Ενυδάτωση
μέσα-έξω

Οχυρώστε την ομορφιά σας,
σελ. 24

PharmaPLUS app

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

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

ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΥΓΕΊΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΆΣ

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

plus card

www.pharmapluspharmacies.gr

link
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Υπέροχο καλοκαίρι

EDITORIAL

Αγαπητοί αναγνώστες,
Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι, την αγαπημένη εποχή της όμορφης χώρας μας, που με τα γραφικά νησιά της, τις
καταγάλανες θάλασσες και τις υπέροχες παραλίες της, αλλά και με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μας,
προσελκύει εκατομμύρια κόσμο από όλα τα μέρη της γης. Η Ελλάδα μας ξεχωρίζει επίσης και ως ένας από τους
ασφαλέστερους προορισμούς παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό πρέπει, με κάθε τρόπο, να το προστατεύσουμε και
να το αναδείξουμε, καθώς είναι ένα στοιχείο που γίνεται όλο και πιο σημαντικό, τις «βίαιες» εποχές που ζούμε.
Παράλληλα, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, τόσο για εμάς τους ίδιους που
ζούμε εδώ, όσο και για τους επισκέπτες μας. Είναι καθήκον μας, για εμάς και τα παιδιά μας, να είμαστε οι
πρώτοι σε δράσεις, όπως για παράδειγμα η κατάργηση των πλαστικών, που τόσο κακό κάνουν σε θάλασσες
και ακτές, διαταράσσοντας ακόμα και την τροφική αλυσίδα.
Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που, εκτός της ανεμελιάς, θέλει και προσοχή, καθώς κρύβει «κινδύνους», για τους
οποίους πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα «μέτρα προστασίας».

Στέλιος Μουσαμάς
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS

Όλοι εμείς, στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS, σας περιμένουμε με επιστημονική συμβουλή και ενημέρωση,
καθώς και τα κατάλληλα προϊόντα, αντηλιακής προστασίας και αδυνατίσματος, αλλά και με μία υπέροχη πετσέτα
θαλάσσης της γνωστής ελληνικής εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ», την οποία μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν, πάντα με
τη χρήση της κάρτα σας +plus card της Pharma PLUS. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας.
Το Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS πρεσβεύει και προωθεί την Υγεία, την Ομορφιά και την Ευεξία. Με
αυτά ως πυξίδα, η ύλη του περιοδικού μας απαρτίζεται από πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Στην ενότητα
της Υγείας, το βασικό μας άρθρο είναι αφιερωμένο στα 4 πιο πολύτιμα συμπληρώματα διατροφής, που «μας
συμπληρώνουν» το καλοκαίρι. Το άρθρο επιμελήθηκε ο διατροφολόγος Θωμάς Χρυσικός, από το φαρμακείο
της Αγγελικής Διαμάντη, μέλος του Δικτύου Pharma PLUS, στις Αχαρνές.
Στις επόμενες σελίδες, διαβάστε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον ζωοδότη ήλιο, που αναδεικνύει ότι η
σχέση μας μαζί του επηρεάζεται άμεσα από τα συνεχώς μεταβαλλόμενα συμπεράσματα των επιστημονικών
μελετών για τις βλαπτικές ή ωφέλιμες επιδράσεις του στη ζωή μας.
Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε για τη γελωτοθεραπεία, για τις νέες τάσεις του fitness, αλλά και την ταξιδιωτική
ναυτία, που αποτελεί την πιο δυσάρεστη «παρενέργεια» των αποδράσεών μας αυτή την εποχή.

Ιδιοκτήτρια Εταιρεία
Α.Ε.
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

Εκδότης

Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS

Υπεύθυνη Ύλης
Ιωάννα Λάβδα

Φωτογραφίες

shutterstock, Σοφία Κυριακοπούλου

Editorial Management

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας
Ομίλου Lavipharm

Επιμέλεια - Δημιουργικός
Σχεδιασμός

Στην ενότητα της Ομορφιάς, βρείτε τα πάντα για την αναγκαία ενυδάτωση του οργανισμού μας, αλλά και της
επιδερμίδας μας, ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Ενημερωθείτε για την ακμή των ενηλίκων
και τα σαμπουάν, που αποτελούν μέρος της καθημερινής μας φροντίδας, και γνωρίστε τα οφέλη και τη δράση
κάθε συστατικού που αναγράφεται στην ετικέτα τους. Τέλος, ανακαλύψτε τις νέες τάσεις σε μαλλιά και μακιγιάζ
για το Καλοκαίρι 2019, που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε στις εμφανίσεις μας.
Στα νέα της Pharma PLUS, διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του φαρμακοποιού Δημήτρη Τρεμουλιάρη, από τα νεότερα μέλη του Δικτύου Pharma PLUS, που πρόσφατα εγκαινίασε το νέο φαρμακείο του
στην όμορφη Χίο και μοιράζεται τις απόψεις του σχετικά με τις ενέργειες marketing και την αναγκαιότητά τους.
Καλωσορίζουμε στο Δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS ένα νέο φαρμακείο, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου
Αθηνών και εντός της εμπορικής στοάς του Hypermarket Σκλαβενίτη. Είναι ήδη έτοιμο να σας εξυπηρετήσει,
προσφέροντάς σας όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν και ξεχωρίζουν τα φαρμακεία του
Δικτύου Pharma PLUS.
Τέλος, σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε τις σελίδες μας στο Facebook pharmapluspharmacies.gr και το
Instagram pharma_plus_pharmacies. Κάντε like και follow, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές
μας, φροντίζοντας πάντα για την Υγεία και την Ομορφιά σας.
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.
Σας ευχόμαστε σωματική και πνευματική ξεκούραση για ένα ανέμελο καλοκαίρι!
Στέλιος Μουσαμάς
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS

The Media Workshop
We Out Here
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υγεία
06

Τα Συν της Διατροφής
Συμπληρώματα για το καλοκαίρι.

10

Ήλιος: Φίλος ή εχθρός;
Μια «σιωπηλή επιδημία».

12

Γελωτοθεραπεία
Το γέλιο με συνταγή γιατρού.

14

Γονείς «εκχιονιστικά»
Ανοίγουν τον δρόμο των παιδιών τους.

18

24

ομορφιά
24

Ενυδάτωση μέσα-έξω!
Προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες.

30

Ακμή ενηλίκων
Επιμένει ενοχλητικά.

42

36

44

Αποκωδικοποίηση των σαμπουάν
Τι ακριβώς κάνει κάθε συστατικό.

Tα πάντα για την απολέπιση
Μου ταιριάζει η χημική ή η μηχανική;

38

Fitness: Όλες οι νέες τάσεις
ΗΙΤΤ, battle ropes, kangoo shoes κ.ά.

20

40

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

• Άριστο περιβάλλον
& άμεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευμένες συμβουλές
και υπηρεσίες
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Beauty Report
Οι νέες τάσεις σε μαλλιά και
μακιγιάζ για το Καλοκαίρι 2019.

Tαξιδιωτική ναυτία
Πώς να ανακουφίσουμε τα παιδιά.

46

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 την
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 Δημήτρης Τρεμουλιάρης του Δικτύου
Pharma PLUS στη Χϊο.

46

Προορισμός: Αμοργός
Άγρια ομορφιά και μοναδικές θάλασσες.

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.

4

συμπληρώματα
που μας
«συμπληρώνουν»
το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι εδώ και η ζωή είναι πιο εύκολη
– τουλάχιστον, αν είσαι υγιής. Η φροντίδα του εαυτού μας είναι απαραίτητη, για να μπορούμε να απολαύσουμε τον όμορφο καιρό. Συγκεντρώσαμε εδώ
τα συμπληρώματα που θα μας βοηθήσουν να είμαστε στα καλύτερά μας τους θερινούς μήνες, από την
πολύτιμη βιταμίνη C και τη βιταμίνη Ε, που
εξειδικεύεται στην προστασία των κυττάρων του δέρματος, μέχρι τα προΗ ΑΠΟΨΗ
βιοτικά, που προλαμβάνουν τη
ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ:
δυσκοιλιότητα των ταξιδιωτών.

6
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Το γέλιο κάνει καλό.

ΥΓΕΙΑ
Βιταμίνη C
ΓΟΝΕΙΣ«ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ»
«Καθαρίζουν» για το παιδί.

10
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ΗΛΙΟΣ
Φίλος ή
εχθρός;

14

20
ΝΑΥΤΙΑ
Ενοχλητικός
συνταξιδιώτης.

Γράφει ο
διατροφολόγος
του Δικτύου
Pharma PLUS
Θωμάς
Χρυσικός από
το φαρμακείο
της Αγγελικής
Διαμάντη
στις Αχαρνές.

Aν πρέπει να πάρετε μόνο ένα
συμπλήρωμα το καλοκαίρι, αυτό
είναι η βιταμίνη C. Σύμφωνα με τις
τελευταίες κλινικές μελέτες, είναι απολύτως
απαραίτητη στον οργανισμό κατά τη διάρκεια των
ζεστών μηνών του καλοκαιριού, καθώς μας προστατεύει από σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται από την υπερβολική ζέστη και τον ήλιο, όπως
η θερμοπληξία και τα εξανθήματα. Δεδομένου ότι

Σ

ΤΗΣ

ΤΡ

Α

18

ΔΙ

Οι βιταμίνες C, D και Ε και τα προβιοτικά
διατηρούν τον οργανισμό υγιή, ενισχύουν
το ανοσοποιητικό σύστημα και προωθούν
τον μεταβολισμό και την πέψη.

FITNESS
Οι νέες τάσεις.

12

ΤΑ

ΟΦΗ

το καλοκαίρι είναι η εποχή με τη δεύτερη μεγαλύτερη εμφάνιση ρινοτραχειίτιδας και ιγμορίτιδας
σε μέρη όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι,
η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για το ανοσοποιητικό σύστημα. Η ημερήσια λήψη που συνιστάται για
τις γυναίκες είναι 40 mg, ενώ για τους άνδρες 90
mg, αλλά οι καπνιστές –άνδρες και γυναίκες–
πρέπει να λαμβάνουν 35 mg επιπλέον.
Επίσης, η βιταμίνη C συντελεί στην
καλή υγεία του δέρματος, καθώς
είναι φυσικό αντιοξειδωτικό και

ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου. Εάν μάλιστα έχετε αλλεργίες, λειτουργεί ως φυσικό αντισταμινικό και βοηθά στην αποφυγή των
συμπτωμάτων τους.

Βιταμίνη D
Η βιταμίνη D δυναμώνει τα οστά, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθά στην απορρόφηση του
φωσφόρου και του ασβεστίου, και δίνει στο σώμα
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Ολοκληρωμένη πρόταση
για την ανακούφιση των συμπτωμάτων:

Βαριά & κουρασμένα πόδια

Αιμορροΐδες

Κάτι ακόμα

δύναμη και αντοχή. Ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες βιταμίνες, διότι ο οργανισμός μας την προσλαμβάνει κυρίως μέσω της σύνθεσής της στο δέρμα μας
με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας (15 λεπτά
έκθεσης στον ήλιο, αλλά όχι τις επικίνδυνες ώρες,
αρκούν για να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες του
οργανισμού) και λιγότερο μέσω των τροφών. Έτσι,
αν λαμβάνετε βιταμίνη D τους χειμερινούς μήνες, το
καλοκαίρι μπορείτε να διακόψετε τη λήψη της (υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που προτιμούν να συνεχίσουν
να τη λαμβάνουν, καθώς δεν θέλουν να μείνουν ούτε
λεπτό χωρίς αντηλιακό!). Ωστόσο, λόγω των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων της, αν έχετε αλλεργίες, ο
γιατρός σας ενδέχεται να σας συστήσει να συνεχίσετε
να την παίρνετε ως συμπλήρωμα.

Αν πρέπει να πάρετε
μόνο ένα συμπλήρωμα
το καλοκαίρι, αυτό είναι
η βιταμίνη C.
8 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Ιατροτεχνολογικό
προϊόν κλάσης
ΙΙa CE 0481

Συμπληρωματικό
προϊόν Δερμοκαλλυντικό

Βιταμίνη Ε
Η βιταμίνη Ε είναι ο σύμμαχός μας ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, δηλαδή τα κύτταρα που περιέχουν υπερβολικά πολλά ηλεκτρόνια και ευθύνονται για μία σειρά
ασθενειών και τη γήρανση. Κυρίως είναι η βιταμίνη
που συμβάλλει στην προστασία του δέρματος από
τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος, ενώ βοηθά στην
γρήγορη αποκατάσταση ενός ελαφρού εγκαύματος.
Επιπλέον, οι γιατροί πιστεύουν ότι η καθημερινή πρόσληψη βιταμίνης Ε μαζί με βιταμίνη C προστατεύει τον
οργανισμό από τις αλλεργίες και τα συμπτώματά τους.

Προβιοτικά για το έντερο
Εάν κάθε φορά που ταξιδεύετε αλλάζουν οι συνήθειες
του εντέρου σας, τότε απαραιτήτως έχουν θέση στη
βαλίτσα σας τα προβιοτικά, οι φιλικοί μικροοργανισμοί
που «κατοικούν» στο έντερο και είναι υπεύθυνοι για
την ομαλή διέλευση, απορρόφηση και μεταβολισμό
της τροφής στον γαστρεντερικό σωλήνα. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, μην ξεχνάτε να πίνετε αρκετό
νερό, να λαμβάνετε φυτικές ίνες μέσω της διατροφής και να περπατάτε.

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δύο δισκία μαζί
σε ένα blister

DAFLON 500. ΣΥΝΘΕΣΗ: Micronisé, κεκαθαρμένο φλαβονοειδές κλάσμα 500 mg: 450 mg διοσμίνης, 50
mg φλαβονοειδών εκφρασμένων ως εσπεριδίνη. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: • Δυνητικώς δρων ως βοηθητική θεραπεία
στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων. • Συμπτωματική
θεραπεία της αιμορροϊδικής κρίσης. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια: Η συνήθης
δοσολογία είναι 2 δισκία την ημέρα, 1 δισκίο το μεσημέρι και 1 δισκίο το βράδυ, κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Αιμορροϊδική κρίση: 6 δισκία ανά ημέρα για τις πρώτες τέσσερις ημέρες, και στη συνέχεια 4 δισκία ανά ημέρα
για τις επόμενες τρεις. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η χορήγηση αυτού του προϊόντος για τη συμπτωματική θεραπεία της αιμορροϊδικής
κρίσης δεν υποκαθιστά τη θεραπεία άλλων πρωκτολογικών προβλημάτων. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν,
είναι απαραίτητο να γίνει πρωκτολογικός έλεγχος και η θεραπεία πρέπει να αναθεωρηθεί. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ:
Καμία. ΚΥΗΣΗ/ΓΑΛΟΥΧΙΑ: Η αγωγή πρέπει να αποφεύγεται. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Οι ακόλουθες
ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί και κατατάσσονται με βάση την ακόλουθη συχνότητα: πολύ συχνές
(≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000),
πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Σπάνιες: Ζάλη, Κεφαλαλγία, Αίσθημα κακουχίας. Διαταραχές
του γαστρεντερικού: Συχνές: Διάρροια, Δυσπεψία, Ναυτία, Έμετος, Όχι συχνές: Κολίτιδα, Μη γνωστές*:
Κοιλιακό άλγος. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού. Σπάνιες: Κνησμός, Εξάνθημα,
Κνίδωση. Μη γνωστές*: Εντοπισμένο οίδημα προσώπου, χειλέων, βλεφάρων. Κατ’ εξαίρεση οίδημα Quincke.
* Εμπειρία μετά την κυκλοφορία. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Ζητείται από
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός,
Tηλ.: +30 213 2040380 /337, Fax: +30 210 6549585, Ιστότοπος: http:// www.eof.gr). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: • Κουτί
των 36 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων, Ενδεικτική Λ.Τ. 9,66 €. • Κουτί των 60 επικαλυμμένων με
λεπτό υμένιο δισκίων, Ενδεικτική Λ.Τ. 17.13€. ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Φραγκοκλησιάς 7, 151
25 , Μαρούσι. www.servier.gr. * Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αρ. Αδ.
Κυκλ.: 44577/10/31-05-2011. Ημ. Αναθεώρησης Κειμένου: 11/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος.

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ. 210 9391000, Fax. 210 9391001
w w w. ser vier.gr

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

19-DAF-CVD-HD-C1M-04I

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Εκτός από αυτά τα
4 συμπληρώματα,
συζητήστε με τον
φαρμακοποιό σας
το ενδεχόμενο
λήψης βιταμινών του
συμπλέγματος Β (για
ενέργεια), κάλιου και
μαγνήσιου (βασικοί
ηλεκτρολύτες),
βιταμίνης Α (για
την όραση) καθώς
και βιταμίνης Κ
(απαραίτητη για την
παραγωγή ερυθρών
αιμοσφαιρίων).

λεπτών από τη χρήση του αντηλιακού προϊόντος.
Εκτός από τη σύνθεση της πολύ ωφέλιμης βιταμίνης D, ο ήλιος προσφέρει και άλλα οφέλη. Σήμερα
είναι επιβεβαιωμένη η θετική επίδραση της ηλιακής
ακτινοβολίας στο δέρμα με ψωρίαση και σε ορισμένες μορφές ακμής.

Ήλιος:
Φίλος ή εχθρός;
ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Από τη μόδα της «ηλιοθεραπείας» μέχρι τη δαιμονοποίηση
της ηλιακής ακτινοβολίας, η σχέση μας με τον ζωοδότη
ήλιο επηρεάζεται άμεσα από τα συνεχώς μεταβαλλόμενα
συμπεράσματα των επιστημονικών μελετών.

Είναι ο ήλιος εχθρός μας;
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα
ηλιακά εγκαύματα σχετίζονται με την εμφάνιση
καρκίνου του δέρματος. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, μέσα από την ιστοσελίδα «cancersociety.gr», πληροφορεί το κοινό για τις βλάβες
που μπορεί να προκαλέσει στην υγεία του δέρματος η υπερβολική έκθεση στον ήλιο: έγκαυμα,
φωτογήρανση, φωτοδερματίτιδες. Επιδημιολογικές
μελέτες έχουν δείξει ότι το ηλιακό έγκαυμα που
προκαλείται κατά την παιδική ηλικία ευθύνεται για
την εμφάνιση του κακοήθους μελανώματος κατά
την ενήλικη ζωή.

Η διατροφή
ως αντηλιακό

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
Αναγκαίος για τη σύνθεση της πολυσυζητημένης
και δημοφιλούς στις μέρες μας βιταμίνης D, ο ήλιος
είναι ο φύλακας-άγγελός μας, που μας προστατεύει
από σοβαρά νοσήματα και φτιάχνει τη διάθεσή μας.
Όταν όμως η έκθεσή μας σε αυτόν είναι υπερβολική, τότε γίνεται επιζήμιος για την υγεία και την
εμφάνισή μας: επιταχύνει τη διαδικασία γήρανσης
της επιδερμίδας και συνδέεται με ορισμένα είδη
καρκίνου του δέρματος.
Η πολύτιμη βιταμίνη D
Ολοένα και περισσότερες μελέτες καταδεικνύουν
τη σπουδαιότητα της άλλοτε υποτιμημένης βιταμίνης του ήλιου, της βιταμίνης D, η οποία συντίθεται
και στο σώμα μας με τη βοήθεια της επίδρασης της
υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, διασφαλίζοντας
τη σωστή απορρόφηση και συντήρηση των επιπέδων
ασβεστίου και φωσφόρου στον οργανισμό, στοιχείων
απαραίτητων για γερά οστά.
Πέρα όμως από τη συμβολή της στην υγεία των
οστών, η βιταμίνη D φαίνεται ότι παίζει σημαντικό
ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος,
στην πρόληψη λοιμώξεων, καθώς και στην πρόληψη
και αντιμετώπιση ορισμένων μορφών κατάθλιψης,
αλλά και ορισμένων εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων,
όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης τύπου 2.
Επιστήμονες εκτιμούν ότι η βιταμίνη D ρυθμίζει
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Το 90% της
βιταμίνης D
που χρειάζεται
ο οργανισμός
συντίθεται
από την έκθεση
στον ήλιο.

τη δραστηριότητα γονιδίων που εμπλέκονται στον
πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση των καρκινικών
κυττάρων. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που η
μέτρηση της βιταμίνης D στο αίμα είναι σήμερα μία
από τις πιο δημοφιλείς εξετάσεις στις ΗΠΑ.
Ο καθηγητής Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κ. Ιωάννης Μανιός και η ερευνητική του
ομάδα έχουν διεξαγάγει πλήθος μελετών σχετικά
με την έλλειψη της βιταμίνης D στον ελληνικό πληθυσμό. Η τελευταία μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε
πριν από έναν χρόνο, δείχνει ότι η έλλειψη της βιταμίνης D συνδέεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη,
η οποία οδηγεί στην εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2.
Παρόλο που τροφές όπως τα αυγά, το βούτυρο
και τα λιπαρά ψάρια είναι καλές πηγές βιταμίνης D
(οι επιστήμονες ρίχνουν ευθύνες για την έλλειψη που
παρουσιάζουν οι Έλληνες στη βιταμίνη D και στην
περιορισμένη κατανάλωση των κατάλληλων τροφών ή τροφίμων εμπλουτισμένων με τη συγκεκριμένη βιταμίνη), το 90% της βιταμίνης D που χρειάζεται ο οργανισμός μας συντίθεται από την έκθεση
στον ήλιο, με τη διατροφή να λειτουργεί επικουρικά.
Οι υπέρμαχοι της –πάντα με μέτρο– ηλιοθεραπείας
υποστηρίζουν ότι μία από τις αιτίες της έλλειψης βιταμίνης D σε ολοένα και πιο μεγάλο ποσοστό παιδιών
και ενηλίκων που ζουν στις ηλιόλουστες χώρες της
Μεσογείου, είναι η απουσία ενός διαλείμματος 10-15

Επίσης, ο ήλιος επιδεινώνει το πρόβλημα των
ευρυαγγειών, ενώ γενικότερα η «ηλιοθεραπεία»
είναι απαγορευτική για τις παθήσεις του φλεβικού
συστήματος.
Καθώς τα μάτια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι δυνατόν να προκληθούν φωτοκερατίτιδα και επιπεφυκίτιδα, και κατά περιπτώσεις
να εμφανιστεί και ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας.
Οδηγός επιβίωσης
Χρειαζόμαστε, λοιπόν, τον ήλιο, αλλά με κάποιους
κανόνες. Ποια είναι τα όρια για να μη γίνει τοξική η
προαιώνια σχέση μας με τον ήλιο; Οι ακραίες απόψεις
όσων δαιμονοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία και απαγορεύουν παντελώς την έκθεσή μας σε αυτή φαίνεται
να υποχωρούν απέναντι στα πρόσφατα επιστημονικά
ευρήματα, που προτείνουν το «μέτρον άριστον» του
Κλεόβουλου: ηλιοθεραπεία με μέτρο.
• Μην ξεχνάτε το αντηλιακό προϊόν, τα γυαλιά ηλίου,
το καπέλο και τα ανοιχτόχρωμα ρούχα, ειδικά για
τα παιδιά, που είναι πιο ευάλωτα στην ηλιακή ακτινοβολία.
• Η άμεση έκθεση στον ήλιο (ηλιοθεραπεία) για
10-15 λεπτά την ημέρα είναι επαρκής για την
κάλυψη των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού
σε βιταμίνη D, με την προϋπόθεση ότι δεν φοράμε
αντηλιακά προϊόντα που εμποδίζουν τη δράση της

Ασπίδες από την υπεριώδη ακτινοβολία
είναι η β-καροτίνη
(καρότο, σκουροπράσινα λαχανικά), τα ω-3
λιπαρά οξέα (λιπαρά
ψάρια), τα φλαβονοειδή (φράουλα, κόκκινο κρασί, μπρόκολο)
κα το λυκοπένιο (ντομάτα, βερίκοκο, καρπούζι, πεπόνι). Τροφές
πλούσιες σε βιταμίνη
C (εσπεριδοειδή, φράουλα, ντομάτα, ακτινίδιο) συμβάλλουν στη
διατήρηση του κολλαγόνου της επιδερμίδας και στη γρήγορη επούλωση από
τα εγκαύματα. Η βιταμίνη Ε προλαμβάνει τη
γήρανση της επιδερμίδας, ενώ ο ψευδάργυρος και το σελήνιο
(θαλασσινά, όσπρια,
κόκκινο κρέας) βελτιώνουν την υφή της.

•

•

•

•

ηλιακής ακτινοβολίας (η χρήση αντηλιακού με δείκτη προστασίας μεγαλύτερου από 30 μειώνει κατά
95% τη σύνθεση της βιταμίνης D). Όλο και περισσότεροι γιατροί συνιστούν αυτή την ολιγόλεπτη
χωρίς αντηλιακό «ηλιοθεραπεία» στην παραλία για
παιδιά και ενήλικες.
Αυτή η σύντομη έκθεση χωρίς αντηλιακό δεν πρέπει να γίνεται κατά τις επικίνδυνες ώρες ανάμεσα
στις 11 π.μ. και 4 μ.μ. Άρα, φοράμε πάντα αντηλιακό, εκτός από ένα διάλειμμα 15 λεπτών!
Οι αθλοπαιδιές στην ύπαιθρο είναι ο πιο ευχάριστος και υγιεινός τρόπος για να χαρούν τον ήλιο
και τις θεραπευτικές του ιδιότητες όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες. Βέβαια, το καλοκαίρι η
άσκηση στον ήλιο πρέπει να περιορίζεται μόνο κατά
τις πολύ πρωινές και απογευματινές ώρες.
Κατά τους χειμερινούς και τους ανοιξιάτικους μήνες,
το περπάτημα για μισή ώρα στον ήλιο, χωρίς τη
χρήση αντηλιακού, και με σηκωμένα τα μανίκια,
είναι μια ιδιαίτερα υγιεινή συνήθεια και αντιστοιχεί
στα 15 λεπτά της άμεσης έκθεσης (ηλιοθεραπείας).
Ο χρόνος παραμονής στον ήλιο χωρίς προστασία
εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιδερμίδας: όσο πιο σκούρα είναι, τόσο πιο προστατευμένη θεωρείται από την επικίνδυνη ακτινοβολία.
Από την άλλη, στις σκούρες επιδερμίδες η σύνθεση
της βιταμίνης D είναι δυσκολότερη.
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τα συμπτώματα παθήσεων που σχετίζονται με
αυτό. Αν υποφέρετε από κολίτιδα, πονοκεφάλους, γαστρίτιδα ή δυσκοιλιότητα, ενδεχομένως να βρείτε όχι γιατρειά, αλλά ανακούφιση
στη γελωτοθεραπεία.
7 Το γέλιο δυναμώνει το αναπνευστικό σύστημα,
καθώς, όταν γελάμε με την ψυχή μας, στην
πραγματικότητα γελάμε με τους πνεύμονές μας,
αναπνέοντας δυνατά και βαθιά.
8 Στο χημικό κοκτέιλ που εκκρίνεται με το γέλιο
εμφανίζεται και η ντοπαμίνη, η οποία επηρεάζει τη μάθηση.
9 Το γέλιο, καθώς είναι ήπια αερόβια άσκηση,
μας βοηθά να καίμε θερμίδες, έως και 120
την ώρα. (Δυστυχώς, δεν μπορούμε να γελάμε
ασταμάτητα επί 60 λεπτά.)
10 Μας κάνει πιο κοινωνικούς: Ένας άνθρωπος
που γελά ή κάνει τους άλλους να γελούν δείχνει
–και πιθανόν είναι– «ανοιχτός» και καλοπροαίρετος. Το γέλιο σπάει τον «πάγο» στις κοινωνικές συνευρέσεις και στους εργασιακούς χώρους,

Στους θαλάμους των παιδιατρικών νοσοκομείων
της χώρας μας συναντάμε ομάδες εθελοντών, οι
οποίοι σκοπό έχουν να χαρίσουν στιγμές γέλιου
στα παιδιά που νοσούν, προκειμένου να τα απαλλάξουν από το άγχος και να τους χαρίσουν στιγμές
ευφορίας, που θα επηρεάσουν θετικά την ψυχική
και σωματική τους υγεία.
Η Ελληνική Κλινική Γέλιου, το θεραπευτικό πρόγραμμα που ιδρύθηκε το 1998 από τον ολιστικό
γιατρό Αλέξανδρο Λουπασάκη, είναι μια «κινητή»
κλινική που αφορά συναντήσεις ομάδων συνήθως
σε υπαίθριους χώρους, όπου, εκτός από γέλια μέχρις
δακρύων, διδάσκονται και τεχνικές χαλάρωσης και
μέθοδοι ευζωίας. «Όταν γελάμε, γελάει και η καρδιά
μας» συνηθίζει να κηρύσσει ο κύριος Λουπασάκης, ο
οποίος σήμερα ασχολείται περισσότερο με τα Μαθήματα Χαρούμενης Ιατρικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι βασικές αρχές της γελωτοθεραπείας.
Στη χώρα μας λειτουργούν πολλές κινητές μονάδες-λέσχες γέλιου, σε κάποιες από τις οποίες οι
συμμετέχοντες μυούνται στη γιόγκα γέλιου, ένα όχι

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Γελάστε, είναι
θεραπευτικό

επιστημονικά ότι, όσο λιγότερο στρες έχουμε, τόσο
καλύτερη είναι και η υγεία μας. Ας γελάσουμε, λοιπόν, με την καρδιά μας.

Δέκα λόγοι για να «σκάσετε στα γέλια»
1

ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Είτε γελάμε με την ψυχή μας είτε με την καθοδήγηση
των γκουρού της γελωτοθεραπείας, το γέλιο μάς
φέρνει πιο κοντά και δρα ευεργετικά στο σώμα
και την ψυχή μας.
2
Το γέλιο είναι σαν τον βήχα: δεν κρύβεται, δεν περνά
απαρατήρητο και είναι μεταδοτικό. Αλλάζει όχι μόνο
τη διάθεσή μας, αλλά και την εικόνα μας, καθώς
συσπώνται οι μύες του προσώπου, ενώ δονείται και
χαλαρώνει ολόκληρο το σώμα – εξ ου και η φράση
«λύθηκα στα γέλια».
Αυτός ο ακούσιος σπασμός του διαφράγματος και
των κοιλιακών μυών, που προκαλείται επειδή ακούσαμε, είδαμε ή σκεφτήκαμε κάτι αστείο, είναι –σύμφωνα με τους ειδικούς– ευεργετικός για την υγεία,
καθώς δρα αγχολυτικά. Και έχει πλέον αποδειχθεί
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3
4

Το γέλιο, καθώς
είναι ήπια
αερόβια άσκηση,
µας βοηθά να
καίµε θερµίδες.

5
6

Το γέλιο είναι άσκηση: Γυμνάζει τους έσω
λοξούς κοιλιακούς μυς, μια μυϊκή ομάδα που
απαιτεί σκληρή προπόνηση με τα γνωστά
«ροκανίσματα», για να μας επιβραβεύσει με τη
δημοφιλή καλοκαιρινή «six pack» εμφάνιση.
Επίσης, ασκεί τους θωρακικούς μυς, τους μυς
της ουροδόχου κύστης και τους μυς του προσώπου. Τα πρόσωπα που γελούν έχουν ρυτίδες, αλλά σπάνια εμφανίζουν χαλάρωση. Και
κυρίως είναι άκρως ελκυστικά.
Όπως και το γρήγορο βάδισμα, το γέλιο βελτιώνει τη φυσική κατάσταση με αύξηση του καρδιακού ρυθμού και του ρυθμού της αναπνοής.
Μειώνει την αρτηριακή πίεση, και γι’ αυτό βοηθά
την καρδιακή λειτουργία.
Μας δημιουργεί αίσθημα ευεξίας, απελευθερώνοντας ενδορφίνες, τις χημικές ουσίες που
παράγει ο οργανισμός μας και έχουν αντικαταθλιπτική και παυσίπονη δράση.
Βοηθά την πέψη: Με ένα καλό αστείο στο τραπέζι, όλοι θα γελάσουν… και θα χωνέψουν.
Είναι αντίδοτο στο άγχος, και γι’ αυτό περιορίζει

και δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για
εποικοδομητική επικοινωνία.

Προσοχή στις υπερβολές!
Αν είστε έγκυος, υποφέρετε από συχνές κρίσεις άσθματος που σχετίζονται με την άσκηση ή
παρουσιάζετε συγγενή εξάρθρωση της κάτω γνάθου, συγκρατηθείτε. Το δυνατό και παρατεταμένο
γέλιο μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες. Επίσης, αν
έχετε πρόσφατα χειρουργηθεί και έχετε ράμματα στο
πρόσωπο, τον θώρακα ή την περιοχή της κοιλιάς,
αφήστε... τις κωμωδίες για αργότερα.

Γελωτοθεραπεία: Μια καθόλου
αστεία υπόθεση
Σε πολλά νοσοκομεία των ΗΠΑ, ιδίως στις ογκολογικές κλινικές, λειτουργούν ειδικές «αίθουσες γέλιου»,
καθώς η γελωτοθεραπεία χρησιμοποιείται συνεπικουρικά για την ανάρρωση, αλλά και την ανακούφιση ασθενών. Νοσηλευτικά ιδρύματα για παιδιά
εφαρμόζουν μάλιστα την παρακολούθηση καρτούν
και αστείων βίντεο από τους μικρούς ασθενείς, ενώ
στα βρετανικά νοσοκομεία παίδων επιστρατεύονται «κλόουν γιατροί», που δεν έχουν καμία σχέση
με την ιατρική επιστήμη. Πρόκειται για κωμικούς οι
οποίοι αναλαμβάνουν ατομικές συνεδρίες παιδιών
που νοσηλεύονται με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μάθετε
περισσότερα:
laughter-yoga.gr:
Η Βασιλική Σκρέκου
είναι η πρώτη
Πιστοποιημένη
Δασκάλα της Yoga
Γέλιου και μαθήτρια
του ιδρυτή
της μεθόδου,
Μadan Κataria.
		
Τη σελίδα «Μαθήματα
Χαρούμενης Ιατρικής»
στο Facebook
διαχειρίζεται ο
ολιστικός γιατρός
Αλέξανδρος
Λουπασάκης, ιδρυτής
της Ελληνικής Κλινικής
Γέλιου.
Διαβάστε το
βιβλίο Γέλιο, η
καλύτερη θεραπεία
του Αλέξανδρου
Λουπασάκη
(εκδ. Κέδρος).

και τόσο νέο «trend». Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 , ο Ινδός δρ Madan Kataria ανέπτυξε
αυτό το είδος γιόγκα ως μέθοδο ενδυνάμωσης και
χαλάρωσης πνεύματος και σώματος, και χιλιάδες
μαθητές του την ασκούσαν στα πάρκα. Σήμερα,
η γιόγκα γέλιου έχει διαδοθεί παγκοσμίως, με τα
«κλαμπ γέλιου» να ανοίγουν το ένα μετά το άλλο
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ ασκείται σε σχολεία,
κολέγια και πανεπιστήμια.
Η γελωτοθεραπεία –με ή χωρίς γιόγκα– χρησιμοποιείται κυρίως από θεραπευτές της ολιστικής
ιατρικής ως μέσο πρόληψης, και όχι θεραπείας. Το
γέλιο προκαλείται με ειδικές πρακτικές και ασκήσεις, που διδάσκουν στο άτομο να αντλεί αφορμές
από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και από τον
δικό του, εσωτερικό κόσμο. Με ειδική εκπαίδευση,
μία και μόνο ανάμνηση μπορεί να προκαλέσει αληθινό και πηγαίο γέλιο, το οποίο ξυπνά την αυτοθεραπεία, δηλαδή τη δυνατότητα του οργανισμού να
μας θωρακίζει από σοβαρά νοσήματα.
Στην Ελλάδα το πρώτο Κλαμπ Γέλιου ιδρύθηκε το
2008 στην Αίγινα από τις δασκάλες γιόγκα γέλιου,
Βασιλική και Ελένη Σκρέκου. Ακολούθησε το Κλάμπ
Γέλιου Αθήνας, το οποίο από το 2010 πραγματοποιεί ανοιχτές δωρεάν συναντήσεις εβδομαδιαίως. Σκοπός των μελών του; Να πάρουν το γέλιο
στα σοβαρά.
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Γονείς «εκχιονιστικά»:
«Καθαρίζουν»
για τα παιδιά

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ
ΑΠΌ ΤΗ ΛΈΝΑ ΠΑΜΦΊΛΗ

Μετά τους γονείς «ελικόπτερα», τη ζωή
των παιδιών ελέγχουν οι γονείς «εκχιονιστικά»,
οι οποίοι κάνουν τα πάντα, προκειμένου να
απομακρύνουν οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο
στον δρόμο των εκλεκτών βλασταριών τους.
Το πρόσφατο σκάνδαλο με τις σταρ του Χόλιγουντ,
που συνελήφθησαν επειδή προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την εισαγωγή των παιδιών τους σε κορυφαία κολέγια με παράνομες μεθόδους, αποκάλυψε
έναν νέο τρόπο δράσης των γονιών. Η έκφραση
«snowplow parenting» αναφέρεται στους γονείς
«εκχιονιστικά», εκείνους δηλαδή τους μπαμπάδες
και τις μαμάδες που δεν παρακολουθούν απλώς κάθε
κίνηση των παιδιών τους, όπως οι γονείς «ελικόπτερα», αλλά αναλαμβάνουν και δράση. Όπως τα
εκχιονιστικά μηχανήματα ανοίγουν τους δρόμους από
το χιόνι, έτσι και εκείνοι βάζουν μπρος... τις μηχανές,
προκειμένου να απομακρύνουν οτιδήποτε εμποδίζει
την πορεία των βλασταριών τους προς τη δόξα και
την επιτυχία. Μια πορεία που εκείνοι έχουν προδιαγράψει ως λαμπρή, αγνοώντας τις δυνατότητες και
τις επιθυμίες των παιδιών τους.
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Κάθε εμπόδιο για κακό
Φίλοι, συνήθειες, δάσκαλοι, ακόμη και διαιτητικές
συνήθειες που θεωρούνται πιθανά εμπόδια ή δυσκολίες που θα μπορούσαν να αποκαρδιώσουν τα παιδιά
απομακρύνονται από τους «snowplow parents». Οι
αποτυχίες και οι δυσκολίες δεν αντιμετωπίζονται ως
προκλήσεις της ζωής, που ατσαλώνουν τον χαρακτήρα και τη θέληση του παιδιού, αλλά ως εμπόδια
για το μέλλον του. Ακόμη και οι ίδιοι οι δάσκαλοι...
στήνονται στον τοίχο, αν κριθούν «ένοχοι» για τη
μέτρια βαθμολογία του παιδιού.
Το σχολείο είναι η αρένα του συγκεκριμένου τύπου
γονέα, ο οποίος θα ρίξει το φταίξιμο στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου για οτιδήποτε πάει στραβά στη
μαθητική ζωή του παιδιού του. Τα κίνητρα του εν λόγω
γονέα διαφέρουν από αυτά του υπερπροστατευτικού,
εκείνου που περιγράφεται ως γονέας «ελικόπτερο», ο
οποίος ακολουθεί σαν σκιά την καθημερινότητα του
παιδιού του, προκειμένου να απομακρύνει κάθε πιθανό
κίνδυνο. Ο γονέας «εκχιονιστικό» νοιάζεται κυρίως για
τη διασφάλιση ενός λαμπρού μέλλοντος για το παιδί
του και θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να του το εξασφαλίσει. Το έχει αποφασίσει: το παιδί του είναι και θα
είναι νικητής. Με οποιοδήποτε τίμημα.
Τα σχετικά άρθρα στα ξένα έντυπα χρησιμοποιούν ως παραδείγματα τις ηθοποιούς Felicity Huffman
και Lori Loughlin, οι οποίες πλήρωσαν αδρά για να
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παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες και να πλήξουν
το «αδιάβλητο» των εξετάσεων εισαγωγής στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ, προκειμένου να
μπουν τα παιδιά τους σε Ivy League κολέγια.

Αμαρτίες γονέων
Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι τα παιδιά που ανατρέφονται με αυτό τον τρόπο θα δυσκολευτούν στο
μέλλον να διαχειριστούν τις αποτυχίες και τις απογοητεύσεις της ζωής ή να επιλύσουν μόνα τους τα
προβλήματά τους. Επιπλέον, η εμμονή τους με την
επιτυχία, κληροδότημα των απαιτητικών γονιών τους,
πιθανότατα θα τα οδηγήσει σε μία σειρά αποτυχιών,
καθώς εύκολα θα εγκαταλείπουν την προσπάθεια
όταν δεν θα έχουν τη βεβαιότητα της πρωτιάς. Ακόμη,
τα παιδιά αυτά, μη συναντώντας εμπόδια και αποτυχίες, δεν αποκτούν ποτέ κίνητρο για δράση. Τα προβλήματα επιλύονται πριν καλά-καλά εμφανιστούν και
οι γονείς «εκχιονιστικά» καλύπτουν κάθε ανάγκη πριν
αυτή καν παρουσιαστεί.
Το κοινωνικό αυτό φαινόμενο περιγράφηκε για
πρώτη φορά από τον καθηγητή David McCullough,

Μήπως είστε γονιός
«εκχιονιστικό»;
Μερικές ερωτήσεις που θα προβληματίσουν όλους
τους γονείς οι οποίοι, πασχίζοντας για το καλό των

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ
συγγραφέα του βιβλίου «You Are Not Special and
Other Encouragements», και έγινε αντικείμενο
μελετών και δημοσκοπήσεων. Η πιο αποκαλυπτική
δημοσιεύτηκε στους «New York Times» και κατέδειξε ότι τα 3/4 των ερωτηθέντων γονιών κλείνουν
οι ίδιοι τα ραντεβού των «παιδιών» τους, ηλικίας
18-28 ετών, με τον γιατρό ή τον κουρέα τους. Το
11% αυτών επικοινωνούν με τον εργοδότη των
παιδιών τους, όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα
στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ενώ το 16% των
γονιών με παιδιά στο κολέγιο ή το πανεπιστήμιο
βάζουν οι ίδιοι ξυπνητήρι και τηλεφωνούν στα παιδιά τους, προκειμένου να τα ξυπνήσουν για να μη
χάσουν μαθήματα ή εξετάσεις. Τέλος, το 8% έχουν
επικοινωνήσει με έναν ή περισσότερους καθηγητές
στο κολέγιο, για να παραπονεθούν για τους βαθμούς των παιδιών τους ή για να συζητήσουν κάποιο
πρόβλημά τους.
Και, αν αυτά μοιάζουν «αμερικανιές», αρκεί να
συλλογιστεί κανείς τους γονείς του, αλλά και την
ίδια τη συμπεριφορά του ως πατέρα ή μητέρας.
Οι Έλληνες γονείς, «ελικόπτερα» στην πλειοψηφία
μας, εύκολα βάζουμε μπροστά το «εκχιονιστικό»,
προκειμένου να διανοίξουμε διάπλατα δρόμους
για το παιδί μας.
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Tα παιδιά που
ανατρέφονται
µε αυτό τον
τρόπο θα
δυσκολευτούν
στο µέλλον να
διαχειριστούν τις
αποτυχίες και τις
απογοητεύσεις
της ζωής ή
να επιλύσουν
µόνα τους
προβλήµατα.

παιδιών τους, τελικά τους κάνουν τη ζωή δύσκολη –
και στην ενηλικίωση ακόμη δυσκολότερη:
• Έχετε προσπαθήσει ποτέ να χρησιμοποιήσετε
μέσον, ώστε να γίνει το παιδί σας δεκτό σε κάποιο
σχολείο;
• Ζητάτε τα ρέστα από δασκάλους ή καθηγητές για
τους βαθμούς του παιδιού σας, θεωρώντας ότι
αδίκησαν τον «καλύτερο μαθητή»;
• Έχετε ζητήσει από τη διεύθυνση του σχολείου να
αλλάξει τμήμα το παιδί σας, ώστε να είναι με τους
φίλους του;
• Έχετε διαπληκτιστεί με τον προπονητή στο μπάσκετ, επειδή αφήνει τον γιο σας συχνά στον πάγκο,
ή με τον διαιτητή του αγώνα, που έδωσε ποινή στο
παιδί σας ή την ομάδα του;
• Κάνετε συχνά τις εργασίες του παιδιού σας για
το σχολείο (μάλιστα μιμούμενοι τον γραφικό του
χαρακτήρα);
Αν γνέψατε καταφατικά έστω και σε μία ερώτηση, σβήστε... τις μηχανές και αφήστε τα παιδιά
σας να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Δεν υπάρχει
άλλος τρόπος για να μάθουν να παλεύουν με τις
προκλήσεις και τις δυσκολίες, που έτσι κι αλλιώς
έχει η ζωή.
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sit ups, pull ups, squats, ροκανίσματα, βυθίσεις σε
πάγκο, sprint, πιέσεις στον πάγκο, άρση ποδιών,
deadlifts). Ξεκινάτε με 20’’ άσκησης πολύ υψηλής
έντασης, με όσες επαναλήψεις χωρούν σε αυτό το
διάστημα, ξεκουράζεστε για 20’’ και συνεχίζετε με
ένα σετ 8 ασκήσεων. Ξεκουράζεστε για λίγο και
στη συνέχεια επαναλαμβάνετε. Συμπληρώνετε 2-5
κύκλους, ανάλογα με το επίπεδό σας.

LIIT (Low Intensity Interval
Training): Διαλειμματική
Προπόνηση Χαμηλής Έντασης
Η Διαλειμματική Προπόνηση Χαμηλής Έντασης έχει
την ίδια φιλοσοφία με το ΗΙΙΤ, αλλά αφορά το περπάτημα – απαιτούνται 45-60 λεπτά για το κάψιμο
θερμίδων, ενώ στο HITT μόνο 15-20 λεπτά. Βασίζεται σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Οχάιο, που
ερεύνησε τα οφέλη σε διάφορες ταχύτητες περπα-

Μέθοδος
HIIT:

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Νέες τάσεις
στο fitness
ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Προκειμένου να σπάσει η μονοτονία, να γυμναστεί
πιο σωστά το σώμα και να εξυπηρετηθούν
εξειδικευμένες ανάγκες, γυμναστές ανά τον κόσμο
ανακαλύπτουν νέες μεθόδους άσκησης.

Kangoo
Τα ειδικά παπούτσια που μας κάνουν να πηδάμε σαν
καγκουρό αποκτούν φανατικές οπαδούς (Κιμ Καρντάσιαν, Κάμερον Ντίαζ, Ηλιάνα Παπαγεωργίου),
καθώς συνδυάζουν τη διασκέδαση με το κάψιμο
θερμίδων. Φορώντας λοιπόν αυτά τα περίεργα,
ειδικά παπούτσια, τα οποία φέρουν έλασμα που
απορροφά τους κραδασμούς, θα μπορείτε να τρέξετε και να κάνετε χορευτικές κινήσεις, βυθίσεις ή
άλματα σαν το καγκουρό, γυμνάζοντας ολόκληρο
το σώμα και το αναπνευστικό σύστημα.

Battle Ropes
Πρόκειται για τα χοντρά σκοινιά τα οποία βλέπουμε
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Τα ειδικά
παπούτσια που
μας κάνουν
να πηδάμε
σαν καγκουρό
αποκτούν
φανατικές
οπαδούς.

στα γυμναστήρια που έχουν πρόγραμμα CrossFit,
μήκους 15 µέτρων και διαµέτρου περίπου 5 εκατοστών, τα οποία πιάνετε από τις άκρες και σχηµατίζετε κύµατα ή κύκλους, ή απλώς τα χτυπάτε δυνατά
και γρήγορα. Εκτιμάται ότι σε 10 σετ κυµάτων των
15’’ (µε 45’’ ξεκούραση ανάµεσά τους), καίτε περίπου 110 θερµίδες.

HIIT (High Intensity Interval
Training): Διαλειμματική
Προπόνηση Υψηλής Έντασης
Είναι η έντονη καρδιοαναπνευστική προπόνηση
στην οποία ασκήσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας αλλά υψηλότερης έντασης εναλλάσσονται με
ασκήσεις χαμηλότερης έντασης αλλά μεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας. Με λίγα λόγια, είναι η προπόνηση που κάθε τόσο διακόπτεται από ξαφνικά
sprint, εκρήξεις ταχύτητας και ρυθμού. Η μέθοδος
εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε όργανο καρδιαγγειακής άσκησης (ποδήλατο, διάδρομος, ελλειπτικό,
κωπηλατική), αλλά και στο τρέξιμο, το τρομπολίνο
κ.α. Κυρίως έχει αγαπηθεί, επειδή κάνει θαύματα
στο κάψιμο θερμίδων, ενώ και οι γιατροί συμφωνούν ότι είναι η σωστότερη μέθοδος άσκησης.

Tabata
Ανήκει στο ΗΙΙΤ και είναι μια μέθοδος έντονης προπόνησης, που διαρκεί μόλις 4 λεπτά, 3-5 φορές την
εβδομάδα. Περιλαμβάνει μόνο 12 ασκήσεις πολύ
υψηλής έντασης (προτείνονται: ορειβασίες, burpees,

τήματος και διαπίστωσε ότι το 8% της ενέργειας που
χρησιμοποιείται είναι η ενέργεια που χρειάζεται το
σώμα για να σταματήσει και να ξεκινήσει. Δηλαδή,
αν αλλάξουμε κατεύθυνση όταν περπατάμε (κάθε
4-5 λεπτά), καίμε 20% περισσότερες θερμίδες από
το περπάτημα σε ευθεία γραμμή.

Precision Running
Στον πυρήνα αυτού του ειδικού προγράμματος ΗΙΙΤ
βρίσκονται ο διάδρομος του γυμναστηρίου και η
αντίληψη ότι η εναλλαγή ταχύτητας και κλίσης είναι
πιο αποτελεσματική από τη διανυόμενη απόσταση.
Διαρκεί 45-60 λεπτά και ενισχύει την αντοχή και
τη δύναμη του σώματος.

Heel Hop
Μάλιστα, κυρίες μου, ήρθε αυτό που περιμέναμε:
γυμναστική πάνω σε ψηλοτάκουνα. Τίποτε άλλο δεν
διαφοροποιεί την κλασική γυμναστική από το heel
hoop, που υπόσχεται ότι, αν εκτελείτε τις ασκήσεις
ήπια, δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Α! Υπόσχεται και ανόρθωση των γλουτών.

Slacklining
Μοιάζει με τη σκοινοβασία, όμως εδώ το σκοινί είναι
ελαστικό και πλατύ (πωλείται στο Amazon). Στήνετε
τους ιμάντες μισό μέτρο πάνω από το έδαφος –για
ασφάλεια, στο πάρκο ή την παραλία– και προσπαθείτε να ισορροπήσετε κάνοντας άλματα, περιστροφές και άλλα κόλπα. Το slacklining βελτιώνει την

Στη μέθοδο HIIT,
εκτός από το Tabata,
ανήκουν και τα: Cross
Training (εκρηκτικός
συνδυασμός πολλών
ασκήσεων, που
γυμνάζουν όλο το
σώμα για μέγιστο
κάψιμο θερμίδων),
Suspension Training
(δυναμική προπόνηση
με ιμάντες, όπου
χρησιμοποιείτε το
βάρος του σώματός
σας για αντίσταση)
και Bootcamp (πιο
διασκεδαστική αλλά
εξίσου απαιτητική
άσκηση με εξοπλισμό).

ισορροπία, τη στάση του σώματος και τη συγκέντρωση, και γυμνάζει όλο το σώμα, ενισχύοντας τη
σπονδυλική στήλη, την πλάτη και τους κοιλιακούς,
ενώ παρέχει υποστήριξη στους αστραγάλους, τα
γόνατα και τις αρθρώσεις του ισχίου.

Animal flow
Μιμείται κινήσεις ζώων και χρησιμοποιεί και τεχνικές του παρκούρ, της capoeira και του breakdancing.
Το πρόγραμμα εφηύρε ένας Αμερικανός γυμναστής
και βασίζεται στην ταυτόχρονη κίνηση όλων των
άκρων, δηλαδή όπως κάνουν τα ζώα. Στη ρίζα της
φιλοσοφίας του βρίσκονται οι θεραπευτικές ασκήσεις «Five Animal Frolics», που κατέγραψε ο Κινέζος
γιατρός Χούα Τούο το 186 π.Χ., οι οποίες μιμούνταν κινήσεις του τίγρη, του ελαφιού, της αρκούδας,
του πιθήκου και των πουλιών. Οι ασκήσεις γίνονται
με τα χέρια και τα πόδια, σε επαφή με το έδαφος.
Εκτός από το καρδιαγγειακό σύστημα, ενισχύουν
την αντοχή και τον συντονισμό.

Bokwa
Πρόκειται για καρδιοτονωτικά ομαδικά προγράμματα
που ξεκίνησαν στις ΗΠΑ και εφαρμόζονται στην
Ελλάδα μόλις 4 χρόνια. Οι συμμετέχοντες ζωγραφίζουν νοητά γράμματα και αριθμούς με τα πόδια
τους, με μουσική υπόκρουση τα χιτ της εποχής. Σε
αντίθεση με τη Ζumba, που ακολουθεί βήματα και
χορογραφίες, στα Bokwa είστε ελεύθεροι να κινηθείτε στον ρυθμό σας.
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Ναυτία:
Ο ενοχλητικός
συνταξιδιώτης
ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Πώς θα προστατεύσουμε τα
παιδιά μας από την πιο δυσάρεστη
«παρενέργεια» του ταξιδιού.
ΥΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙ
Οι περισσότεροι έχουμε βιώσει ως παιδιά το δυσάρεστο αίσθημα της ναυτίας, ταξιδεύοντας είτε με
το οικογενειακό αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα, είτε
με το καράβι. Η ζάλη, ο εμετός και ο πονοκέφαλος
αμαύρωναν την πρώτη ημέρα των διακοπών μας,
καθώς φτάναμε στον προορισμό σχεδόν ασθενείς.
Η ναυτία του ταξιδιώτη εμφανίζεται πιο συχνά
σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 14 ετών. Προκαλείται
εξαιτίας της ασυμφωνίας πληροφοριών που δέχεται ο εγκέφαλός μας μέσω διαφορετικών αισθήσεων σε σχέση με τη θέση του σώματός μας. Η πιο
συνηθισμένη συνθήκη που ενεργοποιεί αυτό τον
μηχανισμό είναι το διάβασμα μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται: οι πληροφορίες που λαμβάνει ο
εγκέφαλός μας από τα μάτια μας είναι διαφορετικές από αυτές που λαμβάνει –όχι μέσω της όρασης,
αλλά μέσω του λαβύρινθου, του «εσωτερικού» μας
δηλαδή αυτιού– από την κίνηση του αυτοκινήτου.
Η ναυτία είναι λιγότερο διαχειρίσιμη στα θαλάσσια
ταξίδια, καθώς δεν υπάρχουν στάσεις.
Ο μηχανισμός αυτός προκαλεί μία σειρά συμπτωμάτων, όπως εφίδρωση, ωχρότητα, ζάλη, πονοκέφαλο και εμετούς. Μερικά παιδιά μπορεί να εκδηλώνουν χασμουρητό και ελαφρύ πόνο στην κοιλιά.
Οι οδηγίες του παιδιάτρου είναι απαραίτητες
για ένα ταξίδι χωρίς προβλήματα, καθώς, όταν οι
εμετοί είναι συνεχείς, υπάρχει κίνδυνος αφυδάτωσης, ειδικά στις πολύ μικρές ηλικίες.
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Η ναυτία
προκαλείται
εξαιτίας της
ασυµφωνίας
πληροφοριών
που δέχεται
ο εγκέφαλός
µας σε σχέση
µε τη θέση του
σώµατός µας.

Για καλό ταξίδι
• Τα νηστικά παιδιά, όπως και αυτά που έχουν φάει
πολύ, είναι υποψήφια για ναυτία. Πριν από το
ταξίδι, δώστε στο παιδί σας ένα μικρό, ελαφρύ και
«στεγνό» –χωρίς πολλά υγρά– γεύμα, αποφεύγοντας τα γλυκά και τις τροφές με έντονη οσμή.
• Στο αυτοκίνητο το κάθισμα του παιδιού πρέπει
να βρίσκεται κοντά στο παράθυρο, ώστε αυτό να
μπορεί να κοιτάζει έξω. Ιδανικά, ένα παράθυρο
πρέπει να είναι έστω και λίγο ανοιχτό, ώστε να
ανανεώνεται ο αέρας.
• Οι απότομες αλλαγές της ταχύτητας πυροδοτούν
την εμφάνιση δυσάρεστων συμπτωμάτων. Ακόμη,
οι διαδρομές με στροφές απαιτούν πολύ προσεκτική οδήγηση, αλλά και περισσότερες στάσεις.
• Ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο, οι στάσεις είναι
αναγκαίες πριν καν εμφανιστούν τα συμπτώματα.
• Στο καράβι προτιμήστε το κατάστρωμα από τους
εσωτερικούς χώρους.
• Στο αεροπλάνο ζητήστε θέση κοντά στο παράθυρο και παρακινείτε το παιδί να ατενίζει µακριά
τον ορίζοντα.
• Κρατήστε την ψυχραιμία σας και μη μεταδίδετε
την αγωνία σας στο παιδί.
• Στα φαρμακεία διατίθενται φαρμακευτικά σκευάσματα και εναλλακτικά μέσα πρόληψης της ναυτίας, όπως ειδικά περιβραχιόνια. Συμβουλευτείτε
τον παιδίατρό σας.
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Πρησμένα πόδια
με κάψιμο και πόνο:

Πώς να προστατεύσετε
τις φλέβες σας
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΆΓΓΕΛΟ ΔΗΜΑΚΆΚΟ*

Πόδια κουρασμένα, πρησμένα, με αίσθημα βάρους,
καψίματος και πόνο! Είναι σημαντικό να κατανοήσετε αυτά
τα ενοχλητικά συμπτώματα, τα οποία δεν είναι αθώα!

Τι μπορείτε να κάνετε
Η συντηρητική αντιμετώπιση της ΧΦΑ περιλαμβάνει:
• Γενικές οδηγίες, όπως απώλεια βάρους, αποφυγή
ορθοστασίας και καθιστικής ζωής, σύσταση για βάδισμα και κολύμπι, χρήση ανατομικών υποδημάτων κ.ά.
• Ειδικές ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης,
• Φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει φυτικά σκευάσματα, όπως οι Ρουτοσίδες οι Κουμαρίνες, οι Σαπωνίνες, οι Ανθοκυανίνες, οι Προκυανιδίνες και τα Φλαβονοειδή.

Eίναι τα πόδια σας έτοιµα για το καλοκαίρι;

Τι είναι Φλεβική Ανεπάρκεια
Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (ΧΦΑ) είναι μία αλληλουχία
αλλοιώσεων που συμβαίνουν στα κάτω άκρα, όταν οι
φλέβες δεν επαναφέρουν σωστά το αίμα στην καρδιά.

• Σηκωθείτε στις μύτες των ποδιών, ανασηκώνοντας
τις φτέρνες σας όσο το δυνατόν πιο ψηλά.
• Μείνετε σε αυτή τη στάση για 5 δευτερόλεπτα και στη
συνέχεια χαλαρώστε.
• Επαναλάβετε 10 φορές.

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα και τα στάδια
της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας
Τα κυριότερα συμπτώματα που νιώθει ο ασθενής στα
πόδια του είναι το αίσθημα καψίματος, πόνος, αίσθημα
τάσης και βάρους, καθώς επίσης και κράμπες. Το πρώτο
στάδιο περιλαμβάνει την εμφάνιση ευρυαγγειών (μικρά
κόκκινα φλεβικά σχήματα), το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την εμφάνιση κιρσών, το τρίτο στάδιο την εμφάνιση
οιδήματος (πρησμένα πόδια), ενώ στα επόμενα στάδια
αρχίζουν οι πιο σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις, με μια
χαρακτηριστική μελάχρωση του δέρματος, και προχωρούν σε πιο σοβαρές αλλοιώσεις, όπως τα έλκη.
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Πρησµγέανολοι ι
αστρά

Χρήσιμες συμβουλές
Ενσωματώστε την παρακάτω απλή άσκηση στην
καθημερινή εργασιακή ρουτίνα σας:
• Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια σας παράλληλα.

ΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

Ποιοι είναι οι παράγοντες προδιάθεσης
Οι κύριοι παράγοντες προδιάθεσης είναι:
Γενετικoί παράγοντες: π.χ. αριθμός βαλβίδων στα φλεβικά αγγεία.
Ηλικία: η ΦΑ αυξάνεται, με την ηλικία, στους άνδρες
και τις γυναίκες.
Για τις γυναίκες: π.χ. εγκυμοσύνη, αριθμός τοκετών,
χρήση αντισυλληπτικών κ.λπ.
Δευτερεύοντες παράγοντες προδιάθεσης θεωρούνται
η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης, μεγάλα διαστήματα σε όρθια ή καθιστή στάση, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ατυχήματα, εγχειρήσεις, παθήσεις
των αρθρώσεων, η δυσκοιλιότητα και η κακή διατροφή.

Kιρσοί

Βαριά και
κουρασµένα
πόδια

• Aesculaforce gel
• Aesculaforce forte
tabs

Για να ενισχύσετε την υγεία των ποδιών σας,
βεβαιωθείτε ότι...
• Κρατάτε τα πόδια, τους αστραγάλους και τα πέλματά
σας σε κίνηση όσο το δυνατόν περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας.
• Πλύνετε τα πόδια σας κάτω από ένα δυνατό ρεύμα
κρύου νερού στο μπάνιο ή το ντους, τρίβοντας από
τους αστραγάλους προς τα επάνω.
• Ξεκουραστείτε με τα πόδια σας σηκωμένα για τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε μέρα.

1

Από φρέσκο Aesculus hippocastanum (ιπποκαστανιά).
Η λήψη ιπποκαστανιάς αυξάνει
τη δύναµη και τον τόνο των
φλεβών. Οι στυπτικές ταννίνες
της ιπποκαστανιάς, οι φυτικές
χρωστικές και οι σαπωνίνες της
συνδυάζονται για την τόνωση
και ενίσχυση των φλεβικών
τοιχωµάτων, µειώνοντας
τη διαπερατότητά τους.

Για να φροντίσετε τις φλέβες των ποδιών σας
• Αποφύγετε την ορθοστασία και την καθιστική ζωή.
• Προσπαθήστε να μην εκτίθεστε σε υπερβολική ζέστη
(οι φλέβες διευρύνονται, κάνοντας το αίμα να συγκεντρωθεί στα πόδια και να πρήζονται).
• Προσπαθήστε να μη φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια ή παπούτσια με άκαμπτες σόλες, που μπορεί να
σταματήσουν την αποτελεσματική λειτουργία μυϊκής
άντλησης.
• Η παχυσαρκία είναι κακή για τις φλέβες σας. Προσπαθήστε να χάσετε τα παραπάνω κιλά.

2
*Dr Ευάγγελος Δημακάκος, Παθολόγος - Αγγειολόγος

Τ: 210 9408880, F: 213 0234428
www.healthcode.gr • www.avogel.gr
info@healthcode.gr

υγεία από τη φύση

ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΖΆΡΔΑ

Η έκθεση στον ήλιο, η θερμότητα
και το ερ-κοντίσιον αφυδατώνουν
την επιδερμίδα, επηρεάζοντας την
εμφάνισή της. Μάθετε πώς θα τη
διατηρήσετε υγιή και ενυδατωμένη.

24

Χωρίς φαγητό μπορούμε να αντέξουμε έως 7 εβδομάδες, χωρίς νερό όμως δεν θα μπορούσαμε να
ζήσουμε πάνω από λίγες ημέρες. Είναι ίσως το
μοναδικό στοιχείο που δεν μας δίνει θερμίδες, αλλά
μας χαρίζει όλα τα οφέλη του. Το νερό συμμετέχει
σε όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως στην πέψη και τη μεταφορά θρεπτι-

ΤΗΣ

ΟΡ

Σ

ΟΜ

Ενυδάτωση
μέσα-έξω!

ΤΑ

ΦΙΑ

Πόσο νερό να πίνω;
Αν και το σώμα μας παράγει καθημερινά νερό από
την «καύση» των τροφών, η ποσότητα αυτή δεν
επαρκεί για τις ανάγκες του, πράγμα που σημαίνει
ότι η επιπλέον πρόσληψή του μέσω της διατροφής
είναι απαραίτητη. Καθώς μάλιστα το σώμα μας δεν
μπορεί να αποθηκεύσει το νερό που προσλαμβάνει,
η αναπλήρωση του νερού πρέπει να γίνεται καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι γενικές συστάσεις
αναφέρουν ότι 1,5 λίτρο είναι η ποσότητα που πρέπει να καταναλώνει κανείς ημερησίως, όμως στην
πραγματικότητα κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες – ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη σωματική του δραστηριότητα και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες στις οποίες ζει.
Ο κανόνας λέει ότι η πρόσληψη νερού πρέπει
να κυμαίνεται στο 1 ml ανά θερμίδα ενεργειακής
κατανάλωσης για άτομα που ζουν σε περιβάλλοντα
με κανονική θερμοκρασία. Για παράδειγμα, ένας

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

36
30
ΑΚΜΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Οι λύσεις.
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ΜΑΛΛΙΑ
Τι κάνει το κάθε
συστατικό
των σαμπουάν;

34

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ
Ό,τι πρέπει
να ξέρουμε.

38
ΤΑΣΕΙΣ
Μακιγιάζ / μαλλιά
Καλοκαίρι 2019.

40
SHOPPING
Για εμάς και τα
αγαπημένα μας
πρόσωπα.

κών συστατικών στα κύτταρα, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος και βοηθά την επιδερμίδα να
διατηρεί την ελαστικότητα και την απαλότητά της.
Μάλιστα, η επαρκής ενυδάτωση της επιδερμίδας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξασφαλίζει
την ομοιομορφία του μαυρίσματος, καθώς και τη
λάμψη, την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά της.
Πιο συγκεκριμένα, η ενυδάτωση βοηθά την επιδερμίδα να «κλειδώσει» την υγρασία στα κύτταρά της
και να προστατευθεί από την αφυδάτωση, αλλά και
από άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως το
καυσαέριο. Με άλλα λόγια, η ενυδάτωση αποτελεί
το Νο 1 μυστικό για την καλή υγεία, αλλά και για τη
λαμπερή και νεανική επιδερμίδα.

άνδρας που καταναλώνει 3.000 Kcal πρέπει να
λαμβάνει 3 λίτρα υγρά. Για κάποιον που αθλείται,
όμως, η ποσότητα νερού πρέπει να τροποποιηθεί,
ανάλογα με το άθλημα και τις συνθήκες. Σε κάθε
περίπτωση, μην περιμένετε να διψάσετε, καθώς η
δίψα είναι ένδειξη ήπιας αφυδάτωσης!
Εκτός από το νερό, που είναι το ιδανικό ποτό,
ενυδάτωση προσφέρουν και οι χυμοί φρούτων, το
γάλα, ακόμη και τα αναψυκτικά.

Η σωστή διατροφή
Τα δηµητριακά, οι ξηροί καρποί, οι φρυγανιές, τα
κριτσίνια και κάποια γλυκά περιέχουν µικρή ποσότητα νερού, που δεν ξεπερνά το 10%. Αντίθετα,
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στα χόρτα το ποσοστό νερού ξεπερνά το 85%,
στα φρούτα κυµαίνεται στο 80%, στα ψάρια στο
65-80% και στο κρέας στο 70-75%.

δέρματος, ενώ η λήψη της είναι δυνατόν να επηρεάσει την εμφάνισή του! Ειδικότερα, τα χαμηλά
επίπεδα βιταμίνης D3 έχουν συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα υγρασίας στο δέρμα.

Συμπληρώματα διατροφής

Έλαιο νυχτολούλουδου (Evening Primrose Oil)
Τα Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα (ΑΛΟ) διαδραματίζουν κύριο ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας
της επιδερμίδας. Ωστόσο, ο οργανισμός μας δεν
τα παράγει φυσικά και λαμβάνονται μόνο μέσω
της διατροφής και συμπληρωμάτων. Τα ΑΛΟ περιλαμβάνουν τα ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα,
τα οποία υπάρχουν σε αφθονία στο έλαιο του
νυχτολούλουδου, που εξασφαλίζει μια υγιή και
ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Αυτά είναι όσα χρειάζεται η επιδερμίδα για να
παραμείνει ενυδατωμένη:
Βιταμίνη E
Η βιταμίνη E βρίσκεται σε πολλά προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, καθώς προάγει την
επούλωση των πληγών και χρησιμοποιείται και
ως συμπλήρωμα, αλλά και ως συστατικό σε ένα
τοπικό προϊόν. Όταν λαμβάνεται από το στόμα, οι
ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητές της προστα-

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
τεύουν την επιδερμίδα από περαιτέρω βλάβες.
Επιπλέον, ενεργεί ως αντιφλεγμονώδες, για να
απαλύνει την ερυθρότητα και τη φαγούρα που
προκαλούνται με την αφυδάτωση του δέρματος.
Όταν χρησιμοποιείται τοπικά ως έλαιο, αποτρέπει την απώλεια υγρασίας από την επιδερμίδα.
Ιχθυέλαιο
Ένας τρόπος με τον οποίο το σώμα μας μας λέει
ότι παρουσιάζουμε έλλειψη σε ωμέγα-3 λιπαρά
οξέα είναι η ξηροδερμία με φαγούρα. Τα ωμέγα-3
λιπαρά οξέα είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την πρόληψη των φλεγμονών. Ο λιναρόσπορος και τα
ψάρια είναι δύο τρόποι να τα λαμβάνετε μέσω της
διατροφής, ενώ μπορείτε να δοκιμάσετε επίσης
ένα συμπλήρωμα ιχθυελαίου.
Λουτεΐνη και ζεαξανθίνη
Αυτά τα κίτρινα καροτενοειδή είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά που δεν παράγονται στο σώμα. Έτσι,
πρέπει να τα λαμβάνουμε μέσω της διατροφής
(βρίσκονται στο σπανάκι, την κόκκινη πιπεριά, τα
μπιζέλια, τη λαχανίδα, το μπρόκολο και το σέλινο)
ή συμπληρωμάτων. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε
ότι η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη μπορούν να αυξήσουν την ποσότητα της υγρασίας στο δέρμα,
εμποδίζοντας την αφυδάτωσή του.
Βιταμίνη D
Η βιταμίνη D μπορεί να απορροφηθεί μέσω του

26 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Άποτελεσματική αντηλιακή πολυπροστασία της επιδερμίδας

Ενυδατική
μάσκα
προσώπου
To θυμαρίσιο
μέλι ρυθμίζει τα
επίπεδα υγρασίας
της επιδερμίδας
και βελτιώνει την
ελαστικότητά της,
ενώ το πλούσιο σε
βιταμίνες A, B, C
και E αβοκάντο
την ενυδατώνει και
την αναδομεί.
• 1 αβοκάντο
• Χυμός από 1/2 λεμόνι
• 2 κ.σ. θυμαρίσιο μέλι
• Ανθόνερο
Ανακατέψτε τον χυμό
λεμονιού και το μέλι,
μέχρι να γίνουν μια
ομοιόμορφη μάζα,
και μετά προσθέστε
το πολτοποιημένο
αβοκάντο. Απλώστε τη
μάσκα στο πρόσωπο
και αφήστε τη να
δράσει για 20 λεπτά.
Ξεπλύνετε με ζεστό
νερό. Περάστε το
πρόσωπο με έναν
δίσκο ντεμακιγιάζ
με το ανθόνερο.

Ψευδάργυρος
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές λοσιόν και κρέμες που
βοηθούν στη θεραπεία της ακμής και των εξανθημάτων περιέχουν ψευδάργυρο, καθώς εμπλέκεται στη μετατροπή των Απαραίτητων Λιπαρών
Οξέων σε αντιφλεγμονώδεις προσταγλανδίνες και
την παραγωγή υγιών κυττάρων του δέρματος.
Επιπλέον, υποστηρίζει τα ένζυμα που ενισχύουν
το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλουν στην
πρόληψη παθολογικών καταστάσεων του δέρματος, όπως το έκζεμα και η ξηροδερμία.
Προβιοτικά
Πολλές φορές οι παθολογικές καταστάσεις του
δέρματος οφείλονται σε κάποια φλεγμονή. Δεδομένου ότι οι φλεγμονές προέρχονται από το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο έχει άμεση εξάρτηση από την πεπτική μας οδό, είναι απαραίτητη
η εξασφάλιση της υγιούς πέψης. Με λίγα λόγια,
ό,τι είναι καλό για το έντερο είναι καλό και για
το δέρμα. Και το έντερό μας το προστατεύουν
τα προβιοτικά.
Ασταξανθίνη
Αυτή η φυσική χρωστική έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και καθυστερεί τα σημάδια γήρανσης, ενώ μελέτες υποστηρίζουν ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην εμπόδιση της απώλειας νερού
από το δέρμα.

Η υγεία του δέρματος στον ήλιο
ΝΕΑ

Προστασία x3
• Φωτοσταθερά και ασφαλή αντηλιακά φίλτρα για
υψηλή προστασία έναντι της UVA & UVB ακτινοβολίας
• Εκχύλισμα Porphyra Umbilicalis κατά της φωτογήρανσης
• Βιταμίνη Ε και Άσταξανθίνη για αντιοξειδωτική προστασία
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ.
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. ΧΩΡΙΣ PARABENS.

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

CastaliaLaboratoires

castalia_laboratoires

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ηλεκτρολύτες
Βρίσκονται στα υγρά του οργανισμού και φέρουν ηλεκτρικό φορτίο. Η διατήρηση της ισορροπίας τους είναι
σηµαντική, καθώς ρυθμίζουν την κατανοµή του νερού
στο σώµα, επηρεάζουν το pH του αίµατος και συμβάλλουν στη νευροµυϊκή διέγερση. Όταν κάνει πολλή
ζέστη ή μετά από έντονη σωματική άσκηση, μέσω
της έντονης εφίδρωσης το σώμα αποβάλλει μεγάλη
ποσότητα νερού που εμπεριέχει ηλεκτρολύτες. Χρειάζεται αναπλήρωσή τους είτε μέσω κάποιων ενεργειακών ποτών είτε μέσω των κατάλληλων τροφών.
Ηλεκτρολύτες θα βρείτε στα φαρμακεία, σε αναβράζουσες ταμπλέτες. Συνήθως τα συμπληρώματα ηλεκτρολυτών περιέχουν και βιταμίνες, όπως βιταμίνη C
(ενισχύει άμεσα τον αφυδατωμένο οργανισμό και τροφοδοτεί τον σχηματισμό κολλαγόνου για τους καταπονημένους χόνδρους ενός αθλητή), βιταμίνες του συμπλέγματος Β (μειώνουν το αίσθημα κόπωσης και παρέχουν
ενέργεια), αλλά και βιταμίνη Ε (ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, αντιμετωπίζει την ταλαιπωρία των μυών).

28 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Μάσκα
σώματος για
μετά τον ήλιο
Θα νιώσετε άμεσα τη
δροσιά του γιαουρτιού,
ενώ το καρότο θα
προστατεύσει την
επιδερμίδα από
ερεθισμούς και
πανάδες.
• 1 κεσεδάκι γιαούρτι
• 1 κ.σ. μέλι
• 1 καρότο λιωμένο
στο μπλέντερ
Αναμείξτε όλα τα
υλικά σε ένα μπολ και
απλώστε τη μάσκα
στην επιδερμίδα.
Αφήστε να δράσει για
10 λεπτά και ξεπλύντε
με χλιαρό νερό.

Τα προϊόντα περιποίησης
Εκτός από τη διατροφή, υπάρχουν προϊόντα περιποίησης που διατηρούν την επιδερμίδα ενυδατωμένη. Αυτές είναι μερικές συμβουλές:
• Ακόμη κι αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, φρο-

ντίστε για την ενυδάτωσή της, γιατί ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι υπαρκτός. Μάλιστα,
αν έχετε ξηρή επιδερμίδα και τη δείτε λιπαρή,
αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα ενισχύει την
παραγωγή σμήγματος, για να προστατευθεί
από την αφυδάτωση που βιώνει.
• Χρησιμοποιείτε ενυδατικά προϊόντα, κατά προτίμηση σε μορφή τζελ, και μη φαγεσωρογόνα
(oil-free), που δεν φράζουν τους πόρους.
• Τα πόδια σας υπόκεινται στη μεγαλύτερη
ταλαιπωρία, μην τα ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε
πιο πλούσια κρέμα στα πέλματα, αλλά μην την
εφαρμόζετε ανάμεσα στα δάχτυλα.
• Μια μάσκα νυκτός μπορεί να κάνει θαύματα.

Ακμή ενηλίκων
ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
C

M

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΔΑ

Στην αρχή της εφηβείας, η ακμή έμοιαζε
ο μόνος δρόμος προς την ενηλικίωση.
Τι συμβαίνει όμως όταν επιμένει,
πρωτοεμφανίζεται ή επανεμφανίζεται
στην ενήλικη ζωή μας;
Εκεί που νομίζατε ότι έχετε γλιτώσει ή έχετε απαλλαγεί οριστικά από το πρόβλημα της ακμής, κοιτάζεστε στον καθρέφτη και συνειδητοποιείτε ότι αυτά
τα μεμονωμένα σπυράκια που εμφανίζονται μια στο
τόσο πολλαπλασιάζονται. Η ακμή ενηλίκων ταλαιπωρεί όλο και πιο συχνά την ηλικιακή ομάδα των 25-40
ετών, σε ποσοστό που αγγίζει το 40%, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει την εμφάνισή της και μετά την ηλικία των 40 ετών. Μερικοί από τους παράγοντες που
αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες για την εμφάνιση της εν λόγω ακμής είναι το οικογενειακό ιστορικό, οι ορμονικές αλλαγές, η ελλιπής κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών και το έντονο στρες, αλλά
είναι πιθανό να οφείλεται και σε κάποιο παράσιτο.
Σε αντίθεση με την εφηβική, η οποία συνήθως κάνει
τον κύκλο της και υποχωρεί, η ακμή ενηλίκων διαρκεί πολλά χρόνια, με περιόδους έξαρσης και ύφεσης.
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Οι διαφορές μεταξύ των δύο μορφών ακμής αφορούν συνήθως την περιοχή και τον τύπο της βλάβης. Στους εφήβους, η ακμή κάνει την εμφάνισή της
συχνότερα στο μέτωπο και τα ζυγωματικά, ενώ στους
ενήλικες οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως στο πιγούνι,
τη γραμμή του σαγονιού, δηλαδή στο κάτω μισό του
προσώπου, και τον λαιμό. Επιπλέον, οι έφηβοι εμφανίζουν κυρίως μαύρα στίγματα (ανοιχτοί φαγέσωρες),
λευκές κύστεις και κόκκινα ερεθισμένα σπυράκια,
ενώ στους ενήλικες η ακμή εκδηλώνεται με κόκκινες
ερεθισμένες, βαθύτερες βλάβες, ποικίλου μεγέθους,
που μπορεί να είναι και επώδυνες. Τα μαύρα ή λευκά
στίγματα (ανοιχτοί – κλειστοί φαγέσωρες) εμφανίζονται λιγότερο συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι κυριότεροι τύποι ακμής

Η ακμή ενηλίκων,
σε αντίθεση με
την εφηβική, η
οποία συνήθως
κάνει τον
κύκλο της και
υποχωρεί, διαρκεί
πολλά χρόνια,
με περιόδους
έξαρσης και
ύφεσης.

Φαγεσωρική: Είναι η πιο ήπια μορφή ακμής, κατά
την οποία δεν εκδηλώνεται φλεγμονή στην επιδερμίδα. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία φαγεσώρων, οι οποίοι μπορεί να είτε «ανοικτοί» (μαύρα
κεράτινα στίγματα, που αποτελούνται από σμήγμα,
κερατίνη, τμήμα τριχών και υπολείμματα σμηγματογόνων αδένων) είτε «κλειστοί» (μικρά λευκά
κεράτινα στίγματα).
Βλατιδοφλυκταινώδης: Eκδηλώνεται με την εμφάνιση βλατίδων (στίγματα με έντονο κόκκινο χρώμα) ή
φλυκταινών (κόκκινα σπυράκια που συνήθως περιέχουν πύον). Πρόκειται για μέτρια μορφή ακμής,
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της δράση, μειώνει το μέγεθός του και ρυθμίζει την
παραγωγή σμήγματος, ενώ παράλληλα εξουδετερώνει τα βακτήρια, αποστειρώνοντας τους πόρους και
επιφέροντας σημαντική βελτίωση στις φλεγμονώδεις
βλάβες της ακμής. Έτσι, ενεργοποιείται η παραγωγή
νέου κολλαγόνου και οι ουλές επουλώνονται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Συχνά τα αποτελέσματα
είναι ορατά από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, ενώ
το προτεινόμενο πλάνο θεραπειών καθορίζεται από
τον δερματολόγο, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες
της επιδερμίδας.
Θεραπεία με peeling: Αποτελεί έναν πιο ήπιο και
αγνό τρόπο να αντιμετωπίσετε την ακμή στο ιατρείο
του δερματολόγου σας. Ακολουθώντας αυστηρό
πρωτόκολλο θεραπείας, ο δερματολόγος δημιουργεί ένα εξατομικευμένο χημικό peeling, ανάλογα με
τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Στόχος του είναι η

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
κατά την οποία αναπτύσσεται μια μικρή φλεγμονή
στην επιδερμίδα, γεγονός που υποδηλώνει έξαρση
της μόλυνσης.
Βλατιδοοζώδης: Η φλεγμονή είναι μεγαλύτερη και,
εκτός από το πρόσωπο, επεκτείνεται στην πλάτη και
σε άλλα σημεία του σώματος. Συχνά αναπτύσσονται
περισσότερες βλατίδες και οζίδια, δηλαδή σπυράκια κάτω από το δέρμα με όγκο που συνήθως προκαλούν πόνο. Aν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, είναι
πιθανό να εξελιχθεί σε κυστική.
Κυστική: Πρόκειται για την πιο βαριά και επώδυνη
μορφή ακμής. Οφείλεται κυρίως σε ένα μικρόβιο, το
προπιονοβακτηρίδιο της ακμής, και αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, αφήνει σημάδια. Κάνει την εμφάνισή
της με τη μορφή κύστεων, οι οποίες είναι σπυράκια μεγαλύτερων διαστάσεων σε σχέση με τα οζίδια και εντοπίζονται κυρίως στο πρόσωπο (συνήθως στο μέτωπο και γύρω από το στόμα), τη ράχη
και το στήθος.
Κάθε τύπος ακμής απαιτεί και διαφορετική αντιμετώπιση. Σημαντικό είναι η θεραπεία να είναι έγκαιρη,
έτσι ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός ουλών. Επισκεφθείτε τον δερματολόγο σας, προκειμένου να
δημιουργήσει τη δική σας, εξατομικευμένη θεραπεία
όσο πιο άμεσα γίνεται.

Στο ιατρείο
Θεραπεία με laser: Η χρήση laser αντιμετωπίζει δραστικά το πρόβλημα, καθώς η δέσμη φωτός
διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος και
στοχεύει τον σμηγματογόνο αδένα. Με τη θερμική

Τι κάνουμε με
το μακιγιάζ;
Πλέον υπάρχουν πολλές
επιλογές για το μακιγιάζ
της λιπαρής επιδερμίδας και της επιδερμίδας
με τάση ακμής. Μεϊκάπ,
concealers, πούδρες
και μολύβια με βάση το
νερό, χωρίς άρωμα και
συντηρητικά, και με απαλές και ανάλαφρες υφές,
αποτρέπουν τη δημιουργία μαύρων στιγμάτων,
διορθώνουν τις χρωματικές ανομοιομορφίες και καλύπτουν πλήρως σημάδια και ουλές,
χωρίς να επιβαρύνουν
τη λιπαρή επιδερμίδα
με τάση για ακμή.

εξάλειψη της ακμής στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,
αποφεύγοντας τη φαρμακευτική αγωγή, που κάποιες
φορές μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες στον
οργανισμό.
Βαθύς ιατρικός καθαρισμός: Επιτυγχάνεται με τη
μηχανική διάνοιξη και αποσυμφόρηση των διαφόρων
βλαβών (φαγεσώρων, φλυκταινιδίων, κύστεων) με
άσηπτες συνθήκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
μάλιστα, επιμελείς ιατρικοί καθαρισμοί ανά καθορισμένα διαστήματα, σε συνδυασμό με την τοπική
φαρμακευτική αγωγή, αναστέλλουν την εμφάνιση
νέων βλαβών και καταπολεμούν σε μεγάλο βαθμό
την όψιμη ακμή.
Μικροδερμοαπόξεση με διαμάντι: Απελευθερώνει
ανώδυνα, χωρίς ερεθισμούς ή τραύματα, τους αποφραγμένους εκφορητικούς σμηγματογόνους πόρους,
με τα ευεργετικά αποτελέσματά της να είναι άμεσα
από την πρώτη κιόλας συνεδρία.

ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ

Στο φαρμακείο
Στα φαρμακεία υπάρχει μεγάλη ποικιλία από δερματολογικά προϊόντα για την ευαίσθητη, λιπαρή επιδερμίδα με τάση για ακμή, καθώς και για την επιδερμίδα
που έχει περάσει ακμή και εμφανίζει περιστασιακά
σπυράκια. Έχοντας φυσικά υποστεί δερματολογικό
έλεγχο, είναι ικανά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την περιστασιακή ακμή ενηλίκων. Για να πετύχετε
το μέγιστο αποτέλεσμα, ίσως χρειαστεί να συνεχίσετε τη θεραπεία έως και 12 εβδομάδες, ακόμη και
αν δεν βλέπετε από την αρχή αποτέλεσμα.
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Η ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΦΑΙΝΟΛΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 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 Δύσης. Εξατομικευμένες ιεροτελεστίες σε μόλις 4 βήματα, για
καθαρισμό, προετοιμασία, ενεργοποίηση και διόρθωση της επιδερμίδας.

συστατικά
φυσικής
προέλευσης(1)

parabens, φαινοξυαιθανόλη,
ορυκτά έλαια, σιλικόνη(2),
συστατικά ζωικής προέλευσης(3)

> ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΦΑΙΝΟΛΕΣ(4)
> ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
> ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
> ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ
(1)Μέσος όρος στο σύνολο των συνθέσεων Jowaé. (2)Πτητική. (3)Εκτός από τα μελισσοκομικά προϊόντα.
(4) Έχει κατατεθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το συστατικό Sempervivum Tectorum (Φωτοφαινόλες).

Μία μάρκα η οποία παράγεται στα Εργαστήρια του Ομίλου Ales Groupe στη Γαλλία.
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Τα κατάλληλα
συστατικά
ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ξέρουμε πραγματικά τη δράση
κάθε συστατικού που αναγράφεται
στην ετικέτα των σαμπουάν;
Τα σαμπουάν αποτελούνται κατά 70% από
νερό και το υπόλοιπο 30% από καθαριστικούς
παράγοντες, συντηρητικά, σταθεροποιητές του
pH (π.χ. κιτρικό οξύ), μαλακτικούς παράγοντες
(π.χ. πανθενόλη, βιταμίνη Ε, τοκοφερόλη, γλυκερίνη)
και φυτικά εκχυλίσματα (χαμομήλι, αλόη, βρόμη).
Εντοπίστε τα πιο κατάλληλα για εσάς συστατικά:
Αβυσσινία: Με εξαιρετικά ελαφριά, μη λιπαρή υφή,
ενυδατώνει και θρέφει τα μαλλιά.
Αγριοτριανταφυλλιά: Προσφέρει λάμψη και
περιποίηση σε ξηρά και σγουρά μαλλιά.

Καφεΐνη: Αναζωογονεί τις ρίζες και
ενισχύει την ανάπτυξη των μαλλιών.
Κολλαγόνο: Περιβάλλει τα μαλλιά με μια
προστατευτική μεμβράνη, ενώ τους δίνει
γυαλάδα.
Πρωτεΐνες λούπινου: Ενισχύουν τα αδύναμα
μαλλιά, για να δείχνουν πιο υγιή.
Μακαντέμια: Αποκαθιστά τα εύθραυστα
και κατεστραμμένα μαλλιά.
Υδρολυμένο μετάξι: Δίνει λάμψη.
Πανθενόλη: Δεσμεύει την υγρασία και
βελτιώνει την όψη των μαλλιών.
Plukenetia Volubilis:
Προλαμβάνει το σπάσιμο και
την ψαλίδα, προστατεύει από το
πιστολάκι.
Πρόπολη: Αντιμετωπίζει την
πιτυρίδα, ενώ προλαμβάνει την
επανεμφάνισή της.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
Αλόη: Προσφέρει εντατική και σε βάθος ενυδάτωση,
αποκαθιστώντας τα επίπεδα υγρασίας στο εσωτερικό
της τρίχας. Αφήνει τα μαλλιά απαλά και ανάλαφρα.
Γλυκό αμύγδαλο: Φροντίζει εντατικά τα πολύ
ταλαιπωρημένα λεπτά μαλλιά.
Αrgan: Ενυδατώνει, αναδομεί και προστατεύει τα
μαλλιά που ταλαιπωρούνται από το χλώριο, τις χημικές
βαφές και προϊόντα styling.
Βερικοκέλαιο: Με πολλά ακόρεστα λιπαρά οξέα,
περιποιείται τα ξηρά και καταπονημένα μαλλιά, ενώ
βελτιώνει την υφή των σγουρών και ατίθασων.
Γλυκερόλη: Ενυδατώνει βαθιά τα ξηρά μαλλιά και
έχει αντιστατική δράση.
Γοργογιάννη: Είδος φασκόμηλου, που διεγείρει την
ανάπτυξη των μαλλιών, διατηρώντας τα λαμπερά και
δυνατά.
Ελαιόλαδο: Εμπλουτίζει τα μαλλιά με πολύτιμα λιπίδια,
ενώ τα αφήνει ανάλαφρα και διευκολύνει το χτένισμα.
Καρνιτίνη: Προστατεύει από την απώλεια μαλλιών.
Κεραμίδιο: Επανορθώνει το σπάσιμο.
Κερατίνη: Επανορθώνει τα κενά στα περιτρίχια και
προλαμβάνει το σπάσιμο.

34 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Συνένζυμο Q 10: Ενισχύει την παραγωγή
κερατίνης και διατηρεί τα περιτρίχια
υγιή και λαμπερά.
Σησαμέλαιο: Φροντίζει τα ευαίσθητα,
λεπτά μαλλιά και το ερεθισμένο τριχωτό
της κεφαλής.
Πρωτεΐνες σιταριού: Κάνουν τα
μαλλιά πιο λαμπερά, δυναμώνουν
τα κατεστραμμένα μαλλιά.
Shea Butter: Φροντίζει τα ατίθασα
και ταλαιπωρημένα μαλλιά.
Τζίνσενγκ: Αναδομεί και επανορθώνει,
προλαμβάνει το σπάσιμο και την ψαλίδα.
Τσουκνίδα: Περιποιείται και εξισορροπεί
τα μαλλιά με λιπαρή ρίζα.
Χαμομήλι: Προστατεύει το ξανθό χρώμα,
καταπραΰνει το ερεθισμένο τριχωτό της κεφαλής.
Χοχόμπα: Κάνει τα μαλλιά πιο απαλά και
ευκολοχτένιστα, ενώ επανορθώνει την ψαλίδα.
Πυριθειόνη ψευδαργύρου: Δρα κατά της πιτυρίδας.
Υαλουρονικό οξύ: Συγκρατεί έως και 1.000 φορές
το βάρος του σε υγρασία. Αφήνει τα μαλλιά υγιή.
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«αδύναμο», το μανδελικό και βέβαια το πιο δραστικό
οξύ, το γλυκολικό, που προέρχεται από τη ζάχαρη.
Δρα βαθύτερα από όλα τα άλλα και πετυχαίνει την
πολυπόθητη λάμψη.
ΒΗΑ ή β-υδροξυοξέα: Είναι λιποδιαλυτά και ενδείκνυνται για λιπαρές με τάση ακμής επιδερμίδες. Τα ΒΗΑ
προσφέρουν ήπια προστασία από τις ακτίνες του ήλιου.
Πιο γνωστό ΒΗΑ είναι το σαλικυλικό οξύ, που δρα
μέσα στους πόρους και είναι κατάλληλο για επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Ακόμη πιο αποτελεσματικό είναι
σε προϊόντα που συνδυάζουν και κάποια ήπια ΑΗΑ.
Αν κάνετε χημική απολέπιση μόνες στο σπίτι, μία
φορά την εβδομάδα αρκεί.

Νέο δέρμα
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Αν γίνει σωστά, η
απολέπιση βοηθά το
σώμα να απομακρύνει
τα νεκρά κύτταρα,
αποκαλύπτοντας μια
πιο υγιή επιδερμίδα.

Προσοχή στο αντηλιακό
Τα AHA αυξάνουν την ευαισθησία της επιδερμίδας
στον ήλιο, οπότε μην κάνετε απολέπιση ακριβώς πριν
από τις διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να
κάνετε χημική απολέπιση όλο το καλοκαίρι, σημαίνει
απλώς ότι πρέπει να βάζετε ευλαβικά αντηλιακό και
να το ανανεώνετε συχνά.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας, ώστε να απομακρυνθούν εύκολα. Eίναι ηπιότερη από τη μηχανική,
όμως όλα εξαρτώνται από τα ενεργά συστατικά που
χρησιμοποιούνται.

Από την άλλη, η υπερβολική απολέπιση, που καμιά
φορά γίνεται στο σπίτι, μπορεί να τραυματίσει την
επιδερμίδα, να την ερεθίσει και να προκαλέσει εξανθήματα. Ποια είναι λοιπόν τα κατάλληλα προϊόντα
και μέθοδοι;
Τα κύτταρα απομακρύνονται από μόνα τους,
αλλά χρειάζονται βοήθεια
Η απολέπιση αφορά 15-20 στιβάδες νεκρών κυττάρων στα εξωτερικά στρώματα της επιδερμίδας, την
κεράτινη στιβάδα. Η φυσική διαδικασία της απολέπισης συμβαίνει καθημερινά και ολοκληρώνεται κάθε
περίπου 2 εβδομάδες, όμως μπορεί να επιβραδυνθεί
από διάφορους παράγοντες (ορμονικές διακυμάνσεις,
έκθεση στον ήλιο, έλλειψη βιταμινών και γήρανση), με
αποτέλεσμα η επιδερμίδα να δείχνει θαμπή και τραχιά.
Έτσι, συχνά είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε αυτή τη
διαδικασία. Την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων
μπορούμε να την πετύχουμε είτε με μηχανική (scrub)
είτε με χημική (peeling) απολέπιση.
Η χημική απολέπιση είναι προτιμότερη
Η χημική απολέπιση χρησιμοποιεί ένζυμα φρούτων
ή οξέα για να διαλύσει τους δεσμούς ανάμεσα στα
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Αν είστε αρχάρια, ξεκινήστε με ένζυμα
Η χημική απολέπιση με ένζυμα φρούτων, όπως παπάγια (παπαΐνη), είναι πιο ήπια και κατάλληλη ακόμη και
για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Η χηµική
απολέπιση µε
ένζυµα φρούτων
είναι κατάλληλη
ακόµη και για
ευαίσθητες
επιδερµίδες.

Αν όλα πάνε καλά, περάστε στα
–πιο δραστικά– οξέα
Αν κάνετε χημική απολέπιση για μερικές εβδομάδες
και δεν παρουσιάσετε κανέναν ερεθισμό, μπορείτε να
περάσετε στα υδροξυοξέα, που χωρίζονται σε:
ΑΗΑ ή α-υδροξυοξέα: Είναι υδατοδιαλυτά,
ενδείκνυνται για ξηρές επιδερμίδες και χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιγηραντική
τους δράση. Μετά την εφαρμογή τους πρέπει πάντα να φοράτε αντηλιακό. Πιο γνωστά
ΑΗΑ είναι το γαλακτικό υδροξύ, που προέρχεται από γάλα, και είναι ιδανικό για
λιπαρές, ευαίσθητες επιδερμίδες, το
μηλικό, το κιτρικό, που είναι το πιο

Όχι στους
πλαστικούς
κόκκους
απολέπισης!
Κάποια απολεπιστικά
προϊόντα, αντί
για φυσικούς
κόκκους, περιέχουν
μικροσφαιρίδια από
πλαστικό, συνήθως
πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
και πολυπροπυλένιο
(PP), που είναι πιο
συμφέροντα για
τις εταιρείες. Κατά
τη χρήση αυτών
των προϊόντων,
τα μικροπλαστικά
εισχωρούν από τα
σιφώνια του μπάνιου
στα συστήματα
αποχέτευσης.
Καθώς ξεφεύγουν
από τα συστήματα
επεξεργασίας
νερού και δεν είναι
βιοδιασπώμενα,
καταλήγουν στις
λίμνες, τα ποτάμια,
τους ωκεανούς.
Στη θάλασσα,
εκλαμβάνονται ως
τροφή από τη θαλάσσια
ζωή και περνούν έτσι
στην τροφική αλυσίδα.
Αποφύγετε τα
προϊόντα που
περιέχουν:
Polyethylene (PE),
Polypropylene
(PP), Polyethylene
terephthalate
(PET), Polymethyl
methacrylate (PMMA),
Nylon (PA).

Για άτομα με ιστορικό ερεθισμών από
καθαριστικά προϊόντα και λοσιόν, είναι
προτιμότερη η μηχανική απολέπιση
Οι κόκκοι των απολεπιστικών, τα βουρτσάκια ή και τα
ξυράφια στη νέα τάση που λέγεται «dermaplaning»
ανασηκώνουν και αποκολλούν τα νεκρά κύτταρα
από την επιδερμίδα και τα απομακρύνουν. Η μηχανική απολέπιση θεωρείται πιο επικίνδυνη από τη
χημική, μόνο για τον λόγο ότι εξαρτάται από την
πίεση που βάζουμε οι ίδιοι στα δάχτυλά μας κατά
τη διάρκεια της τριβής ή στο εργαλείο που χρησιμοποιούμε (λούφα, βουρτσάκι), καθώς τείνουμε να
είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας. Οι μικροβλάβες
που προκαλούμε στην επιδερμίδα από την υπερβολική πίεση δεν είναι ευεργετικές, όπως π.χ. συμβαίνει με τα τσιμπήματα της μεσοθεραπείας, που είναι
μικροσκοπικά και γίνονται με έλεγχο. Δεν χρειάζεται
να νιώσουμε την επιδερμίδα μας γρατσουνισμένη,
για να είναι καθαρή.
Τι είναι το dermaplaning;
Είναι το γυναικείο ξύρισμα. Δεν γίνεται βέβαια με τα
ξυραφάκια της αγοράς, αλλά με ξυράφια που φέρουν
καμπύλη. Κυκλοφορεί ότι η Κιμ Καρντάσιαν είναι φαν.

Τα νέα σφουγγάρια από μικροΐνες
Οι σπόγγοι Konjac από τις ρίζες του φυτού κονγιάκ
έρχονται από την Ασία και θεωρούνται ιδανικοί για
την απολέπιση προσώπου και σώματος.
Προτιμήστε προϊόντα scrub με φυσικά
συστατικά
Τα απολεπιστικά προϊόντα με φυσικά συστατικά, όπως
τα θρυμματισμένα κουκούτσια βερίκοκου ή ελιάς, οι
κόκκοι θαλασσινού αλατιού, ορυκτών ή κρυσταλλικής ζάχαρης, ή οι πιο ήπιοι διάφανοι φυτικοί κόκκοι χοχόμπα ή μπαμπού, οι οποίοι παρασκευάζονται
από χημικά επεξεργασμένο υδρογονωμένο έλαιο των
φυτών, είναι μονόδρομος. Το μέγεθος των σωματιδίων εξαρτάται από το αν προορίζονται για χρήση
στο πρόσωπο ή το σώμα.
Μην κάνετε απολέπιση σε ερεθισμένη επιδερμίδα
Ορισμένες δερματικές καταστάσεις επιδεινώνονται
με την απολέπιση. Σε φλεγμονώδεις περιπτώσεις
ακμής ή ροδόχρου ακμής συνιστάται να αποφεύγεται
η απολέπιση, η οποία από μόνη της προκαλεί κάποιο
επίπεδο τραύματος στην επιδερμίδα, οδηγώντας στη
δημιουργία μικρής φλεγμονής.

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 37

2. Hand Art
Ο καμβάς των μανικιουρίστ
μεγαλώνει, καθώς το nail
art ξεφεύγει από τα νύχια
και γίνεται hand art. Mε
έμπνευση από τη δεκαετία
του ’90, τα δάχτυλα
στολίζονται με γκλίτερ, στρας
και παγιέτες, σύμφωνα με
τη Miss Pop, η οποία έχει
δημιουργήσει εικονικά λουκ.
Η τάση, που είναι μάλλον για
πιο ειδικές περιστάσεις, ήδη
αγαπιέται σφόδρα, καθώς
οι γυναίκες που αδυνατούν
να κάνουν περίτεχνα σχέδια
με το βερνίκι νυχιών (η
πλειοψηφία, δηλαδή)
μπορούν εύκολα να
βουτήξουν το χέρι τους σε
ένα μπουκαλάκι αστερόσκονη
ή να κολλήσουν μερικά
κομψά αυτοκόλλητα.

3. Glass Skin
Η λαμπερή επιδερμίδα δεν είναι νέα τάση, όμως το πολυπόθητο glass skin, που ξεκίνησε από
τη Νότια Κορέα, γενέτειρα πολλών καινοτομιών στο skin care, και εξαπλώθηκε σε όλο τον
πλανήτη μέσω Ιnstagram, σημαίνει ότι δεν θέλουμε ιριδισμούς. Το εφέ «γυαλιού» (ή «μελιού»)
σημαίνει «πεντακάθαρη, χωρίς πόρους, λαμπερή» επιδερμίδα, που φαίνεται «παχιά και δροσερή».
Για να έχετε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, ξεκινήστε καθαρίζοντας βαθιά την επιδερμίδα σας με
κάποιο τζελ και στη συνέχεια εφαρμόστε ένα ενυδατικό –και όχι στυπτικό– toner, κάποιο αιθέριο
έλαιο, που «κλειδώνει» την υγρασία, και μια πλούσια ενυδατική κρέμα, κατά προτίμηση
με βιταμίνη C. Προτιμώνται τα προϊόντα μακιγιάζ που δίνουν λάμψη αλλά χωρίς χρώμα.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

Beauty trends

Καλοκαίρι 2019

4. Neon βλέφαρα
Tα βλέφαρα αποκτούν ηλεκτρισμό με χρώματα από φλούο
πράσινο, πορτοκαλί και κυρίως τιρκουάζ, που έχουν κάτι από
τους Mods της δεκαετίας του ’60. Η επιδερμίδα παραμένει
γυαλιστερά διάφανη και τα χείλη άτονα ματ, ενώ συχνά
βάφονται και τα φρύδια σε κάποια έντονη παστέλ
απόχρωση (στις πασαρέλες μάλιστα τα είδαμε σε
διαφορετικές αποχρώσεις το καθένα).

ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Hand art, έντονο κοραλί παντού, σκουλαρίκια
που κλέβουν την παράσταση, stencil νύχια.

1. Στέκες
Από την άνοιξη έχουν επιστρέψει οι στέκες, σε διάφορες μορφές: είτε πλεχτές,
που θυμίζουν αθλητικές κορδέλες, αλά Footloose, είτε στολισμένες με στρας
και πέρλες, σαν άλλες τιάρες, είτε σατέν και πολύ φαρδιές (τα headbands που
αγαπά η Κέιτ Μίντλετον) είτε διπλές ελαστικές, σαν αυτές των μπαλαρίνων.
Το νόημα είναι ότι τα μαλλιά στολίζονται υπερβολικά και έχουμε την υποψία
ότι όλες θέλουν ένα στέμμα, σαν την πριγκίπισσα Μέγκαν Μαρκλ.
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Shopping
list

2

7
5

1

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Το καλοκαίρι έφερε
μοναδικά δώρα
για εμάς και τους
αγαπημένους μας.

8

6
3
4

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

1

CASTALIA,
Helioderm Velvet Mist
SPF50+
Αντηλιακό σπρέι προσώπου
και σώματος, για ενήλικες
και παιδιά 6 μηνών και
άνω, με φωτοσταθερά
αντηλιακά φίλτρα και φυσικό
φωτοπροστατευτικό συστατικό
που δρα αποτελεσματικά,
ακόμα και στις πιο απαιτητικές
επιδερμίδες, προλαμβάνοντας
τη φωτογήρανση. Με διάφανη,
βελούδινη υφή. Δεν αφήνει ίχνη
λιπαρότητας, απλώνεται εύκολα
και προστατεύει την επιδερμίδα,
δημιουργώντας ένα βελούδινο,
διάφανο φιλμ. Χωρίς parabens,
δερματολογικά ελεγμένο.
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2

LIERAC, Sunissime Sοin
Protecteur Yeux AntiAge Global SPF50
Αντηλιακή προστασία σε μορφή
στικ για την εύθραυστη περιοχή
των ματιών, αλλά και εναλλακτική
στην καθημερινή φροντίδα της
περιοχής των ματιών με 100%
φυσικό σύστημα φίλτρων UVA/
UVB, φυτικά φλαβονοειδή, που
εξουδετερώνουν την υπέρυθρη
ακτινοβολία, και κλάσματα
μελανίνης που απορροφούν την
ορατή ακτινοβολία. Η προ-ταυρίνη
μετατρέπει τις ελεύθερες ρίζες σε
ροή ενέργειας στο δέρμα, το έλαιο
αβοκάντο καταπραΰνει, θρέφει και
επανορθώνει, ενώ τα σωματίδια
μάργαρου (μίκα) θολώνουν τις

ατέλειες και φωτίζουν την περιοχή
των ματιών. Ένα μείγμα από
χρωστικές για ομορφιά προσφέρει
ένα διακριτικό χρώμα που
ταιριάζει σε όλους τους τόνους
επιδερμίδας.

3

APIVITA, Κρέμα
Προσώπου Κατά των
Πανάδων με Χρώμα
SPF50
Εξειδικευμένη αντηλιακή
κρέμα προσώπου κατά των
πανάδων με το καινοτόμο
σύμπλοκο 3D PRO-ALGAE,
που διατηρεί την τρισδιάστατη
δομή της επιδερμίδας, καθώς
προστατεύει την πυκνότητα
και την ελαστικότητά της κάτω

από τον ήλιο, όπως και από τη
φωτογήρανση. Τα βλαστοκύτταρα
κριτάμου και το εκχύλισμα αχιλλέας
συμβάλλουν στη μείωση των
πανάδων και παρέχουν προστασία
από τον σχηματισμό νέων, ενώ
το ελαφρύ της χρώμα προσφέρει
ομοιόμορφη, ελαφριά κάλυψη.

4

FREZYDERM, Sun
Screen Cream-toPowder SPF50+
Μια αντηλιακή κρέμα προσώπου
που, μόλις εφαρμοστεί στην
επιδερμίδα, μετατρέπεται σε
αίσθηση πούδρας. Ιδανική για
ξηρή και με σημεία φωτογήρανσης
επιδερμίδα, στηρίζεται στις
ευεργετικές ιδιότητες της πεόνιας,

που επαναφέρει την ομοιόσταση
της επιδερμίδας. Αντιμετωπίζει
και προστατεύει από τη χρόνια
ξηρότητα του δέρματος, την
ανεπαρκή λειτουργία του
επιδερμικoύ φραγμού και
την πρόωρη γήρανση.

5

PHYTO, Phytokératine
Spray
Καινοτόμα
θερμοπροστατευτική φροντίδα
που ενεργοποιείται με τη
θερμότητα, προσφέροντας
επανόρθωση, δύναμη και
μεταξένια απαλότητα στα
μαλλιά, ενώ κάνετε brushing ή
χρησιμοποιείτε θερμαινόμενα
εργαλεία styling. Με φόρμουλα

εμπνευσμένη από δύο τεχνικές
της αισθητικής ιατρικής, το
Phytokératine Spray προσφέρει
απόλυτη προστασία στην
τρίχα από τη θερμότητα και
το σπάσιμο κατά το ίσιωμα
ή το βούρτσισμα, κάνοντας
«ένεση» φυτικής κερατίνης και
υαλουρονικού οξέος
στην καρδιά της τρίχας.

6

ΑVÈΝΕ, B-Protect Very
High Protection
SPF50+
Αντηλιακή κρέμα με αντιοξειδωτικό
σύμπλεγμα κατά των ρύπων,
κατάλληλη για πρόσωπο και λαιμό.
Εμπλουτισμένη με πυρίτιο νέας
γενιάς, η B-Protect SPF50+

επωφελείται της καινοτομίας
«αίσθηση γυμνού δέρματος»:
Όταν έρχεται σε επαφή με την
επιδερμίδα και υπό την πίεση
που ασκούν τα δάχτυλα, οι
χρωστικές σε μικρο-κάψουλες
απελευθερώνονται και χαρίζουν
ένα ομοιόμορφο λαμπερό χρώμα.
Η επιδερμίδα είναι απαλή,
φωτεινή, προστατευμένη.

7

VICHY, Minéral 89
Το καθημερινό booster
προσώπου που χαρίζει
ενυδάτωση, τόνωση και
ενδυνάμωση στην επιδερμίδα.
Εφαρμόζεται καθημερινά αμέσως
μετά τον καθαρισμό και ενισχύει
τη λειτουργία του φραγμού

προστασίας της επιδερμίδας,
κάνοντάς την πιο δυνατή απέναντι
στις εξωτερικές επιθέσεις.
Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες.

8

JOWAÉ, Eau de soin
hydratante
Νερό περιποίησης από
άνθος sakura με αντιοξειδωτικές
φωτοφαινόλες και φυτική
γλυκερίνη, κατάλληλο για όλους
τους τύπους επιδερμίδας,
ακόμη και τις πιο ευαίσθητες.
Ενυδατώνει, δροσίζει και ξυπνά τη
λάμψη. Ψεκάστε το στο πρόσωπο
πρωί και βράδυ ή οποιαδήποτε
στιγμή της ημέρας. Η επιδερμίδα
ακτινοβολεί, όπως όταν ανακτά
την ισορροπία της.
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ
Αμοργός: Απέραντο
γαλάζιο.

Αγοράστε προϊόντα από τις συμμετέχουσες μάρκες* έως 31/07/2019,
συγκεντρώστε 1.000 πόντους Δώρου ** στην κάρτα σας
και
αποκτήστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ μια μοντέρνα, χρηστική πετσέτα θαλάσσης
ΑΝΕΜΟΣ σε 2 υπέροχα χρώματα, αξίας 38€!
Μηχανισμός συλλογής "πόντων Δώρου" και απόδοσης Δώρου:
• Για την περίοδο έως 31/07/2019, στα προϊόντα των εταιρειών που συμμετέχουν στην ενέργεια και μόνο, θα συλλέγονται
"πόντοι Δώρου" τοπικά στο φαρμακείο του Δικτύου της επιλογής σας και όχι "πόντοι Δικτύου" στο Κεντρικό σύστημα
συλλογής πόντων
• Οι "πόντοι Δώρου" μπορούν να μεταφερθούν στο κεντρικό σύστημα συλλογής πόντων, όποτε το ζητήσετε, από το
φαρμακείο που τους έχετε συλλέξει και, μετά το πέρας της ενέργειας, οι "πόντοι Δώρου" που σας απομένουν δε θα
χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν στο κεντρικό σύστημα
• Το δώρο αποδίδεται αποκλειστικά από το φαρμακείο στο οποίο έχετε συλλέξει τον απαιτούμενο αριθμό "πόντων Δώρου"

LINKED

* Συμμετέχουν ΟΛΑ τα προϊόντα των μαρκών, ** Με εξαργύρωση 500 “πόντων Δώρου”, αποκτήστε την πετσέτα στην προνομιακή τιμή των 6€

Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή

app

Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 30/06/2019 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προσφορές.
*Σε αντηλιακό ή αδυνατιστικό της ίδιας μάρκας, στο προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή. Βλ. Φυλλάδιο κουπονιών.

pharmapluspharmacies.gr

pharma_plus_pharmacies

www.pharmapluspharmacies.gr

ΕΚΠΤΩΣΗ & ΠΟΝΤΟΙ
στην

Απογειώστε τη διάθεσή σας
με τις πιο δυνατές καλοκαιρινές
προσφορές… μόνο στα φαρμακεία
του Δικτύου Pharma PLUS!
Η πολυπόθητη εποχή της ανεμελιάς, της
ευεξίας και της αισιοδοξίας έφτασε… Ο
ήλιος έχει αρχίσει να μπαίνει στα σπίτια,
αλλά και στις ψυχές μας, θυμίζοντάς μας
ότι το καλοκαίρι είναι πλέον εδώ!
Για να προστατεύσετε και να διαφυλάξετε
όμως αυτή τη θετική διάθεση, οφείλετε να
προσέχετε την υγεία και την εμφάνισή σας
σε όλα τα επίπεδα. Επισκεφθείτε σήμερα
κιόλας το κοντινό σας φαρμακείο Pharma
PLUS, για να απολαύσετε πλήθος προνομίων και πληθώρα προσφορών.
Και αυτό το καλοκαίρι, στα φαρμακεία
Pharma PLUS θα βρείτε προϊόντα αντηλιακής προστασίας από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της αγοράς σε εξαιρετικές
τιμές, για να μη μείνετε στιγμή εκτεθειμένοι
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στην επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία, αλλά
να χαρείτε τον ήλιο και τα παιχνίδια στη
θάλασσα με ασφάλεια. Επιπλέον, θα βρείτε
προϊόντα αδυνατίσματος, που θα σας χαρίσουν μια ελκυστική και όμορφη
εμφάνιση στην παραλία, καθώς
και ό,τι χρήσιμο και απαραίτητο, ώστε να είστε πλήρως
προετοιμασμένοι στις διακοπές σας, για ξέγνοιαστες
μέρες και νύχτες.
Κι επειδή στα φαρμακεία
μας οι εκπλήξεις και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ, πραγματοποιώντας τις αγορές σας έως 31/07/2019
σε προϊόντα από τις συμμετέχουσες μάρκες της μεγάλης εποχιακής ενέργειας και

συγκεντρώνοντας 1.000 πόντους δώρου
στην κάρτα σας *plus card, αποκτάτε
εντελώς δωρεάν μια μοντέρνα, χρηστική
πετσέτα θαλάσσης ΑΝΕΜΟΣ σε 2 υπέροχα
χρώματα, αξίας €38!
Γιατί στα φαρμακεία του
Δικτύου Pharma PLUS, εμείς
φροντίζουμε και είμαστε
πάντα δίπλα σας, έτοιμοι να
σας εξυπηρετήσουμε και να
σας προσφέρουμε την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία που χρειάζεστε!
Κάντε τώρα τις αγορές σας από τα
φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS,
βγείτε κερδισμένοι και απολαύστε ένα
μαγικό καλοκαίρι, γεμάτο υγεία και ομορφιά!

Πραγµατοποιήστε τις αγορές σας
στο ∆ίκτυο Φαρµακείων
Pharma PLUS,
και κερδίστε

5% €πιστροφή

µε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες Eurobank,
από 10/6 έως και 29/6.
∆εν ισχύει για τις online συναλλαγές.
Ενηµερωθείτε αναλυτικά στο www.eurobank.gr/epistrofi
και στην εφαρµογή €πιστροφή app.

Ποιες είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων ενός νησιού;
Στους εννιά μήνες που λειτουργεί το φαρμακείο
μας στη Χίο, διαπιστώνω ότι οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού δεν διαφέρουν σε τίποτε από αυτές
των κατοίκων μιας μεγάλης πόλης. Οι κάτοικοι της
Χίου περιμένουν καλή και άμεση εξυπηρέτηση, καθώς
αφθονία αγαθών σε καλές τιμές.
Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος του φαρμακοποιού σε μια μικρή κοινωνία;
Σε μικρότερες κοινωνίες, όπως η Χίος, υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα στη σχέση με τους πελάτες. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη οικειότητα και, φυσικά, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του φαρμακοποιού, λόγω
της προσωπικής σχέσης που αναπτύσσεται με τους
πελάτες.

«Η *plus card
είναι το πιο
δυνατό εργαλείο
που διαθέτουν
τα φαρμακεία
του Δικτύου μας».

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Όλοι χρειάζονται
το μάρκετινγκ»
ΑΠΌ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ο Δημήτρης Τρεμουλιάρης από το Δίκτυο
Pharma PLUS στη Χίο εξηγεί τη σημασία
των σωστών εργαλείων για την ανάπτυξη
ενός φαρμακείου.

Πώς αποφασίσατε να γίνετε φαρμακοποιός;
Από μικρή ηλικία με συνάρπαζε η φαρμακευτική
επιστήμη. Ειδικότερα ο μηχανισμός δράσης των
φαρμάκων στο ανθρώπινο σώμα, για να επιτευχθεί ο θεραπευτικός σκοπός (pharmacokinetics/
pharmacodynamics). Σε μεγαλύτερη ηλικία εκτίμησα
τις δυνατότητες ενασχόλησης με την επιχειρηματική
δραστηριότητα στον χώρο του φαρμακείου.
Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο ρόλος του φαρμακοποιού στη σχέση του με τον πελάτη;
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Η σχέση του φαρμακοποιού με τους πελάτες του είναι
πολυδιάστατη. Ο φαρμακοποιός ως επιστήμονας είναι
ο πιο εύκολα «προσβάσιμος» επαγγελματίας υγείας,
ο οποίος μπορεί να συμβουλεύσει τους πελάτες και
να τους κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Είναι ο άνθρωπος στον οποίο οι πελάτες μπορούν
να εκμυστηρευτούν όλα τα θέματα υγείας που τους
απασχολούν, λόγω της εμπιστοσύνης που διέπει τη
σχέση πελάτη-φαρμακοποιού.
Ποια εφόδια πρέπει να διαθέτει η σημερινή
γενιά φαρμακοποιών;
Σωστή επιστημονική κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας με τους
πελάτες και προσαρμογής στις συνεχείς αλλαγές που
χαρακτηρίζουν τον κλάδο μας. Για εκείνους, δε, που
επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο, η γνώση κάποιων βασικών αρχών
οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων είναι απαραίτητο εφόδιο.

Η συμμετοχή σας στο Δίκτυο Pharma PLUS
πόσο σημαντική έχει αποδειχθεί;
Εξαιρετικά σημαντική. Η συνεργασία μου με το Δίκτυο
ξεκίνησε από το στάδιο του σχεδιασμού του καταστήματός μας στη Χίο. Η συμβολή όλης της ομάδας της
Pharma PLUS ήταν καταλυτική, τόσο στο στήσιμο του
χώρου όσο και στη σύνταξη του προϊοντικού μείγματος. Πραγματικά, αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον
κ. Στέλιο Μουσαμά, τον κ. Πέτρο Μυρίτη και σε όλα
τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου, για την υποστήριξή
τους σε αυτή τη διαδικασία.

Φαρμακείο
Δημήτρης Τρεμουλιάρης,
Ριζαρίου 13, Χίος,
τηλ.: 22710 83365.

Ποια η συμβολή του σωστού μάρκετινγκ στην
ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Καμία σύγχρονη επιχείρηση δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη σωστή χρήση όλων των διαθέσιμων
εργαλείων μάρκετινγκ. Φυσικά, ένα φαρμακείο δεν
θα μπορούσε να είναι εξαίρεση αυτού του κανόνα.
Στόχος μου, κατά τον σχεδιασμό του φαρμακείου,
ήταν να δημιουργήσουμε μια νέα εμπειρία για τους
πελάτες που επισκέπτονται τον χώρο μας (shopping
experience).
Τι σας προσφέρει σε καιρό κρίσης η *plus card;
Η *plus card είναι το πιο δυνατό εργαλείο που διαθέτουν τα φαρμακεία του Δικτύου μας. Εκτός από τα
στατιστικά στοιχεία που μας βοηθά να συλλέγουμε
για τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών μας –
σεβόμενοι πάντα τα προσωπικά τους δεδομένα–,
δίνει σε αυτούς ισχυρό κίνητρο να επισκέπτονται
το φαρμακείο κάθε μήνα. Ειδικά για το φαρμακείο
μας, που είναι νεοσύστατο, η *plus card μάς βοηθά
να χτίσουμε το πελατολόγιό μας και να αυξήσουμε
σταθερά τον κύκλο εργασιών μας.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει όσον αφορά
το φαρμακείο στη χώρα μας;
Όλοι οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι
είμαστε μέλη ενός πολύ δυναμικού κλάδου, ο οποίος
συνεχώς μεταβάλλεται. Θα πρέπει να μάθουμε να
αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και
να κινούμαστε ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής.

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 45

στον Μάκη στην Αρκεσίνη, όπου τίποτε δεν κοστίζει
πάνω από 1 ευρώ (εκτός από την μπίρα, που κάνει
2 ευρώ), στον Πρέκα στα παραθαλάσσια Κατάπολα
και στην «Καλή Καρδιά», στα όμορφα Θολάρια, όπου
τρεις γενιές γυναικών τηγανίζουν νόστιμους κεφτέδες.
Δύσκολα θα πληρώσετε πάνω από 25 ευρώ για δύο
άτομα στο νησί. Η μεγάλη σπεσιαλιτέ της Αμοργού
είναι το «πατατάτο», σιγοψημένο κατσίκι με πατάτες,
αλλά και τα ξεροτήγανα (τηγανητές πίτες με σέσκουλο
και μάραθο).
Για μπάνιο, όλοι περνούν από την παραλία της Αγίας
Άννας, που... πρωταγωνίστησε στο «Απέραντο Γαλάζιο». Το παρατημένο σκαρί «Ολύμπια», μισοβυθισμένο
στον όρμο της Καλοταρίτισσας από το 1980, αποπνέει
μια μυστηριώδη μελαγχολία. Από εδώ φεύγει καραβάκι
για τα τιρκουάζ νερά του μικρού νησιού Γραμβούσα
με τις χρυσές αμμουδιές. Από τα Κατάπολα φεύγουν
καραβάκια για τους Αγίους Σαράντα, τις Φοινικιές και
τον Τυροκόμο, ενώ με τα πόδια μπορείτε να πάτε στον
Άγιο Παντελεήμονα και το Μαλτέζι. Η Αιγιάλη διαθέτει τη μεγάλη αμμουδιά Λεβρωσσό και από εδώ φεύγει καραβάκι για την Ψιλή Άμμο και τον Κόχλακα. Το
νησάκι Νικουριά σχηματίζει φιόρδ με τη βοτσαλωτή

Μόνο
στην Αμοργό
φτιάχνεται
η ψημένη
ρακή

LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Αμοργός Απέραντο Γαλάζιο
ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Απομακρυσμένη, μαγική, ανεπιτήδευτη, με
έμφυτη αξιοπρέπεια, ποιότητα και αυθεντικότητα,
ευλογημένη με κρυστάλλινα νερά.
Το ανατολικότερο νησί των Κυκλάδων με το σχήμα
ιππόκαμπου μοιάζει να προστατεύει τις ανατολικές
Μικρές Κυκλάδες. O Λικ Μπεσόν το 1988 γύρισε εδώ
την ταινία «Απέραντο Γαλάζιο», παρουσιάζοντας την
εικόνα ενός τόπου όπου ο χρόνος έχει σταματήσει,
όλα κυλούν αργά, κρουαζιερόπλοια δεν πλησιάζουν, τα
sushi bar είναι ανύπαρκτα. Από τότε δεν έχουν αλλάξει και πολλά στο νησί.
Στην Αμοργό μπορεί κανείς να χαθεί, περνώντας
τις μέρες του ράθυμα, μπαινοβγαίνοντας στα γαλανά
νερά, δοκιμάζοντας κοκτέιλ στην «αρχοντική» χώρα,
πίνοντας ρακή στα παραδοσιακά καφενεία στα μικρά
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Σε ένα
σκηνικό άγριας
ομορφιάς,
οι μυρωδιές
από τη λεβάντα,
το φασκόμηλο
και άλλα βότανα
σου σπάνε
τη μύτη.

χωριά, περπατώντας στα καλοδιατηρημένα και σηματοδοτημένα μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι εδώ και αιώνες, σε ένα σκηνικό άγριας ομορφιάς,
όπου οι μυρωδιές από τη λεβάντα, το φασκόμηλο και
άλλα βότανα σου σπάνε τη μύτη.
Βασικό λιμάνι είναι τα Κατάπολα, ιδανική βάση για
οικογένειες. Το άλλο λιμάνι είναι η Αιγιάλη (ή Γιάλη),
που διαθέτει κάμπινγκ και το βράδυ τα μπαράκια της
σφύζουν από παρέες. Την Αιγιάλη περιβάλλουν τα
Θολάρια, η Λαγκάδα και ο Ποταμός. Στην πανέμορφη
Χώρα, στεφανωμένη με ανεμόμυλους, υπάρχει ένα
μικροσκοπικό κάστρο πάνω στον εντυπωσιακό βράχο
που βρίσκεται στο κέντρο της. Εδώ θα βρείτε πολλά
μέρη για μεζεδάκια και ποτό, όλα φτιαγμένα με γούστο
και την απλότητα που ταιριάζει στην Αμοργό. Η Κάτω
Μεριά είναι για όσους πραγματικά αναζητούν ησυχία.
Η ψημένη ρακή, που δεν έχει σχέση με το ρακόμελο, φτιάχνεται μόνο εδώ. Πιείτε τη στο καφενείο του
Πάρβα στη Χώρα (διάσημο από την ταινία «Πάρβας,
Άγονη Γραμμή») μαζί με κολοκυθοκεφτέδες και χόρτα,

παραλία του Αγίου Παύλου. Αν πάτε με το καραβάκι
στο νησάκι, θα βρείτε τρεις αμμουδιές με κρυστάλλινα
νερά. Στην παραλία του Μούρου οι θεόρατοι βράχοι
δημιουργούν φυσική σκιά.
Για όποιον λόγο κι αν έχει έρθει κάποιος στο νησί
(καταδύτες, μοναχικοί ταξιδιώτες, μεγάλες παρέες),
επιβάλλεται μια επίσκεψη στο σήμα κατατεθέν της
Αμοργού, τη Μονή Χοζοβιωτίσσης. Σκαρφαλωμένη
σε έναν βράχο, 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα της
Αγίας Άννας, απλώνεται σε οκτώ ορόφους, με μήκος
40 μέτρα, αλλά πλάτος μόλις 5 μέτρα, γι’ αυτό και αποκαλείται «Το Μοναστήρι του ενός τοίχου».
Πριν φύγετε, αγοράστε οπωσδήποτε βότανα, ψημένη
ρακή, σπιτικά καλλυντικά, λαδοτύρι και αποστάγματα.

1 κιλό ρακή
1 ποτήρι μέλι
1/2 ποτήρι ζάχα
ρη
2-3 ξυλαράκια
κανέλα
10 καρφάκια
γαρίφαλο ή
1 κ.γ. γλυκάνισ
ο

Εκτέλεση

Ψημένη ρακή

Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε για αρκετή ώρα ένα ποτήρι
νερό, το γαρίφαλο (ή 1 κ.γ. γλυκάνισο) και τα ξυλαράκια
κανέλας. Σουρώνουμε τα μυρωδικά και κρατάμε το αρωματισμένο νερό. Σε άλλη κατσαρόλα βράζουμε τη ρακή,
το μέλι και τη ζάχαρη. Μόλις βράσει το μείγμα, ρίχνουμε
μέσα το αρωματισμένο νερό. Στη συνέχεια προσθέτουμε (προαιρετικά) ένα ποτηράκι κονιάκ. Κατεβάζουμε
από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε τη
ρακή σε μπουκάλια με λίγη κανέλα φλούδα.
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> ORAL-B GUM
PROFESSIONAL CARE 2
ΑΠΟ ΤΗΝ ORAL-B

> V-VEIN ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Για ξεκούραστα πόδια

Η υγεία του δέρματος στον ήλιο

Η ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα
του μέλλοντος

Mια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα για την
ανακούφιση από τα προβλήματα που προκαλεί η
κακή κυκλοφορία του αίματος (πρήξιμο, αίσθημα
βάρους, κούραση, πόνο κ.λπ.), τα οποία γίνονται
πιο έντονα με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Περιέχει συνδυασμό βοτάνων (Bilberry,
Bromelain, Ginkgo Biloba, Cayenne, Ginger,
Grape Seed), βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή
εσπεριδοειδών, τα οποία δρουν συνεργικά και
βοηθούν στην ομαλή ροή του αίματος.

Η αντηλιακή σειρά Helioderm της CΑSTALIA
υποδέχεται το καλοκαίρι με νέες υφές και νέες
συσκευασίες, που εξασφαλίζουν καλύτερη
απόδοση του προϊόντος, αύξηση της διάρκειας
ζωής του και μέγιστη διατήρηση της ποιότητάς του.
Η ανανεωμένη αντηλιακή σειρά Helioderm,
χάρη στα φωτοσταθερά αντηλιακά φίλτρα και
το φυσικό φωτοπροστατευτικό συστατικό, δρα
αποτελεσματικά, ακόμη και στις πιο απαιτητικές
και ευαίσθητες επιδερμίδες, προσφέροντας
εξειδικευμένη προστασία από τις βλαβερές
συνέπειες των UVA και UVB ακτινοβολιών
και προλαμβάνοντας τη φωτογήρανση. Τα
αντηλιακά Helioderm περιέχουν επίσης καινοτόμα
οργανικά, υψηλής απόδοσης, φίλτρα κατά της UV
ακτινοβολίας, ασταξανθίνη, ένα από τα ισχυρότερα
φυσικά αντιοξειδωτικά, καθώς και βιταμίνη Ε,
που προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. Οι
καλλυντικές μη λιπαρές υφές της σειράς Helioderm
προσφέρουν ευχάριστη και δροσερή αίσθηση,
αποκαθιστώντας παράλληλα την ισορροπία
της υγρασίας στην επιδερμίδα.

Αφαιρεί έως και 100%
περισσότερη πλάκα, σε
σχέση με μια χειροκίνητη
οδοντόβουρτσα, και
ταυτόχρονα προστατεύει
τα ούλα με τον ορατό
αισθητήρα πίεσης, που μας
προειδοποιεί όταν ασκούμε
υπερβολική πίεση. Με δύο
προγράμματα καθαρισμού
(Καθημερινό ή Ευαίσθητα
Δόντια και Ούλα) και
στρογγυλή κεφαλή Sensi
UltraThin, που απομακρύνει
την οδοντική πλάκα ακόμη
και από τις δυσπρόσιτες
περιοχές, χωρίς να πληγώνει
τα ούλα. Το πακέτο περιέχει
λαβή, στρογγυλή κεφαλή
Sensi UltraThin, φορτιστή
και μια πολύ μικρή και
λεπτή κεφαλή Interspace
για τον καθαρισμό στα πολύ
δύσκολα σημεία (γύρω από
τα σιδεράκια, εμφυτεύματα
και άλλες οδοντιατρικές
εφαρμογές).

> BIO-KULT MIGRÉA ΑΠΟ ΤΗ ΗΕΑLTHCODE

Υγιές νευρικό σύστημα
Περιέχει 14 στελέχη ζωντανών βακτηρίων
(4 δισ. μικροοργανισμούς ανά κάψουλα),
καθώς και μαγνήσιο και βιταμίνη Β6,
που συμβάλλουν στην αποτελεσματική
υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας των
νεύρων του εγκεφάλου. Το μαγνήσιο
συμβάλλει στην αύξηση της αντίστασης
κατά του στρες, επιδρά στη λειτουργία
των νευρικών κυττάρων και
διευκολύνει την κυκλοφορία του
αίματος, ενώ η βιταμίνη Β6 είναι
απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία
του νευρικού συστήματος,
προστατεύει από τις φλεγμονές
και βοηθά στη ρύθμιση της
ορμονικής δραστηριότητας.

HELIODERM ΑΠΟ ΤΗΝ CASTALIA

HELIODERM FLUIDE
SPF 50+:

HELIODERM MILKY SPRAY
SPF 50+:

HELIODERM VELVET MIST
SPF 50+:

HELIODERM LAIT
NATUREL SPF30:

Αντηλιακή κρέμα με υψηλό δείκτη
προστασίας και χρώμα, πλούσιας
ή λεπτόρρευστης υφής, χωρίς
άρωμα και χωρίς parabens, σε νέα
συσκευασία airless, που αποτρέπει
την επαφή με το περιβάλλον,
διατηρώντας αναλλοίωτο το προϊόν,
και διευκολύνει τη χρήση. Kατάλληλη
για κάθε τύπο επιδερμίδας.

Αντηλιακό γαλάκτωμα προσώπου
και σώματος σε μορφή σπρέι,
κατάλληλο για ευαίσθητες
επιδερμίδες και άτομα που
προτιμούν εύκολη και γρήγορη
εφαρμογή.

Αντηλιακό σπρέι προσώπου και
σώματος με διάφανη, μη λιπαρή,
βελούδινη υφή, που δεν αφήνει
ίχνη λιπαρότητας, απλώνεται
εύκολα και προστατεύει την
επιδερμίδα, δημιουργώντας ένα
βελούδινο, διάφανο φιλμ.

Αντηλιακό γαλάκτωμα για παιδιά
και βρέφη άνω των 6 μηνών
με φυσικό φίλτρο ορυκτής
προέλευσης και βιταμίνη Ε,
ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό με
φωτοπροστατευτικές ιδιότητες.
Χωρίς άρωμα για την ευαίσθητη
επιδερμίδα των παιδιών.

LINKED WHAT’S NEW
> THEALOZ®DUO ΑΠΟ ΤΗΝ THEA-SYNAPSIS

Κατά της ξηροφθαλμίας
Πρωτότυπο υποκατάστατο δακρύων που
συνδυάζει δύο φυσικά συστατικά, το
υαλουρονικό και την τρεχαλόζη, προσφέροντας
τη μέγιστη ενυδάτωση και λίπανση της
οφθαλμικής επιφάνειας, παρατεταμένη
ανακούφιση και ολοκληρωμένη προστασία από
τα συμπτώματα σε άτομα με ήπια έως σοβαρή
ξηροφθαλμία. Επιπλέον, το υπότονο διάλυμα
Thealoz®Duo είναι το ιδανικό λιπαντικό για
χρήστες φακών επαφής,
εξασφαλίζοντας
την απαιτούμενη
ενυδάτωση και άνεση
καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας.
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> AQUAFLOW ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

> NOCIST INTENSIVE ΑΠΟ ΤΗ SPECCHIASOLE

Φυτικό
διουρητικό-detox

Φυσική αντιμετώπιση
της ουρολοίμωξης

Με φυτικά εκχυλίσματα και αποτοξινωτικά
συστατικά, που συμβάλλουν στη
διούρηση και την αποβολή των επιπλέον
υγρών του οργανισμού, δίνει τέλος
στην κατακράτηση, το φούσκωμα και
τη δυσφορία, δημιουργώντας τέλεια
ισορροπία νερού στο σώμα. Μπορεί να
λαμβάνεται μαζί με οποιοδήποτε άλλο
αδυνατιστικό, καθώς ο συνδυασμός με
κυπαρισσόμηλα, μαϊντανό, κράνμπερι
και κίτρο είναι ιδανικός για αποτοξίνωση
και ενίσχυση κάθε προσπάθειας
αδυνατίσματος.

Ανακουφίζει από τα συμπτώματα της ουρολοίμωξης
μέσα σε 7 ημέρες, χάρη στο φυσικό σάκχαρο
D-mannose, το οποίο βοηθά στην αποκόλληση
και την απομάκρυνση των παθογόνων
μικροοργανισμών από την ουροδόχο κύστη, μέσω
της διούρησης, και κατευνάζει άμεσα το αίσθημα
καύσου, ενώ διατηρεί ανέπαφα τα βακτήρια που
είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του
οργανισμού. Συνδυάζοντας το αμινοξύ NAC (διασπά
το βιοφίλμ) και το εκχύλισμα κράνμπερι (εμποδίζει
την προσκόλληση των βακτηρίων), το NoCist
Intensive προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία από
τις υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις.
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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: • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕΛΦΩΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 & ΕΙΡΗΝΗΣ 95, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Π. Ε.Ε., 5ΟΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 210 3533333 • ΑΘΗΝΑ ΝΕΟ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Λ. ΑΘΗΝΩΝ 93 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 3410040 / ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ M. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε.,ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥΛΙΤΑ Θ., ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717 • ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΪΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΗΦΙΣΟΥ 96-98 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST), ΤΗΛ. 210 5699560 • ΑΛΙΜΟΣ ΚΟΦΦΑ ΕΛΕΝΗ, Λ. ΙΩΝΙΑΣ 171, ΤΗΛ.: 210 9922720 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 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 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΗΡ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΒΑΚΧΟΥ 28, ΤΗΛ.: 210 8970649 / ΚΟΛΑΖΑ ΕΙΡΗΝΗ, 3Ο ΧΛΜ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 9653312
• ΒΟΥΛΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Α. - ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Λ. Ο.Ε., ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 17, ΤΗΛ.: 210 8956122 / ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, ΒΟΥΛΑ, ΤΗΛ.: 210 9689917 • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 13, ΤΗΛ.: 210 8962347 • ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, ΤΗΛ.: 210 8030543 • ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 10, ΤΗΛ.: 210 7658214 • ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΔΡΑΚΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΒΕΪΚΟΥ 45, ΤΗΛ.: 210 2912440 / ΒΑΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 67, ΤΗΛ.: 210 2918601 • ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΥΡΟΥ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΕΤΑΞΑ 7 & ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, ΤΗΛ.: 210 8981969 • ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 96, ΤΗΛ.: 210 8835883 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΦΑΦΟΥΤΗ Η. ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 210 9941432 • ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Π. - ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Δ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΛ.:
22950 82076 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι. ΑΡΑΠΑΚΗ 65, ΤΗΛ.: 210 9512262 / ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 234, ΤΗΛ.: 210 9423220 / ΝΥΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ΔΑΒΑΚΗ 22,ΤΗΛ.: 210 9513048
• ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΧΡ. ΡΑΠΤΗ 43, ΤΗΛ.: 22990 47033 • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 149, ΤΗΛ.: 210 4610404 • ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΥΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΨΑΛΗ 3,ΤΗΛ.: 210 7212870
• ΚΟΡΩΠΙ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137, ΤΗΛ.: 210 6627487 • ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 18, ΤΗΛ.: 210 8643194 • ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΗΛ.: 210
6858931 / ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.: 210 8025279 / ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑΣ 19, ΤΗΛ.: 210 8027301 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΤΗΛ.: 210 6196955 • ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,
ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΤΗΛ.: 210 6134912 • ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68, ΤΗΛ.: 210 9407842 • ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΥΜΗΤΤΟΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886 • Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΤΗΛ. 210 9888332 / ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ο.Ε., ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 / ΚΑΜΠΟΛΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11 & ΑΛΚΥΟΝΗΣ, ΤΗΛ.: 210 9846850
• ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 22990 73631 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΨΗ Α. ΑΝΝΑ, Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 27-31, ΤΗΛ.: 210 4525999 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 56, ΤΗΛ.:
210 5767776 • ΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ATHENS HEART, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, ΤΗΛ.: 210 3454700 • ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, ΤΗΛ.: 210 5912025 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9,ΤΗΛ.: 210 6820071 / ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6858555 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑ Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65, ΤΗΛ.: 210 6528036 / ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΥ
85, ΤΗΛ.: 210 6511953 • ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5, ΤΗΛ.: 22950 31933 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 20, ΤΗΛ.: 25510
82280 • ΒΟΛΟΣ: ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ, ΠΟΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 39962 / ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., ΣΠΥΡΙΔΗ 28 & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΤΗΛ.: 24210 20201 • ΔΡΑΜΑ: ΚΟΛΛΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 52, ΤΗΛ.: 25210 48444
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΙΓΚΑ ΣΥΜΕΩΝΑ, Δ. ΓΟΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 • Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΛΑΜΗΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε., ΠΑΠΑΦΗ 142, ΤΗΛ.: 2310 910684 • ΚΕΝΤΡΟ
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΤΗΛ.: 2310 231822 / ΚΟΥΚΟΥΡΗ Θ. ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 89, ΤΗΛ.: 2310 829919 / ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.:2310 288495 / ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ
116, ΤΗΛ.: 2310 277655 / ΜΑΚΡΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΟΛΙΔΗ Π. 34 & ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΗΛ.: 23130 57057 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΛΦΩΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΖΩΪΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΤΗΛ.: 2310 919424 • ΣΙΝΔΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΛΩΡΟΣ Θ. - ΦΛΩΡΟΣ Γ. Ο.Ε., ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20Α, ΤΗΛ.: 2310 798394 • ΣΥΚΙΕΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ι. - ΝΤΑΟΥΤΖΑ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ Ι. Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 28, ΤΗΛ.:
2310 638048 • ΘΗΒΑ: ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ., ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8,ΤΗΛ.: 22620 23443 • ΗΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΗΡΑΚΛΗ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ.: 26260 22184 • ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ & ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΟΕ
Σ/Φ, ΤΗΛ.: 26250 22765 • ΚΑΒΑΛΑ: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΙΤΟΠΟΥΛΑ Ο.Ε., ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 2510 832484 • ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51,
ΤΗΛ.: 27210 21214 / ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3, ΤΗΛ.: 27210 20757 • ΚΕΡΚΥΡΑ: ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΑΒΡΟΥ 21, ΤΗΛ.: 26610 90052 / ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΛ.: 26610 93129 / ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛ. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 9, ΤΗΛ.: 26610 44720 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΓΚΑΝΤΗΣ Γ. & ΓΚΑΝΤΗΣ Ι. Ο.Ε. Σ/Φ, ΣΟΦ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 18, ΤΗΛ.: 25310 20221 • ΚΟΖΑΝΗ:
ΡΕΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε., Π. ΧΑΡΙΣΗ 50, ΤΗΛ.: 24610 28818 • ΚΟΡΙΝΘΙΑ: ΒΕΛΟ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 97, ΤΗΛ.: 27420 33488 / ΚΙΑΤΟ ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 43,
ΤΗΛ.: 27420 22744 / ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 81, ΤΗΛ.: 27410 80680 / ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46, ΤΗΛ.: 27410 72750 • ΚΡΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΘΕΡΙΣΣΟΥ 159, ΤΗΛ.: 2810 310222 / ΛΙΟΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΒΑΝΣ 45, ΤΗΛ.: 2810 344753 / ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ο. Ο.Ε., ΣΜΠΩΚΟΥ & ΛΕΥΘΕΡΑΙΟΥ Λ. 8,ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ, ΤΗΛ.: 2811 103195 • ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 • ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ, Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 • ΧΑΝΙΑ ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΚΑΛΙΔΗ 106-108, ΤΗΛ.: 28210 90210 ΝΕΟ • ΛΑΚΩΝΙΑ: ΜΟΛΑΟΙ
ΜΙΧΕΛΑΛΟΥ-ΛΑΓΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ 5, ΤΗΛ.: 27320 23396 • ΛΑΜΙΑ: ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, BΥΡΩΝΟΣ 3, ΤΗΛ.: 22310 26098 • ΛΑΡΙΣΑ: ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΘΩΜΑΗ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 18, ΤΗΛ.: 2410 256919
• ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ Α. ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 4, ΤΗΛ.: 22610 27097 • ΠΕΛΛΑ: ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 8, ΤΗΛ.: 23840 21001 • ΠΙΕΡΙΑ: KΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 26738 • ΣΥΡΟΣ: ΔΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 • ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400 • ΦΑΡΣΑΛΑ: ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε., Μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ 7, ΤΗΛ.: 24910 22342 • XIOΣ: ΧΩΡΕΜΙΚΑ ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΡΙΖΑΡΙΟΥ &
app
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ, ΤΗΛ.: 22710 83365.
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ΝΕΟ! SPECCHIASOL NOCIST
Εξειδικευμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής
NoCist με βάση τα εκχυλίσματα φυτών (D-mannose,
cranberry, NAC, Σημύδα): προλαμβάνει, καταπραΰνει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος με απόλυτα φυσικό τρόπο.

ΝΕΟ! ORAL-B GUMCARE
Για απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό
•
•
•
•

Ανώτερος και απαλός καθαρισμός
Προστασία των ούλων
Καθοδήγηση στο βούρτσισμα (με χρονοδιακόπτη 2 λεπτών)
2 ανταλλακτικά

-25%
INTIMATE

INTENSIVE

PREVENT

250 ml

7 sachets

24 caps

€ 13,55
€ 10,16

€ 19,10
€ 14,32

€ 14,10
€ 10,57

SUSTENIUM PLUS
Plus ενέργεια και τόνωση

-25%
€ 14,95
€ 11,21

GUMCARE 3
GUMCARE 1

GUMCARE 2
•Ορατός αισθητήρας πίεσης για
ανώτερη προστασία των ούλων

app

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

•Ορατός αισθητήρας πίεσης για
ανώτερη προστασία των ούλων
•Ανώτερη καθοδήγηση στο
βούρτσισμα
•Πλαστική θήκη ταξιδίου

€ 54,99 € 76,99 € 104,99
€ 32,99 € 46,19 € 62,99

THEALOZ
DUO
DROPS
Τεχνητό δάκρυ
με διπλή φυσική
σύσταση
υαλουρονικού οξέος
και τρεχαλόζης.

ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ 100
100% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνες,
εμπλουτισμένο με μέταλλα & ιχνοστοιχεία.
30 tabs

Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή

-40%

€ 12,50
€ 11,00
€ 20,83
€ 18,33

5 ml

10 ml

-12%
€ 17,01
€ 14,97
GEL
30 μονοδόσεις
σε μορφή γέλης,
που περιέχουν
υαλουρονικό οξύ
και τρεχαλόζη.
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