει για 1 λεπτό.
(Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτήρα μαλλιών στον κρύο αέρα)

Πώς να το αφαιρέσετε: Φεύγει εύκολα με το λούσιμο.

by

ΜΑΥΡΟ
840.0.008

ΚΑΣΤΑΝΟ
ΣΚΟΥΡΟ
840.0.002

ΚΑΣΤΑΝΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
840.0.003

ΞΑΝΘΟ
ΣΚΟΥΡΟ
840.0.005

ΞΑΝΘΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
840.0.006

• Χωρίς σιλικόνες, SLES, SLS, Parabens
• Ελεγμένο για Ni, Cr, Co
• Δερματολογικά ελεγμένα
• Χωρίς αλλεργιογόνα αρώματα*
(*Οδηγία 2003/15/ΕΚ)

Τα πλεονεκτήματα
Πρακτική, γρήγορη και εύκολη εφαρμογή χωρίς χρήση γαντιών. Καλύπτει τις άσπρες
τρίχες μέσα σε δευτερόλεπτα. Ιδανικό για περιπτώσεις που χρειάζεστε άμεσα κάλυψη
των λευκών (touch up) ή για χρήση ανάμεσα στις βαφές.
Το σπρέι στεγνώνει σε 1 λεπτό.
Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα μαλλιών
με χρήση κρύου αέρα.
Απομακρύνεται εύκολα με απλό λούσιμο.
Σε πρακτική συσκευασία 75ml (για να μπορείτε να το μεταφέρετε).

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

QUICK TOUCH UP
SPRAY
Άψογη κάλυψη της ρίζας των λευκών
τριχών με φυτικά δραστικά συστατικά
Το τμήμα επιστημονικής έρευνας της specchiasol στον τομέα του χρωματισμού
των μαλλιών, δημιούργησε την φυτική βαφή Tricolor σε μορφή spray για γρήγορη
κάλυψη (touch up) των λευκών μαλλιών στις ρίζες. Mε απλή και εύκολη κίνηση
ψεκασμού, οι λευκές τρίχες στις ρίζες καλύπτονται αποτελεσματικά, η βαφή
στεγνώνει σε ένα λεπτό και διαρκεί μέχρι το επόμενο λούσιμο.
Με καινοτόμο φόρμουλα και φυτικά δραστικά συστατικά στην σύνθεσή του, το
σπρέι χρωματίζει προσωρινά τα μαλλιά παρέχοντας παράλληλα ενυδάτωση και
προστασία. Φεύγει εύκολα με απλό λούσιμο. Χωρίς σιλικόνες και parabens και με
τρείς φυσικές δραστικές ουσίες.

Aloe vera Bio
Με καταπραϋντική,
ενυδατική και μαλακτική
δράση.

Chia Seed Oil
100% φυσικό ψυχρής
εκχύλισης εξαιρετικό παρθένο
βοτανικό έλαιο.
Πλούσιο σε πολυφαινόλες
και πολυακόρεστα λιπαρά
οξέα (ωμέγα-3 και ωμέγα-6),
προστατεύει τις ίνες των
μαλλιών από την οξειδωτική
βλάβη που προκαλείται από
τις ακτίνες UV.

Vegetable keratin
Δραστικό συστατικό με
βάση αμινοξέα σόγιας,
σίτου και αραβοσίτου.
Έχει αναζωογονητική και
επανορθωτική δράση.

Μέλι
για την
ομορφιά
ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Μια ματιά στα ράφια των καλλυντικών θα σας
πείσει ότι το μέλι είναι πρωταγωνιστής σε
πολλά προϊόντα. Aυτοί είναι οι 9 τρόποι με τους
οποίους μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εύκολα
και οικονομικά προς όφελος της ομορφιάς σας.

1. Ενυδατική μάσκα προσώπου
Το μέλι είναι φυσικό υγραντικό, ενώ τα σάκχαρα
που περιέχει λειτουργούν ως φυσικό μαλακτικό.
Μια μάσκα μελιού ενισχύει τα επίπεδα υγρασίας
και πολεμά την ξηρότητα της επιδερμίδας, ακόμη
και αφού την έχετε ξεβγάλει.
Μέθοδος: Απλώστε στο πρόσωπό σας ένα στρώμα
μελιού και αφήστε το να δράσει για 20 λεπτά.
Ξεβγάλτε καλά με νερό, κάνοντας κινήσεις μασάζ.
Εναλλακτικά, φτιάξτε μια μάσκα με 2 κουταλιές μέλι
και ένα ώριμο αβοκάντο.

2. Ήπια απολέπιση
Με φυσικές ιαματικές, αντισηπτικές, αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, το μέλι είναι
πολύτιμος σύμμαχος για την καθημερινή μας υγεία
και ομορφιά. Επιπλέον, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, οπότε μπορεί να είναι και το τέλειο αντιγηραντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα βαζάκι μέλι
από το σουπερμάρκετ θα λύσει μαγικά όλα τα προβλήματα. Προτιμήστε το μέλι Μανούκα, που προέρχεται από τη γύρη του φυτού Μανούκα της Νέας
Ζηλανδίας και έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, αλλά οποιοδήποτε καλό οργανικό μέλι μπορεί
να σας βοηθήσει εξίσου.
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Τα ένζυμα που περιέχει το μέλι δρουν και ως ήπια
απολεπιστικά, βοηθώντας την επιδερμίδα να μείνει
καθαρή και λαμπερή.
Μέθοδος: Εφαρμόστε το μέλι κατευθείαν στην επιδερμίδα σας με κυκλικές κινήσεις. Αφήστε το να
δράσει για λίγα λεπτά και αφαιρέστε το, κάνοντας
κινήσεις μασάζ.

3. Για τις ουλές
Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει το μέλι θρέφουν την
τραυματισμένη επιδερμίδα, ενισχύοντας τη διαδικασία επούλωσης. Επιπλέον, οι φυσικές αντισηπτικές ιδιότητες του μελιού βοηθούν στην πρόληψη
μολύνσεων.

της σούπας μέλι σε μία κούπα καυτό νερό. Ρίξτε
το μείγμα σε μια μπανιέρα με ζεστό νερό και απολαύστε ένα ιδιαίτερα ηρεμιστικό μπάνιο.

6. Για τα πετσάκια
Καθώς το μέλι είναι φυσικό υγραντικό, αν το
απλώσετε πάνω στα πετσάκια, τους προσφέρετε
ενυδάτωση και αποτρέπετε το σκάσιμο.
Μέθοδος: Τρίψτε λίγο μέλι πάνω στα πετσάκια σε κάθε δάχτυλο, αφήστε για 5-10 λεπτά και
ξεβγάλτε.

7. Conditioner
Το μέλι είναι το τέλειο φυσικό conditioner που διατηρεί τα μαλλιά σας υγιή. Με λίγο μέλι, οι άκρες
γίνονται μαλακές, γεμάτες ζωή και θρέψη.
Μέθοδος: Διαλύστε 2 κουταλιές σούπας οργανικό
μέλι σε αρκετό νερό, ώστε να μπορεί να απλωθεί
(κουταλιά-κουταλιά) πάνω στα μαλλιά σας. Αφήστε
το να δράσει για 30 λεπτά και ξεβγάλτε με ζεστό
νερό. Εφαρμόστε στα μαλλιά σας το φυσικό αυτό
conditioner 2 φορές την εβδομάδα.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ
8. Βalm

Μέθοδος: Απλώστε με κυκλικές κινήσεις μικρή
ποσότητα μελιού κατευθείαν πάνω στην ουλή για
1-2 λεπτά και ξεβγάλτε.

Πλούσιο σε ένζυμα, αντιοξειδωτικά και μέταλλα,
το μέλι ενυδατώνει τα χείλη σε βάθος.
Μέθοδος: Βάλτε λίγο μέλι κατευθείαν πάνω στα
χείλη, αφήστε το για λίγα λεπτά και ξεβγάλτε.

4. Θεραπεία ακμής
Το μέλι Μανούκα, με τις αντιφλεγμονώδεις του ιδιότητες, βοηθά στη μείωση της κοκκινίλας και του
πρηξίματος, ενώ η αντιβακτηριδιακή του δράση
ενισχύει τον πόλεμο στα βακτήρια, που προκαλούν
την ακμή. Επιπλέον, επειδή διατηρεί την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ισορροπημένη, περιορίζει
την έκκριση του σμήγματος.
Μέθοδος: Βάλτε λίγο μέλι κατευθείαν πάνω στο
ερεθισμένο σημείο. Αφήστε το για 10-15 λεπτά
και ξεβγάλτε.

5. Αντί για άλατα μπάνιου
Ανεβάστε τα επίπεδα χαλάρωσής σας απολαμβάνοντας ένα μπάνιο με μέλι, που θα αφήσει την
επιδερμίδα σας απαλή σαν μωρού.
Μέθοδος: Διαλύστε δύο μεγάλες κουταλιές
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9. Μάσκα μαλλιών

Ανεβάστε
τα επίπεδα
χαλάρωσής σας
απολαμβάνοντας
ένα μπάνιο
με μέλι.

Το μέλι μπορεί να προλάβει την ξηρότητα και το
σπάσιμο των μαλλιών σας, ενώ λειτουργεί ως
φυσικό μαλακτικό.
Μέθοδος: Φτιάξτε μια μάσκα αναμειγνύοντας 2 πολύ
ώριμες μπανάνες με 1 κούπα μέλι και 2 κουταλιές
ελαιόλαδο. Ανακατέψτε καλά (δεν θέλετε να κολλήσουν κομμάτια μπανάνας στα μαλλιά σας)! Απλώστε
τη μάσκα ομοιόμορφα στα μαλλιά και το τριχωτό,
και φορέστε ένα σκουφάκι για το ντους. Αφήστε
τη να δράσει για περίπου 20-25 λεπτά, ξεβγάλτε
με κρύο ή χλιαρό νερό και λουστείτε με σαμπουάν.
Βουρτσίστε τα μαλλιά σας, για να απομακρύνετε
τυχόν υπολείμματα, και ξεβγάλτε ξανά. Μπορείτε
να επαναλαμβάνετε τη μάσκα 2-3 φορές τον μήνα.

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

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

Να όμως που μια νέα καινοτόμος μάρκα που
πρόσφατα έφτασε στο φαρμακείο, έρχεται να
απλοποιήσει αυτήν την ιεροτελεστία και να μας
προσφέρει την πεμπτουσία της, με τον πιο φυσικό,
αποτελεσματικό και απολαυστικό τρόπο!
Το όνομά της, Jowaé.
Στα Κορεάτικα, η λέξη [τσο-ουά-έ] σημαίνει
«Αρμονία». Καθόλου τυχαία επιλογή, μιας και η
μάρκα γεννήθηκε από μια βασική ανάγκη όλων των
γυναικών: να αποκαταστήσουν τη ζωτική ισορροπία
της επιδερμίδας τους που δοκιμάζεται καθημερινά
από ενδογενείς και εξωγενείς επιθέσεις.
Με την Jowaé η τεχνολογία αιχμής της Δύσης
συναντά την προγονική τεχνογνωσία της Ανατολής καθώς η δημιουργία των 21 προϊόντων
της μάρκας, με τις τις υπέροχες υφές και το φίνο
άρωμα, είναι αποτέλεσμα μιας σπουδαίας γαλλοκορεατικής συνέργειας.
• Η συνέργεια της Δύσης: Οι Φωτοφαινόλες. Το Τμήμα Φυτοκοσμητολογικής Έρευνας
του Εργαστηρίου Jowaé στη Γαλλία επέλεξε
ένα καινοτόμο εκχύλισμα, πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες- για το οποίο έχει κατατεθεί
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας- που προέρχεται από
το φυτό Semprevivum Tectorum το οποίο ενσωματώθηκε στις συνθέσεις όλων των προϊόντων περιποίησης.
• Η συνέργεια της Ανατολής: Τα παραδοσιακά φυτά της Ασιατικής Φαρμακοποιίας.
Σε συνεργασία με τον ειδικό στη χημεία των
φυτών, Κορεάτη καθηγητή Ki Hyun Kim, η
Jowaé συνδύασε τις Φωτοφαινόλες με εκχυλίσματα από φυτά και άνθη, γνωστά εδώ και
αιώνες στην Ανατολή και αναγνωρισμένα από
τη σύγχρονη επιστήμη για τις ευεργετικές τους
ιδιότητες.

Το προϊόν που ξεχωρίσαμε!

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

Πρόσωπο

Διατροφή για
ωραία γένια

προκειμένου να αναπτυχθεί ομοιόμορφα. Μετά απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και τριμάρισμα με ειδικό
ψαλίδι ή ηλεκτρική μηχανή τριμαρίσματος, καθώς δεν
μακραίνουν όλες οι τρίχες με την ίδια ταχύτητα. Για
περαιτέρω περιποίηση, υπάρχουν ειδικές χτένες ή
βούρτσες με φυσική τρίχα για τα γένια, όπως και ειδικά
styling – κεριά για το μουστάκι και απαλοί αφροί για
τη «γλυπτική» του μουσιού. Πολλοί άνδρες ξεχνούν να
πλένουν τακτικά τα γένια τους. Στην αγορά υπάρχουν

Το μούσι αποτελείται
από πρωτεΐνη
και λίπος, αλλά
εξαρτάται σημαντικά
και από τη λήψη
βιταμινών B5,
B3 και B9. Αυτό
σημαίνει ότι το
κρέας, οι κρόκοι
αυγών, το γάλα
και τα πράσινα
λαχανικά είναι
τροφές που δεν
πρέπει να λείπουν
από το πιάτο των
γενειοφόρων.

Κρέμα ματιών. Στην επιδερμίδα αποτυπώνονται η
κούραση και το άγχος της ημέρας, ενώ στους άνδρες
οι ρυτίδες εμφανίζονται πρώτα γύρω από τα μάτια.
Μην παραλείπετε την καθημερινή περιποίηση και φροντίδα της ευαίσθητης αυτής περιοχής.
Σαπούνι, τέλος. Καθώς το σαπούνι ερεθίζει και αφυδατώνει την επιδερμίδα, οι άνδρες μπορούν να επιλέγουν προϊόντα με πιο ήπιους καθαριστικούς παράγοντες, όπως η φυσική σαπωνάρια (σαπουνόχορτο).
Κρέμα ημέρας. Ειδικά σχεδιασμένες για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της ανδρικής επιδερμίδας, οι
ανδρικές ενυδατικές κρέμες έχουν ελαφριά υφή και
απορροφώνται άμεσα, χωρίς να αφήνουν γυαλάδα.

Σώμα
Κρέμα ενυδάτωσης. Λόγω του ζεστού νερού, κατά
τη διάρκεια του ντους η επιδερμίδα αφυδατώνεται και
δημιουργείται αίσθηση «τραβήγματος». Μια κρέμα
σώματος αφήνει την επιδερμίδα ενυδατωμένη.
Αντηλιακό. Ποιο είναι το προϊόν που ξεχνούν οι
άνδρες; Το αντηλιακό, που δεν έχει φύλο, καθώς είναι
απαραίτητο σε όλους.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΔΡΑΣ

To νεσεσέρ ομορφιάς του
ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Έχετε σπίτι κάποιον που θέλει να εντρυφήσει, αλλά
δεν ξέρει από πού να αρχίσει; Αυτές είναι οι βασικές
αρχές για την ανδρική πλευρά του νιπτήρα.

Βοηθήστε τον να το ετοιμάσει.

Tρίχες
Η ομορφιά και η φροντίδα ποτέ δεν ήταν αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Στην αρχαία Ελλάδα, oι
άνδρες πίστευαν ότι ένα καλογυμνασμένο σώμα ήταν
άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα καλλιέργημένο πνεύμα.
Όπως μάθαμε από την ταινία «The Favourite», στην
Αγγλία του 18ου αιώνα οι ευγενείς φορούσαν περισσότερη πούδρα από τις γυναίκες τους. Τα ανδρικά
προϊόντα έχουν γνωρίσει θεαματική ανάπτυξη τα
τελευταία χρόνια, καθώς μπροστά στον καθρέφτη
επικρατεί ισότητα. Λάδια για απαλά και μυρωδάτα
γένια, τονωτικά σαμπουάν και κρέμες για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ανδρικής επιδερμίδας γεμίζουν τα ράφια. Γιατί όλοι, μα όλοι, έχουμε την ίδια
ανάγκη για φροντίδα.
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Οι άνδρες
με ευαίσθητη
επιδερμίδα
πρέπει να
προτιμούν
τον αφρό ή
την κρέμα
ξυρίσματος
από τα τζελ.

Αφρός ξυρίσματος. Οι άνδρες με ευαίσθητη επιδερμίδα πρέπει να προτιμούν τον αφρό ή την κρέμα ξυρίσματος από τα τζελ, τα οποία περιέχουν περισσότερη
αλκοόλη και ενδέχεται να αυξάνουν τα εξανθήματα
και την ξηρότητα. Κάντε μασάζ για 1-2 λεπτά καθώς
απλώνετε την κρέμα, ώστε τα μαλακτικά συστατικά
της να δράσουν καλύτερα, μαλακώνοντας τα γένια.
After shave. Με το ξύρισμα, απομακρύνονται τα επιφανειακά κύτταρα, και αυτό για κάποια χρόνια θεωρείτο μια μορφή πρωτόγονου πίλινγκ. Όμως, καθώς
η επιδερμίδα χάνει πολύτιμη υγρασία με το ξύρισμα,
ακόμη και οι πιο λιπαρές έχουν ανάγκη από τη φροντίδα ενός after shave – πάντα χωρίς οινόπνευμα,
καθώς προκαλεί ερεθισμούς.
Το μούσι του. Όταν ένας άνδρας αφήνει μούσι, δεν
πρέπει να το αγγίξει για τις πρώτες 4-6 εβδομάδες,

ειδικά σαμπουάν που τα αφήνουν πεντακάθαρα (και
χωρίς να φριζάρουν), ενώ τα λάδια για μούσια μαλακώνουν τις τρίχες και διαφοροποιούνται στη μυρωδιά (καφές ή ξύλο;) και την ένταση λάμψης που προσφέρουν.
Θεραπεία τριχόπτωσης. Η τριχόπτωση οφείλεται
τόσο σε ενδογενείς παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα και η ορμονική αστάθεια, όσο και σε εξωγενείς, όπως είναι η μη ισορροπημένη διατροφή, μια
αυστηρή δίαιτα, η υπερβολική τριβή σε χτένισμα και
βούρτσισμα, κάποια φαρμακευτική αγωγή, η αναιμία,
το άγχος ή ακόμα και η εποχή (εποχική τριχόπτωση).
H τριχόπτωση απαιτεί συνεχή και συστηματική αντιμετώπιση με εξειδικευμένη αγωγή, που διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Τα τονωτικά σαμπουάν, η
τονωτική κρέμα και οι μάσκες λειτουργούν επικουρικά. Πάντως, ο πιο στιλάτος τρόπος να αντιμετωπίσει
ένας άνδρας την απώλεια των μαλλιών του είναι να
τα κόψει πολύ κοντά ή και να τα ξυρίσει.
Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Υπάρχουν ειδικές μηχανές τριμαρίσματος με στρογγυλεμένη μύτη για τη
μύτη και τα αυτιά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να χρησιμοποιείτε σε αυτά τα δύο σημεία αποτριχωτικές κρέμες, καθώς ερεθίζουν τις βλεννώδεις
μεμβράνες.
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2. Hatbands

3. Κοραλί

Mία νέα λέξη μπήκε
στο λεξικό της μόδας.
«Hatbands» ονομάζονται
οι μεγάλες στέκες που
μοιάζουν με καπέλα. Είναι
θηλυκές, εορταστικές και το
τέλειο συμπλήρωμα σε ένα
κομψό σινιόν. Τις λάνσαρε
η Prada στην πασαρέλα
Spring/Summer 2019,
όμως πρώτη διδάξασα
ήταν η Κέιτ Μίντλετον, η
οποία τις έχει πια κάνει
σήμα κατατεθέν της. Είναι
η απόλυτη εναλλακτική
των καπέλων, για επίσημες
εμφανίσεις και συγχρόνως
αρκετά ενδιαφέρουσες, για
να ολοκληρώσουν μια ποπ,
ανέμελη εμφάνιση.

Στην αρχή κάθε νέου έτους η
Pantone ανακοινώνει το χρώμα
της χρονιάς. Για το 2019 οι
ειδικοί της ψήφισαν το Living
Coral, ένα έντονο κοραλί, που
«εκπέμπει ενεργητικότητα,
διάθεση για δράση, περιπέτεια
και ταξίδια». Οι πασαρέλες ήταν
ήδη εναρμονισμένες με την τάση,
καθώς ανάμεσα στις παστέλ
αποχρώσεις, που υιοθετήθηκαν
φέτος στα μαλλιά, κυριάρχησε
αυτή που ήθελε κοραλί ανταύγειες
σε μαλλιά στο χρώμα της
σαμπάνιας ή με ντεκαπάζ – ιδανικά
με ρομαντικά ή ρετρό χτενίσματα.
Συνδυάζεται με την ανάλογη σκιά
και κραγιόν. Και μην ξεχνάμε ότι το
κοραλί είναι ένα χρώμα που μπορεί
να γίνει total look στα ρούχα χωρίς
παγίδες.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

Beauty trends
ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Στέκες μεγάλες σαν
καπέλα, έντονο κοραλί
παντού, σκουλαρίκια
που κλέβουν την
παράσταση,
cushion foundation.
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Άνοιξη 2019
1. Statement σκουλαρίκια
Φέτος κανείς δεν κοιτάζει τις τσάντες και τα
παπούτσια, αλλά τα μικρά έργα τέχνης που
κρέμονται από τα αυτιά. Οι σχεδιαστές φέτος δεν
αγαπούν μόνο τους τεράστιους κρίκους, αλλά και
τις πολύ μακριές στρας ταινίες, τα κρύσταλλα, τις
μεταλλικές αλυσίδες που φτάνουν στον ώμο, τα
αφηρημένα γλυπτά, τα μεγάλα κοχύλια (γενικά,
όσο πιο πολλά διακοσμητικά στοιχεία κρέμονται
από τα σκουλαρίκια, τόσο καλύτερα), ακόμη και
τις πλαστικές καρδιές, που φορέθηκαν τελευταία
φορά στα ’80ς.

4. Cushion Foundation
Τι είναι το cushion foundation, που τόσο αγαπούν φέτος οι beauty editors;
Πρόκειται για μια ανακάλυψη της Κορέας που μοιάζει με compact πούδρα, αλλά
είναι υγρό φον-ντε-τεν, που αναδύεται μόλις πιέσουμε ελαφρά το σφουγγαράκι.
Παρόλο που προσφέρει μεγάλη κάλυψη στο πρόσωπο, έχει πολύ ανάλαφρη υφή
και είναι φτιαγμένο για τις γυναίκες που προτιμούν τις BB και CC κρέμες, αντί για
ένα βαρύ φον-ντε-τεν. Έξτρα μπόνους η φωτεινότητα που χαρίζει με ένα μόλις
πέρασμα, ενώ πολλά από τα νέα προϊόντα περιέχουν και αντιγηραντικά συστατικά.
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Shopping
list

4

6

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

1

Την εποχή της
αναζωογόνησης,
δώρα για τον
εαυτό μας και
τα αγαπημένα
μας πρόσωπα.

8
3
5

2
7

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

1

PHYTO, Phytophanère
Συμπλήρωμα Διατροφής
για Δυνατά Μαλλιά &
Νύχια
Eνισχύει και ευνοεί την
ανάπτυξη των μαλλιών και την
ενδυνάμωση των νυχιών. Τα
μαλλιά αποκτούν πυκνότητα και
όγκο, τα νύχια μεγαλώνουν πιο
δυνατά και γρήγορα. Εξαιρετικά
εύκολο στην κατάποση με
ευχάριστη γεύση σοκολάτας.
Τα μαλλιά και τα νύχια σας θα
σας ευγνωμονούν!

2

FREΖYDERM,
Super Booster
Εμπλουτίζει με 25 ενεργά
συστατικά την καθημερινή κρέμα
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και ενισχύει την ενυδάτωση,
την αντιοξειδωτική δράση, την
αναδόμηση της επιδερμίδας και τη
μείωση των σημείων γήρανσης.
Χρησιμοποιώντας το Super
Booster, έχουμε αναπλήρωση
της φυσικής απώλειας των
γλυκοζαμινογλυκανών, σύσφιξη και
επαναφορά του περιγράμματος,
μείωση των ρυτίδων έκφρασης,
αύξηση της δερματικής
πυκνότητας, προστασία από το
οξειδωτικό στρες, χρωματική
ομοιομορφία και λάμψη. Απλώστε
3 σταγόνες σε όλο το πρόσωπο
και συνεχίστε με την καθημερινή
σας κρέμα ή serum. Θα έχετε
ορατά πιο φωτεινή, νεανική και
φρέσκια επιδερμίδα.

3

APIVITA, Αντιρυτιδική
Κρέμα για Σύσφιξη &
Lifting ελαφριάς υφής
Wine Elixir
Βελούδινη κρέμα ημέρας με 97%
φυσικά συστατικά, βασισμένη
στην επιστήμη της Επιγενετικής.
Ξυπνά τη νεότητα της επιδερμίδας,
μειώνει τις ρυτίδες και προσφέρει
την αίσθηση άμεσου φυσικού
lifting, χάρη στις πανίσχυρες
αντιγηραντικές πολυφαινόλες
από τα φύλλα των αμπελιών
της Σαντορίνης. Παράλληλα,
το εκχύλισμα μαστίχας
ενισχύει την πυκνότητα και την
ελαστικότητα της επιδερμίδας,
ενώ το πατενταρισμένο εκχύλισμα
πρόπολης προστατεύει από το

οξειδωτικό στρες και τις επιθέσεις
του περιβάλλοντος. Απλώστε την
καθημερινά σε καθαρή επιδερμίδα,
σε πρόσωπο και λαιμό, με απαλές
κυκλικές κινήσεις. Για πιο εντατική
δράση, εφαρμόστε τη μετά τον
ορό Wine Elixir.

4

LA ROCHE-POSAY,
Toleriane Caring Wash
Φροντίδα καθαρισμού
για το πρόσωπο με κανονική έως
ξηρή, ευαίσθητη επιδερμίδα. Με
τεχνολογία Cocobetaine, καθαρίζει
αποτελεσματικά την επιδερμίδα,
αφαιρώντας το μακιγιάζ και τους
ρύπους, χωρίς να την ξηραίνει ή
να την ερεθίζει. Χωρίς σαπούνι,
συντηρητικά και άρωμα.

5

BIODERMA, Atoderm
Lèvres Baume
Réparateur
Καθημερινή φροντίδα
αναδόμησης, θρέψης και
ανακούφισης για τα χείλη.
Το Atoderm Baume Lèvres
επανορθώνει τα ξηρά, σκασμένα
και ταλαιπωρημένα χείλη, χάρη
στα ισχυρά καταπραϋντικά
συστατικά του, όπως το έλαιο
αβοκάντο και το βούτυρο καριτέ.

6

LIERAC, Premium
La Cure
Τα εργαστήρια Lierac
αξιοποίησαν τα επιστημονικά
επιτεύγματα της αναγεννητικής
ιατρικής και εντόπισαν

τους μηχανισμούς που
εμπλέκονται στη διαδικασία
γήρανσης, για να δημιουργήσουν
μια θεραπεία που γυρνάει
πίσω τον χρόνο και σταματά τα
ορατά και απότομα σημάδια.
Η καινοτόμος σύνθεση της
Premium La Cure υπόσχεται
επανόρθωση και αναζωογόνηση
της επιδερμίδας σε μόλις 28
ημέρες. Είναι ιδανική για τις
περιόδους όπου οι γυναίκες
παρατηρούν σημάδια στρες
και πίεσης στο πρόσωπό τους
και επιθυμούν μια δραστική
λύση που θα σταματήσει την
επιταχυνόμενη γήρανση της
επιδερμίδας. Συνιστάται η χρήση
της δύο-τρεις φορές τον χρόνο.

7

VICHY, μάσκες Αργίλου
για καθαρισμό και
σύσφιξη των πόρων
Για γυναίκες που τις απασχολούν
οι διεσταλμένοι, φραγμένοι
πόροι, καθώς και η λιπαρή
επιδερμίδα, η πρώτη μάσκα
που συνδυάζει δύο τύπους
λευκής αργίλου (Καολίνη
και Μπεντονίτη) με Ιαματικό
Μεταλλικό Νερό της Vichy,
αποσυμφορεί τους πόρους
και καθαρίζει σε βάθος την
επιδερμίδα, αφήνοντάς
την απολαυστικά απαλή.
Χρησιμοποιήστε τη μάσκα 1-2
φορές την εβδομάδα, ανάλογα
με τις ανάγκες σας.

8

CASTALIA, Chronoderm
Vitamine C 10%
Oρός εντατικής
αντιγηραντικής φροντίδας
και λάμψης για το πρόσωπο,
τον λαιμό και το ντεκολτέ
με καθαρή και σταθερή
βιταμίνη C. Αυξάνει την παραγωγή
κολλαγόνου και ελαστίνης,
αναπλάθει και προσφέρει
αντιγηραντική και αντιοξειδωτική
προστασία. Αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα σε μείωση
στο βάθος των ρυτίδων,
ενυδάτωση, βελτίωση της
ελαστικότητας, της υφής και της
στιλπνότητας της επιδερμίδας,
μείωση των δυσχρωμιών. Χωρίς
άρωμα.
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Ανακαλύπτοντας τη νέα, ανανεωμένη
εικόνα φαρμακείων Pharma PLUS!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Αθανάσιος Παρασκευάς
του Δικτύου Pharma
PLUS στο Μαρούσι.

48
42
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WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα
της αγοράς.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ
Η άθικτη
Λακωνική Μάνη.

Ο ρόλος του φαρμακείου αλλάζει, το επάγγελμα του φαρμακοποιού παίρνει νέες διαστάσεις και ο ίδιος καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα…Η είσοδος
σε ένα φαρμακείο δεν αφορά, πλέον, αποκλειστικά και μόνο στην αντιμετώπιση μιας
ασθένειας ή ενός συμπτώματος, αλλά στην
ανάγκη του σύγχρονου καταναλωτή να
εισέλθει σε χώρο όπου προωθείται μια
εικόνα υγείας, ευεξίας, ομορφιάς και κυρίως
φροντίδας για τον ίδιο και τα αγαπημένα
του πρόσωπα.

Πώς πρέπει λοιπόν να είναι η σύγχρονη
εικόνα και ποιο το design του φαρμακείου,
ώστε ο πελάτης να εμπνέεται και να απολαμβάνει μια ενδιαφέρουσα και άνετη περιήγηση στα φαρμακεία του Δικτύου μας…;
Με αυτή τη σκέψη, ξεκινήσαμε πριν 2
χρόνια, σε συνεργασία με εξειδικευμένο
δημιουργικό γραφείο, την ενίσχυση αυτής
της νέας πνοής στην εσωτερική, αλλά και
την εξωτερική εικόνα των φαρμακείων του
Δικτύου μας.
Ανανεώσαμε την εικόνα του φαρμακείου

Pharma PLUS, ώστε να είναι ακόμα πιο
φιλική, προσιτή και καλαίσθητη και να αναδεικνύει απόλυτα τον ρόλο του ως ΣΗΜΕΙΟ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, επιστημονικής συμβουλής και
αξιόπιστης πρότασης, σε θέματα υγείας και
ομορφιάς που απασχολούν τον σημερινό
καταναλωτή.
Σήμερα, είμαστε περήφανοι να απολαμβάνουμε αυτό το «φρέσκο» και εντυπωσιακό
αποτέλεσμα σε μεγάλο αριθμό φαρμακείων
του Δικτύου μας και συνεχίζουμε για ολική
«αναγέννηση» των σημείων μας!

LINKED

Ανοιξιάτικη ανανέωση και Καλοκαιρινή
προετοιμασία, με μεγάλες προσφορές
και δώρα, μόνο στα φαρμακεία
του Δικτύου Pharma PLUS!
Οι κήποι ανθίζουν, ο χειμώνας σιγά-σιγά
μας γνέφει «αντίο», και μαζί του αποχαιρετάμε το γκρίζο της μελαγχολίας, για να
υποδεχθούμε γεμάτοι θετική διάθεση και
όνειρα τη μονάκριβη, γλυκιά κόρη του Χρόνου, την Άνοιξη!
Και γι’ αυτή τη χρονιά, το Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS ετοίμασε για εσάς μια
φρέσκια, ενισχυμένη κι ακόμα πιο ελκυστική
προσφορά για την περίοδο Άνοιξη – Καλοκαίρι 2019. Θα είναι δίπλα σας για την προστασία της επιδερμίδας σας, αλλά και της
επιδερμίδας των παιδιών σας, από την επικίνδυνη ακτινοβολία του ήλιου. Παράλληλα, θα
σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε έγκαιρα και
σωστά για κομψές εμφανίσεις στην παραλία!
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Ο βασικός μηχανισμός της ενέργειας παραμένει ίδιος, όπως τον γνωρίσατε τα τελευταία
δύο χρόνια. Σας χαρίζει δωροεπιταγές συνολικής αξίας 31 ευρώ με κάθε σας αγορά άνω
των 20 ευρώ με τη χρήση της +plus card,
για να τις εξαργυρώσετε σε προϊόντα των πιο
γνωστών εταιρειών, στις δύο (2) κατηγορίες
«αιχμής» για την περίοδο: το αδυνάτισμα και
την αντηλιακή προστασία (πρόσωπο, σώμα,
παιδί, after sun και περιποίηση μαλλιών). Επιπλέον, και πάντα με γνώμονα το δικό σας
κέρδος, σε περίπτωση ταυτόχρονης αγοράς
2ου αντηλιακού ή αδυνατιστικού προϊόντος
της ίδιας μάρκας, θα απολαμβάνετε έκπτωση
50% στο 2ο προϊόν!
Κι επειδή οι εκπλήξεις και οι προσφορές

στα φαρμακεία Pharma PLUS δεν σταματούν ποτέ…, πραγματοποιήστε αγορές προϊόντων από τις μάρκες που θα συμμετάσχουν στην ενέργεια, καθ’ όλη τη διάρκειά
της, και αποκτήστε μια επώνυμη, μοντέρνα
και άκρως χρηστική πετσέτα θαλάσσης για
εντυπωσιακές καλοκαιρινές εμφανίσεις!
Με στόχο πάντα την ικανοποίηση των
καταναλωτών, με τα πιο αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, η
Pharma PLUS σας καλεί να επισκεφθείτε
το πιο κοντινό σας φαρμακείο του Δικτύου
και να προμηθευτείτε το προϊόν που ταιριάζει στη δική σας ανάγκη! Μπαίνοντας
σε ένα φαρμακείο Pharma PLUS, βγαίνετε
πάντα κερδισμένοι

Πραγματοποιήστε τις αγορές σας
στο Δίκτυο Φαρμακείων
Pharma PLUS,
και κερδίστε

5% €πιστροφή

με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες Eurobank,
από 8/4 έως και 27/4.
Δεν ισχύει για τις online συναλλαγές.
Ενημερωθείτε αναλυτικά στο www.eurobank.gr/epistro
και στην εφαρμογή €πιστροφή app.
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προσαρμογή, καθώς βγαίνουν συνέχεια βελτιωμένα
προγράμματα για τους υπολογιστές.
Ο φαρμακοποιός έχει και κοινωνικό ρόλο;
Αναμφίβολα, ο ρόλος του είναι και κοινωνικός. Προφυλάσσουμε, προστατεύουμε, προτρέπουμε, δίνουμε
συμβουλές.
Έχουν γίνει πιο απαιτητικοί οι πελάτες του φαρμακείου, λόγω της κρίσης;
Οι πελάτες, όσο περνάει ο καιρός, ιδιαίτερα στον χώρο
μας, είναι όλο και πιο ενημερωμένοι. Έρχονται σε εμάς
με κάποιες γνώσεις. Βέβαια υπάρχει η γνώση, αλλά
υπάρχει και η ημιμάθεια. Πρέπει να τους ξεκαθαρίσεις
τι είναι σωστό από αυτά που έχουν ακούσει, να βάλεις
σε τάξη τις ιδέες τους και, φυσικά, να τους προσφέρεις
μια πολύ καλή πρόταση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κόστος του προϊόντος που τους προτείνεις.

«Η *plus card
μας βοηθά να
έχουμε καλύτερη
εικόνα για τους
πελάτες μας»

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ο χώρος βάλλεται
πανταχόθεν»
ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ο Αθανάσιος Παρασκευάς, με φαρμακείο στο
Μαρούσι, εκφράζει τις ανησυχίες και τις ελπίδες του.
Τι σας παρότρυνε να γίνετε φαρμακοποιός;
Μεγάλωσα με δύο γονείς φαρμακοποιούς, που είχαν
ιδρύσει δύο φαρμακεία, ένα στην Αθήνα κι ένα στην
Αίγινα. Ήταν μάλλον φυσική εξέλιξη των πραγμάτων
να ακολουθήσω την οικογενειακή παράδοση. Μεγαλώνοντας μέσα στον χώρο, ήταν αναμενόμενο να τον
συνηθίσω και στη συνέχεια να τον αγαπήσω.
Το επάγγελμα, όπως το ασκείτε σήμερα, αντανακλά την εικόνα που είχατε γι’ αυτό;
Σε γενικές γραμμές ναι, παρότι υπάρχουν στιγμές που
η ρουτίνα της καθημερινότητας προσπαθεί να σε απομακρύνει από τις αρχές σου. Κάνουμε τα πάντα για να
διατηρήσουμε την ποιότητα που πρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας, αλλά και στον εαυτό μας.
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Έχει διαφορά το φαρμακείο σε ένα εμπορικό
κέντρο από το φαρμακείο σε κάποιο άλλο
σημείο;
Θα έλεγα ότι σε ένα εμπορικό κέντρο σού δίνεται η
δυνατότητα να γίνεις πιο καθοδηγητικός, συμπληρωματικός, να παρουσιάσεις τις γνώσεις σου και να βοηθήσεις τον καταναλωτή που έχει ανάγκη τη συμβουλή
σου. Ο πελάτης του εμπορικού κέντρου είναι πιο απαιτητικός και, ταυτόχρονα, πιο συζητήσιμος και ώριμος.
Πόσο αναγκαία για το επάγγελμά σας θεωρείται
η συνεχής μελέτη;
Το φαρμακείο δεν είναι μια απλή επιχείρηση, τα
δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Απαιτείται ανανέωση
στο γνωστικό κομμάτι, ώστε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας, και παράλληλα ο χώρος πρέπει να εξελίσσεται μαζί με την εποχή. Άλλη διαρρύθμιση απαιτούσε η δεκαετία του 1960 και άλλη
απαιτεί η σύγχρονη εποχή, που ο πελάτης κινείται
μόνος τους μέσα στο φαρμακείο και εξετάζει τα
ράφια. Απαιτείται βέβαια και συνεχής τεχνολογική

Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας για τον
κλάδο;
Δυστυχώς, ο χώρος αυτός βάλλεται πανταχόθεν. Το
σύστημα προσπαθεί να αναιρέσει τις παραμέτρους
που αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για τη σωστή
λειτουργία ενός φαρμακείου. Γίνεται συστηματική προσπάθεια να δοθεί κυρίως καταναλωτική και εμπορική αξία στα προϊόντα και λιγότερο επιστημονική.
Όσο αφαιρείς την αξία της πρότασης του φαρμακοποιού, η οποία απαιτεί διάβασμα, γνώση, πτυχία και
σκέψη, μετατρέπεις το φάρμακο και το παραφάρμακο
σε εμπόρευμα. Όμως η η σκέψη του φαρμακοποιού
δίνει αξία στα προϊόντα αυτά. Δεν ξέρω τι αξία έχει
μια κρέμα υψηλής ποιότητας σε λάθος διαγνωσμένο
πρόσωπο ή μια καλής ποιότητος βιταμίνη σε λάθος

αγωγή. Εμείς αφιερώνουμε χρόνο στον καταναλωτή
και προσπαθούμε, με τις κατάλληλες ερωτήσεις, να
έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Φαρμακείο
Αθανάσιος Παρασκευάς,
εμπορικό κέντρο «Αίθριο»,
Αγίου Κωνσταντίνου 40,
Μαρούσι,
τηλ.: 210 6196955.

Πόσο σημαντικό είναι το σωστό μάρκετινγκ στην
ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Είναι πολύ σημαντικό, καθώς σε βοηθά να κατηγοριοποιήσεις τα προϊόντα και να εκπαιδεύσεις το μάτι
του καταναλωτή, ώστε να μπορεί να εντοπίσει εύκολα
εκείνα που τον ενδιαφέρουν. Παράλληλα, σου δίνει τη
δυνατότητα να κάνεις μια συζήτηση μαζί του γι’ αυτά.
Τι προσδίδει στην επιχείρησή σας η *plus card;
Μας δίνει την ικανότητα να ταυτοποιούμε τις ανάγκες
του πελάτη με την κάρτα, να επικοινωνούμε μαζί του
για προϊόντα που τυχόν τον ενδιαφέρουν και να του
τα προσφέρουμε στην καλύτερη δυνατή τιμή. Συγχρόνως μας βοηθά να έχουμε καλύτερη εικόνα για τους
πελάτες μας, κάτι που μας επηρεάζει θετικά στη λήψη
των αποφάσεων που πρόκειται να πάρουμε.
Η εταιρική ταυτότητα πόσο σημαντική είναι
σήμερα για ένα φαρμακείο;
Η εταιρική ταυτότητα κατ’ αρχάς προσδίδει στην επιχείρηση κύρος. Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να
προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, να ομαδοποιούμε
τις ανάγκες, με αποτέλεσμα να γινόμαστε πιο αποδοτικοί επιχειρηματικά, να ανταλλάσσουμε σκέψεις και
απόψεις με συναδέλφους για τον χώρο, καθώς και να
παρακολουθούμε σεμινάρια χρήσιμα για το έργο μας.
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Λακωνική
Μάνη

Οι Μανιάτες στη διατροφή τους ακολουθούν τις
δικές τους συνήθειες. Αντί για το κλασικό σουβλάκι,
προτιμούν πίτα με καλαμάκι και κεφαλοτύρι, και αντί
για τυρόπιτα, προτιμούν τραβηχτή με λίγο τυρί. Στη
Μάνη υπάρχουν πολύ καλά εστιατόρια, συνήθως στα
ολοκαίνουρια ξενοδοχεία. Στις ταβέρνες θα βρείτε
τα πιο παραδοσιακά πιάτα, όπως μακαρονάδα τσουχτή (τηγανητό αυγό και μυζήθρα σε καψαλισμένα
μακαρόνια), τραχανά μπουμπουνιστό, ταχινόσουπα,
κολοκυθοκορφάδες, οζούνι, καγιανά με σύγκλινο
και σφέλα (τοπικό τυρί σαν μαλακή φέτα). Για γλυκό
απολαύστε δίπλες ή γαλατόπιτα. Πριν φύγετε, αγοράστε ελιές και λάδι, λαλάγγια, παξιμάδια, αυθεντικό
σύγκλινο, που θα το τηγανίσετε με αυγά, λουκάνικο
με πορτοκάλι, σφέλα, κάππαρη, χονδρό αλάτι Τραχιάς, χυλοπίτες και μαρμελάδα από φραγκόσυκα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Το άθικτο μεταφυσικό τοπίο
γαληνεύει κάθε ταξιδιώτη.
Ο ταξιδιώτης νιώθει ένα περίεργο συναίσθημα όταν
περνά το Βαθύ και μπαίνει στη Λακωνική Μάνη, ή
Μέσα Μάνη, όπως την ξέρουν οι ντόπιοι (Έξω Μάνη
είναι η Μεσσηνιακή Μάνη και Κάτω Μάνη η περιοχή
δεξιά του Γυθείου που πιάνει τον κάμπο του Ευρώτα).
Η ένταση πέφτει, η ομιλία γίνεται πιο ήρεμη, το επιβλητικό –αν και γυμνό– τοπίο έχει τώρα τον λόγο.
Εδώ οι πέτρες, οι πύργοι και οι παρθένες θάλασσες
είναι σε άμεση σχέση με τους ντόπιους, οι οποίοι
μετρούν τα λόγια τους και δεν εκφράζουν εύκολα
τα συναισθήματά τους.

LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν αυτόν τον
ιδιαίτερο τόπο, ο οποίος διασώθηκε αρχιτεκτονικά
από τη Μελίνα Μερκούρη και τους πολλούς Γερμανούς (Γερμανιάτες) που μετακόμισαν εδώ, σεβόμενοι
την τοπική παράδοση. Καθώς το καλοκαίρι η Μάνη
είναι πολύ ζεστή και γεμίζει από κόσμο, η άνοιξη είναι
η ιδανική εποχή για να δείτε το σπήλαιο Βλυχάδα
στον κοντινό Διρό –ένα θαύμα της φύσης με τους
λευκούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που σχηματίζουν θαλάμους κόβοντας την ανάσα–, να απολαύσετε
λίγο ραχάτι στον άλλο διάσημο κόλπο, του γραφικού
Γερολιμένα, και να θαυμάσετε τους άθικτους πύργους
της Λάγιας και της Βάθειας. Ο καλύτερος τρόπος για
να δείτε όλη τη χερσόνησο είναι να «κατεβείτε» την
ανατολική πλευρά, με στάσεις για μπάνιο στο Σκουτάρι και τον Κότρωνα, μέχρι το Ταίναρο, το νοτιότερο
άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου, που φιλοξενεί και
το νεκρομαντείο του Ποσειδώνα, την είσοδο του Άδη
κατά τους αρχαίους, να δείτε το κοντινό Μαρμάρι, με
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Η άνοιξη είναι
η ιδανική
εποχή για να
επισκεφθείτε τη
Μάνη, καθώς το
καλοκαίρι κάνει
πολλή ζέστη
και γεμίζει από
κόσμο.

τη μεγάλη αμμουδιά, και το πιο κοσμοπολίτικο Πορτοκάγιο. Μετά μπορείτε να «ανεβείτε» τη δυτική της
πλευρά, φτάνοντας μέχρι το Λιμένι, τον παλιό οικισμό
της οικογένειας Μαυρομιχάλη, να κάνετε μια βουτιά
στα πράσινα νερά της «πισίνας» και να απολαύσετε
ψάρι στη διάσημη ταβέρνα πάνω στη θάλασσα.
Για το βράδυ, η Αρεόπολη (πρώην Τσίμοβα) είναι
γεμάτη από μπαράκια και εστιατόρια. Τα αξιοθέατα είναι οι σημαίες «Νίκη ή Θάνατος», που κρέμονται από τα μικρά μπαλκόνια (η Μάνη ήταν πάντα
ελεύθερη, εξάλλου), η εκκλησία της Παναγίας της
Γεωργιανής, με τον ζωδιακό κύκλο σκαλισμένο στο
εξωτερικό της, και το άγαλμα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στην κεντρική πλατεία – για τους Μανιάτες ήταν πάντα ο ήρωας που, με το σύνθημα «Ή ταν
ή επί τας», ξεκίνησε την Επανάσταση του 1821, η
επέτειος της οποίας στην Αρεόπολη γιορτάζεται με
τιμές στις 17 Μαρτίου, και όχι στις 25, όπως στην
υπόλοιπη Ελλάδα.

Δεν λείπουν
από κανένα
μανιάτικο σπίτι
τις γιορτινές
ημέρες.

1 κιλό αλεύρι

για
όλες τις χρήσει
ς

3/4 της κούπας
ελαιόλαδο
1 φακελάκι ξη
ρή μαγιά
1 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. κανέλα
1 κ.γ. τριμμένο
γαρίφαλο
4 κ.γ. σουσάμι
Λάδι για το τηγά
νισμα

Εκτέλεση

Λαλάγγια

Σε μια λεκάνη βάζουμε το λάδι και κοσκινίζουμε το
αλεύρι, το οποίο τρίβουμε με τις παλάμες μας, για
να απορροφήσει ομοιόμορφα το λάδι. Προσθέτουμε
τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε
σιγά σιγά 2-3 κούπες χλιαρό νερό. Ζυμώνουμε μια
μέτρια ζύμη, λαδώνοντας συχνά τα χέρια μας. Σκεπάζουμε το ζυμάρι, μέχρι να φουσκώσει. Πλάθουμε
λεπτά μακριά κορδόνια, τα διπλώνουμε στα τέσσερα
και τα ρίχνουμε σε ένα βαθύ σκεύος με καυτό λαδί,
μέχρι να ροδίσουν. Τα βγάζουμε με τρυπητό και τα
αφήνουμε να στραγγίσουν. Τα απολαμβάνουμε σκέτα,
με τυρί σφέλα ή γραβιέρα και μέλι.
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> COLLAGEN PRO-ACTIVE
ΑΠΌ ΤΗΝ TOTAL HEALTH
SOLUTIONS

> KINISIS PROGEN ΑΠΌ ΤΗΝ
TOTAL HEALTH SOLUTIONS

Συμπλήρωμα διατροφής
3ης γενιάς σε πόσιμη μορφή

Ενεργοποιεί
τον οργανισμό
να συνθέσει
κολλαγόνο
Το, εδώ και 10
χρόνια, νούμερο ένα
προϊόν κολλαγόνου
στις προτιμήσεις των
καταναλωτών ενισχύει
τις αρθρώσεις, ενώ
ταυτόχρονα μειώνει
τον πόνο, αυξάνει
την ευλυγισία και
την κινητικότητα της
άρθρωσης, συμβάλλει
στην ελαστικότητα και τη
λάμψη της επιδερμίδας,
και χαρίζει υγιή, δυνατά
μαλλιά και νύχια.
Προσφέρει μέγιστη
απορρόφηση (άνω του
90%), κατανομή και
συσσώρευση εκεί όπου το
χρειάζεται ο οργανισμός,
δηλαδή στον χόνδρο
της άρθρωσης και το
χόριο του δέρματος, ενώ
ενεργοποιεί τη σύνθεση
του κολλαγόνου.

Το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής 3ης γενιάς, σε πόσιμη
μορφή, που ενισχύει μυς, αρθρώσεις, τένοντες και συνδέσμους.
Βοηθά στην πρόληψη και την ανάκαμψη του μυοσκελετικού
συστήματος από μυϊκούς τραυματισμούς (θλάσεις, τενοντίτιδες
κ.ά.), σκελετικούς τραυματισμούς (κατάγματα, εξαρθρώσεις
κ.ά.) και εκφυλιστικές παθήσεις (οστεοαρθρίτιδα, σαρκοπενία
κ.ά.). Χάρη στην προηγμένη σύνθεσή του, το Kinisis Progen
ενισχύει τη μυϊκή μάζα του οργανισμού, αυξάνει το πάχος
και την ελαστικότητα του χόνδρου, έχει αντιοξειδωτική και
αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ επιταχύνει τον χρόνο αποθεραπείας
μετά από εγχειρήσεις και τραυματισμούς. Η συσκευασία
περιλαμβάνει 20 φακελίσκους-ημερήσιες δόσεις.

> MÖLLER’S ΑΠΟ ΤΗΝ APOLLONIAN NUTRITION

Όλοι ωφελούνται από τα Möller’s
Μια υπερτροφή που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι
είναι το μουρουνέλαιο Möller’s, το οποίο αναβαθμίζει την υγεία
κάθε μέλους της οικογένειας – ειδικά από τις διαδεδομένες
ιώσεις. Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν θα νοσήσετε καθόλου ή θα τη
«βγάλετε» πολύ πιο ελαφρά και γρήγορα.
Το μουρουνέλαιο Möller’s διατίθεται στις γεύσεις λεμόνι
και tutti frutti (κυρίως για παιδιά), καθώς και στη φυσική
(παραδοσιακή) γεύση, η οποία, αν και όχι ιδιαίτερα ευχάριστη,
έχει φανατικούς οπαδούς. Για όσους επιδιώκουν την ευκολία
τους, υπάρχουν οι κάψουλες Möller’s, ενώ για τα παιδιά που
δυσκολεύονται να πιουν μουρουνέλαιo υπάρχουν τα ζελεδάκια
Möller’s (ιχθυέλαιο, ω-3, βιταμίνη D3) με υπέροχη γεύση.

> DERMOPUR ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA

Για την ευαίσθητη,
λιπαρή επιδερμίδα
με ατέλειες
Η Castalia, με πάνω από 20
χρόνια τεχνογνωσίας στη βιολογία
της επιδερμίδας, κυκλοφορεί στη
σειρά Dermopur το επαναστατικό
Dermopur Patch Liquide. Με υφή
γέλης, συνδυάζει ενεργά συστατικά
υψηλής αποτελεσματικότητας και
με αποδεδειγμένη δράση ενάντια
στις ατέλειες. Λίγα λεπτά μετά την
εφαρμογή του, δημιουργείται ένα
διάφανο φιλμ, που παραμένει στην
περιοχή μέχρι την αφαίρεσή του,
βοηθώντας στην παρατεταμένη
αποδέσμευση και τη βέλτιστη
απορρόφηση των συστατικών
του από την επιδερμίδα. Ο
αποτελεσματικός συνδυασμός
των συστατικών Salicylic Acid,
Acnacidol, Oleamed και Aloe Vera
εξαγνίζει την επιδερμίδα, μειώνει
την έκκριση σμήγματος, εμποδίζει
την ανάπτυξη βακτηρίων και
αναστέλλει τη δημιουργία μαύρων
στιγμάτων, ενώ ενυδατώνει και
προσφέρει επούλωση. Κατάλληλο
για όλους τους τύπους επιδερμίδας
που έχουν χρόνιες ή περιστασιακές
ατέλειες.
www.castalia-derm.com

LINKED WHAT’S NEW
> BETADINE GARGLE-MOUTHWASH
ΑΠΟ ΤΗ LAVIPHARM

Για γαργάρες και
στοματικές πλύσεις
Το νούμερο ένα αντισηπτικό στην Ελλάδα
εδώ και 20 χρόνια, καλύπτει άλλη μία
ανάγκη για αντισηψία. Το Betadine
Gargle Mouthwash για γαργάρες και
στοματικές πλύσεις εξαλείφει άμεσα
και αποτελεσματικά μικρόβια και
ιούς, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες που
προκαλούν πονόλαιμο, φαρυγγίτιδα,
αμυγδαλίτιδα, στοματίτιδα, ουλίτιδα,
άφθες και γενικά λοιμώξεις της στοματικής
κοιλότητας, του φάρυγγα και του
ανώτερου αναπνευστικού, ενώ παράλληλα
προστατεύει από τη μεταδοτικότητά τους.

48 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2019

> MΙCROLIFE ΑΠΟ ΤΗΝ KARABINIS MEDICAL AE

> ALWAYS DISCREET ΑΠΟ ΤΗΝ PROCTER & GAMBLE

Για την ανίχνευση κολπικής
ηγέτιδα στην ανάπτυξη και
μαρμαρυγής ΗτηνMicrolife,
κατασκευή ιατρικού διαγνωστικού

Απίστευτη προστασία
για την ακράτεια

εξοπλισμού για οικιακή και επαγγελματική
χρήση, αναπτύσσει ψηφιακά και αναλογικά
πιεσόμετρα, ψηφιακά θερμόμετρα,
νεφελοποιητές, οξύμετρα, ψηφιακές
ζυγαριές και ηλεκτρικές θερμοφόρες. Η
πατενταρισμένη καινοτόμος Τεχνολογία
AFIB, που έχει εφαρμοστεί στα κλινικά
ελεγμένα πιεσόμετρα Microlife, παρέχει
τη δυνατότητα παρακολούθησης της
αρτηριακής πίεσης στο σπίτι, με υψηλή
ακρίβεια, και ταυτόχρονα της ανίχνευσης
κολπικής μαρμαρυγής, χωρίς να
απαιτείται καμία επιπρόσθετη ενέργεια
στο πιεσόμετρο.

Always Discreet Σερβιέτες: Πολύ λεπτές, προσφέρουν
απίστευτη προστασία, χάρη στον υπερ-απορροφητικό
πυρήνα, που μετατρέπει το υγρό σε τζελ. Διακρίνονται σε
3 τύπους: Normal, σχεδιασμένες για να «κλειδώνουν» την
υγρασία, αλλά αρκετά λεπτές για άνεση και διακριτικότητα,
Long και Long Plus, με μεγαλύτερο μήκος, για την
προστασία από την ακράτεια μεσαίας έντασης.
Always Discreet Πάνες-Βρακάκια: Αγκαλιάζουν τις
καμπύλες και εφαρμόζουν τέλεια, ενώ διαθέτουν έναν πυρήνα
άμεσης στεγνότητας, που απορροφά διαρροές και οσμές σε
δευτερόλεπτα. Είναι σχεδιασμένες για την αυξημένη διαρροή και
αποτελούν την ιδανική λύση για να συνεχίζετε την ημέρα σας με
προστασία, εφαρμογή και σταθερότητα, ό,τι κι αν κάνετε.
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ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ

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

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

DUO GELULE+HUILE
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ
ΝΙΩΘΟΥΝ ΠΙΟ AΝΑΛΑΦΡΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ/ΔΡΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ
Συμβάλλει στην απώλεια βάρους
στο πλαίσιο δίαιτας (1)
Τονώνει το δέρμα καθόλη την διάρκεια της
αγωγής(2)
ΕΛΑΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Eπιπλέον δράση στο αδυνάτισμα
εντός 7 ημερών(3)
Μείωση των ραγάδων (4)

Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του Δικτύου Pharma PLUS
ΑΤΤΙΚΗ: • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕΛΦΩΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 & ΕΙΡΗΝΗΣ 95, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ
Ο.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Π. Ε.Ε., 5ΟΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 210 3533333 • ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ M. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δ. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε.,ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΛΙΤΑ Θ., ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717 • ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΪΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΗΦΙΣΟΥ 96-98 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST), ΤΗΛ.
210 5699560 • ΑΛΙΜΟΣ ΚΟΦΦΑ ΕΛΕΝΗ, Λ. ΙΩΝΙΑΣ 171, ΤΗΛ.: 210 9922720 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ – ΚΥΡΟΥ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1Α & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, ΤΗΛ.: 210
2797198 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΑΝΟΡΜΟΥ 21, ΤΗΛ.: 211 1835136 /ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16, ΤΗΛ.: 210 6410290 / ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΒΙΤΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ), ΤΗΛ.:
210 7700776 ΝΕΟ ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 46, ΤΗΛ. 210 7487067 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 18, ΤΗΛ.: 210 9942544 • ΑΧΑΡΝΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 237-239,
ΤΗΛ.: 210 2316737 • ΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΗΡ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΒΑΚΧΟΥ 28, ΤΗΛ.: 210 8970649 / ΚΟΛΑΖΑ ΕΙΡΗΝΗ, 3Ο ΧΛΜ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 9653312 • ΒΟΥΛΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Α. - ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Λ. Ο.Ε., ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 17,
ΤΗΛ.: 210 8956122 / ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, ΒΟΥΛΑ, ΤΗΛ.: 210 9689917 • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 13, ΤΗΛ.: 210 8962347 • ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, ΤΗΛ.: 210 8030543 • ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 10, ΤΗΛ.: 210 7658214 • ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΔΡΑΚΤΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΒΕΪΚΟΥ 45, ΤΗΛ.: 210 2912440 / ΒΑΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 67, ΤΗΛ.: 210 2918601 • ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΤΑΞΑ 7 & ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, ΤΗΛ.: 210 8981969 • ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 96, ΤΗΛ.: 210 8835883 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΦΑΦΟΥΤΗ Η. ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 210 9941432 • ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Π. - ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Δ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΛ.: 22950 82076 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι. ΑΡΑΠΑΚΗ 65, ΤΗΛ.:
210 9512262 / ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 234, ΤΗΛ.: 210 9423220 / ΝΥΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ΔΑΒΑΚΗ 22,ΤΗΛ.: 210 9513048 • ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΧΡ. ΡΑΠΤΗ 43, ΤΗΛ.: 22990 47033 • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 149, ΤΗΛ.: 210 4610404 • ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΥΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΨΑΛΗ 3,ΤΗΛ.: 210 7212870 • ΚΟΡΩΠΙ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137, ΤΗΛ.:
210 6627487 • ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 18, ΤΗΛ.: 210 8643194 • ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΗΛ.: 210 6858931 / ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.: 210 8025279 /
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑΣ 19, ΤΗΛ.: 210 8027301 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΤΗΛ.: 210 6196955 • ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΤΗΛ.: 210 6134912 • ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΩΤΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68, ΤΗΛ.: 210 9407842 • ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ - ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε., ΥΜΗΤΤΟΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886 • Π. ΦΑΛΗΡΟ ΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε., ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΤΗΛ. 210 9888332 / ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ο.Ε., ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 / ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11 & ΑΛΚΥΟΝΗΣ, ΤΗΛ.: 210 9846850
• ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 22990 73631 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΨΗ Α. ΑΝΝΑ, Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 27-31, ΤΗΛ.: 210 4525999 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 56, ΤΗΛ.: 210
5767776 • ΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ATHENS HEART, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, ΤΗΛ.: 210 3454700 • ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, ΤΗΛ.: 210 5912025 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛΑΤΩΝΟΣ
9,ΤΗΛ.: 210 6820071 / ΝΕΟ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6858555 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑ Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65, ΤΗΛ.: 210 6528036 / ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΥ 85,
ΤΗΛ.: 210 6511953 • ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5, ΤΗΛ.: 22950 31933 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 20, ΤΗΛ.: 25510 82280
• ΒΟΛΟΣ: ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ, ΠΟΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 39962 / ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., ΣΠΥΡΙΔΗ 28 & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΤΗΛ.: 24210 20201 • ΔΡΑΜΑ: ΚΟΛΛΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 52, ΤΗΛ.: 25210 48444
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΙΓΚΑ ΣΥΜΕΩΝΑ, Δ. ΓΟΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 • Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΛΑΜΗΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε., ΠΑΠΑΦΗ 142, ΤΗΛ.: 2310 910684 • ΚΕΝΤΡΟ
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΤΗΛ.: 2310 231822 / ΚΟΥΚΟΥΡΗ Θ. ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 89, ΤΗΛ.: 2310 829919 / ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.:2310 288495 / ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ
116, ΤΗΛ.: 2310 277655 / ΜΑΚΡΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΟΛΙΔΗ Π. 34 & ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΗΛ.: 23130 57057 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΛΦΩΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΖΩΪΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΤΗΛ.: 2310 919424 • ΣΙΝΔΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΛΩΡΟΣ Θ. - ΦΛΩΡΟΣ Γ. Ο.Ε., ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20Α, ΤΗΛ.: 2310 798394 • ΣΥΚΙΕΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ι. - ΝΤΑΟΥΤΖΑ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ Ι. Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 28, ΤΗΛ.:
2310 638048 • ΘΗΒΑ: ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ., ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8,ΤΗΛ.: 22620 23443 • ΗΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΗΡΑΚΛΗ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ.: 26260 22184 • ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ & ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΟΕ
Σ/Φ, ΤΗΛ.: 26250 22765 • ΚΑΒΑΛΑ: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΙΤΟΠΟΥΛΑ Ο.Ε., ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 2510 832484 • ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51,
ΤΗΛ.: 27210 21214 / ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3, ΤΗΛ.: 27210 20757 • ΚΕΡΚΥΡΑ: ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΑΒΡΟΥ 21, ΤΗΛ.: 26610 90052 / ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΛ.: 26610 93129 / ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛ. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 9, ΤΗΛ.: 26610 44720 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΓΚΑΝΤΗΣ Γ. & ΓΚΑΝΤΗΣ Ι. Ο.Ε. Σ/Φ, ΣΟΦ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 18, ΤΗΛ.: 25310 20221 • ΚΟΖΑΝΗ:
ΡΕΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε., Π. ΧΑΡΙΣΗ 50, ΤΗΛ.: 24610 28818 • ΚΟΡΙΝΘΙΑ: ΒΕΛΟ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 97, ΤΗΛ.: 27420 33488 / ΚΙΑΤΟ ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
43, ΤΗΛ.: 27420 22744 / ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 81, ΤΗΛ.: 27410 80680 / ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46, ΤΗΛ.: 27410 72750 • ΚΡΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΘΕΡΙΣΣΟΥ 159, ΤΗΛ.: 2810 310222 / ΛΙΟΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΒΑΝΣ 45, ΤΗΛ.: 2810 344753 / ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ο. Ο.Ε., ΣΜΠΩΚΟΥ & ΛΕΥΘΕΡΑΙΟΥ Λ. 8,ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ, ΤΗΛ.: 2811 103195 • ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 • ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ, Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 • ΧΑΝΙΑ ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΚΑΛΙΔΗ 106-108, ΤΗΛ.: 28210 90210 ΝΕΟ • ΛΑΚΩΝΙΑ: ΜΟΛΑΟΙ
ΜΙΧΕΛΑΛΟΥ-ΛΑΓΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ 5, ΤΗΛ.: 27320 23396 • ΛΑΜΙΑ: ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, BΥΡΩΝΟΣ 3, ΤΗΛ.: 22310 26098 • ΛΑΡΙΣΑ: ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΘΩΜΑΗ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 18, ΤΗΛ.: 2410 256919
• ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ Α. ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 4, ΤΗΛ.: 22610 27097 • ΠΕΛΛΑ: ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 8, ΤΗΛ.: 23840 21001 • ΠΙΕΡΙΑ: KΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 26738 • ΣΥΡΟΣ: ΔΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 • ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400 • ΦΑΡΣΑΛΑ: ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., Μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ 7, ΤΗΛ.: 24910 22342 • XIOΣ: ΧΩΡΕΜΙΚΑ ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΡΙΖΑΡΙΟΥ &
app
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ, ΤΗΛ.: 22710 83365.
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www.pharmapluspharmacies.gr

pharmapluspharmacies.gr

pharma_plus_pharmacies

95%
ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν
προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Για ακόμα καλύτερη υγεία, να καταναλώνετε τουλάχιστον 5
φρούτα και λαχανικά ημερησίως. www.elancyl.gr
(1) Το Ascophylum nodosum συμβάλλει στο αδυνάτισμα και στην μείωση της απορρόφησης του λίπους /
το εκχύλισμα Guarana συμβάλλει στην αποικοδόμηση των λιπιδίων και περιορίζει το αίσθημα της πείνας.
(2) Oι βιταμίνες C, B2, B3 και B6 συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης.
(3) Μελέτη που πραγματοποιήθηκε υπό δερματολογικό έλεγχο σε 48 γυναίκες 18 έως 30 ετών
(4) Συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε υπό δερματολογικό έλεγχο σε 48 γυναίκες 18 έως 30 ετών

www.elancyl.gr
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ΝΕΟ! SUSTENIUM PLUS

ΝΕΟ! ORAL-B

Plus ενέργεια και τόνωση

Ηλεκτρικές
Οδοντόβουρτσες

-25%
€ 14,95
€ 11,21
ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ 100
100% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνες, εμπλουτισμένο
με μέταλλα & ιχνοστοιχεία.
30 tabs

JUNIOR

-40%

(6+ ετών)
Με εξαιρετικά μαλακές ίνες,
που είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι είναι ήπιες για
τα παιδικά δόντια & ούλα
και αφαιρούν περισσότερη
πλάκα από μια χειροκίνητη
οδοντόβουρτσα.

POWER TEEN
(13+ ετών)
Λευκαίνει απαλά τα
εφηβικά δόντια από
την 1η κιόλας ημέρα,
απομακρύνοντας
τους επιφανειακούς
λεκέδες.

€ 47,60
€ 28,56

€ 77,45
€ 46,47

THEALOZ DUO

SOMATOLINE COSMETIC

DROPS

Ολοκληρωμένη Φροντίδα Αδυνατίσματος
για σμιλευμένη σιλουέτα!

Τεχνητό δάκρυ με διπλή φυσική
σύσταση υαλουρονικού οξέος
και τρεχαλόζης.

5 ml

€ 12,50
€ 11,25

-10%
GEL
30 μονοδόσεις σε μορφή γέλης,
που περιέχουν υαλουρονικό
οξύ και τρεχαλόζη.

10 ml

€ 20,83
€ 18,75
Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή

-37%

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

€ 88,50
€ 55,75

στο Δίκτυο Φαρμακείων

€ 17,01
€ 15,31

app

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

με τη χρήση της
www.pharmapluspharmacies.gr

pharmapluspharmacies.gr

pharma_plus_pharmacies

