Ενάντια στη
φωτογήρανση
Οχυρώστε την ομορφιά σας
σελ. 22

pharmapluspharmacies.gr |

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

pharma_plus_pharmacies

ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΥΓΕΊΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΆΣ

www.pharmapluspharmacies.gr
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ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 • ΤΟ ΤΕΎΧΟΣ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ

Καλό καλοκαίρι
με ασφάλεια

56

EDITORIAL

Αγαπητοί αναγνώστες,

Όμορφοι
και Aσφαλείς
στον ήλιο
...και αυτό το καλοκαίρι!
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Στέλιος Μουσαμάς
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS

Γι’ αυτό όλοι, στο Δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS, σας περιμένουμε με επιστημονικές συμβουλές
και ενημέρωση, καθώς και με τα κατάλληλα προϊόντα αντηλιακής προστασίας και αδυνατίσματος,
αλλά και με μία υπέροχη τσάντα θαλάσσης, της γνωστής ελληνικής εταιρείας Βartuggi, την οποία
μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν, πάντα με τη χρήση της κάρτας σας +plus card της Pharma
PLUS. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας.
Βασικοί πυλώνες του Δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS είναι η Υγεία, η Ομορφιά και, φυσικά, το
Ευ ζειν. Έτσι, και σε αυτό το τεύχος θα βρείτε πληθώρα άρθρων που θα σας δώσουν απαντήσεις,
συμβουλές και ιδέες, για να ενισχύσετε την υγεία, την ομορφιά και την ευεξία σας και αυτό το
καλοκαίρι. Στην ενότητα της Υγείας, το βασικό μας άρθρο είναι αφιερωμένο στην οστεοαρθρίτιδα
και την αντιμετώπισή της. Το άρθρο έχει επιμεληθεί ο φαρμακοποιός μας Παναγιώτης Κερμανίδης,
μέλος του Δικτύου Pharma PLUS από το 2003, στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιοκτήτρια Εταιρεία
Α.Ε.

τσάντα Θαλάσσης

BARTUGGI
με εξαργύρωση
1200 πόντων

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

Έκπτωση στο

2ο προϊόν*

Το ελληνικό καλοκαίρι έχει μια αίγλη και μια νότα μεθυστική, που μας κάνει να ξεχνούμε καθετί
δυσάρεστο και να επικεντρωνόμαστε στα απέραντα γαλάζια νερά των νησιών μας, τον λαμπερό
μας ήλιο, τις ξέγνοιαστες γεμάτα γέλια βραδιές, τις βουτιές και σε τόσα άλλα που ξεκουράζουν
την ψυχή μας!! Δεν παύει βέβαια να χρειάζεται και προσοχή, καθώς κρύβει «κινδύνους», για τους
οποίους πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα «μέτρα προστασίας».

Στις επόμενες σελίδες, θα διαβάσετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τα μάτια και την προστασία
τους, καθώς και ένα άρθρο για τις διακοπές, που είναι κυρίως μια κατάσταση του μυαλού μας, ενώ
θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά και τον βραδινό τους ύπνο, που πολλές φορές δεν
εξελίσσεται όσο ομαλά θα θέλαμε.

-50%

Αντηλιακή
προστασία &
Αδυνάτισμα

Το νέο τεύχος του «Pharma PLUS Link» είναι έτοιμο να σας κρατήσει συντροφιά σε ένα διαφορετικό
καλοκαίρι, λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, που επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Όπως
λέει και ο τίτλος του περιοδικού μας, παρά τις αποστάσεις που μας έχουν πλέον επιβληθεί για την
προστασία μας, είναι εδώ για να μας «συνδέσει» ξανά με το ελληνικό καλοκαίρι και τις χαρές που
αυτή η εποχή του χρόνου μάς χαρίζει.

Extra πόντοι στην κάρτα σας
Εκδότης

999877

Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS

999870

Υπεύθυνη Ύλης

999878

Χριστιάνα Φας

Τέλος, στην ενότητα της Υγείας θα ενημερωθείτε για την τάση του Online Fitness, που έχει επικρατήσει τους τελευταίους μήνες παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας.
Στην ενότητα της Ομορφιάς, θα διαβάσετε τα πάντα για τα συμπληρώματα διατροφής, που μπορούν
να σταθούν ο απόλυτος σύμμαχός μας όχι μόνο ενάντια στη φωτογήρανση, αλλά και για ένα υπέροχο
μαύρισμα με διάρκεια! Ακόμη, θα γνωρίσετε πώς ο ήλιος θα είναι μόνο σύμμαχος και όχι εχθρός, και
θα ανακαλύψετε tips τα οποία θα σας χαρίσουν υπέροχα και λαμπερά μαλλιά. Τέλος, θα ενημερωθείτε
για τις νέες τάσεις σε μαλλιά και μακιγιάζ το Καλοκαίρι 2020, ώστε να ξεχωρίσετε στις εμφανίσεις σας.
Στα νέα της Pharma PLUS, θα διαβάσετε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του φαρμακοποιού
μας Kωνσταντίνου Καλογερόπουλου, μέλους του Δικτύου Pharma PLUS, ο οποίος διαθέτει ένα
άκρως τεχνολογικά προηγμένο φαρμακείο στην Καλλιθέα και μοιράζεται μαζί μας τις απόψεις του
σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας κυρίως στις μέρες μας.
Τέλος, σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε 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 να λαμβάνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, φροντίζοντας
πάντα για την Υγεία και την Ομορφιά σας.

999873

999872

Φωτογραφίες

Και μην ξεχνάτε, χρησιμοποιώντας την κάρτα πελάτη +plus card του Δικτύου Pharma PLUS,
κερδίζετε πόντους σε κάθε σας αγορά, που εξαργυρώνονται σε δώρα και εκπλήξεις!

Editorial Management

Σας ευχόμαστε από καρδιάς ένα ανέμελο, ασφαλές και γεμάτο όμορφες στιγμές καλοκαίρι. Και
μην ξεχνάτε να κρατάτε τις αποστάσεις, για να προστατεύετε τον εαυτό σας και τους άλλους από
τη μετάδοση του ιού. Καλή αντάμωση και πάλι, υγιείς και ανανεωμένοι!

Γιάννης Σεφέρος, shutterstock

999879

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας
Ομίλου Lavipharm

999875

999876

Επιμέλεια - Δημιουργικός
Σχεδιασμός

999871

ΈΚΠΤΏΣΗ & ΠΟΝΤΟΙ
στην

Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή

app

Η προσφορά ισχύει έως 31/7/2020 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προσφορές.
*Σε Αντηλιακό ή Αδυνατιστικό της ίδιας μάρκας που συμμετέχει στην προσφορά , στο προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή. Δεν ισχύει στα προϊόντα Avene & Healthaid.
pharmapluspharmacies.gr

pharma_plus_pharmacies

www.pharmapluspharmacies.gr

The Media Workshop
We Out Here

Στέλιος Μουσαμάς,
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS
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26
20

υγεία
06

Τα Συν της Διατροφής
Συμπληρώματα για την οστεοαρθρίτιδα.

12

Για τα μάτια σας μόνο
Επτά συμπτώματα ζητούν την προσοχή
σας.

14

Διακοπές
Είναι στο μυαλό μας.

16

Καληνύχτα και καλή τύχη
Για να κοιμούνται τα παιδιά... «του καλού
καιρού».

20

Online Fitness
Οι κανόνες για ασφαλή εξ αποστάσεως
άσκηση.

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

• Άριστο περιβάλλον
& άμεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευμένες συμβουλές
και υπηρεσίες

ομορφιά
22

Συνδεθείτε
με τη νέα
app
και appoλαύστε
μοναδικά προνόμια!

Τα Συν της Ομορφιάς
Συμπληρώματα ενάντια στη φωτογήρανση.

26

Ο ήλιος
Σύμμαχος και όχι εχθρός.

46

linked

32

42

36

44

Αιθέρια Έλαια
Tα ισχυρά καλλυντικά της φύσης.

Μαλλιά στον ήλιο
Αξιοποιήστε όσα μπορεί να θεωρούσατε
απειλή, όπως τον ήλιο και το αλάτι.

38

Beauty Report
Οι νέες τάσεις σε μαλλιά και μακιγιάζ για
το Καλοκαίρι 2020.

40

Shopping List
Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

• 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 τη
στο Instagram
και κάντε like στο Facebook.
www.instagram.com/pharma_plus_pharmacies
www.facebook.com/pharmapluspharmacies.gr

www.pharmapluspharmacies.gr

Pharma News
Καλοκαίρι στο φαρμακείο.

Συνέντευξη
Ο φαρμακοποιός Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος του Δικτύου Pharma
PLUS στην Καλλιθέα.

46

Προορισμός: Πόρος
Ταξίδι στη δεκαετία του 1970.

48

What’s new
Τα νέα προϊόντα της αγοράς.

Τα σχόλιά σας είναι
σημαντικά για εμάς
και λαμβάνον ται
υπόψη στη διαμόρφωση κάθε τεύχους. Mπορείτε να
στέλνετε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας είτε
στην ταχυδρομική
διεύθυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός
Αγίας Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία,
Αττική (υπόψη τμήματος Marketing),
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
pharmaplus@lavipharm.com.

H Pharma PLUS καινοτομεί και δημιουργεί την αποκλειστική εφαρμογή για κινητά και tablets,
με τη χρήση της οποίας ενημερώνεστε έγκαιρα και άμεσα για όλα τα νέα προϊόντα φαρμακείου,
τις ειδικές εκπτώσεις, για τους πόντους που έχετε συλλέξει στην
σας*, αλλά και απολαμβάνετε μια ευρεία ποικιλία «έξυπνων» λειτουργιών, όπως:

Αποκλειστικές προσφορές του Δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS
Χάρτης και λίστα με τα πλησιέστερα φαρμακεία του Δικτύου
ανάλογα με την τοποθεσία σας
Διαδραστική εφαρμογή ημερολογίου του έμμηνου κύκλου
Υπενθύμιση φαρμάκων, για να μην ξεχάσετε ποτέ τη λήψη τους
Νέα και ειδήσεις για υγεία, ομορφιά κι ευεξία

Google ή Apple Store:

app

Όπως πάντα, με την αγορά παραφαρμάκων κερδίζετε πόντους
τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε σε νέες αγορές σας.

www.pharmapluspharmacies.gr
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*Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε κάτοχος της κάρτας προνομίων της Pharma PLUS

Οστεοαρθρίτιδα:
Όταν οι αρθρώσεις
«φλέγονται»

6

Με τον όρο «οστεοαρθρίτιδα» αναφερόμαστε σε
μία οξεία ή χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων, η
οποία συχνά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
σχετίζεται με ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, όπως:
• Τα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα κ.ά.
• Το μεταβολικό σύνδρομο. Τα υπέρβαρα
και παχύσαρκα άτομα με υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), άτομα
με αυξημένο ουρικό οξύ και
πάσχοντες από ουρική

ΥΓΕΙΑ
14
ΜΑΤΙΑ
Επτά ύποπτα
συμπτώματα.
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12

ΔΙΑΚΟΠΈΣ
Είναι στο
μυαλό μας.

16

ΠΑΙΔΙ
Ο δύσκολος
ύπνος.

αρθρίτιδα παρουσιάζουν
συχνότερα οστεοαρθρίτιδα.
• Ο τρόπος ζωής: Η καταπόνηση
λόγω έντονης άσκησης, οι τραυματισμοί αρθρώσεων, ακόμη και η εργασία
(π.χ. αγροτική), ενοχοποιούνται για την εμφάνιση
της οστεοαρθρίτιδας.
Η πιο κοινή μυοσκελετική ασθένεια στον Δυτικό
κόσμο αποτελεί και την πιο σημαντική αιτία πόνου,
ο οποίος οδηγεί στη μείωση της δραστηριότητας

ΤΡ

Α

20

ΔΙ

FITNESS
Online
άσκηση.

Η έγκαιρη διάγνωση και η ορθή αντιμετώπιση
βελτιώνουν την ποιότητα των ασθενών που
ταλαιπωρούνται από την πιο κοινή φλεγμονώδη
πάθηση των αρθρώσεων και καθυστερούν
το χειρουργείο της αρθροπλαστικής.

ΤΗΣ

Σ

ΤΑ

ΟΦΗ

του ασθενούς και σταδιακά ακόμη και στην πλήρη
λειτουργική του ανικανότητα. Η πολυπαραγοντική
αυτή νόσος εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό σε
κάθε ασθενή. Περιγράφονται τέσσερα στάδιά της,
σύμφωνα με ορθοπεδικά και ρευματολογικά κριτήρια. Ανάλογα με τον βαθμό που εμπλέκεται όχι μόνο
καθαυτή η πάσχουσα άρθρωση, αλλά και τα οστά, οι
χόνδροι και η μεμβράνη του αρθρικού θυλακίου, ο ειδικός γιατρός (ορθοπεδικός ή
ρευματολόγος) θα αποφανθεί εάν η
Η ΑΠΟΨΗ
νόσος βρίσκεται στο 1ο, 2ο, 3ο
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:
ή 4ο στάδιο.
Γράφει ο
Παναγιώτης
Κερμανίδης,
φαρμακοποιός,
M.Sc. Βιοϊατρικές
Επιστήμες, από
το φαρμακείο
του δικτύου
Pharma PLUS στη
Θεσσαλονίκη.

Η εξέλιξη της νόσου
στο μικροσκόπιο

Η χρόνια καταπόνηση και οι τραυματισμοί των αρθρώσεων, λόγω
άσκησης ή συνθηκών εργασίας, οδηγούν
στην υπερέκφραση των αποικοδομητικών ενζύμων,
των λεγόμενων μεταλλοπρωτεϊνασών και σερινοπρωτεϊνασών. Στο 1ο στάδιο της νόσου, η ποσοτική τους αύξηση οδηγεί σε απώλεια πρωτεογλυκανών και κολλαγόνου. Στο 2ο στάδιο, το κολλαγόνο

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 7

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

καταστρέφεται, με συνέπεια να μειώνεται το πάχος
του χόνδρου της άρθρωσης. Στα τελευταία στάδια,
τα προϊόντα αποσύνθεσης του χόνδρου προκαλούν
στην αρθρική μεμβράνη φλεγμονώδεις διεργασίες,
προσβάλλοντας εκ νέου τον χόνδρο, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, που οδηγεί
στην πλήρη «λύση» του χόνδρου και τον σχηματισμό υπερπλαστικού οστού με οστεόφυτα. Αυτά, κατά
την κίνηση, τραυματίζουν την περιοχή, έχοντας ως
συνέπεια την πρόκληση έντονου πόνου.
Η διαδικασία της αποσύνθεσης αφορά όλες τις
αρθρώσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Οι χόνδροι της άρθρωσης, ο θύλακας, το ενδοαρθρικό υγρό
και οι πιέσεις εντός της άρθρωσης, οι σύνδεσμοι και
οι υποστηρικτικοί σχηματισμοί προσβάλλονται, επιφέροντας τη σταδιακή δυσκαμψία και δυσλειτουργία
της άρθρωσης. Συχνό παράδειγμα είναι η προσβολή
της άρθρωσης του γονάτου.
Μετά την έκτη δεκαετία της ζωής, και εφόσον δεν
υπάρξει αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση, ο ασθενής οδηγείται σε αρθροπλαστική, την
πλέον ενδεδειγμένη χειρουργική επέμβαση, για την
αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.
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Η αποτελεσματική Αμέσως τον γιατρό!
αντιμετώπιση της Καθώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση της οστεοστεοαρθρίτιδας οαρθρίτιδας σχετίζεται άμεσα με την έγκαιρη διάσχετίζεται άμεσα γνωσή της, κάθε επίμονο σύμπτωμα φλεγμονής σε
οποιαδήποτε άρθρωση του μυοσκελετικού συστήμαμε την έγκαιρη
τος πρέπει να αναφέρεται στον γιατρό, ο οποίος θα
διάγνωσή της.
αξιολογήσει τη συμπτωματολογία και ενδεχομένως
Κάθε επίμονο
να προτείνει, πέρα από την ενδεδειγμένη θεραπεία,
σύμπτωμα
και φυσικούς ή εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπιφλεγμονής σε
σης της νόσου: τον έλεγχο του σωματικού βάρους, τη
οποιαδήποτε
άρθρωση πρέπει σωστή εκγύμναση των συγγενών μυών της πάσχουσας άρθρωσης, μέσω συγκεκριμένων ασκήσεων, ή
να αναφέρεται
ακόμη και ιατρικό βελονισμό, μέθοδο που έχει πολύ
στον γιατρό.

καλά αποτελέσματα στον έλεγχο του πόνου και τη
βελτίωση της λειτουργικότητας των αρθρώσεων.

Αντιμετώπιση
Παρότι δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρους ίασης της
οστεοαρθρίτιδας, παρά μόνο θεραπευτικές ουσίες
για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ασθενούς, στόχος κάθε θεραπευτικής προσέγγισης
πρέπει να είναι η αποφυγή (ή έστω αναβολή) της
αρθροπλαστικής με τις οδηγίες των ειδικών γιατρών.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή σταδιοποίηση και η
κατάλληλη αντιμετώπιση της νόσου αυξάνουν τις
πιθανότητες καλύτερου ελέγχου των συμπτωμάτων και ενδεχομένως και της επιβράδυνσης της
εξέλιξής της. Όταν η οστεοαρθρίτιδα διαγνωστεί
στα πρώιμα στάδια 1ου ή και 2ου βαθμού, αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά και εξελίσσεται βραδέως,
καθώς οι φαρμακευτικές ουσίες που υπάρχουν στη
φαρέτρα των γιατρών αντιμετωπίζουν την αλλοίωση-λέπτυνση του χόνδρου και βοηθούν στην αποκατάστασή του και, κατά συνέπεια, στην εύρυθμη
λειτουργία της άρθρωσης.

Τα όπλα στη μάχη κατά
της οστεοαρθρίτιδας
Υδρολυμένο Κολλαγόνο (Collagen Hydrolyzed,
CH-Alpha): Συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά
τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της
νόσου και στοχεύει στην αναγέννηση του χόνδρου
της άρθρωσης. Δεδομένα από ακτινολογικά ευρήματα αποδεικνύουν τη μέγιστη (πολλαπλάσια) συγκέντρωση του υδρολυμένου κολλαγόνου στον αρθρικό
χώρο. Είναι το μοναδικό προϊόν με προστασία ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ για την αναγέννηση του χόνδρου
και το μοναδικό που αποδεδειγμένα ενεργοποιεί τα
χονδροκύτταρα, τα οποία οδηγούν στη συντήρηση
της εξωκυττάριας ουσίας του χόνδρου (matrix).
Θειική Χονδροϊτίνη: Θα μπορούσε να λέγεται και
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Η πιο κοινή
μυοσκελετική
ασθένεια στον
Δυτικό κόσμο
αποτελεί και την
πιο σημαντική
αιτία πόνου, ο
οποίος οδηγεί
στη μείωση της
δραστηριότητας
του ασθενούς
και σταδιακά
ακόμη και
στην πλήρη
λειτουργική
ανικανότητα.

«θεϊκή», καθώς με την έγκαιρη και σωστή χρήση της
μειώνεται ο πόνος και βελτιώνεται η κινητικότητα
της άρθρωσης. Έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της στη συμπτωματική θεραπεία της φλεγμονής στις αρθρώσεις γόνατος, ισχίου και χειρός,
ενώ η χορήγησή της εμπεριέχεται στις οδηγίες τόσο
της EULAR όσο και της OARSI, ρευματολογικής και
ορθοπεδικής εταιρείας αντίστοιχα.

Η φαρμακευτική πρόταση
Προτεινόμενο πρόγραμμα αντιμετώπισης των
συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας με συμπληρώματα διατροφής:
• Λήψη 800 mg υψηλής καθαρότητας θειικής χονδροϊτίνης ανά ημέρα επί 3 μήνες, προκειμένου
να ανακουφιστεί ο ασθενής από τον πόνο και τη
φλεγμονή. Η χρήση της και πέρα των τριών μηνών,
με ασφάλεια και απουσία παρενεργειών, θα διασφαλίσει τη μη εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας.
• Στα μεσοδιαστήματα διακοπής της χορήγησης
της θειικής χονδροϊτίνης προτείνεται η χορήγηση
υδρολυμένου κολλαγόνου, για τη διατήρηση της
ελαστικότητας και της κινητικότητας της προσβεβλημένης άρθρωσης.
Η συνδυασμένη λήψη θειικής χονδροϊτίνης και
υδρολυμένου κολλαγόνου ορίζεται ανάλογα και με
τη βαρύτητα της κατάστασης, ενώ τα αποτελέσματα
της αγωγής συνεκτιμώνται ακτινοσκοπικά και κλινικά
από τον θεράποντα ιατρό.

αντιβιοτική θεραπεία με οφθαλμικές σταγόνες ή και
αλοιφές. Η χρήση συνθετικών δακρύων μπορεί να
ανακουφίσει από τα συμπτώματα της ιογενούς αλλά
και της βακτηριακής επιπεφυκίτιδας μέχρι την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο και την έναρξη της αγωγής.

Για τα μάτια σας μόνο

ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Επώδυνο εξόγκωμα στο άνω ή
κάτω βλέφαρο του ματιού, στο εσωτερικό ή
στο εξωτερικό του τμήμα. Το ερώτημα είναι
σύνηθες: πρόκειται για κριθαράκι (κριθή) ή
για χαλάζιο;
Το κριθαράκι είναι μία φλεγμονή που προκαλείται
λόγω μόλυνσης από κάποιο βακτήριο, συνήθως του
χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου. Πρόκειται για φλεγμονή αδένων, οι οποίοι βρίσκονται στα βλέφαρα
και παράγουν μία λιπαντική ουσία –βασικό συστατικό του στρώματος δακρύων–, που καλύπτει και
ενυδατώνει το μάτι. Συνήθως υποχωρεί μόνο του
ή με τη χρήση τοπικής αντιβιοτικής αγωγής που θα
συνιστήσει ο γιατρός. Οι ζεστές κομπρέσες με νερό
ή και χαμομήλι, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζονται πολλές φορές την ημέρα, είναι αποτελεσματι-

ΥΓΕΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΑΠΌ ΤΗ ΛΈΝΑ ΠΑΜΦΊΛΗ

Δεν σας γελούν τα μάτια σας, ειδικά όταν
δακρύζουν, πονούν, θολώνουν. Επτά
συμπτώματα ζητούν την προσοχή σας.

Πίσω από κάθε σύμπτωμα υπάρχει ένα αίτιο, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό, το οποίο θα πρέπει να
σας κινητοποιήσει για μία επίσκεψη στον οφθαλμίατρο – και σε σπάνιες περιπτώσεις να σας στείλει
στα επείγοντα.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Έντονος κνησμός, κοκκίνισμα
των ματιών και δακρύρροια
Συχνά πρόκειται για αλλεργική αντίδραση σε συνήθεις υπόπτους, όπως η γύρη, τα ακάρεα της σκόνης
και το τρίχωμα ενός κατοικίδιου ζώου. Επίσης, καλλυντικές ουσίες και είδη make-up που εφαρμόζονται
κοντά στα βλέφαρα ή και στις βλεφαρίδες (σκιές, eyeliner, μάσκαρα) μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές
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Μην υποκύπτετε
στην ανάγκη να
τρίψετε τα μάτια,
καθώς μέσω
των χεριών
γίνεται μεταφορά
βακτηρίων και
ιών.

αντιδράσεις. Ο οφθαλμίατρος ή ο φαρμακοποιός σας
θα σας προτείνουν κάποιο ειδικό αντιισταμινικό ή
κορτιζονούχο κολλύριο, ή ακόμη και αντιισταμινική
αγωγή από το στόμα. Κυρίως, θα σας συμβουλεύσουν να μην υποκύπτετε στην ανάγκη να τρίψετε τα
μάτια σας, καθώς μέσω των χεριών γίνεται μεταφορά
βακτηρίων και ιών, που επιμολύνουν τα μάτια σας.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Τσίμπλες, που συνοδεύονται
από έντονο κοκκίνισμα των ματιών και του
επιπεφυκότα (του εσωτερικού μέρους του
βλεφάρου) και αίσθημα «ξένου σώματος»
στο μάτι.
Πιθανόν να έχετε επιπεφυκίτιδα, μία κατάσταση που
χρήζει εξέτασης από τον ειδικό γιατρό. Η επιπεφυκίτιδα («ροζ μάτι») οφείλεται σε ιό ή σε βακτήριο, αν
και η συγκεκριμένη φλεγμονή του επιπεφυκότα μπορεί ορισμένες φορές να προκαλείται από αλλεργία.
Η ιογενής επιπεφυκίτιδα κάνει τον κύκλο της, που
συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από 1 με 2 εβδομάδες. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική, καθώς οφείλεται
στον ιό που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα, ο οποίος
μεταδίδεται όχι μόνο με την άμεση σωματική επαφή,
αλλά και μέσω μολυσμένων επιφανειών και αντικειμένων. Η βακτηριακή επιπεφυκίτιδα απαιτεί τοπική

κές. Συνήθως το κριθαράκι «ξεφουσκώνει» μέσα σε
3-4 εικοσιτετράωρα ή «σπάει» μόνο του, ανακουφίζοντας άμεσα τον ασθενή από τα συμπτώματα. Αν
«ανοίξει», ο ασθενής πρέπει να καθαρίσει προσεκτικά το μάτι του με καθαρό πανί ή γάζα, ώστε να
απομακρύνει τα εκκρίματα.
Το χαλάζιο εντοπίζεται στους ίδιους αδένες που
εντοπίζεται και το κριθαράκι, τους μεϊβομιανούς,
αλλά η διαφορά είναι ότι το πρώτο αποτελεί ένα
είδος αντίδρασης σε εγκλωβισμένες λιπαρές εκκρίσεις, και όχι αποτέλεσμα μόλυνσης από βακτήριο.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιμολυνθεί. Συχνά μάλιστα μπορεί να κοκκινίσει και να
πρηστεί όλη η περιοχή του βλεφάρου, όπως συμβαίνει με το κριθαράκι.
Η αντιμετώπισή του ξεκινά συνήθως συντηρητικά, με ζεστές κομπρέσες, συνθετικά δάκρυα και
τοπική αγωγή με αντιβιοτικά και κορτιζόνη. Αν μετά
την υποχώρηση της φλεγμονής δεν υποχωρήσει και
η διόγκωση, συνιστάται η χειρουργική επέμβαση.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Όχι πια δάκρυα
Αν νιώθετε τα μάτια σας στεγνά, έχετε συχνά το
αίσθημα καύσου ή «άμμου» και η όρασή σας θολώνει, επανερχόμενη μόλις κλείσετε και ανοίξετε τα
μάτια σας, τότε παρουσιάζετε ξηροφθαλμία, ένα

σύμπτωμα που εξαρτάται από πολλές παθολογικές
ή μη καταστάσεις. Η πολύωρη χρήση υπολογιστή, η
έλλειψη υγρασίας στην ατμόσφαιρα του σπιτιού (π.χ.
τον χειμώνα με τη χρήση θερμαντικών σωμάτων),
η χρήση ορισμένων φαρμάκων, όπως τα αντικαταθλιπτικά, οι ορμονικές διαταραχές, η αϋπνία, η προχωρημένη ηλικία, αλλά και υποκείμενα νοσήματα και
σύνδρομα, όπως το σύνδρομο Sjögren (Σγιόγκρεν),
επηρεάζουν τη λειτουργία των δακρυγόνων αδένων.
Μόνο ο οφθαλμίατρος, μέσω ειδικής εξέτασης, μπορεί να εκτιμήσει τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας
και να σας προτείνει τη χρήση συνθετικών δακρύων
ή να συνιστήσει περαιτέρω εξετάσεις και συνεκτίμηση από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Τροφές
που κάνουν
καλό στα
μάτια
Τα σκούρα φυλλώδη
λαχανικά, όπως το kale
(λαχανίδα) και το σπανάκι, περιέχουν βασικά
θρεπτικά συστατικά,
όπως καροτενοειδή,
λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, που βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση στην ωχρά
κηλίδα, στο κέντρο του
αμφιβληστροειδούς.
Τα καρότα είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, που
είναι απαραίτητη για
την καταπολέμηση της
ξηροφθαλμίας και τη
διατήρηση της καλής
όρασης, ενώ προλαμβάνουν τον καταρράκτη. Οι πράσινες πιπεριές (μόνο ένα φλιτζάνι
παρέχει το 100% της
συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης
των βιταμινών Α και
C) προλαμβάνουν τον
εκφυλισμό της ωχράς
κηλίδας που σχετίζεται
με την ηλικία.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Θολή όραση
Όταν δεν οφείλεται σε ξηροφθαλμία, διεγνωσμένη
μυωπία ή άλλη διαθλαστική ανωμαλία (υπερμετρωπία, πρεσβυωπία κ.ά.), και ειδικά όταν παρουσιάζεται αιφνίδια, η θολή όραση αποτελεί σύμπτωμα που
πρέπει να σας οδηγήσει επειγόντως στον οφθαλμίατρο. Εκείνος θα εκτιμήσει αν πρόκειται για οφθαλ-

μολογικό πρόβλημα ή για σύμπτωμα άλλης, σοβαρής
πάθησης ή συμβάντος.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Έντονος πόνος
Εκτός από τον τραυματισμό στο μάτι, που χρήζει
άμεσης αντιμετώπισης και μεταφοράς στα επείγοντα του πλησιέστερου εφημερεύοντος νοσοκομείου,
ένας ξαφνικός, μη γνώριμος πόνος στο μάτι πρέπει
να σας οδηγήσει στον οφθαλμίατρο, καθώς μπορεί να αφορά οφθαλμολογικά ή μη νοσήματα: από
γλαύκωμα και οπτική νευρίτιδα μέχρι ιγμορίτιδα και
πολλαπλή σκλήρυνση. Η πιο κοινή, πάντως, αιτία
έντονου πόνου στο μάτι δεν σχετίζεται με οφθαλμολογικά νοσήματα, αλλά με την ημικρανία, καθώς
είναι ένα από τα συμπτώματα που αναφέρουν οι
πάσχοντες από κρίσεις ημικρανίας.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ: «Αστραπές» και φλας
Οι απότομες σύντομες λάμψεις που θυμίζουν το
φλας της φωτογραφικής μηχανής, όταν μάλιστα ακολουθούν την αιφνίδια εμφάνιση σκιών ή σκούρων
κηλίδων στο οπτικό πεδίο, πρέπει να οδηγούν τον
ασθενή αμέσως στον οφθαλμίατρο, καθώς μπορεί
να οφείλονται σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, μία επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση
αντιμετώπιση.
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Οι διακοπές είναι
στο μυαλό μας
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΈΝΗ ΞΕΝΆΚΗ

Λίγο κρασί και λίγη θάλασσα με το έτερόν μας
ήμισυ στις Κυκλάδες ή μια βραδιά στην αστική μας
βεράντα βλέποντας ταινίες στο laptop; Μπορεί και
τα δύο να είναι εξίσου ευεργετικά. Το καλοκαίρι είναι
κατάσταση του μυαλού, όπως λέει και πρόσφατη
διαφήμιση για τον τουρισμό μας.

Διακοπές
στο σπίτι

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Αν η υγειονομική κρίση μάς ανάγκασε να επανεξετάσουμε τις προσωπικές και εργασιακές μας σχέσεις, τώρα, ζώντας ακόμη στη σκιά του Covid-19,
βλέπουμε με άλλο, «καχύποπτο» μάτι και τις θερινές διακοπές.
Κάτι η ανασφάλεια των καιρών, κάτι η υποψία μας
ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια της ζωής μας παγιδευτήκαμε στο τρίπτυχο «νησί – δωμάτιο – καλαμαράκι», οι διακοπές... ξαπλώνουν μαζί μας στο ντιβάνι
της ανάλυσης και ένας εσωτερικός διάλογος αρχίζει
με κρίσιμες ερωτήσεις:
• Θέλω, στ’ αλήθεια, να ακούσω τον ήχο της άγκυρας, στριμωγμένος/η εν μέσω καύσωνα στην
μπουκαπόρτα κάποιου υπεράριθμου πλοίου;
• Οι καλύτερες βουτιές γίνονται, όντως, τον Αύγουστο με τα μελτέμια;
• Είναι το αγαπημένο πιάτο η κρύα τηγανητή μαρίδα;
• Μπορώ να συγκεντρωθώ στην ανάγνωση του
βιβλίου μου από την ξαπλώστρα νούμερο 54, που
απέχει 1,5 μέτρο από την ξαπλώστρα νούμερο 55;
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Συχνά οι
διακοπές είναι
ένας αγχωτικός
αγώνας να
βρεθούν το
ειδυλλιακό
τοπίο, το τέλειο
ποτό και η πιο
φρέσκια τηγανητή
πατάτα, σαν να
προσπαθούμε να
συμπληρώσουμε
κουτάκια σε μια
λίστα προσδοκιών
που μας έχει
επιβληθεί.

• Επιστρέφω πραγματικά ξεκούραστος/η μετά τις
διακοπές ή θέλω μερικές ημέρες, για να χαλαρώσω, πριν επιστρέψω στη ρουτίνα;
• Φορτώνω τις μπαταρίες μου, όταν ακολουθώ το
πρόγραμμα των άλλων για μπάνιο, επιβεβλημένες εξορμήσεις στη φύση και εκκωφαντικά beach
bars, ή θέλω να μείνω επιτέλους λίγο μόνος/η;
Ναι, υπάρχουν και οι τέλειες διακοπές, εκείνες που
αφήνουν το μυαλό πλήρως χαλαρωμένο, το πνεύμα
ήρεμο, την ψυχή πλήρη. Όταν πραγματικά οι μπαταρίες φορτίζονται. Όμως αυτές δεν είναι ο κανόνας. Κάποιες φορές οι διακοπές είναι ένας αγχωτικός αγώνας να βρεθούν το ειδυλλιακό τοπίο, το
τέλειο κοκτέιλ, το πιο κόκκινο ηλιοβασίλεμα και η πιο
φρέσκια τηγανητή πατάτα, σαν να προσπαθούμε να
συμπληρώσουμε κουτάκια σε μια λίστα προσδοκιών
που μας έχει επιβληθεί. Και, όταν δεν βρίσκεται η
τέλεια μαρίδα, τότε όλα καταρρέουν και η αγωνία
της επίτευξης των στόχων μοιάζει εξίσου κουραστική με όλη τη χρονιά που πέρασε.

Απόδραση από τις... διακοπές
Πολλοί νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε διακοπές, μόνο όταν έχουμε άπλετο ελεύθερο χρόνο
ή όταν η ζωή μας καταλαγιάζει από υποχρεώσεις.
Το διάλειμμα δεν έχει να κάνει με τον προορισμό,
αλλά με την πρόθεση.
Το ζήτημα είναι να κάνετε αυτό που πραγματικά
σας χαλαρώνει, και αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Διακοπές σημαίνει φρένο σε
υποχρεώσεις, προθεσμίες παράδοσης, mail, τηλέφωνα και τηλεσυσκέψεις. Βρίσκομαι στην πόλη δεν
σημαίνει «είμαι στο γραφείο», ούτε είναι πραγματικές διακοπές αν στο νησί επικοινωνείτε όλη την
ημέρα με τη δουλειά.
Οι διακοπές είναι μάλλον μια ψυχική κατάσταση,
παρά ένα οργανωμένο ταξίδι. Αν νιώθετε την παρόρμηση να ξεφύγετε από τα τετριμμένα, η αποδόμηση
του στερεοτύπου «ταξίδι – προορισμός – επιστροφή
στη βάση» των Αυγουστιάτικων διακοπών μπορεί να
σας οδηγήσει στην πραγματική χαλάρωση. Φτιάξτε

• Απολαύστε το διάβασμα από τον
καναπέ σας, χωρίς
να τινάζετε διαρκώς
την άμμο από τις
σελίδες του αγαπημένου σας βιβλίου.
• Αλλάξτε άσκηση,
μακιγιάζ, ύφος,
παίξτε με την
αλλαγή. Αν, για
παράδειγμα, βγάλατε τον χειμώνα
ιδροκοπώντας στο
Reformer του Τζόζεφ Πιλάτες, μπορείτε να ξεθάψετε
από το πατάρι τη
ρακέτα του τένις
και να τρέχετε στα
άδεια γήπεδα με
τους φίλους ή τα
παιδιά σας.
• Χαλαρώστε με
μασάζ και σάουνα ή
πίνοντας ένα ευφάνταστο κοκτέιλ. Μια
μικρή δόση αλκοόλ
διώχνει το άγχος.
• Βρείτε ένα μέρος
του σπιτιού το οποίο
θα γίνει το προσωπικό σας θέρετρο.
Βοηθά να έχει θέα
ή μια δόση φύσης,
έστω μία γλάστρα με
ένα ωραίο φυτό ή
ένα βάζο λουλούδια.

μια βαλίτσα με τα απαραίτητα, μόνο όταν νιώσετε
ότι η απόδραση από την πόλη σάς είναι, πράγματι,
απαραίτητη, και ταξιδέψτε με πυξίδα την παρόρμηση.
Μη σκεφτείτε τι κάνει ο κόσμος στις θερινές διακοπές, σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε εσείς για εσάς.
Μετά από τουλάχιστον 11 κουραστικούς μήνες, όπου
ακολουθήσατε τις επιθυμίες και τις υποχρεώσεις των
άλλων, έχετε λίγες ημέρες για να κάνετε το δικό σας.
Κανείς δεν σας υποχρεώνει να καρφώσετε το βλέμμα
σας στα αστέρια και την Μπλε Πανσέληνο, αν αυτό
που επιθυμεί η ψυχή σας είναι να τελειώσετε την
αγαπημένη σας σειρά στο Netflix. Μία από τις νέες
λέξεις που μπήκαν το 2020 στη ζωή μας είναι το
staycation, από τις λέξεις stay (μένω) και vacation
(διακοπές), που σημαίνει «διακοπές στο σπίτι».
Kαλύτερα ακόμη, υιοθετήστε ως μόνιμο τρόπο
ζωής τις «διακοπές διαρκείας», δηλαδή κάνοντας
κάθε μέρα, χειμώνα-καλοκαίρι, κάτι που σας ηρεμεί και σας δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσετε το
σύμπαν επειδή υπάρχετε αρμονικά μέσα σε αυτό.
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Καληνύχτα
και καλή
τύχη
ΑΠΟ ΤΗ ΛΈΝΑ ΠΑΜΦΊΛΗ

Συμβουλές για να κοιμούνται
τα παιδιά... «του καλού καιρού».
ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ
Τι μπορεί να ταράξει τον ύπνο του;

Υπάρχουν μικρές ή μεγάλες περίοδοι στη ζωή των
παιδιών όπου τα αγγελούδια μας δεν παραδίδονται
αμαχητί στην αγκαλιά του Μορφέα.
Η πιο δύσκολη περίοδος είναι βέβαια η βρεφική,
με την πλειοψηφία των νέων γονιών –κυρίως των
μαμάδων που θηλάζουν– να βρίσκουν τον χαμένο
τους ύπνο μετά τους 10-12 μήνες, καθώς τότε το
παιδί αρχίζει να νυστάζει «στην ώρα του» και να
κοιμάται συνεχόμενα για τουλάχιστον επτά ώρες.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κανόνας για κάθε
ηλικία. Ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, αλλά και με ορισμένους περιβαλλοντικούς
παράγοντες, τα προβλήματα του ύπνου ποικίλλουν:
μπορεί να αφορούν από το ξενύχτι και τον διακεκομμένο ύπνο μέχρι, σπανιότερα, την υπνοβασία και
τον νυχτερινό τρόμο.

Ύπνε, που παίρνεις τα παιδιά
Ο παιδίατρος συνιστά στους γονείς τον λιγότερο αλλά
και τον μεγαλύτερο χρόνο διάρκειας του ύπνου, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Ενδεικτικά, σύμφωνα
με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Αμερικανικού
Ιδρύματος για τον Ύπνο, τα παιδιά 3-5 ετών πρέπει να
συμπληρώνουν 10-13 ώρες ύπνου, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού
τους. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο μειώνονται οι
ανάγκες του για ύπνο. Φαίνεται, πάντως, ότι το κατώτατο όριο αφορά το «κλασικό» οκτάωρο. Ακόμη κι αν
χάσουν μία μόνο ώρα του ύπνου που χρειάζονται, τα
παιδιά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρουσιάσουν
μεγαλύτερη αδυναμία συγκέντρωσης.
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Μήπως υπάρχει
κάποιος
στρεσογόνος
παράγοντας
που δεν αφήνει
το παιδί να
«κλείσει μάτι»;

Εκτός από τις ιώσεις, ειδικά εκείνες που αφορούν
το ανώτερο ή κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, τα
παιδιά μπορεί να ξυπνήσουν «φυσιολογικά» επειδή
πεινούν, διψούν ή είναι σε ηλικία που ακόμη λερώνουν το κρεβάτι τους.
Ωστόσο ένα ποσοστό παιδιών παρουσιάζει διαταραχές ύπνου που, ανάλογα με τη μορφή και την
έντασή τους, αντιμετωπίζονται είτε με δοκιμασμένα
«κόλπα» είτε με τη βοήθεια των ειδικών:
Το «ξενύχτι» των γονιών: Ένα παιδί-νυχτοπούλι
έχει συνήθως γονείς-νυχτοπούλια. Αυτό δεν αφορά
μόνο τις γενετικές πληροφορίες που έχει κληρονομήσει, οι οποίες μπορεί να ορίζουν το βιολογικό του
ρολόι διαφορετικά από την πλειοψηφία των παιδιών,
αλλά κυρίως τις «πληροφορίες» που παίρνει από το
περιβάλλον του. Ένα «ζωντανό» και θορυβώδες σπίτι,
όπου οι ρυθμοί δεν πέφτουν πριν από τις 9-10 μ.μ.,
με τους «μεγάλους» να μαγειρεύουν, να εργάζονται
ή να διασκεδάζουν, είναι το πλέον ακατάλληλο για
ύπνο περιβάλλον. Αντίθετα, ένα σπίτι στο οποίο οι
ρυθμοί σταδιακά πέφτουν, τα φώτα και οι ήχοι χαμηλώνουν, προετοιμάζει το έδαφος για έναν βαθύ και
ξεκούραστο ύπνο.
O μεσημεριανός υπνάκος: Aπό μία ηλικία και μετά
–συνήθως μετά τα τρία έτη– ο ύπνος του μεσημεριού
δυσκολεύει το παιδί να κοιμηθεί νωρίς το βράδυ.
Το στρες: Αν το παιδί ξαφνικά χάσει τον ύπνο του
ή αρχίσει να ξυπνά υπερβολικά νωρίς, αναζητήστε
τα αίτια στην καθημερινότητά του. Μήπως υπάρχει
κάποιος στρεσογόνος παράγοντας που δεν το αφήνει

«να κλείσει μάτι»; Συνήθεις αιτίες είναι το διαζύγιο των γονιών, η αλλαγή σχολείου, το bullying ή η
αδυναμία προσαρμογής στο καθημερινό πρόγραμμα
μετά από διακοπές.
O ύπνος πολύ νωρίς: Αν έχετε «εκπαιδεύσει» το
παιδί σας να κοιμάται στις 7 το βράδυ, ενώ ο οργανισμός του, λόγω ηλικίας ή ιδιοσυγκρασίας, δεν χρειάζεται περισσότερες από 10 ώρες για να ξεκουραστεί,
είναι φυσικό να ξυπνάει... με τα κοκόρια – και μαζί
του κι εσείς. Η λύση είναι σταδιακά να μεταφέρετε
αργότερα την ώρα του ύπνου.
Οι εφιάλτες: Όλοι έχουμε βασανιστεί από εφιάλτες
σε κάποια περίοδο της παιδικής μας –ειδικά– ηλικίας, όμως ένα ποσοστό 20% των μικρών παιδιών
βλέπουν εφιάλτες περισσότερες από μία φορά την
εβδομάδα. Τι προκαλεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση,
που χαλάει τον ύπνο των μικρών καθώς και των
γονιών τους; Από τα αθώα αλλά κατά βάθος τρο-

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ
μακτικά παραμύθια (η «Κοκκινοσκουφίτσα» είναι ένα
παράδειγμα) μέχρι την αυστηρή παρατήρηση της
«κακιάς» δασκάλας στο νηπιαγωγείο ή ο καβγάς των
γονιών μπορεί να ξυπνήσουν εφιάλτες, οι οποίοι
είναι αθώοι, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Στην
περίπτωση που οι εφιάλτες ταράζουν συστηματικά
τον ύπνο του παιδιού, η συζήτηση με τον παιδίατρο
είναι απαραίτητη.

Η ακραία περίπτωση: νυχτερινός
τρόμος
Είναι ένα –κυριολεκτικά τρομακτικό– επεισόδιο: Το
παιδί ουρλιάζει έντρομο με ανοιχτά μάτια και διεσταλμένες τις κόρες, και μοιάζει να μην έχει καμία
επαφή με το περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή, που
μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 20 λεπτά, συνοδεύεται από συμπτώματα κρίσης πανικού: ταχυπαλμία,
ταχύπνοια και έντονη εφίδρωση. Οι γονείς την πρώτη
φορά θεωρούν ότι το παιδί τους έχει δει ένα τρομακτικό όνειρο και προσπαθούν να το «ξυπνήσουν».
Ο νυχτερινός τρόμος όμως είναι μία κατάσταση που
δεν σχετίζεται με τους εφιάλτες. Η κληρονομικότητα,
η κούραση και το στρες είναι πιθανά αίτια, αν και η
επιστήμη δεν έχει δώσει ακόμη οριστικές απαντήσεις
στο ζήτημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμφανίζεται
σε συγκεκριμένες φάσεις ύπνου (ύπνος μη REM ή
φάση 4 ή ύπνος χωρίς όνειρα), όταν ο εγκέφαλος
είναι κενός από κάθε σκέψη.
Ο παιδίατρος και ενδεχομένως και ο παιδονευρολόγος είναι οι ειδικοί στους οποίους πρέπει να

18 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

αποταθεί ο γονιός του οποίου το παιδί εμφανίζει
συχνά τέτοια επεισόδια. Τα επεισόδια αυτά δεν είναι
επικίνδυνα για την υγεία του παιδού, σίγουρα όμως
διαταράσσουν την καθημερινότητά του.

Και τα παιδιά που υπνοβατούν;

Η ρουτίνα
θρέφει τα
παιδιά
Οι παιδίατροι
συνιστούν
στους γονείς να
διατηρούν και στα
μεγαλύτερα παιδιά
μία προσαρμοσμένη
στην ηλικία τους
βραδινή ρουτίνα:
ζεστό μπάνιο, ελαφρύ,
αλλά χορταστικό
γεύμα, διάβασμα μιας
ευχάριστης παιδικής
ιστορίας στο κρεβάτι,
οτιδήποτε είναι
επαναλαμβανόμενο
και προετοιμάζει το
παιδί ότι πλησιάζει η
ώρα του ύπνου.

Το παιδί σηκώνεται από το κρεβάτι του με μάτια
συνήθως ανοιχτά, αν και είναι «κοιμισμένο». Σε
κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να μιλάει ή να φέρεται
παράξενα, χωρίς να έχει συναίσθηση της συμπεριφοράς του. Το επεισόδιο συμβαίνει κατά τις πρώτες ώρες του ύπνου και διαρκεί συνήθως από λίγα
λεπτά έως μισή ώρα.
Αρκετά επεισόδια υπνοβασίας δεν γίνονται αντιληπτά από τους γονείς, καθώς αυτοί –μέσα στον ύπνο
τους– θεωρούν ότι το παιδί τους σηκώθηκε, για να
πάει στην τουαλέτα. Ο κίνδυνος όμως του ατυχήματος είναι πολύ μεγάλος, ειδικά εάν το σπίτι έχει σκά-
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Αντι ψείρες κόνιδες μιας χρήσης
για
&

Τo απόλυτο όπλο
στη μάχη με τις ψείρες
... Nέο πρωτοποριακό προϊόν για
την αντιμετώπιση της ψείρας & της κόνιδας
με μία μόνο χρήση! σε 10 λεπτά!

λες ή εάν η πόρτα δεν είναι κλειδωμένη. Επομένως,
εάν ο γονιός αντιληφθεί ότι το παιδί του υπνοβατεί, πρέπει απαραιτήτως να πάρει μέτρα ασφαλείας,
αλλά και να απευθυνθεί στον παιδίατρο ή και στον
παιδονευρολόγο.
Τα επεισόδια υπνοβασίας εμφανίζονται συχνότερα
σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Η κληρονομικότητα φαίνεται ότι είναι καθοριστικός παράγοντας, καθώς το
οικογενειακό ιστορικό αυξάνει κατά 10 φορές την
πιθανότητα εμφάνισης επεισοδίου. Συνήθως όμως
η υπνοβασία αφορά ήπια διαταραχή, που σταδιακά
υποχωρεί, καθώς το παιδί μεγαλώνει, και σπάνια
συνεχίζεται κατά την εφηβεία ή μετά από αυτήν.



Βασισμένο στο φυσικό ενεργό συστατικό «Neem-extract»



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



Εξοντώνει τις ψείρες & τα αυγά τους με μία μόνο χρήση
Είναι κλινικά & δερματολογικά ελεγμένο
και διατίθεται σε συσκευασία των 100ml

Οι «πρώτες βοήθειες»
Η ψυχραιμία και η αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά
έχουν ευεργετική επίδραση στα παιδιά που παρουσιάζουν νυχτερινό τρόμο ή ξυπνούν κάθιδρα από
κάποιον εφιάλτη. Ακόμη, εάν το παιδί δεν μπορεί να
κοιμηθεί καλά, εξαιτίας μιας δύσκολης συναισθηματικά ημέρας ή της σωματικής κακουχίας που του έχει
προκαλέσει μία ίωση ή λοίμωξη, δεν είναι απαγορευτικό οι γονείς να κάνουν χώρο στο κρεβάτι τους, για
να κοιμηθεί αυτό μαζί τους. Αν όμως το παιδί αποζητά
διαρκώς τη συντροφιά των γονιών, για να κοιμηθεί, ή
απαιτεί τον δικό του χώρο στο συζυγικό κρεβάτι, τότε
αυτοί πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή ειδικού,
προκειμένου να διαχειριστούν μία κατάσταση που,
σε ορισμένες οικογένειες, παγιώνεται, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα και δυσκολίες σε όλους.

Με την αγορά κάθε
προϊόντος Licener
η εταιρεία Health Plus από
1/5/2020 έως 30/10/2020
προσφέρει 0,25€
στον οργανισμό
‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’

ΣΤΑ
MONO ΑΚΕΙΑ
Μ
ΦΑΡ

Αθήνα:
Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί
τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση)
210.9641.162  fax: 210.9600.954
e-mail: info@health-plus.gr  web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη:

Mακρυγιάννη 42, 57001 Θέρμη τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου:
ΙΑΜΑ PHARMACEUTICALS Ltd  τηλ.: 2520.9500

• Προτιμάμε τα ζωντανά μαθήματα μέσω Skype
ή Zoom με τον δάσκαλό μας από τα έτοιμα βίντεο
στο YouTube, ακόμη κι αν αυτά υπογράφονται από
διεθνούς φήμης ονομαστά γυμναστήρια και στούντιο. Αν βέβαια είμαστε σε προχωρημένο επίπεδο,
τότε μπορούμε να δοκιμάσουμε προγράμματα με
τα οποία είμαστε πολύ εξοικειωμένοι και απλώς
χρειαζόμαστε να ακούμε μια φωνή να μας θυμίζει τη σειρά των ασκήσεων – και κυρίως να μας
εμψυχώνει.
• Ακολουθούμε το οικείο μας ασκησιολόγιο
με τον γυμναστή που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε, και δεν πειραματιζόμαστε με νέες μεθόδους που δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ ξανά. Αν
δεν έχουμε κάνει ποτέ στη ζωή μας yoga, δεν θα
μπορέσουμε να την κατανοήσουμε μέσω έτοιμων βίντεο, εκτός βέβαια αν πρόκειται για κάποιο
βιντεοσκοπημένο μάθημα που απευθύνεται ειδικά
σε απολύτως αρχάριους ως εισαγωγή στη φιλοσοφία της (π.χ. η σούπερ σταρ δασκάλα Adrien

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Online Fitness

«Συνδεθείτε» και γυμναστείτε
καιρός, με τα γυμναστήρια κλειστά ή σε καθεστώς
υπολειτουργίας, γυμναστές και instructors pilates και
άλλων μεθόδων εξάσκησης κονταροχτυπιούνται για
το ποιος θα γίνει ο επόμενος σταρ του online fitness.
Ακόμη και δασκάλες χορού προσκαλούν τις πελάτισσές τους σε on line μαθήματα, βλέποντας ότι στο
ΥouΤube η Ελλάδα αναστενάζει, παρακολουθώντας
ευλαβικά τις ασκήσεις ζεστάματος των κορυφαίων
χορευτών των μπαλέτων της Νέας Υόρκης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΈΝΗ ΞΕΝΆΚΗ

Οι δέκα χρυσοί κανόνες για ασφαλή
εξ αποστάσεως άσκηση.

Η νόσος Covid-19 μάς έδιωξε από τις αίθουσες των
γυμναστηρίων και τα στούντιο pilates, yoga και barre
à terre, και βρεθήκαμε από τη μία μέρα στην άλλη
χωρίς γυμναστή με σάρκα και οστά. Όμως, η καθημερινότητα βρήκε τον τρόπο να προσαρμοστεί στη
νέα πραγματικότητα. Η κοινωνική αποστασιοποίηση
ανέδειξε όχι μόνο νέους τρόπους εργασίας και κοινωνικής συναναστροφής, αλλά και άσκησης: τα στρωματάκια απλώθηκαν στο καθιστικό ή στο μπαλκόνι και
μάθαμε να εκτελούμε τις ασκήσεις με οδηγίες που
έρχονταν από ψηφιακές πλατφόρμες. Όσο περνά ο
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Τι πρέπει να προσέξουμε

Δεν
πειραματιζόμαστε
με νέες
μεθόδους που
δεν έχουμε
δοκιμάσει ποτέ
ξανά.

Η «ανέπαφη» διδασκαλία όμως ενέχει κινδύνους.
Εκτελώντας περίπου στα τυφλά γνωστές και άγνωστες ασκήσεις, ενώ ακόμη και οι πιο εξελιγμένες
πλατφόρμες δεν δίνουν πλήρη την εικόνα μας στον
δάσκαλο (ο οποίος δεν μας παρατηρεί από κοντά,
για να μας διορθώσει), αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο σήμερα
περισσότερο από ποτέ να ακολουθήσουμε, ευλαβικά, ορισμένους κανόνες ασφαλούς και αποτελεσματικής άσκησης:

έχει ένα πολύ καλό βιντεοσκοπημένο μάθημα γι’
αυτόν τον σκοπό κυρίως με ασκήσεις αναπνοής
και stretching για το σώμα).
• Δεν τρώμε πριν από την άσκηση. Ναι, το
στρωματάκι στο καθιστικό απέχει μόλις τρία μέτρα
από την κουζίνα, και αυτά είναι τρία μέτρα που
δεν πρέπει να μας αφήσουν με βαρύ στομάχι.
Να θυμόμαστε ότι απαιτείται χρόνος «νηστείας»
τουλάχιστον δύο ωρών πριν από την άσκηση. Αν
νιώθουμε πολύ πεινασμένοι, και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε κατά νου ένα μάθημα υψηλής έντασης, μπορούμε να φάμε ένα φρούτο ή
μία μικρή μπάρα δημητριακών μισή ώρα πριν.
• Ντυνόμαστε κατάλληλα. Φοράμε ό,τι φοράμε
και στο γυμναστήριο. Τα ρούχα γυμναστικής είναι
κατασκευασμένα από ειδικά υφάσματα και διαθέτουν τα κατάλληλα κοψίματα για τη σωστή εκγύμνασή μας, δεν τα φοράμε για ομορφιά (αν και
συχνά μας ομορφαίνουν). Παράλληλα, τα κολάν
και οι φόρμες μάς δημιουργούν την κατάλληλη ψυχολογική διάθεση για ιδρώτα. Κυρίως,
αν κάνουμε Skype με τον γυμναστή μας, με
παράταιρα ρούχα θα είναι σαν να μπαίνουμε σε
meeting με τις πιτζάμες.
• Τοποθετούμε το στρώμα μας στο κατάλληλο
σημείο, που θα μας επιτρέπει να ανοίγουμε τα
χέρια και τα πόδια μας στο πλάι, χωρίς να χτυπάμε σε τραπέζια και καρέκλες.

Οι νέοι
σταρ
Η καραντίνα έκανε
κάποιους γυμναστές
γνωστούς σε όλον τον
πλανήτη:
• Yoga with Adrien
(YouTube): Η Adrien
είναι ήρεμη και γήινη
και δίνει οδηγίες για
την αναπνοή κατά την
άσκηση. Έχει προγράμματα που καλύπτουν
συγκεκριμένες ανάγκες, όπως για εμψύχωση τις μέρες που
νιώθουμε ευάλωτοι ή
πρέπει να πάρουμε μία
απόφαση.
• The Balanced Life
(YouTube): Πολλές επιλογές βίντεο με ασκήσεις pilates, που διαρκούν από λίγα λεπτά
έως ημίωρα, και καλά
προγράμματα των 30
ημερών, για τα οποία
χρειάζεται να αφιερώνουμε μόλις 10 λεπτά
την ημέρα.
• @isaacboots
(Instagram): Ο Άιζακ
είναι κεφάτος, βάζει
δυνατά ποπ μουσική
και κάνει απαιτητικό
πρόγραμμα που σμιλεύει το σώμα. Τον
παρακολουθούν και
σταρ του Χόλιγουντ.
• MadFit (ΥοuTube):
Χορευτικές ασκήσεις,
με βίντεο επικεντρωμένα σε διαφορετικά
σημεία του σώματος.
• Fitness Blender
(fitnessblender.com):
Διαφορετικά βίντεο για
εκείνη και για εκείνον,
ανάλογα με τις ανάγκες τους.

• Έχουμε όλα τα απαραίτητα όργανα δίπλα μας,
ώστε να μη χάνουμε στιγμή από το μάθημα, για να
βρούμε τα βαράκια, το λάστιχο ή την μπάλα μας.
• Αν κάνουμε μάθημα με τον δάσκαλό μας, μπαίνουμε εγκαίρως στην πλατφόρμα, ώστε να
μη χάσουμε την αρχή του μαθήματος, η οποία
συνήθως περιλαμβάνει ασκήσεις ζεστάματος και
stretching, που θωρακίζουν το σώμα από τραυματισμούς (και στην περίπτωση της yoga τα «Ομ»,
που ηρεμούν και ισορροπούν το πνεύμα).
• Τοποθετούμε την οθόνη μας στο κατάλληλο
σημείο, ώστε να μη χρειάζεται να γυρνάμε διαρκώς το κεφάλι μας, για να βλέπουμε τις λεπτομέρειες της άσκησης από τον δάσκαλό μας. Μία
άσκηση που γίνεται με τον αυχένα σε λάθος θέση
είναι μία δυνητικά επικίνδυνη άσκηση.
• Έχουμε έναν λόγο παραπάνω να είμαστε έξτρα
προσεκτικοί στις ασκήσεις που αφορούν τη
μέση, τα γόνατα και τον αυχένα, καθώς δεν
βρίσκεται δίπλα μας ο γυμναστής, που ξέρει πώς
να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου
τραυματισμού. Αποφεύγουμε τις απότομες και
γρήγορες κινήσεις, ειδικά αν δεν είμαστε καλά
προθερμασμένοι.
• Διακόπτουμε τη ροή του μαθήματος και ζητάμε
ανερυθρίαστα βοήθεια, αν δεν έχουμε καταλάβει καλά την άσκηση ή αν νιώσουμε οποιονδήποτε πόνο ή ενόχληση.
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ΤΑ

ΟΡ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

SHOPPING
LIST
Για εμάς και
τα αγαπημένα
μας πρόσωπα.

40
22

ΒΕΑUTY REPORT
Οι νέες τάσεις σε
μαλλιά και μακιγιάζ.

38

Τα κατάλληλα συμπληρώματα
διατροφής προστατεύουν
τα κύτταρα από το οξειδωτικό
στρες, ενώ εγγυώνται ένα
όμορφο μαύρισμα που διαρκεί.
Βαθιές ρυτίδες, κηλίδες, πανάδες, αύξηση των ελιών,
δυσχρωμίες, ευρυαγγείες, απώλεια της ελαστικότητας και χαλάρωση της επιδερμίδας είναι κάποια από
τα αποτελέσματα της δράσης του ήλιου, καθώς οι
ακτίνες UVA εισχωρούν στα κατώτερα στρώματα της
επιδερμίδας και διασπούν το κολλαγόνο, αλλοιώνουν
τη δομή των δερματικών κυττάρων και εμποδίζουν
τη σύνθεση ελαστίνης. Οι βλάβες αθροίζονται με τον
χρόνο, για να οδηγήσουν τελικά στη φωτογήρανση.

Σ

ΟΜ

Ενάντια στη
φωτογήρανση

ΤΗΣ

ΦΙΑ

ενδυναμώστε τον οργανισμό σας, προετοιμάζοντας
τον για το σοκ του ήλιου –ειδικά αν έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα– με τα σωστά συμπληρώματα
διατροφής. Ξεκινώντας τη λήψη τους έναν μήνα ή
και 15 ημέρες πριν από την έκθεσή σας στον ήλιο,
θα οχυρώσετε τα κύτταρα, προστατεύοντάς τα από
το οξειδωτικό στρες. Τα συστατικά που χρειάζεστε
είναι σίγουρα η βιταμίνη Ε και τα καροτενοειδή, που
κάνουν το μαύρισμα πιο λαμπερό και ομοιόμορφο,
ενώ του δίνουν διάρκεια.
Βιταμίνη D: Είναι γνωστή ως η βιταμίνη του ήλιου.
Σίγουρα έχετε ακούσει ότι παρατηρείται έλλειψη
βιταμίνης D σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και προτείνονται συμπληρώματα διατροφής,
για να την καλύψουν. Μην παραπλανηθείτε, όμως,
και πιστέψετε ότι δεν χρειάζεται η χρήση αντηλιακού προϊόντος, για να μπορέσει ο οργανισμός σας
να τη συνθέσει. Αρκούν 10-15 λεπτά έκθεσης στον
ήλιο κάθε μέρα γι’ αυτή τη διαδικασία. Μη ρισκάρετε,
λοιπόν, να επιβαρύνετε την επιδερμίδα σας με υπε-

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΗΛΙΟΣ
Σύμμαχος και
όχι εχθρός.

26

ΠΡΟΣΩΠΟ
Tα αιθέρια
έλαια.
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Μπορείτε να καθυστερήσετε –ακόμη και να σταματήσετε– τη φωτογήρανση, προστατεύοντας
σωστά και με συνέπεια την επιδερμίδα σας
όλο τον χρόνο, πρώτα και κύρια με την
καθημερινή χρήση προϊόντος αντηλιακής προστασίας.
Επιπλέον, πριν ξεκινήσετε
τα μπάνια και την ηλιοθεραπεία, προνοήστε και

36
32

ΜΑΛΛΙΑ
Αξιοποιήστε
τον ήλιο και
το αλάτι.

ρέκθεση ή με έκθεση χωρίς προστασία. Καλύτερα να
επιλέξετε να εντάξετε ένα συμπλήρωμα διατροφής
βιταμίνης D στην καθημερινότητά σας. Άλλωστε, με
τον Covid-19, η επάρκεια της βιταμίνης D φάνηκε να
παίζει σημαντικό ρόλο στην προφύλαξη από τον ιό.
Βιταμίνη Ε: Για άλλη μία φορά βγαίνει μπροστά και
φιγουράρει ως απαραίτητη. Η αντιοξειδωτική της
δράση είναι πολύ ισχυρή και δρα φωτοπροστατευτικά,
ενώ η αντιφλεγμονώδης δράση της καταπολεμά ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου τη γήρανση. Η ικανότητά
της να δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες είναι που κάνει τη
διαφορά, ενώ η χρήση της σε καλλυντικά προϊόντα,
ως βάσης και αρχής της καθημερινής ρουτίνας περιποίησης, φαίνεται
να πολλαπλασιάζει την
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Ραντεβού
τον Σεπτέμβρη

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
προστασία που δίνει το αντηλιακό φίλτρο. Ενισχύοντας τον οργανισμό σας με κάθε τρόπο με βιταμίνη
Ε, θα βγαίνετε στον ήλιο χωρίς να κινδυνεύετε από
τις έντονες και ενοχλητικές κοκκινίλες.
Βιταμίνη Α: Το αντιοξειδωτικό που εμπιστευόμαστε. Σε καλλυντικές συνθέσεις, επιλέξτε εκείνες της
βραδινής ρουτίνας και θα βοηθήσετε αισθητά στη
ρύθμιση της παραγωγής μελανίνης – αυτή με τη
σειρά της θα σας προστατεύσει από τη δημιουργία κηλίδων και πανάδων.
Βιταμίνη C: Την ξέρετε, την αγαπάτε, την προτιμάτε όλες τις εποχές, και πολύ καλά κάνετε. Εμποδίζει την οξείδωση των κυττάρων, προστατεύοντας
πολύ δυναμικά από την ηλιακή ακτινοβολία και ταυτόχρονα συμβάλλει ιδιαίτερα στον αποχρωματισμό των κηλίδων και των πανάδων. Η υπερέκθεση
στον ήλιο, σε συνδυασμό με την απορρύθμιση των
μελανινοκυττάρων, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κηλίδων, των ενοχλητικών σημαδιών που
σας αναγκάζουν να πηγαίνετε για θεραπείες κάθε
φθινόπωρο στο ιατρείο του δερματολόγου. Στην
αρχική φάση, που οι πανάδες εμφανίζονται περιοδικά, προλαβαίνετε να τις αντιμετωπίσετε, εισάγοντας ένα συμπλήρωμα βιταμίνης C στην καθημερινή ενδυνάμωση του οργανισμού σας. Παράλληλα,
προλαμβάνετε την εμφάνιση των πανάδων που
εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αργότερα
θα είναι πιο δύσκολο να απαλλαγείτε από αυτές
που βρίσκονταν στα κατώτερα στρώματα της επιδερμίδας τα προηγούμενα χρόνια.
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Όταν θα έχει
πλέον τελειώσει η
καλοκαιρινή περίοδος
και θα κάνετε τον
απολογισμό σας, αν
εντοπίσετε κάποιο
πρόβλημα που
θέλει πιο δραστική
αντιμετώπιση, τότε
η επίσκεψη στον
δερματολόγο σας
μπορεί να κριθεί
απαραίτητη για κάποια
στοχευμένη θεραπεία,
που θα λειτουργήσει
αναπλαστικά, θα
ενυδατώσει σε βάθος
και θα αναπληρώσει
τα στοιχεία και τις
βιταμίνες που θα έχουν
υποστεί σοκ από την
υπερέκθεση. Προς το
παρόν, απολαύστε τον
ήλιο με υπευθυνότητα
και σύνεση.

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Καροτενοειδή: Ταυτόχρονα με τη φωτοπροστασία αναζητάτε και το τέλειο χρώμα. Σε αυτό σύμμαχοί σας είναι το λυκοπένιο, το β-καροτένιο και
η λουτεΐνη.
Ω3 – Ω6: Δυστυχώς, ο οργανισμός δεν μπορεί
να τα συνθέσει. Άρα θα πρέπει είτε να τρώτε
λιπαρά ψάρια, σαρδέλες, ελαιόλαδο, ξηρούς
καρπούς και αβοκάντο είτε να τα συμπεριλάβετε
στα συμπληρώματα διατροφής σας. Το καλοκαίρι
βοηθούν ιδιαίτερα, αφού έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και προσφέρουν φυσική αντηλιακή προστασία.

Προσοχή στην αφυδάτωση
Το νερό είναι ένας από τους καλύτερους φίλους
σας το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο και επιλέξτε
φρούτα και λαχανικά που προσφέρουν έξτρα ενυδάτωση στον οργανισμό, όπως το καρπούζι, το
αγγούρι και όλοι οι φυσικοί χυμοί. Συμπληρωματικά έχετε μαζί σας ηλεκτρολύτες, ώστε να μπορείτε να αναπληρώνετε τα υγρά που χάνετε, όταν
το κρίνετε απαραίτητο.
Tip: Ένα spray ιαματικού νερού μπορεί να αποβεί
σωτήριο. Δροσίζει, ενυδατώνει και ανακουφίζει
από τυχόν ερεθισμούς από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης, ρίχνοντας τη θερμοκρασία σας
κάθε φορά που νιώθετε να ανεβαίνει επικίνδυνα,
προφυλάσσεστε από τη λανθασμένη ενεργοποίηση της μελανίνης και τη δημιουργία ευρυαγγειών.

ΤΟΛΜ
ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ
ΜΙΑ ΕΝΕΣΗ

ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΑΣ
ΛΑΜΨΗ

Recherche Dermo-esthétique depuis 1975

SUNISSIME
Προετοιμάζει, προστατεύει
και παρατείνει το μαύρισμα

Ήλιος

Σύμμαχος και όχι εχθρός
Laura Morante
Ηθοποιός και Σκηνοθέτης

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΗ ΛΑΜΠΡΟΎΛΗ

Υπάρχει τρόπος να απολαύσετε τον ήλιο και
ταυτόχρονα να είστε προστατευμένοι, αρκεί
να επιλέξετε και να φοράτε τα αντηλιακά
προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες σας.
Ακόμη και σε ένα καλοκαίρι διαφορετικό, λόγω των
συνταρακτικών γεγονότων στη δημόσια υγεία, ένα
πράγμα παραμένει αμετάβλητο: η έντονη ηλιακή ακτινοβολία και η έκθεσή μας σε αυτήν, που δεν ισχύει
μόνο στις διακοπές, αλλά κάθε στιγμή της ημέρας
στην πόλη. Γι’ αυτό και τα αντηλιακά προϊόντα συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των απαραίτητων που πρέπει να έχει μια τσάντα.

Οι τύποι ηλιακής ακτινοβολίας

Γιατί είναι αναγκαία η αντηλιακή
προστασία;
Τα αντηλιακά προϊόντα είναι τα πλέον απαραίτητα
για τη διατήρηση της υγείας και της νεότητας της
επιδερμίδας. Η συνεπής χρήση τους όλο τον χρόνο
βοηθά στην προστασία από την πρόωρη γήρανση.
Φορώντας καθημερινά ένα προϊόν αντηλιακής προστασίας με τουλάχιστον SPF30, μπορείτε να καθυστερήσετε την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων, και να αποφύγετε ανομοιομορφίες στην υφή
και τον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας ή τους διεσταλμένους πόρους. Εκτός από τη φωτογήρανση,

είναι πολύ σημαντική η προστασία που προσφέρει
από τους διάφορους τύπους καρκίνου του δέρματος, καθώς με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
παρατηρούνται δομικές αλλοιώσεις στο DNA των
κυττάρων, ενώ η ανοσοποιητική λειτουργία του δέρματος πλήττεται και αποδυναμώνεται.
Μάθετε πώς να επιλέγετε το σωστό για τις δικές σας
ανάγκες και αποκωδικοποιήστε όλα όσα αναγράφονται πάνω σε μια συσκευασία αντηλιακού προϊόντος.

Υπάρχουν
δύο είδη
προστατευτικών
φίλτρων:
τα φίλτρα
μεταλλικών
αλάτων και τα
χημικά φίλτρα.

Ακτίνες UV: Οι ακτίνες UV, ή υπεριώδης ακτινοβολία, είναι αόρατες, δεν μεταφέρουν θερμότητα, αλλά
μπορούν σιωπηλά να προκαλέσουν ηλιακό έγκαυμα
ή βαθιές κυτταρικές βλάβες.
Ακτίνες UVΑ: Ευθύνονται κυρίως για τη γήρανση
της επιδερμίδας (το A προέρχεται από το «Age») και
αντιπροσωπεύουν το 95% των ακτίνων UV που φτάνουν στο δέρμα. Οι UVA είναι παρούσες καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη
και διαπερνούν τα σύννεφα και τα τζάμια. Αλλοιώνουν τις δομές της επιδερμίδας σε βάθος και, όπως
και οι ακτίνες UVB, συντελούν στην ανάπτυξη καρκίνων του δέρματος.
Ακτίνες UVB: Φτάνουν έως το δέρμα και ευθύνονται για τα ηλιακά εγκαύματα (το B προέρχεται από
το «Burn»). Διεγείρουν την παραγωγή μελανίνης, και
συνεπώς ενισχύουν το μαύρισμα, όμως αλλοιώνουν
το DNA των κυττάρων της επιδερμίδας και συνδέονται
και αυτές με την ανάπτυξη καρκίνων του δέρματος.

PREMIUM LA CURE
28 ημέρες

Διορθώνει όλα τα σημάδια της γήρανσης
Ορατή ενίσχυση νεότητας*
Για πρώτη φορά, ένα προϊόν
κοσμητολογίας, ενεργοποιεί τη
πρωτεΐνη της νεότητας GDF-11,
ικανή να αναγεννά την επιδερμίδα
και να αναστρέφει τη γήρανση
των κυττάρων.
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ

100% σεβασμός
στην επιδερμίδα και στη φύση*

* Η επιδερμίδα δείχνει νεότερη - Κλινική δοκιμή σε 59 εθελόντριες για 28 ημέρες,
καθημερινή εφαρμογή, % ικανοποίησης

Ρωτήστε το σύμβουλο - φαρμακοποιό σας

Όμορφη με τους δικούς σου όρ
*Επιλέγουμε 100% ανακυκλωμένο πλαστικό για την παραγωγή των συσκευασιών Lierac Sunissime

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία

www.lierac.gr
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Ακολουθήστε µασ:

lierachellas

lierac_hellas

Ημερομηνία
λήξης
ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ
Αποδόμηση του αντηλιακού προϊόντος
Είτε διαλυμένο είτε διεσπαρμένο σε έκδοχο, το ηλιακό φίλτρο είναι βασικό συστατικό των αντηλιακών
προϊόντων. Υπάρχουν δύο είδη προστατευτικών φίλτρων: τα φίλτρα μεταλλικών αλάτων και τα χημικά
φίλτρα. Όταν συνδυάζονται, παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB, συχνά
σε υψηλότερης ποιότητας προϊόντα με καλλυντική
υφή, που είναι ευχάριστα στην εφαρμογή. Επιλέξτε
φυσικά φίλτρα στα παιδικά και τα βρεφικά προϊόντα,
αλλά να αισθανθείτε απολύτως ασφαλείς με –πολύ
ευχάριστες στην εφαρμογή τους– φόρμουλες που
περιέχουν χημικά φίλτρα.
Φίλτρα μεταλλικών αλάτων/φυσικά φίλτρα:
Περιέχουν μικροσκοπική αδιαφανή σκόνη (διοξείδιο του τιτανίου, οξείδιο του ψευδαργύρου), που
λειτουργεί ως καθρέφτης και προσφέρει φυσική
και ευρέος φάσματος προστασία, αντανακλώντας
την υπεριώδη ακτινοβολία.
+ Έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης και ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ερεθισμών και αλλεργικών αντιδράσεων.
- Η υφή των προϊόντων με φυσικά φίλτρα είναι παχύρρευστη και δεν απλώνεται εύκολα, αφήνοντας ένα
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Τα περσινά αντηλιακά
που έμειναν
ανοιχτά δεν είναι
κατάλληλα για να
σας προστατεύσουν,
καθώς τα ενεργά
συστατικά τους
χάνουν τη
δραστικότητά τους
με τον χρόνο.
Αν έχετε κάποιο
που δεν είχατε
ανοίξει, ελέγξτε την
ημερομηνία λήξης
και σιγουρευτείτε
ότι δεν έχει
εκτεθεί σε υψηλές
θερμοκρασίες
και συνθήκες
που προκαλούν
αλλοιώσεις.

λευκό στρώμα στην επιδερμίδα (το οποίο όμως μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στην περίπτωση των
παιδικών αντηλιακών προϊόντων, για πλήρη κάλυψη).
Χημικά φίλτρα: Πρόκειται για συνθετικές ουσίες
που προστατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία
(οξυβενζόνη, αβοβενζόνη ή Parsol 1789, οκτινοξάτη), απορροφώντας την ενέργειά της. Είναι φωτοσταθερά και δίνουν προστασία ευρέος φάσματος.
Για το ποιοτικό φιλτράρισμα όλων των ακτίνων UV,
πρέπει να συνδυαστούν φίλτρα αποτελεσματικά κατά
των ακτίνων UVB με αυτά που στοχεύουν στις ακτίνες UVA. Θα συναντήσετε επίσης και κάποια γνωστά
συστήματα φωτοσταθερών (Mexoryl SX, Mexoryl XL,
Tinosorb S, Tinosorb M).
+ Είναι ελαφριάς υφής και προσφέρουν καλλυντική
ευχαρίστηση, καθώς απλώνονται εύκολα και παραμένουν αόρατα πάνω στην επιδερμίδα.
- Υπάρχει περίπτωση να προκαλέσουν ερεθισμούς
και αλλεργικές αντιδράσεις ειδικά σε ευαίσθητες επιδερμίδες, όπως μπορεί και να φράξουν τους πόρους.
SOS: Η οξυβενζόνη έχει ενοχοποιηθεί για φωτοδερματίτιδες, γι’ αυτό σε πολλές συνθέσεις έχει αντικατασταθεί από την αβοβενζόνη.

Τι φωτότυπο
έχετε;
Φωτότυπος I:
Λευκή επιδερμίδα με
ξανθά ή κόκκινα μαλλιά,
ανοιχτόχρωμα μάτια
και πολλές φακίδες,
που πάντα καίγεται
και δεν μαυρίζει ποτέ.
Ενδείκνυται η χρήση
SPF50+.
Φωτότυπος II:
Ανοιχτόχρωμη
επιδερμίδα με ξανθά
μαλλιά, ανοιχτόχρωμα
μάτια και φακίδες, που
καταφέρνει να μαυρίσει
λίγο κάποιες φορές
και πάντα καίγεται.
Ενδείκνυται η χρήση
SPF50+.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ
Τι σημαίνουν οι δείκτες προστασίας;
Δείκτης SPF: Ο Δείκτης Αντηλιακής Προστασίας –
SPF (Sun Protection Factor) ενός αντηλιακού προϊόντος μετρά το επίπεδο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία UVB και αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστημα που διαρκεί η προστασία του. Τα αντηλιακά
προϊόντα διακρίνονται σε τέσσερα επίπεδα δείκτη
SPF: Χαμηλό (6 έως 10), Μέτριο (15 έως 25), Υψηλό
(30 έως 50) και Πολύ Υψηλό (50+). Ένας υψηλός
δείκτης SPF θα προσφέρει την ίδια προστασία με
κάποιον χαμηλότερο του ίδιου επιπέδου, αλλά θα
την προσφέρει για περισσότερη ώρα.
PPD: Η Μέθοδος Επίμονης Μελάγχρωσης – PPD
(Persistent Pigment Darkening) είναι μέθοδος
μέτρησης του επιπέδου προστασίας από τις ακτίνες UVA και συμπληρώνει τον δείκτη SPF (που μετρά
τον βαθμό προστασίας από τις ακτίνες UVB). Η αναλογία μεταξύ SPF και PPD στο αντηλιακό προϊόν
σας πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη του 3, δηλαδή
SPF/PPD ≤3.

Βρείτε τον SPF που σας ταιριάζει
• Η έκθεση στον ήλιο χωρίς αντηλιακό προϊόν

Φωτότυπος III:
Ανοιχτόχρωμη έως
μέτρια επιδερμίδα με
καστανά μαλλιά και
καστανά μάτια, που
κάποιες φορές καίγεται
αλλά πάντα καταφέρνει
ένα μέτριο μαύρισμα.
Ενδείκνυται η χρήση
SPF30.
Φωτότυπος IV:
Μέτρια επιδερμίδα
με καστανά μαλλιά
και καστανά μάτια,
που καίγεται σπάνια
και πάντα καταφέρνει
ένα βαθύ μαύρισμα.
Ενδείκνυται η χρήση
SPF20.
Φωτότυπος V:
Σκούρα μελαχρινή
επιδερμίδα με μαύρα
μαλλιά και καστανά
μάτια, που δεν
καίγεται ποτέ και
πάντα καταφέρνει ένα
πολύ βαθύ μαύρισμα.
Ενδείκνυται η χρήση
SPF20.
Φωτότυπος VI:
Μαύρη επιδερμίδα
που δεν καίγεται ποτέ.
Ενδείκνυται η χρήση
SPF10.

μπορεί να είναι ανεκτή για 5 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τον φωτότυπό σας. Πολλαπλασιάζοντας
τον χρόνο κατά τον οποίο η επιδερμίδα σας αρχίζει να κοκκινίζει, με τον δείκτη SPF βρίσκετε τον
χρόνο που ενδείκνυται η έκθεση στον ήλιο με τη
χρήση αντηλιακού προϊόντος.
• Επιλέξτε το αντηλιακό προϊόν σας μέσα από μια
μεγάλη ποικιλία επιλογών αντηλιακών σειρών, με
γνώμονα την ιδιαιτερότητα της επιδερμίδας σας
(ξηρότητα, ακμή, τάση λιπαρότητας, φωτοευαισθησία).
• Πολλά αντηλιακά προϊόντα καλύπτουν ταυτόχρονα
και άλλες ανάγκες ομορφιάς: Έχουν χρώμα, για
να χαρίζουν στην επιδερμίδα ομοιόμορφο τόνο,
προσφέρουν την απαραίτητη υγρασία μιας κρέμας
ημέρας ή περιέχουν αντιοξειδωτικά στοιχεία.
• Θέλετε το προϊόν αντηλιακής προστασίας να είναι
ανθεκτικό στο νερό ή στην άμμο; Λάβετε υπόψη τη
χρήση για την οποία το προορίζετε (π.χ. σπορ, δραστηριότητες στην άμμο) και προσέξτε τη διαφορά
ανάμεσα στο water resistant και το waterproof.

Οδηγίες για σωστή εφαρμογή
• Η ποσότητα αντηλιακού προϊόντος που πρέπει να

•

•

•
•

χρησιμοποιήσετε για όλο το σώμα είναι όσο ένα
σφηνάκι. Στο πρόσωπο και τον λαιμό υπολογίστε
ένα κουταλάκι του γλυκού.
Σημεία που συχνά ξεχνάμε είναι τα αυτιά, ο αυχένας, τα χέρια, τα πέλματα, οι χωρίστρες των μαλλιών, η μύτη και τα χείλη. Για τα δύο τελευταία θα
βρείτε ειδικά αντηλιακά.
Τα χημικά φίλτρα πρέπει να εφαρμόζονται σε
καθαρή επιδερμίδα, ενώ τα φυσικά μπορούν να
εφαρμοστούν μετά τα προϊόντα περιποίησης, αλλά
πριν το make-up.
Το αντηλιακό προϊόν της επιλογής σας πρέπει να
εφαρμόζεται 20 λεπτά πριν βγείτε στον ήλιο.
Φροντίστε να ανανεώνετε την εφαρμογή του αντηλιακού σας προϊόντος ανά δύο ώρες περίπου και
κάθε φορά που κάνετε βουτιά στο νερό, σκουπίζεστε ή ιδρώνετε.

Tip: Συνδυάστε διαφορετικές φόρμουλες τις ημέρες
ηλιακής έκθεσης. Ξεκινήστε από το σπίτι, έχοντας καλύψει πλήρως όλα τα σημεία που είναι εκτεθειμένα στον
ήλιο με κάποια κρέμα ή γαλάκτωμα, και διατηρήστε
την προστασία κατά τη διάρκεια της ημέρας με κάποιο
σπρέι (θα βρείτε και διάφανα που δεν αφήνουν ίχνη).

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

+

%

συστατικά φυσικής προέλευσης(1)

∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΦΑΙΝΟΛΕΣ(2)
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆ΕΣ

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

jowae.gr
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(1)Μέσος όρος στο σύνολο των συνθέσεων Jowaé. (2) Έχει κατατεθεί δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για το συστατικό Sempervivum Tectorum (Φωτοφαινόλες).

καθώς δεν περιέχουν λιπαρά οξέα, ούτε έχουν τη
μορφή ελαίου που γνωρίζουμε.
Χάρη στο πολύ χαμηλό μοριακό βάρος τους,
απορροφώνται εύκολα από την επιδερμίδα, και
έτσι μπορούν να αξιοποιηθούν οι αντιγηραντικές,
αντιοξειδωτικές, αναζωογονητικές, καταπραϋντικές
και άλλες ιδιότητές τους. Βέβαια, η υψηλή συμπύκνωση που τα χαρακτηρίζει ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές και δερματικές αντιδράσεις, ειδικά αν
χρησιμοποιούνται απευθείας αδιάλυτα στο σώμα,
γεγονός που ισχύει για τα περισσότερα από αυτά,
εκτός από το τεϊόδεντρο, το χαμομήλι, τη λεβάντα κ.ά.
Στα πλεονεκτήματα των αιθέριων ελαίων πρέπει να σημειωθούν και τα ψυχικά και πνευματικά,
που προκύπτουν από το άρωμά τους, το οποίο δρα
παράλληλα, προσδίδοντας άλλοτε αίσθημα ηρεμίας
και χαλάρωσης και άλλοτε αίσθημα τόνωσης, διαύγειας και αισιοδοξίας.

Η σωστή χρήση τους

Κάντε
το τεστ
ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Αιθέρια
έλαια
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Οι μοναδικές πρώτες ύλες που βρίσκονται
στη φύση χαρίζουν απλόχερα τις ιδιότητές
τους στη βιομηχανία της ομορφιάς.
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Οι περισσότερες συνθέσεις των μεγαλύτερων καλλυντικών εταιρειών περιλαμβάνουν πλήθος αιθέριων ελαίων, τα οποία συνδυάζονται με άλλες,
πολύπλοκες φόρμουλες, που δημιουργούνται στα
προηγμένα τους εργαστήρια, για να δώσουν το
τελικό αποτέλεσμα στα πολυτελή προϊόντα περιποίησης. Όμως, και πιο απλές φόρμουλες αιθέριων
ελαίων μπορούν να δημιουργηθούν από τον φαρμακοποιό σας –ή από εσάς, αν είστε εκπαιδευμένοι–, που είναι πιο εξατομικευμένες, για τις ανάγκες
της δικής σας επιδερμίδας.
Μπορεί να σας φανεί ακριβή η τιμή για ένα
μικρό μπουκαλάκι, όμως αναλογιστείτε τις τεράστιες ποσότητες των φυτών που απαιτούνται
για την παραγωγή κάποιων ελαίων, όπως του

τριαντάφυλλου, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις
φτάνουν ακόμη και τους δύο τόνους φυτών για ένα
κιλό αιθέριου ελαίου. Τα αιθέρια έλαια είναι «επένδυση», αφού δεν αλλοιώνονται για πέντε συνεχή
χρόνια, αρκεί να φυλάσσονται σωστά, σε σκουρόχρωμα γυάλινα μπουκαλάκια και σε ξηρό και σκοτεινό σημείο.

Τι είναι τα αιθέρια έλαια
Είναι φυτικές ουσίες υψηλής συμπύκνωσης –κάτι
που τα διαφοροποιεί τελείως από τα φυτικά έλαια–
και μεγάλης πτητικότητας, με ελάχιστο μοριακό
βάρος, οι οποίες έχουν πολύ ισχυρές φαρμακευτικές και καλλυντικές ιδιότητες. Παρά την ονομασία
τους, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για έλαια,

Μήπως έχετε
ευαισθησία σε
κάποιο αιθέριο έλαιο;
Κάντε έναν απλό
έλεγχο: Αναμείξτε
μία κουταλιά του
γλυκού ελαιόλαδο
με μία σταγόνα από
το αιθέριο έλαιο
που σας ενδιαφέρει
και τρίψτε ελαφρά
στον καρπό. Αν το
σημείο κοκκινίσει
ή σας προκαλέσει
φαγούρα ή κάποια
άλλη ενόχληση, δεν
είναι για εσάς. Αν
ήδη γνωρίζετε ότι
είστε αλλεργικοί σε
κάποιο φυτό, μην
ελέγξετε καν το έλαιό
του, καθώς θα είστε
και σε αυτό.

Ιδανικά, αραιώνονται μέσα σε φυτικά έλαια-βάσεις,
όπως το ελαιόλαδο, το αμυγδαλέλαιο, το σησαμέλαιο, το καστορέλαιο, το δαφνέλαιο, το έλαιο
αβοκάντο, καρύδας, καλέντουλας, κουκουτσιών
σταφυλιού, jojoba κ.ά. Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάποιος άλλος διαλύτης, όπως κήροι
ή αλκοόλες, ανάλογα με τη χρήση που επιδιώκετε.
Τριαντάφυλλο/ρόδο: Ένα από τα πιο γνωστά
αιθέρια έλαια, που περιέχεται συχνά σε καλλυντικές κρέμες, λόγω των αναπλαστικών και αντιγηραντικών του ιδιοτήτων. Απαλύνει ρυτίδες και γραμμές, τονώνει και συσφίγγει την επιδερμίδα και το

περίγραμμα, ενώ δίνει μια χαρακτηριστική λάμψη.
Βαθιά ενυδατικό, βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας όταν χρησιμοποιείται συστηματικά.
Λεβάντα: Χαρακτηρίζεται για τη χαλαρωτική και
αντιφλεγμονώδη δράση της, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε προϊόντα για ευαίσθητες
επιδερμίδες που παρουσιάζουν ερεθισμούς σε άλλα
συστατικά. Μπορεί να εφαρμοστεί και απευθείας
στην επιδερμίδα, για άμεση αντιμετώπιση κάποιας
ερυθρότητας ή άλλου τύπου ερεθισμό.
Νερολί: Με τις τονωτικές, αντισηπτικές και αναζωογονητικές ιδιότητές του, δρα ενάντια στη χαλάρωση αλλά και στις ουλές. Το άρωμά του προέρχεται
από τα άνθη της πορτοκαλιάς και θα σας θυμίσει
πολλά αρώματα που έχετε αγαπήσει.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
Κουρκουμάς: Η κουρκουμίνη τελευταία αναφέρεται αρκετά σε διάφορα καλλυντικά προϊόντα.
Αντιφλεγμονώδες, αντιοξειδωτικό και επουλωτικό,
το αιθέριο έλαιο του κουρκουμά βοηθά τόσο την
κουρασμένη, ώριμη επιδερμίδα, όσο και αυτή με
σπυράκια ή έντονες κοκκινίλες.
Δεντρολίβανο: Έντονα αναπλαστικό, βοηθά στην
αντιμετώπιση των ουλών, ενώ επιφέρει ισορροπία σε
περίπτωση που έχουν απορρυθμιστεί οι ορμόνες σας.
Ylang-ylang: Περιέχεται σε προϊόντα περιποίησης
για το βράδυ, αφού έχει και ηρεμιστικές ιδιότητες.
Ροδόξυλο: Όταν στις μεγαλύτερες ηλικίες η ανάπλαση των κυττάρων γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς, το αιθέριο έλαιο του ροδόξυλου λειτουργεί
ως ο φυσικός επιταχυντής για να αναζωογονηθεί
η επιδερμίδα.
Πατσουλί: Για όσους ταλαιπωρούνται από ακμή,
το πατσουλί έχει αντισηπτικές ιδιότητες και καταφέρνει να καταπραΰνει τις φλεγμονές. Επιπλέον,
έχει την ιδιότητα να αποχρωματίζει τις κηλίδες της
επιδερμίδας.
Τεϊόδεντρο: Η απευθείας εφαρμογή του πάνω
σε σπυράκια κάνει θαύματα. Ως συστατικό,
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Στα πλεονεκτήματά τους
πρέπει να
σημειωθούν και
τα οφέλη που
προκύπτουν από
το άρωμά τους.

χρησιμοποιείται σε προϊόντα περιποίησης για επιδερμίδες με προβλήματα ακμής και λιπαρότητας.
Γεράνι: Προτιμήστε το, αν το ζητούμενο είναι η
σύσφιγξη και η τόνωση του προσώπου.
Λιβάνι: Έχει συσφιγκτικές ιδιότητες, απαλύνοντας
αισθητά τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, ενώ
κρατά τον τόνο της επιδερμίδας ομοιόμορφο και
εξαλείφει τα αποτελέσματα της ηλιακής ακτινοβολίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά
σε σημεία απαιτητικά, όπως η περιοχή του λαιμού.
Μύρο: Η χαλάρωση της επιδερμίδας, που προκαλείται με το πέρασμα του χρόνου, βρίσκει τη λύση
της σε αυτό το έλαιο.

Προσοχή:
Η προέλευση των αιθέριων ελαίων είναι φυσική ενώ
αυτή των αρωματικών συνθετική. Μην τα συγχέετε.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν πρέπει να
χρησιμοποιείτε αιθέρια έλαια. Στο πρώτο τρίμηνο,
απαγορεύονται, αλλά και στη συνέχεια η χρήση
τους –αν γίνεται– απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τόσο
στην ποσότητα και τη συχνότητα, όσο και ως προς
το είδος που επιτρέπεται.

την τρίχα και να μην την αφήνουν αφυδατωμένη. Μην
ξεθαρρεύετε, λοιπόν, και αφήνετε το αλάτι στα μαλλιά σας. Θα τα δείτε να σκληραίνουν, να στεγνώνουν
και να χάνουν τη φυσική τους κίνηση.
Απογευματινή σιέστα: Δεν χρειάζεστε κανένα
εργαλείο για να φτιάξετε τέλειες, χαλαρές μπούκλες
παραλίας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε
έναν υπνάκο. Τι πιο απολαυστικό μετά από το μπάνιο
στη θάλασσα. Αφού λουστείτε, χωρίστε τα μαλλιά σας
στα τέσσερα, μαζέψτε τα βρεγμένα σε κότσους, που
θα τους στερεώσετε με λαστιχάκια-ελατήρια, για να
μη δημιουργηθούν έντονα σπασίματα, και κοιμηθείτε.
Όταν τα λύσετε, θα έχετε τα τέλεια beachy waves.

Μαλλιά
στον ήλιο

κρατήσει το στυλ που είχατε πριν μπείτε στο νερό.
Εναλλακτικά, πριν πάτε στην πισίνα, μπορείτε να
εφαρμόσετε στα μαλλιά έλαιο καρύδας, που θα δημιουργήσει ουσιαστικά ένα αόρατο σκουφάκι, το οποίο
δεν θα αφήσει το νερό να εισχωρήσει στα λέπια της
τρίχας και να αλλοιώσει το χρώμα της.

Ο εφιάλτης της υγρασίας
Και να ήταν μόνο η ημέρα, αλλά δεν είναι... Η καλοκαιρινή ζέστη συνοδεύεται πάντα από υγρασία, μια
πηχτή, αποπνικτική υγρασία, που δεν σας αφήνει
να χαρείτε το χτένισμά σας, αφού με το φριζάρισμα
τριχάκια πετούν παντού.
Αλλάξτε συνήθειες: Ίσως είναι στιγμή να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο λούζεστε, αφήνοντας
εκτός τα πολύ «επιθετικά» σαμπουάν, τα οποία σας
δίνουν την αίσθηση του «τριζάτου», που στη συνέχεια καλύπτετε με βαριά conditioners και μάσκες,
για να ισορροπήσετε τα έλαια που έχετε αφαιρέσει. Θα μπορούσατε να υιοθετήσετε ακόμη και τη

DIY: Φτιάξτε το δικό σας «dressing»
Για να έχετε το σωστό sea salt spray, που θα σας
χαρίσει τις τέλειες beachy waves και δεν θα αφαιρέσει την ελαστικότητα και την απαλότητα από τα
μαλλιά σας, μπορείτε να αναμείξετε σε ένα μπουκάλι
ψεκασμού τα εξής υλικά:

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΑΠΟ ΤΗN ΈΝΗ ΛΑΜΠΡΟΎΛΗ

Κάντε το καλοκαίρι σύμμαχό σας, για να
αποκτήσετε όμορφα και υγιή μαλλιά, αξιοποιώντας
όσα μέχρι τώρα μπορεί να θεωρούσατε απειλή,
όπως ο ήλιος και το αλάτι.

Με ιδιαίτερη φροντίδα και μεγάλο κόπο έχετε καταφέρει τα μαλλιά σας να είναι και να φαίνονται υγιή και
όμορφα. Τα μακρύνατε όσο θέλατε, ο κομμωτής σας
τους έδωσε το τέλειο σχήμα, που σας κολακεύει, ενώ
το χρώμα τους είναι επιτέλους αυτό που τόσο καιρό
προσπαθούσατε να πετύχετε. Είναι κρίμα όλο αυτό
το αποτέλεσμα να πάει χαμένο, λόγω καθαρής απροσεξίας, κατά τους ζεστούς μήνες κάτω από τον καυτό
ήλιο, και να βρεθείτε να έχετε αδύναμα, θαμπά μαλλιά, με χαλασμένες τις άκρες –άρα να πρέπει άμεσα
να μειώσετε το μήκος τους– και με ξεθωριασμένο το
χρώμα. Φροντίστε τα με έξυπνα τρικ και τα σωστά
προϊόντα, για να έχετε ζηλευτά beachy hair.

Ραντεβού για «ξάνοιγμα» στον ήλιο
Δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Μπορείτε
να αξιοποιήσετε τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας

36 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

υπέρ σας. Θυμάστε πριν από πολλά χρόνια που
βάζατε λεμόνι και χαμομήλι στα μαλλιά σας, για να
ανοίξετε το χρώμα τους; Αυτή η πρακτική ήταν μεν
αποτελεσματική, αλλά τα έκανε τις περισσότερες
φορές ξηρά και άγρια, και αυτό γιατί δεν γινόταν
σωστά. Καθώς όλα τα πράγματα κάνουν κύκλους και
γυρνούν, φέτος η «τάση» αυτή χαρακτηρίζει ακόμη
και σειρές προϊόντων για τα μαλλιά.
Κάντε το σωστά: Αν θέλετε, όμως, μπορείτε να
φτιάξετε μόνες σας τη «σωστή» συνταγή αυτή τη
φορά. Τα φλαβονοειδή, που περιέχει το χαμομήλι,
είναι αυτά που θα επιδράσουν στο χρώμα των μαλλιών σας, ανοίγοντάς τα λίγο και σταδιακά, κάτι που
ισχύει όχι μόνο για τα ξανθά, αλλά ακόμη και για
τα πιο σκούρα χρώματα. Βάλτε σε ένα μπουκάλι
ψεκασμού χαμομήλι και λεμόνι, και ενισχύστε τα με
λάδι και νερό καρύδας, καθώς περιέχουν μαλακτικούς και περιποιητικούς παράγοντες. Διατηρήστε
το μείγμα στο ψυγείο και πάρτε το μαζί σας κατά
την ηλιοθεραπεία.

Αλατισμένες μπούκλες
Εκτός από τον ήλιο και τη δυνατή του ακτινοβολία, τα
όμορφα μαλλιά σας απειλούνται και από το θαλασσινό αλάτι. Το τελευταίο βέβαια περιέχεται σε κάποια
προϊόντα styling που υπόσχονται beachy waves,
αλλά η αναλογία του εκεί είναι μικρή, σε σχέση με τα
στοιχεία της σύνθεσής τους, ώστε να περιποιούνται

• 1/2 κούπα ζεστό νερό
• 2 κ.γ. άλατα θειικού μαγνησίου
(τα γνωστά ως Epsom Salt)
• 1 κ.γ. αλάτι θαλασσινό ή Ιμαλαΐων
• 1 κ.γ. έλαιο (αβοκάντο, καρύδας,
αμυγδαλέλαιο ή jojoba oil)
• 1 κ.γ. aloe vera gel
• 4 σταγόνες από το αιθέριο έλαιο της
αρεσκείας σας, για να δώσετε άρωμα.
Θυμηθείτε να το ανακινείτε κάθε φορά πριν ψεκάσετε τα μαλλιά σας, ώστε να αναμειγνύονται οι διαφορετικές φάσεις του, που θα τις βλέπετε να διαχωρίζονται όταν το αποθηκεύετε.

By the pool
Αν είστε ο τύπος της πισίνας, τότε θα ξέρετε ήδη
ότι το χλώριο είναι μέγας εχθρός των μαλλιών. Το
όμορφο, φωτεινό ξανθό σας κινδυνεύει να αλλάξει
προς το πράσινο, κάτι που σίγουρα δεν το θέλετε.
Αν έχετε λευκά και γκρι, είστε επίσης από τα υποψήφια θύματα της αλλαγής αυτής.
All time classic: Το σκουφάκι της πισίνας είναι
μία λύση, αν πρόκειται για αθλητισμό. Αν ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για το στυλ σας, μπορείτε να βρείτε
trendy σκουφάκια, που θα δώσουν έναν αέρα από
άλλες δεκαετίες στα μπάνια σας. Ειδικά, αν το μαγιό
σας είναι ψηλόμεσο, θα ολοκληρώσετε το look σας.
Επιπλέον, μόλις το βγάλετε, τα μαλλιά σας θα έχουν

Το χλώριο της
πισίνας είναι
μέγας εχθρός
των μαλλιών.

μέθοδο λουσίματος μόνο με conditioner –όσο παράδοξο κι αν ακούγεται–, και θα δείτε τα μαλλιά σας
να είναι πιο ήρεμα, χωρίς τα απείθαρχα τριχάκια. Αν
δεν είστε τόσο «επαναστάτριες», μείνετε απλώς σε
επιλογές ήπιων καθαριστικών και εφαρμόστε κατά
μήκος των μαλλιών σας λίγες σταγόνες από κάποιο
έλαιο –ίσως καρύδας–, που θα αφήσει και υπέροχο
άρωμα ταυτόχρονα.

Τι να ξεχάσετε
Το καλοκαίρι έχει τους δικούς του άγραφους κανόνες.
Δεν είναι καιρός για υπερβολικά εργαλεία χτενίσματος. Θέλετε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε στιγμές
ηρεμίας. Και να είστε σίγουρες ότι αυτό θα ωφελήσει
και την υγιή όψη των μαλλιών σας, τα οποία επίσης
θα ξεκουραστούν από τα εργαλεία θερμότητας, που
αναμφίβολα τα ταλαιπωρούν.

Τι να θυμηθείτε
Για να παραμείνουν τα μαλλιά σας υγιή, πυκνά και
λαμπερά, ενισχύστε τη διατροφή σας με τροφές πλούσιες σε βιοτίνη, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, σίδηρο, βιταμίνη B5, όπως και σε βιταμίνες E και C. Μπορείτε
επίσης να πάρετε μαζί σας κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο θα εξασφαλίσει την κάλυψη των
αναγκών αυτών και θα βοηθήσει ταυτόχρονα και άλλα
σημεία του οργανισμού σας. Επιλέξτε αυτό που είναι
κατάλληλο για εσάς, και ετοιμάστε τις βαλίτσες σας.
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Κεραυνοί

Κοτσίδες

Οι φετινές disco
queens κάνουν όλα όσα
χαρακτηρίζουν μια disco
queen: έντονο χρώμα
στα μάτια, λιπ γκλος
με ή χωρίς χρώμα στα
χείλη. Φέτος είδαμε
μικρούς κεραυνούς στο
εσωτερικό βλέφαρο
και πιο μεγάλους στο
εξωτερικό. Είναι ένα
τολμηρό look για πολύ
ιδιαίτερες βραδιές,
ενώ όποια διστάζει
να κολλήσει μικρούς
κεραυνούς στο πρόσωπό
της μπορεί απλώς να
τους ζωγραφίσει.

Έχουμε δει όλων των
ειδών τις κοτσίδες
–γαλλικές, ολλανδικές,
boxer braids–, αλλά
φέτος γίνονται πιο
κλασικές από ποτέ:
μονές, χαμηλές, με
έναν μαύρο φιόγκο
στην άκρη, σχεδόν
ρετρό. Ξεκινάτε με
χωρίστρα στη μέση και
πιάνετε τα μαλλιά πίσω
με ένα λαστιχάκι, πριν
αρχίσετε να τα πλέκετε.
Το αποτέλεσμα
απογειώνεται, αν
περάσετε πρώτα τα
μαλλιά σας με ένα λάδι
λάμψης.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

Beauty trends
ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Καλοκαίρι 2020

Γκλίτερ παντού, νύχια που... ματιάζονται,
goth κοτσίδες, αστραπές και κεραυνοί.

Πιστεύεις στο «μάτι»;
Η τάση για σχέδια πάνω στα νύχια, η οποία συχνά περιλαμβάνει
ειδικά αυτοκόλλητα με καλοκαιρινό θέμα, φέτος ελληνοποιείται
πλήρως με μικρά μάτια στη βάση του νυχιού. Γίνονται πιο εύκολα
από ό,τι νομίζετε: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν «οδηγό» για
το λευκό και, στη συνέχεια, κάνετε δύο βούλες: μία μεγαλύτερη
γαλάζια και μία μικρότερη σκούρα μπλε, ενώ διατηρείτε το
υπόλοιπο νύχι άβαφο. Το look λέει «ελληνικό καλοκαίρι» και είναι
τόσο όμορφο, που κινδυνεύετε... να σας ματιάσουν.
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Glitter
Την καλοκαιρινή επιδερμίδα πάντα κολακεύει λίγη
λάμψη, και το φετινό καλοκαίρι η λάμψη ταξιδεύει
σε νέα ύψη. H Tζίτζι Χαντίντ περπάτησε στην
πασαρέλα με χρυσό γκλίτερ στη γέφυρα της μύτης,
ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα άπλωσαν γύρω από
τα μάτια γκλίτερ σε έντονα ποπ χρώματα χωρίς
κανόνες, σαν τα rave κορίτσια της δεκαετίας του ’90.
Χρησιμοποιείτε βιοδιασπώμενο μη πλαστικό γκλίτερ,
όποτε αυτό είναι δυνατό!
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Shopping
list

6

1
5

3

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

4

Δώρα που έφερε
το καλοκαίρι για εμάς
και τα αγαπημένα
μας πρόσωπα.

7
8

2

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

1

LA ROCHE-POSAY,
Anthelios Invisible Fluid
SPF50+
To Anthelios Invisible Fluid
spf50+ αποτελεί την αντηλιακή
προστασία της La Roche-Posay,
με την υψηλότερη προστασία
ενάντια στη UVA ακτινοβολία
και τον μοναδικό συνδυασμό
υψηλής, αόρατης και ταυτόχρονα
εξαιρετικά ανθεκτικής προστασίας.
Με μινιμαλιστική σύνθεση και
τεχνολογία Netlock, εφαρμόζεται
εύκολα στην επιδερμίδα,
σχηματίζοντας ένα ομοιόμορφο
φιλμ προστασίας. Ultra ανθεκτικό
στο νερό, τον ιδρώτα και την
άμμο, Ultra αόρατο, Ultra ασφαλές.
Διατίθεται με ή χωρίς χρώμα.

2

JOWAÉ, Eau de Soin
Hydratante
Tο Ενυδατικό Νερό
Περιποίησης Jowaé, με 97%
συστατικά φυσικής προέλευσης,
ενυδατώνει αποτελεσματικά την
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επιδερμίδα, τη δροσίζει και ξυπνά
τη λάμψη της. Εμπλουτισμένο με
αντιοξειδωτικές φωτοφαινόλες
και νερό από το άνθος Sakura, και
εμπνευσμένο από τις κορεατικές
λοσιόν, βοηθά την επιδερμίδα
να ανακτήσει την ισορροπία της.
Εφαρμόζεται πρωί και βράδυ αλλά
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

3

LIERAC, Sunissime
H σειρά Sunissime αποτελεί
την 1η αντιγηραντική
αντηλιακή σειρά που προσφέρει
ολοκληρωμένη αντιγηραντική
αντηλιακή προστασία. Είναι
εμπλουτισμένη με το σύμπλοκο
Global Protect & Energy, το οποίο
προσφέρει προστασία ευρέος
φάσματος και προλαμβάνει όλα
τα σημάδια της φωτογήρανσης,
ενώ η προταυρίνη «φυλακίζει»
τις ελεύθερες ρίζες, με
αποτέλεσμα να ενισχύονται η
ενυδάτωση και η τόνωση των
κυττάρων της επιδερμίδας. Τα

προϊόντα Sunissime περιέχουν
υαλουρονικό οξύ, το οποίο χαρίζει
αποτελεσματική ενυδάτωση,
και πεπτίδιο ενεργοποίησης του
μαυρίσματος, το οποίο ενεργοποιεί
τη σύνθεση της μελανίνης και
κατ’ επέκταση τη διαδικασία του
μαυρίσματος. Ενεργή υφή με
εθιστικό καλοκαιρινό άρωμα,
που αφήνει στην επιδερμίδα
ένα ανεπαίσθητο φιλμ για
άμεσο αίσθημα προστασίας και
αναζωογόνησης.

4

APIVITA, Σαμπουάν
Ενυδάτωσης με Αλόη
και Υαλουρονικό Οξύ
Με 86% συστατικά φυσικής
προέλευσης, το σαμπουάν
προσφέρει ενυδάτωση και ήπιο
καθαρισμό. Είναι εμπλουτισμένο
με υδρολυμένο υαλουρονικό οξύ,
το οποίο εισχωρεί στο εσωτερικό
της τρίχας, σε αντίθεση με το
κοινό υαλουρονικό οξύ, που δρα
μόνο στην επιφάνειά της. H σωστή

ενυδάτωση εξασφαλίζει την υγεία
του τριχωτού της κεφαλής και της
τρίχας. Το Σαμπουάν Ενυδάτωσης
καθαρίζει απαλά, με απόλυτο
σεβασμό στη φυσιολογία της
χλωρίδας του τριχωτού, χάρη
στους ήπιους καθαριστικούς
παράγοντες και σαπωνάρια.
Προσφέρει εντατική και σε βάθος
ενυδάτωση, αποκαθιστώντας τα
επίπεδα υγρασίας στο εσωτερικό
της τρίχας, με υαλουρονικό οξύ,
αλόη και πρωτεΐνες βρώμης.
Προλαμβάνει την ψαλίδα και
προστατεύει από τις εξωτερικές
επιδράσεις (ρύπανση και styling)
χάρη στο σύμπλοκο APISHIELD
HS. Χαρίζει ανάλαφρα και απαλά
μαλλιά, ενώ βελτιώνει τη διάθεση
με αιθέρια έλαια από γεράνι και
τριαντάφυλλο. Είναι κατάλληλο για
όλους τους τύπους μαλλιών.

5

CASTALIA, Helioderm
Velvet Mist
Αντηλιακό σπρέι

προσώπου και σώματος, με
διάφανη, μη λιπαρή, βελούδινη
υφή, για ενήλικες και παιδιά
άνω των 6 μηνών. Είναι ιδανικό
για κάθε τύπο επιδερμίδας
και για όσους προτιμούν μη
κρεμώδεις υφές. Απλώνεται
εύκολα, χωρίς να αφήνει ίχνη
λιπαρότητας, και προστατεύει
την επιδερμίδα, δημιουργώντας
ένα βελούδινο, διάφανο φιλμ. Ο
συνδυασμός αποτελεσματικών
φίλτρων, που περιέχει,
προσφέρει ισχυρή προστασία
από τις βλαπτικές επιδράσεις
της UVA ακτινοβολίας,
ενώ η βιταμίνη Ε χαρίζει
αντιοξειδωτική προστασία
ενάντια στις ελεύθερες ρίζες.
Νέα συσκευασία Bag On Valve,
φιλική προς το περιβάλλον,
τελευταίας τεχνολογίας
(δεν χρειάζεται ανακίνηση),
για εύκολη, γρήγορη και
ομοιόμορφη εφαρμογή. Η υγεία
του δέρματος στον ήλιο!

6

BIO-OIL, Dry Skin Gel
Εξειδικευμένο προϊόν για
την αντιμετώπιση της ξηρής
επιδερμίδας. Το επαναστατικό
του format σε μορφή gel
περιέχει 50% έλαια και μόνο
3% νερό, συνδυάζοντας έτσι τη
βαθιά θρέψη ενός ελαίου με την
απορροφητικότητα μιας κρέμας. Το
Bio-Oil Dry Skin Gel ανακουφίζει
άμεσα από τα συμπτώματα της
ξηρότητας (τράβηγμα, σκασίματα,
ξεφλούδισμα, κνησμό), ενώ
κλινική μελέτη έχει αποδείξει
ότι μειώνει την ξηρότητα κατά
86% έπειτα από τη χρήση 2
εβδομάδων. Απλώνεται εύκολα
και είναι κατάλληλο τόσο για το
πρόσωπο όσο και για το σώμα.
Διατίθεται σε συσκευασία των
50 ml, 100 ml και 200 ml.

7

FREZYDERM,
Sun Screen Velvet
Face SPF50+
Διάφανο αντηλιακό προσώπου

πολύ υψηλής ηλιοπροστασίας, με
μοναδικά βελούδινη, ανάλαφρη
υφή. Τα φίλτρα του έχουν
υψηλό βαθμό αγκίστρωσης
στην επιδερμίδα, χωρίς ωστόσο
να επιβαρύνουν τον άνθρωπο
και το περιβάλλον, καθώς δεν
διεισδύουν στις βαθύτερες
στιβάδες της επιδερμίδας, δεν
εισχωρούν στην κυκλοφορία
του αίματος και δεν
ανιχνεύονται στο θαλασσινό
νερό, διαφυλάσσοντας έτσι
το θαλάσσιο περιβάλλον.
Απορροφά τη λιπαρότητα,
χαρίζοντας ματ όψη μέχρι και 6
ώρες, και είναι κατάλληλο ακόμη
και για λιπαρές επιδερμίδες,
καθώς δεν φράσσει τους
πόρους. Είναι ανθεκτικό στο
νερό και τον ιδρώτα, λειτουργεί
τέλεια ως primer πριν από το
μακιγιάζ και είναι ιδανικό για
όλο τον χρόνο, ως αντηλιακό
προϊόν πόλης, αλλά και για τις
εξορμήσεις στη θάλασσα.

8

VICHY, Capital Soleil 3
in 1 SPF50 Κατά των
ρυτίδων
Η VICHY, με την αγορά του
Capital Soleil 3 in 1 SPF50
Κατά των ρυτίδων, σου κάνει
δώρο ένα μοναδικό καλοκαιρινό
τσαντάκι. Το καινοτόμο αντηλιακό
Capital Soleil SPF50 Κατά
των ρυτίδων συνδυάζει την
αντηλιακή προστασία με ισχυρά
αντιοξειδωτικά συστατικά,
στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη
διόρθωση των ρυτίδων που
προκαλούνται από τον ήλιο και
στην επαναφορά της ελαστικότητας
και της λάμψης στην επιδερμίδα. Η
σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη
με εκχύλισμα μαύρου τσαγιού,
Camu Camu και βιταμίνη Ε, για
την καταπολέμηση των σημαδιών
γήρανσης, την αύξηση της
ελαστικότητας και την προστασία
ενάντια στους εξωγενείς
παράγοντες. Απορροφάται άμεσα
και χαρίζει ματ αποτέλεσμα.

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 41

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο φαρμακοποιός Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος του Δικτύου
Pharma PLUS στην Καλλιθέα.

48

WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα
της αγοράς.

44
46

42

ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ
Ο χαλαρωτικός
Πόρος.

pharmapluspharmacies.gr

LINKED

pharma_plus_pharmacies
www.pharmapluspharmacies.gr

Αυτό το καλοκαίρι η ομορφιά
πρωταγωνιστεί στα φαρμακεία
του Δικτύου Pharma PLUS
Μετά από αυτή την περιπέτεια που όλοι μας
περάσαμε, το μοναδικό –και δικαίως ξακουστό σε όλο τον κόσμο– ελληνικό μας καλοκαίρι έφτασε και φέτος, για να μας υπενθυμίσει ότι είναι ώρα για χαλάρωση και στιγμές
ανέμελες και χαλαρές, μακριά από έγνοιες και
προβλήματα!
Η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά και
οι εξορμήσεις στις παραλίες έχουν ήδη ξεκινήσει!
Για να παραμένουμε ασφαλείς, και να
χαρούμε στο έπακρο αυτή την τόσο ξεχωριστή και «ανάλαφρη» εποχή του χρόνου, οφείλουμε να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε την υγεία μας, αλλά και την εμφάνισή
μας σε κάθε επίπεδο!
Έτσι, και αυτό το καλοκαίρι, στα φαρμακεία
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Pharma PLUS, θα βρείτε προϊόντα αντηλιακής
προστασίας από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες
στην Ελληνική αγορά, πάντα στις καλύτερες
τιμές, για να μπορείτε και φέτος να απολαύσετε τον ήλιο και τα παιχνίδια στη θάλασσα,
όμορφοι αλλά παραμένοντας πάντα ασφαλείς!
Επίσης, θα βρείτε προϊόντα αδυνατίσματος,
που θα σας χαρίσουν απλόχερα την ελκυστική
εμφάνιση που όλοι θέλουμε, αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεστε, προκειμένου
να είστε πλήρως οργανωμένοι και προετοιμασμένοι για τις καλοκαιρινές διακοπές, που
ολοένα και πλησιάζουν!
Και επειδή στα φαρμακεία Pharma PLUS,
οι εκπλήξεις και οι προσφορές δεν σταματούν
ποτέ…, πραγματοποιώντας τις αγορές σας έως
και τις 31/7 σε προϊόντα που συμμετέχουν

στη μεγάλη εποχιακή ενέργεια και συγκεντρώνοντας 1.200 πόντους δώρου στην κάρτα
σας +plus card, αποκτάτε εντελώς δωρεάν
μία μοντέρνα, ευρύχωρη τσάντα θαλάσσης
Bartuggi, διαθέσιμη σε 2 διαφορετικά σχέδια, ένα δώρο αξίας 27 ευρώ!
Γιατί στα φαρμακεία του Δικτύου Pharma
PLUS, εμείς φροντίζουμε και είμαστε πάντα
δίπλα σε εσάς και κάθε σας ανάγκη, έτοιμοι να
σας εξυπηρετήσουμε και να σας προσφέρουμε
την ποικιλία και την αξιοπιστία που χρειάζεστε!
Κάντε σήμερα τις αγορές σας από τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS και επωφεληθείτε από πληθώρα προνομίων και προσφορών, βγείτε κερδισμένοι και ζήστε ένα
υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο υγεία, ασφάλεια
και ομορφιά!

Κερδίστε

5% €πιστροφή

από τις αγορές σας στο ∆ίκτυο
Φαρµακείων Pharma PLUS
µε κάρτες Eurobank που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.
Ισχύει από 8/6 έως και 29/6.
∆εν ισχύει στην αγορά φαρµάκων & στις online αγορές.

Μάθετε περισσότερα στο eurobank.gr και στο €πιστροφή app.

των πελατών του. Με αυτόν λοιπόν τον γνώμονα,
προχωρήσαμε κι εμείς, πριν από μερικά χρόνια,
στην εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου ρομποτικού συστήματος διαχείρισης των φαρμάκων.
Είμαστε έτσι το πρώτο και συγχρόνως το μοναδικό φαρμακείο του Δικτύου με τέτοιο σύστημα.
Είναι απαραίτητο σε περίοδο κρίσης να έχει
ένα φαρμακείο την υποστήριξη ενός δικτύου;
Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί συνεργασίες – η
δύναμη του συνόλου είναι μεγαλύτερη από αυτήν της
μονάδας. Ένα δίκτυο φαρμακείων βοηθά προς την
αποτελεσματικότερη κατεύθυνση και λειτουργία του
σημερινού αλλά και του μελλοντικού φαρμακείου.

«Η +plus card
βοηθά πολύ
τον καιρό της
πανδημίας, διότι
ο πελάτης των
φαρμακείων
του Δικτύου
νιώθει ότι έχει
δίπλα του έναν
σύμβουλο
υγείας».

Ποια πρέπει να είναι η προσφορά ενός φαρμακείου σήμερα;
Ένα σύγχρονο φαρμακείο θα πρέπει, με τα μέσα

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Η σύγχρονη κοινωνία
απαιτεί συνεργασίες»
ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ο φαρμακοποιός Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, με
φαρμακείο Pharma PLUS στην Καλλιθέα, μας εξηγεί
πόσο χρήσιμες είναι η τεχνολογία και η ένταξη σε
ένα επιτυχημένο δίκτυο σε περιόδους κρίσης.

Η πανδημία σάς βρήκε κατάλληλα προετοιμασμένο;
Η πανδημία ήταν απρόσμενη για όλο τον πλανήτη.
Οπότε, δυστυχώς, μας βρήκε κι εμάς προετοιμασμένους έως έναν βαθμό, αλλά όχι εξ ολοκλήρου.
Σίγουρα, αν υπάρξει δεύτερο κύμα ή κάποιο άλλο
αντίστοιχο περιστατικό, η προετοιμασία μας θα είναι
καλύτερη και αποτελεσματικότερη.
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Είδαμε ουρές έξω από τα φαρμακεία. Ποια ήταν
η μεγαλύτερη ανάγκη του κόσμου, πρακτική ή
ψυχολογική;
Η ανάγκη του κόσμου ήταν τόσο πρακτική όσο και
ψυχολογική. Πρακτική, γιατί έπρεπε να προμηθευτεί
φάρμακα και προϊόντα ατομικής υγιεινής και προστασίας, χωρίς να ξέρει ουσιαστικά τι του ξημερώνει, αλλά και ψυχολογική, διότι ουσιαστικά είχε να
αντιμετωπίσει έναν αόρατο εχθρό, και το μόνο μέσο
ενημέρωσης ήταν τα ΜΜΕ, με όποια θετικά ή αρνητικά έχει αυτή η πηγή πληροφόρησης.
Πόσο σημαντική είναι η τεχνολογική ενημέρωση ενός φαρμακείου;
Κάθε φαρμακείο σήμερα, όπως και κάθε κλάδος
εμπορίου, πρέπει τεχνολογικά να είναι ενημερωμένο, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τον σύγχρονο
τρόπο ζωής και να διευκολύνει τόσο τη λειτουργία
του ίδιου του φαρμακείου όσο και την εξυπηρέτηση

που προσφέρει η τεχνολογία, να υποστηρίζει τους
πελάτες του και να δίνει λύσεις με τον πιο κατανοητό, γρήγορο και συγχρόνως πιο επιστημονικό και
ασφαλή τρόπο.
Τι κάνει τη δουλειά σας πιο εύκολη και τι πιο
δύσκολη;
Σίγουρα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και τα σύγχρονα

Φαρμακείο
Κωνσταντίνου
Καλογερόπουλου:
Δημοσθένους 234,
Καλλιθέα,
τηλ.: 210 9423220

συστήματα διαχείρισης του φαρμακείου βοηθούν
στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και ταυτόχρονα διευκολύνουν και τον ίδιο τον φαρμακοποιό.
Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση των ημερών και τα
σύγχρονα υγειονομικά δεδομένα δυσχεραίνουν πολύ
το ρόλο μας. Τροχοπέδη αποτελούν και οι ελλείψεις φαρμάκων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.
Ποια είναι η συμβολή της +plus card σε καιρό
κρίσης;
Η +plus card βοηθά πολύ αυτόν τον καιρό της πανδημίας, διότι ο πελάτης των φαρμακείων του Δικτύου
νιώθει ότι έχει δίπλα του έναν σύμβουλο υγείας και
παράλληλα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα της κάρτας και να προμηθευτεί προϊόντα σε
πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Πόσο σημαντικό είναι το σωστό μάρκετινγκ
στην ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Το εργαλείο του μάρκετινγκ είναι μονόδρομος
στην ανάπτυξη ενός φαρμακείου και πρέπει
σίγουρα να συμπεριλαμβάνεται στη στρατηγική
ανάπτυξης του επιχειρησιακού μοντέλου, προκειμένου τα προσδοκώμενα αποτελέσματα να
είναι εμφανή και μετρήσιμα. Σίγουρα, το Δίκτυο
της Ρharma ΡLUS βοηθά πάρα πολύ προς αυτή
την κατεύθυνση και είναι μία μεγάλη στήριξη για
τα μέλη του.
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Σεφέρης.) Οργανωμένο είναι και το Μικρό Νεώριο,
αμμουδιά με πεύκα και ψάθινες ομπρέλες. Όλο το
νησί προσφέρεται για θαλάσσια σπορ, καθώς προστατεύεται φυσικά από τα μελτέμια.
Ο Πόρος είναι ιδανικός για hiking προορισμός, με
πολλές προτεινόμενες διαδρομές, και βαρκάδες, μέχρι
το νησάκι Μπούρτζι. Απέναντι από το νησί βρίσκεται
το περίφημο Λεμονοδάσος, με τις 25.000 λεμονιές
και πορτοκαλιές, όπου μπορείτε να πάτε με βάρκα ή
και οδικώς, από τον Γαλατά. Το Λεμονοδάσος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το ομώνυμο βιβλίο του
Κοσμά Πολίτη του 1930. Ο αρχαιολογικός χώρος της
Τροιζήνας βρίσκεται 9 χλμ. από τον Γαλατά, ενώ το
γειτονικό φυσικό γεφύρι του Διαβαλογέφυρου περιμένει τους φυσιολάτρες να το εξερευνήσουν.
Το φαγητό στον Πόρο είναι οικονομικό, «τίμιο»,
σπιτικό, με όλες τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις,
φρέσκα ψάρια, που φέρνουν τα καΐκια, και νόστιμους
θαλασσινούς μεζέδες. Τα γλυκά είναι ιδιαίτερα και
βασίζονται κυρίως στο λεμόνι, όπως το γλυκό κουταλιού με ολόκληρα λεμονάκια. Πριν φύγετε, αγοράστε τα ονομαστά αμυγδαλωτά Πόρου.

LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΑ

Πόρος
ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ταξίδι στη δεκαετία του 1970.
Μόνο 200 μέτρα θάλασσας χωρίζουν την ηπειρωτική
Ελλάδα από το νησί του Πόρου, κάνοντάς το ιδανικό
προορισμό για το Σαββατοκύριακο. Αυτό που περιμένει τους επισκέπτες στην άλλη άκρη της ήρεμης
λωρίδας θάλασσας είναι παραλίες, κυρίως αμμώδεις,
πλούσια βλάστηση από πεύκα, γαλήνη, ξεγνοιασιά και
περισσότερα αξιοθέατα από ό,τι θα περίμεναν. Στο
λιμάνι του Πόρου, με τα νεοκλασικά, τα πλακόστρωτα
σοκάκια και τα γραφικά μικρομάγαζα να έρχονται σε
αντίθεση με τα αραγμένα σκάφη, μπορείτε να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και την ενδιαφέρουσα γκαλερί «Citronne», σε ένα κτίριο του 18ου
αιώνα, που διοργανώνει πάντα σημαντικές εκθέσεις. Αξίζει μία βόλτα (με αρκετά σκαλοπάτια) μέχρι
το ιστορικό Ρολόι (1927) στην κορυφή του λόφου,
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Ο Πόρος
είναι ιδανικός
για hiking
προορισμός,
με πολλές
προτεινόμενες
διαδρομές.

ανάμεσα σε φραγκοσυκιές και συκιές, για τη θέα που
προσφέρει. Στην «Παλιά Χώρα», ιδιαίτερα γραφική
είναι η μικρή πλατεία δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου
Γεωργίου και το παλιό υδραγωγείο. Στα αρχαία χρόνια πίστευαν ότι στον Πόρο κατοικούσε ο Ποσειδώνας, γι’ αυτό και στα Παλάτια υπάρχουν τα (ελάχιστα)
απομεινάρια ενός δωρικού ναού από γαλάζιο ασβεστόλιθο, στον οποίο ήπιε το κώνειο ο Δημοσθένης.
Ο Πόρος έχει αρκετές απόκρημνες ακτές με βράχια,
αλλά και οργανωμένες παραλίες, όπως το δημοφιλές
Ασκέλι, κοντά στην πρωτεύουσα, γεμάτο ξαπλώστρες,
εκτός από τη δυτική του πλευρά, που προσφέρεται
και για φαγητό. Το Λιμανάκι της Αγάπης βρίσκεται 3
χλμ. δυτικά του λιμανιού, με τα πεύκα να φτάνουν
σχεδόν στη θάλασσα. Ήσυχος, λόγω μεγαλύτερης
έκτασης, είναι ο όρμος της Βαγιωνιάς, στον οποίο
υπάρχει βυθισμένη πολιτεία, με τους πλακόστρωτους
δρόμους και τα θεμέλια από αρχαίες κατοικίες να διακρίνονται στον βυθό. Ο όρμος προσφέρεται ιδανικά
για ψάρεμα. Το Μοναστήρι είναι μια μικρή παραλία
κοντά στη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, ήσυχη, όπως
και ο όμορφος γραφικός όρμος στον οποίο βρισκόταν ο Ρωσικός Ναύσταθμος, πλέον ιστορικά διατηρητέο μνημείο. (Κάνετε μια στάση στη νεοκλασική βίλα
«Γαλήνη», που φιλοξένησε διανοούμενους, όπως ο

20 μέτριες σα
ρδέλες
20 κληματόφ
υλλα
2 σκελίδες σκ
όρδο
1 ματσάκι δυόσ
μο
1/2 φλιτζάνι ελ
αιόλαδο
2 λεμόνια
1/2 φέτα χωρι
άτικο ψωμί
Αλάτι
Kόκκινο πιπέ
ρι

Το
Λεμονοδάσος
του Γαλατά
επηρεάζει έντονα
την κουζίνα.

νι
Σαρδέλες με λεμό
σε κληματόφυλλα

Εκτέλεση
• Πλένουμε τα αμπελόφυλλα
και τα αφήνουμε να στεγνώσουν.
• Αφού αφαιρέσουμε το
κεντρικό κόκαλο από τις
σαρδέλες, τις πλένουμε, τις
στραγγίζουμε, τις αλατίζουμε
και τις λαδώνουμε ελαφρά.
• Χτυπάμε στο μπλέντερ τα
λεμόνια (με τη φλούδα αλλά
χωρίς τα κουκούτσια) με το
λάδι, τον δυόσμο, το σκόρδο,
το αλάτι και το πιπέρι.
• Κρατάμε το μισό μείγμα για
τη σος του σερβιρίσματος
και χτυπάμε στο μπλέντερ
το άλλο μισό με το ψωμί.
• Βάζουμε μία κουταλιά γλυκού από το μείγμα μέσα σε
κάθε σαρδέλα.
• Τυλίγουμε τις σαρδέλες
με τα αμπελόφυλλα και τις
ψήνουμε στο γκριλ.
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> INALIA ΑΠΟ ΤΗΝ POWER OF NATURE

> BIO-OIL SKINCARE OIL ΑΠΟ ΤΗΝ BIO-OIL

> CLA PLUS ΑΠΟ ΤΗΝ DOCTOR’S FORMULAS

> LAVISEPT GEL AΠΟ ΤΗ LAVIPHARM

Η καινοτομία στην αντηλιακή
προστασία

Για τις ραγάδες της εγκυμοσύνης

Το έξυπνο αδυνάτισμα

Καθαριότητα και Προστασία

Η κακή διατροφή, η καθιστική
ζωή, το stress, καθώς και άλλοι
παράγοντες συντελούν στην αύξηση
του βάρους. Το CLA βοηθά στην
καύση του λίπους, αναστέλλοντας
το ένζυμο που αποθηκεύει το λίπος
και ενεργοποιώντας εκείνο που το
οδηγεί στους μύες για να καεί. Η
φόρμουλα CLAPLUS 1250 mg είναι
ένα συμπλήρωμα διατροφής που
περιέχει υψηλής ποιότητας συζευγμένο
λινολεϊκό οξύ από καρδαμέλαιο, το
οποίο ισοδυναμεί με 80% Συζευγμένο
Λινολεϊκό Οξύ (1.000mg). Το
καρδαμέλαιο συμβάλλει στην αναστολή
του σχηματισμού του λιπώδους ιστού
και τη διέγερση της μυϊκής ανάπτυξης.

Αλκοολούχο διάλυμα (αιθυλική αλκοόλη 70% w/w) σε
μορφή gel για στιγμιαίο υγιεινό καθαρισμό των χεριών,
χωρίς τη χρήση νερού. Περιέχει αντιμικροβιακό παράγοντα
για ήπια αντισηπτική προστασία του δέρματος και έναν
συνδυασμό συστατικών που προσδίδουν βελούδινη
αίσθηση απαλότητας στην επιδερμίδα. Δεν προκαλεί
ερεθισμούς, στεγνώνει εύκολα, χωρίς να αφήνει
υπολείμματα, δεν κολλά και διαθέτει ευχάριστο άρωμα.
Απλώστε στα χέρια σας επαρκή
ποσότητα και τρίψτε τα μέχρι να
απορροφηθεί. Δεν ξεπλένετε μετά
την εφαρμογή. Κυκλοφορεί σε
συσκευασίες των 65 ml, 200 ml
και 500 ml.

Ειδικό έλαιο πρόληψης και ανάπλασης για
τις ραγάδες, τις ουλές και τον ανομοιόμορφο
χρωματικό τόνο της επιδερμίδας, που
περιέχει εκχυλίσματα φυτών και βιταμινών,
καθώς και το επαναστατικό συστατικό
PurCellin Oil™. Είναι ελαφρύ, μη λιπαρό,
ενώ τα μελετημένα συστατικά του, όπως η
βιταμίνη Ε και τα φυσικά έλαια λεβάντας,
χαμομηλιού και καλέντουλας, ενισχύουν την
ελαστικότητα της επιδερμίδας, αφήνοντάς
την απαλή και λεία. Ο Σύλλογος Επιστημόνων
Μαιών-Μαιευτών Αθήνας το συνιστά στις
μέλλουσες μαμάδες, για να διατηρήσουν
την επιδερμίδα τους ελαστική, ώστε να
προλάβουν την εμφάνιση ραγάδων κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εφαρμόζεται από
τον τρίτο μήνα της κύησης, πρωί και βράδυ.

H Power of Nature παρουσιάζει τα νέα
αντηλιακά προϊόντα της σειράς Inalia
με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες D και Ε
και εκχύλισμα από φύλλα ελιάς. Είναι
κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερμίδες
και δεν περιέχουν parabens. Παρέχουν
υψηλή προστασία από τη UVA και UVB.
ακτινοβολία, ενώ παράλληλα έχουν
αντιοξειδωτική δράση, αυξάνουν την
παραγωγή κολλαγόνου και ενισχύουν
την ελαστικότητα. Επίσης προσφέρουν
βαθιά ενυδάτωση και καταπολεμούν τα
σημάδια της φωτογήρανσης. Η σειρά
περιλαμβάνει αντηλιακή προστασία για
το πρόσωπο και το σώμα, καθώς και
ένα δροσιστικό after sun gel.

> FIXODENT PRO PLUS DUAL POWER PREMIUM
ΑΠΟ ΤΗΝ PROCTER & GAMBLE

Στερεωτική κρέμα για τεχνητή
οδοντοστοιχία
Απολαύστε ακόμη και τις πιο σκληρές τροφές με τη δύναμη της στερεωτικής
κρέμας Fixodent Pro Plus Dual Power, χάρη στη συμπυκνωμένη σύνθεση που
απελευθερώνει σταθερά κολλητικούς παράγοντες. Η Fixodent Pro Plus Dual
Power προσφέρει 10 φορές πιο δυνατό κράτημα –σε σχέση με τη μη χρήση
στερεωτικής κρέμας– μέχρι το τέλος της ημέρας. Έτσι, η τεχνητή οδοντοστοιχία
σας παραμένει σταθερή ανά πάσα στιγμή και με την κατανάλωση
οποιασδήποτε τροφής. Εξοπλισμένη με κανονικό στόμιο για εύκολη εφαρμογή,
έχει ουδέτερη γεύση και δεν αλλοιώνει τη γεύση των τροφίμων.

LINKED WHAT’S NEW
> HYGIENIC SHOWER ΑΠΟ ΤΗ PHARMASEPT

Αποτελεσματικός καθαρισμός
Για τη Pharmasept, ο αποτελεσματικός
καθαρισμός αποτελεί το πρώτο και το πιο
σημαντικό βήμα για μια υγιή επιδερμίδα. Σε
αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία οραματίστηκε,
σχεδίασε και δημιούργησε το Hygienic Shower,
ένα αφρόλουτρο καθηµερινής χρήσης για
υγιεινό καθαρισμό, με ήπια αντισηπτική δράση
και με το πατενταρισμένο σύστημα απόσμησης
της Pharmasept. Κατάλληλο για το σώμα,
το πρόσωπο και την ευαίσθητη περιοχή,
πλούσιο σε φυτικά εκχυλίσματα, που σέβονται
τη φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας.
Διανέμεται αποκλειστικά στα φαρμακεία σε
συσκευασίες των 1L και 500ml.
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> OMEGAZON PLUS ΑΠΟ ΤΗ ΗEALTH AID

Μοναδικός συνδυασμός
Ω-3 με Συνένζυμο Q10
Ένα πρωτοποριακό προϊόν για την καρδιά και το
κυκλοφορικό έρχεται να συνδυάσει τα Ω-3 πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα, που χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία της
καρδιάς, με το συνένζυμο Q10, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό
που εμποδίζει την οξείδωση της «κακής» χοληστερόλης
(LDL) και βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας
του μυϊκού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και
του καρδιακού μυός. Ο συνδυασμός αυτός είναι
ιδιαίτερα ωφέλιμος σε όσους λαμβάνουν μακροχρόνια
φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερόλη, καθώς συντελεί
στον έλεγχο των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα, τη
μείωση των τριγλυκεριδίων, την απελευθέρωση κυτταρικής
ενέργειας και τη διατήρηση της υγείας του κυκλοφορικού
και της ελαστικότητας των κυτταρικών μεμβρανών.

> DI-STRESS
ΑΠΟ ΤΗ ΗEALTH AID

Ισορροπία διάθεσης–
Μείωση άγχους και
κούρασης
Σύνθεση βιταμινών και σιδήρου
για την αντιμετώπιση του stress
και την εξασφάλιση ηρεμίας και
χαλάρωσης. Χρήσιμο σε όσους
αισθάνονται κουρασμένοι και
αδυνατούν να ανταποκριθούν
στους έντονους ρυθμούς και
υποχρεώσεις. Συμβάλλει στη
φυσιολογική λειτουργία του
νευρικού συστήματος, χωρίς να
προκαλεί εθισμό.
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ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ

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

Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του Δικτύου Pharma PLUS
• ΑΤΤΙΚΗ: ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 5ΟΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 210 3533333 • 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 • 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 / ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Λ. ΑΘΗΝΩΝ 93 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 3410040 • ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΪΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΗΦΙΣΟΥ 96-98 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST), ΤΗΛ.: 210 5699560 / ΝΕΟ ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 14 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ-ΜΕΤΡΟ),
ΤΗΛ.: 210 5911586 • ΑΛΙΜΟΣ ΚΟΦΦΑ ΕΛΕΝΗ, Λ. ΙΩΝΙΑΣ 171, ΤΗΛ.: 210 9922720 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 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 / 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 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 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΙΓΝΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. 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 • ΓΕΡΑΚΑΣ
ΝΕΟ ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 131 (ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 6614138 • ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΥΡΟΥ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ & 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.: 2109941432 • ΙΛΙΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α. ΜΟΥΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67
(ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 2310080 • ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Π. - ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Δ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΛ.: 22950 82076 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 234, ΤΗΛ.: 210 9423220 / ΝΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΝΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. Σ/Φ, 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 ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΥΜΗΤΤΟΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886 • Π. ΦΑΛΗΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΩΗΣ ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210 9888332 /
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ο.Ε., ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 • ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 22990 73631 / ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ε. ΣΙΑΜΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΓΡΕΓΟΥ 4, ΤΗΛ.:
22990 72789 • 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 / 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 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΙΓΚΑ ΣΥΜΕΩΝΑ, Δ. ΓΟΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 • ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΟΛΙΔΗ Π. 34 & ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΗΛ.: 23130 57057 • 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 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΛΦΩΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΖΩΪΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΤΗΛ.: 2310
919424 • ΣΙΝΔΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ.Ο.Ε., ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20Α, ΤΗΛ.: 2310 798394 • ΣΥΚΙΕΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ι. - ΝΤΑΟΥΤΖΑ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ Ι. Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 28, ΤΗΛ.: 2310 638048 • ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: • ΑΡΚΑΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η. ΗΡΑΚΛΗ, ΤΗΛ.: 27950 31400 • ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400 • ΒΟΙΩΤΙΑ: ΘΗΒΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ., ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8, ΤΗΛ.: 22620 23443 • ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ Α. ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 4, ΤΗΛ.: 22610 27097 • ΔΡΑΜΑ: ΚΟΛΛΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 52, ΤΗΛ.: 25210 48444 • ΕΒΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ΚΥΠΡΟΥ 20, ΤΗΛ.: 25510 82280 • ΗΛΕΙΑ: ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ 7, ΤΗΛ.: 26220 22260 • ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΗΡΑΚΛΗ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ.: 26260 22184 • 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 • ΚΑΒΑΛΑ: ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΙΤΟΠΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1,
ΤΗΛ.: 2510 832484 • ΚΕΡΚΥΡΑ: ΔΑΣΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΛ.: 26610 93129 • ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΑΒΡΟΥ 21, ΤΗΛ.: 26610 90052 • ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛ. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 9, ΤΗΛ.: 26610 44720 • ΚΟΖΑΝΗ: ΡΕΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε., Π. ΧΑΡΙΣΗ 50, ΤΗΛ.: 24610 288180 • 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
• ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΣΥΡΟΣ ΔΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 • ΛΑΚΩΝΙΑ: ΜΟΛΑΟΙ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ-ΛΑΓΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΛΙΜΗΡΑΣ 5, ΤΗΛ.: 27320 23396 • ΛΑΡΙΣΑ: ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΘΩΜΑΗ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 18, ΤΗΛ.: 2410 256919 • ΦΑΡΣΑΛΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., Μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ 7, ΤΗΛ.: 24910 22342 • ΛΑΣΙΘΙ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 • ΜΑΓΝΗΣΙΑ: ΒΟΛΟΣ
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ, ΠΟΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 39962 / ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., ΣΠΥΡΙΔΗ 28 & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΤΗΛ.: 24210 20201 • ΜΕΣΣΗΝΙΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51, ΤΗΛ.: 27210
21214 / ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3, ΤΗΛ.: 27210 20757 • ΠΕΛΛΑ: ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 8, ΤΗΛ.: 23840 21001 • ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΖΑΒΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ &
ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΤΗΛ.: 23820 24904 / ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΤΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΤΗΛ.: 23820 81100 • ΠΙΕΡΙΑ: KΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 26738
• ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ, Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 • ΡΟΔΟΠΗ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΓΚΑΝΤΗΣ Γ. & ΓΚΑΝΤΗΣ Ι. Ο.Ε. Σ/Φ, ΣΟΦ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 18, ΤΗΛ.: 25310 20221 • ΦΘΙΩΤΙΔΑ: ΛΑΜΙΑ ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, ΒΥΡΩΝΟΣ 3, ΤΗΛ.: 22310
26098 • ΧΑΝΙΑ: ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΚΑΛΙΔΗ 106-108, ΤΗΛ.: 28210 90210 • XIOΣ: ΧΩΡΕΜΙΚΑ ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ, ΤΗΛ.: 22710 83365.
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