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Συμπληρώματα
για μετά τα 50
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Καλωσορίζουμε το φθινόπωρο, την πιο ξεχωριστή σε χρώματα εποχή του χρόνου. Ιδιαίτερα στη 
χώρα μας, είναι η εποχή που τα χρώματα του καλοκαιριού συνδυάζονται με το ζωηρόχρωμο κόκκινο 
και κίτρινο χρώμα των φύλλων των φυλλοβόλων δέντρων, που αλλάζουν μέχρι να πέσουν στη γη.

Το φθινόπωρο έχει συνδυαστεί με νέους στόχους. Στο σχολείο για τα παιδιά, στην προσωπική και 
την επαγγελματική ζωή του για τον καθέναν από τους μεγάλους. Στο πρώτο μέρος του τεύχους 
μας, ετοιμάσαμε μία σύντομη ανάλυση των νέων όρων ευζωίας που ήρθαν από το εξωτερικό, για 
να μας δείξουν νέους τρόπους να ζούμε ποιοτικά!  

Το φθινόπωρο μας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε πολλά με τα παιδιά μας. Μεγάλες 
βόλτες μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, που ο καιρός είναι καλός, μικρές αποδράσεις σε φθινοπωρινά 
τοπία, με ιδιαίτερα χρώματα και μυρωδιές, διάθεση για οικογενειακή ατμόσφαιρα εντός σπιτιού, 
όταν πιάσουν τα κρύα. Όμως, είναι και η εποχή έναρξης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των 
παιδιών, και σε αυτές είναι αφιερωμένο ένα από τα πρώτα άρθρα του περιοδικού μας.

Στην ενότητα της Υγείας, το βασικό μας άρθρο είναι αφιερωμένο στα συμπληρώματα διατροφής 
που θα πρέπει να λαμβάνουμε μετά την ηλικία των 50 ετών. Το άρθρο επιμελήθηκε η Αντιγόνη 
Ρέββα, μέλος του Δικτύου Pharma PLUS, στην Κοζάνη.

Στην ενότητα της Ομορφιάς, θα βρείτε τα πάντα για τη νέα αρχή που χρειάζεται η επιδερμίδα σας 
ώστε να διατηρηθεί όμορφη, καθώς το καλοκαίρι μπορεί να την άφησε ελαφρώς ταλαιπωρημένη. 
Ενημερωθείτε για τον «θαυματουργό» ενεργό άνθρακα, το νέο συστατικό της μόδας και όλα όσα 
υπόσχεται.

Τέλος, θα ανακαλύψετε τους τρόπους να περιποιηθείτε τα μαλλιά σας, τα οποία μετά την έκθεση 
στον ήλιο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για να ανακάμψουν.

Και αυτή την εποχή, όλοι εμείς, στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS, σας περιμένουμε με επι-
στημονικές συμβουλές και ενημέρωση, έτσι ώστε να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τον χειμώνα 
που ακολουθεί.

Πληθώρα προσφορών και ειδικών ενεργειών σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε τα πιο 
γνωστά προϊόντα της αγοράς, αλλά και νέα, στην καλύτερη τιμή, πάντα με τη χρήση της κάρτας 
σας +plus card της Pharma PLUS. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας.

Στα νέα της Pharma PLUS, διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της φαρμακοποιού Ζωής 
Ρούσσου, από τα νεότερα μέλη του δικτύου Pharma PLUS, που εδώ και έναν χρόνο άνοιξαν έναν 
υπέροχο χώρο στην Παραλιακή, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. 

Καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS 4 νέα φαρμακεία: ένα στην Αθήνα, επί της 
Λεωφόρου Δημοκρατίας και εντός της εμπορικής στοάς του Hypermarket Σκλαβενίτη στο Ίλιον, 
ένα δεύτερο στην όμορφη πόλη της Αμαλιάδας και άλλα δύο στη Βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριμένα 
στα γραφικά Γιαννιτσά.

Σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν, 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 στο Instagram pharma_plus_pharmacies. Κάντε like και follow, για να μαθαίνετε πρώτοι τα 
νέα και τις προσφορές μας, φροντίζοντας πάντα για την Υγεία και την Ομορφιά σας.

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

Σας ευχόμαστε ένα δυνατό νέο ξεκίνημα, για εσάς και τις οικογένειές σας!

Στέλιος Μουσαμάς, 
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS
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Τα σχόλιά σας είναι 
σημαντικά για εμάς 
και λαμβάνονται 
υπόψη στη διαμόρ-
φωση κάθε τεύ-
χους. Mπορείτε να 
στέλνετε τις από-
ψεις και τις παρα-
τηρήσεις σας είτε 
στην ταχυδρομική 
διεύθυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός 
Αγίας Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία, 
Αττική (υπόψη τμήματος Marketing), 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
p h a r m a p l u s@l av i p h a r m .c o m .

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

• Διαρκή ανανέωση  
και πληρότητα προϊόντων  
υγείας και ομορφιάς

• Προνομιακές αγορές με τη χρήση  
της +plus card

• Μοναδικά δώρα

Pharma PLUS Link
Περιοδικό Υγείας και Ομορφιάς.
Διανέμεται δωρεάν μέσω των 
φαρμακείων 

www.pharmapluspharmacies.gr

Ακολουθήστε την  στο Instagram
και κάντε like στο Facebook.

• Άριστο περιβάλλον  
& άμεση εξυπηρέτηση

• Εξειδικευμένες συμβουλές  
και υπηρεσίες

28

46
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Συμπληρώματα για μετά τα 50.

10
Τρόποι να ζεις
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Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

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



 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 7

Ένας μέσος ενήλικας ηλικίας περίπου 50 ετών έχει 
έως 60% λιγότερες στεροειδείς ορμόνες (όπως η 
διυδροεπιανδροστερόνη) σε σύγκριση με κάποιον 
25 ετών. Συνεπώς είναι φυσιολογικό οι αντοχές του 
να μην είναι οι ίδιες. Η σωστή διατροφή, τα συμπλη-
ρώματα διατροφής, τα οποία, υποστηριζόμενα από 
πολυάριθμες κλινικές μελέτες, αναπληρώνουν ό,τι 
χρειάζεται ο οργανισμός, καθώς και κάποιες αλλα-
γές στον τρόπο ζωής, κρίνονται αναγκαίες πρακτικές. 

Βιταμίνη B12 
Ένα σημαντικό συμπλήρωμα για το αιμοποιητικό 
σύστημα είναι η βιταμίνη Β12, η οποία είναι σημα-
ντική τόσο για την ερυθροποίηση και τη νευρική 
λειτουργία, όσο και για την παραγωγή 
ενέργειας, καθώς συμμετέχει σχε-
δόν σε όλους τους βιοχημικούς 
κύκλους του οργανισμού. Όσο 

μεγαλώνουμε, η απορρόφησή 
της μειώνεται δραματικά.

Μεγάλης απορρόφησης είναι η 
μεθυλοκοβαλαμίνη, που είναι μία από 
τις δύο βιοδραστικές μορφές της βιταμίνης 
Β12 και συνήθως διατίθεται σε μορφή μασώμενων 
δισκίων (chewing tabs). Είναι σημαντική η σποραδική 
κατανάλωσή της, για την εξασφάλιση της αποθήκευ-
σής της στο συκώτι, όπου αποθηκεύεται περίπου το 
25% της βιταμίνης Β12. 

6

IΔΙΟΤΡΟΠΙΕΣ
Παιδιά που δεν τρώνε.

ΠΑΙΔΙ
Ποια είναι η 
κατάλληλη εξωσχολική 
δραστηριότητα;

Καθώς μεγαλώνουμε, οι μεταβολικές και οι 
ορμονικές διαδικασίες στον οργανισμό μας αρχίζουν 
να φθίνουν, επηρεάζοντας την κατάσταση της υγείας 
μας. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να λαμβάνουμε υπόψη 
κάποιες πολύτιμες συμβουλές. 

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
Ποια μέθοδος 
μου ταιριάζει;

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Τα «αρθριτικά» 
των νέων.

Συμπληρώματα 
διατροφής για 
μετά τα 50

Προανθοκυανιδίνες
Η μνήμη και η μάθηση μετά την ηλικία των 50 ετών 
δυσκολεύουν, γεγονός που μας φέρνει πολλές φορές 
σε αμηχανία. Τα μούρα (blueberry, raspberry), χάρη 
στις προανθοκυανιδίνες που περιέχουν, ασκούν αντι-
οξειδωτική δράση μεταξύ των νευρώνων και ανα-
πτύσσουν στον εγκέφαλο αυξητικούς παράγοντες 
που ενισχύουν τη λειτουργία του. 

Πρωτεΐνη
Ένα ακόμη βοήθημα, πολύ σημαντικό για την υγεία 
των οστών και του μυϊκού συστήματος, είναι η 
συμπληρωματική χορήγηση πρωτεΐνης, καθώς οι 

μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
θέματα οστεοπενίας και μυϊκής δυστο-

νίας. Η πρωτεΐνη, ειδικά σε συνδυ-
ασμό με μαγνήσιο –και με την 

προϋπόθεση ότι δεν υφίστα-

ται πρόβλημα με τα νεφρά–, 
συντονίζει το νευρομυϊκό 

σύστημα και εμποδίζει τον κατα-
βολισμό των μυών.  Έτσι, αποφεύ-

γονται οι διάφοροι πόνοι, όπως οι ισχι-
αλγίες κ.λπ. 

Φυτικές ίνες
Οι φυτικές ίνες, που περιέχονται στα όσπρια, τα 
λαχανικά και τα φρούτα, βελτιώνουν σημαντικά 

LIFESTYLE
Ikigai, Hygge, Wabi-Sabi.

12

16

ΥΓΕΙΑ

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:

Γράφει ο 
φαρμακοποιός 

Πάνος 
Ρέββας από το 
φαρμακείο της 

Αντιγόνης Ρέββα 
του Δικτύου 

Pharma PLUS 

στην Κοζάνη.

10

22

20
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την υγεία του εντέρου, διορθώνοντας το μικρο-
βίωμα, που παίζει σημαντικότατο ρόλo στην υγεία 
μας – εξάλλου το έντερο αποκαλείται ο «δεύτερος 
εγκέφαλος». Παράλληλα, διατηρούν σε φυσιολο-
γικά επίπεδα την ινσουλίνη, ρυθμίζοντας καλύτερα 
το σάκχαρο στο αίμα. Καταναλώστε, λοιπόν, φυτι-
κές ίνες και όχι ζάχαρη, που κάνει το περιβάλλον 
του εντέρου δυσμενές.

Αcetyl-L-carnitine
Ουσιαστικά μιλάμε για την ακετυλική μορφή της γνω-
στής καρνιτίνης, που βελτιώνει την αιματική ροή και 
την εγκεφαλική λειτουργία στους ενήλικες. Επίσης, 
ενισχύει τον μυϊκό τόνο και την καύση λίπους με τη 
διαδικασία της μεταφοράς των λιπαρών οξέων στα 
μιτοχόνδρια των κυττάρων, προς καύση και παρα-
γωγή ενέργειας.

Προσοχή στα φάρμακα 
Μεγάλο ρόλο στην κατάσταση του οργανισμού δια-
δραματίζει και η χορήγηση φαρμάκων. Για παρά-
δειγμα, η λήψη στατινών για τη χοληστερίνη επιδει-
νώνει τη μείωση των στεροειδών ορμονών και της 
βιταμίνης D, καθώς αμφότερες οι ουσίες παράγο-
νται από τη χοληστερίνη. Συνεπώς, καλό θα ήταν ο 
ασθενής να λάβει τα ανάλογα σκευάσματα (συνέν-
ζυμο Q10, ουσιώδη λιπαρά, βιταμίνη D) με την οδη-
γία του θεράποντα ιατρού.  

Η σημασία της άσκησης
Η άσκηση, μέτριας ή μεγαλύτερης έντασης, είναι ιδι-
αίτερα ευεργετική στους ανθρώπους μεγαλύτερης 
ηλικίας, καθώς ενεργοποιεί το λεμφικό σύστημα, το 
οποίο είναι το κυριότερο μέσο αποτοξίνωσης των 
αποβλήτων που προκύπτουν από τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα, τα φάρμακα και τους στρεσογόνους παράγο-
ντες. Με την άσκηση παράγονται επίσης ενδορφίνες, 
φυσικές ορμόνες παρόμοιες με τη μορφίνη, καθώς 
και άλλες ορμόνες, όπως η σεροτονίνη, που επιφέ-
ρουν μείωση του άγχους, του πόνου και της ατονίας, 
βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής. 

Το στρες
Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που ευθύ-
νονται για τις χρόνιες παθήσεις και τη συνεχή απο-
δυνάμωση του ανοσοποιητικού, αλλά και των ενερ-
γειακών αποθεμάτων, είναι το χρόνιο στρες. Κατά τη 
διάρκεια της στρεσογόνου περιόδου παρατηρείται 
αυξημένη έκκριση κορτιζόλης και επινεφρίνης, δύο 
κατασταλτικών ορμονών που έχουν δράση αντίθετη 
από αυτήν των φυσικών στεροειδών ορμονών που 
εκκρίνει το σώμα μας. Έτσι, επέρχεται η διάβρωση 
των περισσότερων ιστών, με συνέπεια την πρόκληση 
ασθενειών, όπως ο διαβήτης, το σύνδρομο ευερέ-
θιστου εντέρου κ.λπ. Γι’ αυτό, εκτός από τα συμπλη-
ρώματα που πρέπει να λαμβάνουμε, είναι μείζονος 
σημασίας να αποφεύγουμε το διαρκές στρες. 

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συμπληρωματικό
προϊόν -

Δερμοκαλλυντικό

για την ανακούφιση των συμπτωμάτων:
Ολοκληρωμένη πρόταση

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ. 210 9391000, Fax. 210 9391001
www.servier.gr

Βαριά & κουρασμένα πόδια Αιμορροΐδες

Ιατροτεχνολογικό 
προϊόν κλάσης

ΙΙa CE 0481

Δύο δισκία μαζί
σε ένα blister

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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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.

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Η βιταμίνη Β12 
συμμετέχει 
σχεδόν σε 
όλους τους 
βιοχημικούς 
κύκλους του 
οργανισμού. 
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«Ikigai», «Ηygge», «Wabi-sabi» είναι οι νέοι 
όροι που μπήκαν στη ζωή μας, για να μας 
δείξουν τρόπους να είμαστε ευτυχισμένοι.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ ο βασικός λόγος για την υψηλή ποιότητα της ζωής 
τους είναι το μυστηριώδες ikigai.

Ikigai: Η τέχνη να γερνάς πάντα νέος
Κατά τους Ιάπωνες, κάθε άνθρωπος έχει ένα ikigai 
(προφέρεται ικιγκάι), αυτό που ένας Γάλλος φιλόσο-
φος θα μετέφραζε ως «raison d’être» (λόγο ύπαρ-
ξης). Κάποιοι άνθρωποι έχουν ήδη βρει το ikigai τους 
και έχουν πλήρη συνείδησή του, ενώ κάποιοι άλλοι το 
κουβαλούν μέσα τους αλλά δεν το έχουν ανακαλύψει 
ακόμη. Το ikigai απαιτεί υπομονετική εξερεύνηση, προ-
κειμένου να φτάσουμε στο βάθος του είναι μας και να το 
βρούμε. Όταν το βρούμε, «έχουμε την ευτυχία να είμα-
στε πάντα απασχολημένοι». Σύμφωνα με το ikigai μας, 
μπορεί να είμαστε προορισμένοι να γίνουμε ξυλουργοί, 
μάγειρες, ηθοποιοί ή καθηγητές – δεν έχουν σημασία το 
status και οι απολαβές του επαγγέλματος. Σημασία έχει 
να βρούμε τι μας ευχαριστεί και να το κάνουμε μέχρι το 
τέλος της ζωής μας σε μια κοινότητα σφιχτά δεμένη, 
όπου ο ένας βοηθά τον άλλο. Γιατί το Ογκίμι χαρακτηρί-
ζεται επίσης για τους σφιχτούς δεσμούς ανάμεσα στην 
κοινότητα – εδώ η προσφορά υπηρεσίας στους άλλους 

Το χωριό Ογκίμι, σε μια αγροτική περιοχή 3.000 
κατοίκων στο βόρειο τμήμα της νήσου Οκινάουα, 
εμφανίζει τον μεγαλύτερο δείκτη μακροζωίας στον 
κόσμο. Οι κάτοικοι είναι εξαιρετικά φιλικοί μεταξύ 
τους, συνεργάζονται σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, 
γελούν και αστειεύονται, ενώ οι γέροντες παρα-
μένουν δραστήριοι μέχρι το τέλος της ζωής τους. 
Στο «χωριό των αιωνόβιων» κανείς δεν παίρνει 
σύνταξη. Εργάζονται μέχρι να πεθάνουν, επειδή οι 
ίδιοι το επιθυμούν. Εδώ καλλιεργούνται τα περί-
φημα «λεμόνια της Οκινάουα», στα οποία αποδίδο-
νται μεγάλες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πιστεύ-
εται όμως ότι, εκτός από τη διατροφή, την απλή 
ζωή στον καθαρό αέρα και το υποτροπικό κλίμα, 

Τρόποι να ζεις
ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE

Κάθε άνθρωπος 
έχει ένα ikigai, 
αυτό που 
ένας Γάλλος 
φιλόσοφος θα 
μετέφραζε ως 
«λόγο ύπαρξης».

μετατρέπεται σε ikigai. Και πολλοί πλέον πιστεύουν ότι 
η αίσθηση του ανήκειν και της αλληλοβοήθειας δημι-
ουργεί ασφάλεια στον άνθρωπο και συμβάλλει στην 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Hygge: Η δανέζικη υπόσχεση
Στη Βρετανία ο όρος «hygge» πήρε τέτοια δημοσιό-
τητα το 2016, που το λεξικό της Οξφόρδης τον ανα-
κήρυξε ως μία από τις λέξεις της χρονιάς, ενώ στα 
social media υπάρχουν εκατομμύρια posts στο σχε-
τικό hashtag. To δανέζικο hygge, που είναι δύσκολο 
να το προσδιορίσει κανείς, όπως και να το προφέ-
ρει (ακούγεται σαν «χούγκα»), φέρνει στον νου σκη-
νές χαλάρωσης, οικιακής θαλπωρής, χουχουλιάσμα-
τος με αναμμένα κεριά, χοντρές μάλλινες κάλτσες και 
ζεστά ροφήματα γύρω από τη φωτιά. Θυμίζει ίσως 
το «cocooning», μία άλλη λέξη των ’90ς, που έκανε 
μόδα τα ήρεμα βράδια στο σπίτι, αντί για την τρέλα του 
clubbing της εποχής, ενώ στα αγγλικά η πλησιέστερη 
έννοια είναι μάλλον αυτή του coziness. 

Όμως το hygge δεν έχει τόσο σχέση με τι κάνεις, 
αλλά με πώς νιώθεις όταν το κάνεις. Hygge είναι να 
αισθάνεσαι άνετα και ήρεμα, να νιώθεις ευγνωμοσύνη, 
ασφάλεια και να απολαμβάνεις τις μικρές χαρές. Hygge 
μπορεί να είναι ένα δείπνο στο σπίτι με φίλους, ένα φλι-
τζάνι τσάι που απολαμβάνεις μόνος με ησυχία ή ένα 
ραντεβού με τους κολλητούς σου το Σάββατο. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η Δανία, σύμφωνα με έρευνες, 
βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στις υψηλότερες 
θέσεις ανάμεσα στις χώρες με τους πιο ευτυχισμένους 
κατοίκους, υψηλότερα και από άλλες Σκανδιναβικές 
χώρες, όπως η Σουηδία και η Νορβηγία.  

Wabi-sabi: H ομορφιά στην ατέλεια
Ο γιαπωνέζικος όρος «wabi-sabi» δεν έχει και αυτός 
ακριβή μετάφραση. Είναι η φιλοσοφία που μας μαθαί-
νει να αποδεχόμαστε και να αγαπάμε τα φυσικά ψεγά-
δια, τον χρόνο που περνά και τη γνησιότητα σε όλες 
τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.

Ξεκίνησε στα μέσα του 15ου αιώνα στην Ιαπωνία, 
όταν ένας βουδιστής μοναχός και ένας δάσκαλος ζεν 
αποφάσισαν να αντιδράσουν στην υπερβολή της κινε-
ζικής κουλτούρας, που επηρέαζε τους ντόπιους. Χρη-
σιμοποίησαν τη συμβολική ιεροτελεστία του τσαγιού, 
για να υπενθυμίσουν τις αρχές της «ταπεινής απλό-
τητας» (wabi) και της «ομορφιάς που βρίσκεται στην 
ατέλεια και το πέρασμα του χρόνου» (sabi). Επινόησαν 

το δωμάτιο του τσαγιού, στο οποίο αντί για κόκκινους 
τοίχους και χρυσές λεπτομέρειες –αγαπημένα στοιχεία 
των Κινέζων– έβαλαν στρώματα tatami, παραδοσιακά 
raku μπολ και κουτάλια από μπαμπού. Ο χώρος ήταν 
σχεδόν άδειος, λουσμένος ωστόσο στο φυσικό φως. 
Κύριος στόχος τους ήταν να μην αποσπάται η προσοχή 
από ανούσιες λεπτομέρειες.

Το wabi-sabi ως στάση ζωής δεν μας επιβάλλει να 
γυρίσουμε την πλάτη στο καινούριο, απλώς μας διδά-
σκει να πάψουμε να αναζητούμε με αγωνία το τέλειο, 
όπως π.χ. το παρουσιάζουν τα φίλτρα του Instagram. 
Wabi-sabi είναι η ομορφιά που κρύβεται πίσω από την 
ατέλεια σε ένα χειροποίητο κεραμικό μπολ. Να μοιρά-
ζεσαι μια τσαγιέρα με φίλους. Να ετοιμάζεις υγιεινά 
γεύματα με σκοπό να θρέψεις, όχι να εντυπωσιάσεις. 
Να έχεις δίπλα στην πόρτα ένα καλάθι με παντόφλες 
για τους επισκέπτες. Wabi-sabi είναι τα αυτοσχέδια 
μπουκέτα στα βάζα, τα χιλιοπλυμένα τραπεζομάντιλα, 
τα αταίριαστα σερβίτσια, τα μπολ γεμάτα φαγητά φτιαγ-
μένα με αγάπη. 

Οι junk 
Παρασκευές 
της Σουηδίας 

Τo «fredagsmys» προ-
έρχεται από τις λέξεις 
«Παρασκευή» και 
«χαλάρωση» και είναι 
ιερή παράδοση. Κάθε 
Παρασκευή, οι Σουη-
δοί περνούν το βράδυ 
οικογενειακά μπρο-
στά στην τηλεόραση 
τρώγοντας junk food 
(συνήθως τάκος). Η 
τελετουργία ορίζει το 
τέλος μιας κουραστι-
κής εβδομάδας και την 
αρχή του Σαββατο-
κύριακου – εξ ου και 
το φαγητό είναι απλό, 
ώστε να χαλαρώνουν 
και να μη χάνουν χρόνο 
με το μαγείρεμα ή το 
πλύσιμο των πιάτων.
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Ο Σεπτέμβριος δεν σηματοδοτεί μόνο την 
έναρξη των σχολικών μαθημάτων, αλλά και των 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων, που μεταμορφώνουν 
τα μικρά παιδιά σε μπασκετμπολίστες, χορεύτριες, 
σκακιστές και ό,τι άλλο προτάσσει το ταλέντο τους.

ΑΠΌ ΤΗ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: Οι 
σημερινοί μαθητές, ακόμη και αν φοιτούν στο νη- 
πιαγωγείο, είναι σκληρά εργαζόμενα άτομα, «δουλεύ-
οντας» τουλάχιστον πέντε ώρες στο σχολείο και στη 
συνέχεια σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

Η ζωή δεν είναι... παίξε-γέλασε
Υπάρχει η άποψη ότι οι εξωσχολικές δραστηριότητες, 
εκτός της εκμάθησης ξένων γλωσσών, είναι ένα είδος 
παιχνιδιού που χαλαρώνει και ευχαριστεί τα παιδιά μετά 
από μια κουραστική ημέρα στο σχολείο. Για τους παι-
δαγωγούς, όμως, οτιδήποτε εμπεριέχει το στοιχείο της 
μάθησης δεν εκτονώνει το παιδί, αλλά το φορτώνει 
επιπλέον. Ο προπονητής του μπάσκετ, η καθηγήτρια 
του χορού, ο δάσκαλος της κολύμβησης ή του πιάνου 
απαιτούν τη διαρκή συγκέντρωση του παιδιού, το οποίο 
πρέπει να παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις. Το αυθόρμητο 
μπασκετάκι με τους φίλους στο γήπεδο της γειτονιάς 
δεν έχει καμία σχέση με την οργανωμένη προπόνηση 
στο αθλητικό κέντρο, όπου το παιδί είναι εγγεγραμμένο 
ως αθλητής, ο οποίος μάλιστα παίρνει μέρος σε αγώνες. 

Το στρες ελλοχεύει, όπως και η κούραση. Από την 
άλλη, στη σημερινή καθημερινότητα, όπου δεν υπάρ-
χουν χώρος και χρόνος για κίνηση, ενώ τα υπαίθρια 
παιχνίδια θεωρούνται πολιτισμικό στοιχείο μιας άλλης 
εποχής, η σωματική άσκηση πρέπει με κάποιον τρόπο 
να εξασφαλιστεί. 

Τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας αυξάνονται 
ανησυχητικά και, παρά τις όποιες ενστάσεις, η οργα-
νωμένη και ενεργός συμμετοχή του παιδιού σε κάποιο 

άθλημα ή είδος άσκησης είναι απαραίτητη. 
Εξίσου απαραίτητη κρίνεται και η καλλιέρ-

γεια της σκέψης και της δημιουργικότητας, 
που οδηγεί τους γονείς σε καλλιτεχνικά εργα-

στήρια και σε σκακιστικούς ομίλους. Αρκε-
τές φορές βέβαια οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Για 

παράδειγμα, δεν είναι αυτονόητο ότι ένα παιδί που 
εξασκείται συστηματικά στο σκάκι θα γίνει μεγαλώ-

ντας άσος στα μαθηματικά.
Οι προτιμήσεις είναι συχνά το αποτέλεσμα των 

τάσεων της εποχής. Όταν η Εθνική ομάδα στέφθηκε 
πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ευρωμπάσκετ του 1987, 
η πλειοψηφία των αγοριών στις πόλεις και τα χωριά 
γράφτηκαν σε συλλόγους καλαθοσφαίρισης. Σήμερα η 
λάμψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο οδηγεί και πάλι τους 
πιτσιρικάδες στα καλάθια, αλλά και ο Στέφανος Τσιτσι-
πάς στέλνει αγόρια και κορίτσια στα καταστήματα για 
την πρώτη τους ρακέτα αντισφαίρισης.

Εξωσχολικές 
δραστηριότητες 
Οι «διπλοβάρδιες» 
των παιδιών

Με τον ερχομό του φθινοπώρου, οι αθλητικοί όμιλοι, 
οι σχολές χορού και τα δημιουργικά εργαστήρια μεγά-
λων πολιτιστικών οργανισμών έχουν την τιμητική τους. 
Γονείς κάθε κοινωνικής και οικονομικής τάξης αγω- 
νιούν για μία θέση στον πάγκο του γηπέδου μπάσκετ 
ή στην μπάρα της πολυσυζητημένης σχολής κλασικού 
χορού ή οπουδήποτε τέλος πάντων το παιδί τους θα 
βρει τον άλλο του εαυτό: τον δημιουργικό, αθλητικό, 
ευφάνταστο, έξυπνο, πολυμήχανο. 

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς
Γονείς ακόμη και πολύ μικρών σε ηλικία παι-
διών σπεύδουν να οργανώσουν ένα απογευ-
ματινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο θα 
συμβάλει στη διαμόρφωση του σώματος και του 
χαρακτήρα. Έτσι, παιδάκια ηλικίας 3 ετών βγαίνουν 
από το σπίτι και τρέχουν για να είναι στην ώρα τους 
στο μπαλέτο, τους αθλητικούς συλλόγους ή στο καράτε, 
την πισίνα ή στην ξιφασκία, το ωδείο ή στα καλλιτε-
χνικά και θεατρικά εργαστήρια.

Ο πολύπλευρος άνθρωπος της Αναγέννησης γίνε-
ται πρότυπο για τον μέσο Έλληνα, και όχι μόνο, καθώς 
σε όλες τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου ή, 
πιο σωστά, στις μεγαλουπόλεις του ανεπτυγμένου 
κόσμου η εμμονή είναι κοινή: τα παιδιά πρέπει να 
αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους ασκώντας 
το σώμα ή το πνεύμα τους, ή ιδανικά και τα δύο.
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αυτό είναι οι πολεμικές τέχνες) ή για να ενισχύσετε 
την κοινωνικότητά του μέσα από ομαδικά αθλήματα.
Υπολογίστε τα έξοδα: Υπάρχουν οικονομικές και 
ακριβές δραστηριότητες. Μην επιλέξετε το τένις, εάν 
οι οικονομικές σας δυνατότητες είναι περιορισμένες. 
Αντίθετα, τα ομαδικά αθλήματα και ο κλασικός αθλη-
τισμός έχουν χαμηλό κόστος. Ρωτήστε ευθέως τους 
προπονητές και τους δασκάλους. Για παράδειγμα, ο 
εξοπλισμός της ξιφασκίας είναι πολύ πιο ακριβός από 
αυτόν που απαιτείται για αθλήματα στίβου.
Ο χρόνος: Μην επιλέγετε δραστηριότητες που απαι-
τούν «ταξίδι». Προτιμήστε το ωδείο της γειτονιάς από 
το καλύτερο ωδείο της πόλης, αν αυτό απέχει 45 λεπτά 
από το σπίτι σας.
Συμβουλευτείτε τους ειδικούς: Ο δάσκαλος στο 
σχολείο ξέρει το παιδί σας σε συνθήκες που εσείς δεν 
γνωρίζετε. Επίσης, ο καθηγητής της γυμναστικής μπο-
ρεί να σας καθοδηγήσει για την επιλογή των αθλητι-
κών του δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα χαρίσματα 
ή τις δυσκολίες του.
Δώστε στο παιδί την ευκαιρία να δοκιμάσει: Αφού 
κάνετε το πρώτο ξεκαθάρισμα, αποκλείοντας δραστη-
ριότητες που δεν ταιριάζουν, αρέσουν ή και δεν ενδεί-
κνυνται για το παιδί σας (ένα παιδί με χαλαρές αρθρώ-
σεις τραυματίζεται σε αθλήματα όπως το μπάσκετ), 
δώστε του την ευκαιρία να δοκιμάσει και να δοκιμα-
στεί. Ο χρόνος είναι με το μέρος του. Αρκεί η επιλογή 
να μη γίνει τρόπος χειρισμού των γονιών. Αν δηλαδή 
δεν ευχαριστιέται με τίποτε και ζητά διαρκώς κάτι άλλο, 
προτείνετε να τελειώσει έναν κύκλο δραστηριότητας, 
πριν ξεκινήσει κάποιον άλλον. 
Η απαραίτητη ξεκούραση: Αφήστε του ένα από-
γευμα ελεύθερο, χωρίς υποχρεώσεις, για να ξεκου-
ραστεί πραγματικά.

Μια δοκιμή θα σας πείσει
Είναι όλα τα αγόρια Τσιτσιπάδες και Αντετοκούνμπο; 
Όχι, όπως δεν είναι όλα τα κορίτσια που κάνουν χορό 
μελλοντικές Σιλβί Γκιγιέμ, και καλό είναι οι γονείς να 
έχουν ρεαλιστικούς στόχους. Ο πιο ρεαλιστικός; Να είναι 
το παιδί τους ευχαριστημένο και να μπορεί να σταματή-
σει χωρίς ενοχές, εάν πάψει να ευχαριστιέται. Γι’ αυτό:
Αναλογιστείτε την ηλικία του παιδιού: Η κολύμ-
βηση είναι σαφώς μια δραστηριότητα επιλογής για 
μικρά παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να κολυμπούν και να 
είναι ασφαλή στη θάλασσα. Αντίθετα, το ποδόσφαιρο 
δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο στα νήπια,  εκτός από την 
ομαδικότητα. Η μουσική έχει και αυτή τις ηλικίες της. 
Ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να παίξει σαξόφωνο, και οι 
λόγοι είναι καθαρά «σωματικοί». Μπορεί όμως, αν του 
αρέσουν τα πνευστά, να ξεκινήσει με φλογέρα. Όσο 
για τον κλασικό χορό, στις πολύ μικρές ηλικίες καλό 
είναι να μυηθούν αγόρια και κορίτσια στην κίνηση και 
τον ρυθμό μέσα από το Σύστημα Orff. 
Ο σωματότυπος παίζει ρόλο: Αυτό δεν σημαίνει 
ότι ένα κοντό παιδί δεν πρέπει να παίζει μπάσκετ, 
αλλά, αν γραφτεί σε κάποιον αθλητικό σύλλογο του 
συγκεκριμένου αθλήματος, κινδυνεύει να κάθεται 
περισσότερο στον πάγκο παρά να τρέχει στο παρκέ 
επευφημούμενο.
Είναι και θέμα χαρακτήρα: Το παιδί σας είναι 
ανταγωνιστικό; Μοναχικό; Πειθαρχημένο; Αγαπά το 
παιχνίδι ή την πρωτιά; Είναι περισσότερο αθλητικός 
τύπος ή υπερισχύει η καλλιτεχνική του φλέβα; Προ-
τιμά να πηγαίνει στο γήπεδο ή να βλέπει θεατρικές 
παραστάσεις; Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιλέξετε τη 
δραστηριότητα που ταιριάζει στον χαρακτήρα του. 
Αντίθετα, μπορεί να επιλέξετε μια δραστηριότητα 
για να το μυήσετε στην αυτοπειθαρχία (ιδανικές γι’ 
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Μην επιλέγετε 
δραστηριότητες 
που απαιτούν 
«ταξίδι». 
Προτιμήστε 
το ωδείο της 
γειτονιάς από το 
καλύτερο ωδείο 
της πόλης, αν το 
τελευταίο απέχει 
45 λεπτά από 
το σπίτι σας.
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Τα δύσκολα 
παιδιά 
δύσκολα 
τρώνε

Η υπόθεση «φαγητό» αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην 
ανατροφή των παιδιών. Το ωράριο, η ποσότητα και 
η θρεπτικότητα απασχολούν μαμάδες και μπαμπάδες 
από τη στιγμή της γέννησης του παιδιού τους. Η επι-
βίωση του νέου ανθρώπου είναι εγγενής στόχος των 
γονιών, ιδιαίτερα των μαμάδων, που θηλάζουν, και 
ρωτούν με αγωνία τον παιδίατρο: «Θρέφεται σωστά;», 
«Παίρνει βάρος;». 

Τις ίδιες αυτές ερωτήσεις τις επαναλαμβάνουν ανά 
διαστήματα στη νηπιακή ηλικία, αλλά και αργότερα. 

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση με το 
φαγητό συνδέεται με την αναπτυξιακή φάση των παι-
διών. Σε περιόδους που τα παιδιά «μεγαλώνουν» και 
θέλουν με κάθε τρόπο να εκφράσουν την ανάγκη 
τους για ανεξαρτησία, το φαγητό γίνεται το μέσον 
της επανάστασης: Τρώνε λίγο, τρώνε με τον χρόνο 
τους…, εκείνα «αποφασίζουν». 

Παιδί και τροφική νεοφοβία
Καθώς το παιδί αναπτύσσεται ψυχικά και σωματικά, 
μπορεί να εμφανίσει πρόσκαιρες διατροφικές συμπε-
ριφορές, που αφορούν την επιλογή της ποσότητας ή 
της ποιότητας του φαγητού. Μία από αυτές, η τρο-
φική νεοφοβία, που αφορά την άρνηση του παιδιού 
να εκτεθεί σε κάθε νέα γεύση, είναι κοινή ανάμεσα 
στα παιδιά. Όλοι ξέρουμε ή έχουμε παιδιά που εμμέ-
νουν σε λίγες και συγκεκριμένες τροφές, αρνούμενα 
πεισματικά να εντάξουν στη διατροφή τους τρόφιμα 
που δεν έχουν ποτέ δοκιμάσει. 

Η κατάσταση αυτή μπορεί να εκδηλωθεί και πριν 
από την ηλικία των 2 ετών, κορυφώνεται όμως στις 
ηλικίες μεταξύ 2 και 6 ετών, για να μειωθεί καθώς το 
παιδί μεγαλώνει. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά που 
θήλασαν λιγότερο από 4 μήνες και είναι σπανιότερη 
σε εκείνα που θήλασαν περισσότερο από 6 μήνες, 
ίσως επειδή τα βρέφη που θηλάζουν μυούνται μέσω 
του μητρικού γάλακτος σε περισσότερες γεύσεις. 

Δύσκολα παιδιά ή δύσκολες τροφές;
Το κόκκινο κρέας και το ψάρι, τα φρούτα και τα λαχα-
νικά είναι οι πιο συνηθισμένες «αποκλεισμένες» τρο-
φές. Σπάνια ένα νήπιο θα εκτιμήσει την τσιπούρα και 

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ

Οδηγίες ώστε το φαγητό να γίνει εύκολη 
υπόθεση ακόμη και για τα πιο δύσκολα παιδιά.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ Echinaforce® Junior tablets
ü  θωρακίζει τον οργανισμό 
 σε περιόδους έξαρσης των ιώσεων και της γρίπης 
ü ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
ü  έχει αντιβακτηριακή και αντισηπτική δράση
ü  περιέχει εχινάκια και φασκόμηλο φρέσκιας    
 συγκομιδής και ελεγχόμενης βιολογικής καλλιέργειας
ü  χωρίς γλουτένη
ü χωρίς ζάχαρη
ü  χωρίς λακτόζη
ü με φυσικό άρωμα πορτοκαλιού
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Η τροφική 
νεοφοβία, που 
αφορά την 
άρνηση του 
παιδιού να 
εκτεθεί σε κάθε 
νέα γεύση, είναι 
κοινή ανάμεσα 
στα παιδιά.

το αβοκάντο· όσο για το κόκκινο κρέας, η μαγική λέξη 
είναι «κιμάς» και πρέπει να συνοδεύει μακαρόνια. 

Επίσης, τα παιδιά δύσκολα δοκιμάζουν τροφές που 
έχουν έντονη μυρωδιά, γι’ αυτό και τα καρυκεύματα 
δεν συνιστώνται στις μικρές ηλικίες, ενώ το κρεμ-
μύδι και κυρίως το σκόρδο πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται με φειδώ. 

Καλή τους όρεξη
Η μέθοδος –και βιβλίο– της διάσημης Αμερικανί-
δας συμβούλου διατροφής, Ellyn Satter, «Division of 
Responsibility in Feeding» (DOR) εκπαιδεύει τα παι-
διά να κατακτήσουν μια ισορροπημένη, χωρίς ακρό-
τητες διατροφή. Σύμφωνα με τον «διαχωρισμό των 
ευθυνών στο φαγητό», οι γονείς είναι υπεύθυνοι για 
το πότε, πού και τι θα φάνε τα παιδιά, ενώ τα παι-
διά αποφασίζουν την ποσότητα του φαγητού που θα 
καταναλώσουν. Γι’ αυτό και το πρόβλημα διογκώνε-
ται όταν οι γονείς πιέζουν το παιδί τους να φάει «μία 
μπουκίτσα ακόμη».

Τι μπορείτε να κάνετε αν έχετε ένα παιδί «κακό-
φαγο»: 
• Μην το πιέζετε να φάει μεγαλύτερη ποσότητα 

από εκείνη που το ίδιο επιθυμεί. 

• Μην ενθαρρύνετε το τσιμπολόγημα, προκει-
μένου το παιδί να νιώσει το αίσθημα της πείνας. 
Η Satter προτείνει μικρά και μεγαλύτερα γεύματα 
κάθε 2-4 ώρες. Ενδιάμεσα επιτρέπεται μόνο νερό.  

• Δίνετε το καλό παράδειγμα. Όταν ο μπαμπάς 
και η μαμά απολαμβάνουν ποικιλία γεύσεων και 
τροφίμων, κάποια στιγμή θα ακολουθήσει και το 
παιδί. Αυτό σημαίνει υιοθέτηση συγκεκριμένων 
συνηθειών, όπως τα οικογενειακά γεύματα στο 
τραπέζι, και όχι το μοναχικό φαγητό μπροστά στην 
τηλεόραση.

• Αφήστε το παιδί σας να εξελιχθεί διατρο-
φικά, αντικαθιστώντας τα γεύματα για βρέφη με 
εκείνα για νήπια ή για μεγαλύτερα παιδιά. (Δυστυ-
χώς, υπάρχουν γονείς που προσφέρουν αλεσμένα 
φρούτα σε παιδιά δημοτικού.)

• Προσφέρετε ποικιλία γεύσεων από τη μικρή ηλι-
κία, πάντα με τις οδηγίες του παιδιάτρου. (Υπάρ-
χουν οδηγίες για τροφές που θεωρούνται ύποπτες 
για πρόκληση αλλεργίας ή επικίνδυνες για πνιγμό, 
όπως οι ξηροί καρποί, που συνιστάται να κατανα-
λώνονται μετά την ηλικία των 3 ετών.)

• Θέτετε υγιεινούς διατροφικούς στόχους και 
επιβραβεύετε το παιδί όταν τους πετυχαίνει, όχι 

όμως με γλυκίσματα, καθώς αυτό μπορεί να δημι-
ουργήσει στο παιδί την εντύπωση ότι το γλυκό είναι 
μια άριστη επιλογή.

• Ενημερώστε τον παιδίατρο αν ξαφνικά το παιδί 
αποκλείσει τροφές ή μειώσει δραματικά τη λήψη 
κάποιας τροφής. Μόνον εκείνος μπορεί να απο-
κλείσει παθολογικά αίτια, όπως δυσανεξίες και 
αλλεργίες, ή προβλήματα όπως η γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση και κάποιες φλεγμονώδεις νόσοι του 
εντέρου. Και επίσης είναι εκείνος που θα υποψιαστεί 
τυχόν ψυχικά αίτια και θα παραπέμψει το παιδί σε 
ειδικό ψυχικής υγείας. Η αρχή της εφηβείας, κυρίως 
για τα κορίτσια, είναι επικίνδυνη περίοδος για την 
εκδήλωση σοβαρών διαταραχών λήψης τροφής, 
όπως η νευρική ανορεξία ή η βουλιμία.

• Μην προσφέρετε εναλλακτικά μενού. Δεν είστε 
ιδιοκτήτης εστιατορίου, αλλά γονέας. Το παιδί πρέ-
πει να μάθει ότι τρώει το φαγητό της ημέρας. Αυτό 
δεν αποκλείει την ποικιλία στο οικογενειακό τρα-
πέζι, που του δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσει 
και να δημιουργήσει τις προτιμήσεις του μέσα από 
επιλογές.

• Υιοθετήστε τη Μεσογειακή Διατροφή. Μπο-
ρείτε να ζωγραφίσετε μαζί με το παιδί σας τη δια-

τροφική πυραμίδα, συμπληρώνοντας τα είδη τρο-
φίμων και τη συχνότητα κατανάλωσής τους. Με 
βάση αυτό το μοντέλο, μπορείτε να σχεδιάσετε 
από κοινού και το εβδομαδιαίο μενού, το οποίο θα 
αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα, προσφέρο-
ντας ποικιλία γεύσεων.

• Πειραματιστείτε. Αν το παιδί σας δεν αγαπά τα 
όσπρια, σερβίρετέ τα αλλιώς. Το φακόρυζο ή μια 
σαλάτα με φακές είναι συχνά πιο ελκυστικό από 
μια συνηθισμένη σούπα με φακές. Ακόμη, προ-
σθέστε τα διόλου δημοφιλή στα παιδιά λαχανικά σε 
νόστιμες συνταγές: Μαγειρέψετε κοκκινιστό κρέας 
με μελιτζάνες και κολοκύθια ή συμπληρώστε με 
καρότα τον κιμά που θα συνοδέψει τα αγαπημένα 
του μακαρόνια. 

• Πού και πού χρησιμοποιήστε το «εξωτικό» 
περιβάλλον ενός εστιατορίου, για να μυήσετε το 
παιδί σας σε δύσκολες γεύσεις. Αν έχει αποκλείσει 
το ψάρι, μην του το σερβίρετε για μία ακόμη φορά 
στην κουζίνα, αλλά σε μια παραθαλάσσια ψαροτα-
βέρνα. Σε ποιον δεν ανοίγει η όρεξη πλάι στο κύμα;

Περισσότερα στη διεύθυνση:
www.ellynsatterinstitute.org
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Η αντισύλληψη είναι η μόνη ασφαλής λύση για 
τις μητέρες που θέλουν οι ίδιες να αποφασίσουν 
πότε θα αποκτήσουν −ή όχι− ένα ακόμη παιδί. 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Οι λεγόμενες «φυσικές μέθοδοι», δηλαδή η δια-
κοπτόμενη συνουσία και ο υπολογισμός των ημε-
ρών, ώστε να αποκλειστούν οι ερωτικές επαφές 
κατά τις ημέρες της ωορρηξίας, κρίνονται αναξιό-
πιστες, ειδικά ο υπολογισμός της γόνιμης ημέρας, 
αν η γυναίκα πλησιάζει στην κλιμακτήριο. 

Ενδομήτρια σπειράματα (IUD)
Το γνωστό σε όλους «σπιράλ» είναι η δημοφιλέ-
στερη μέθοδος αντισύλληψης μεταξύ των γυναι-
κών που έχουν γίνει μητέρες και έχουν μόνιμο 
σύντροφο. Τοποθετείται από τον γυναικολόγο στο 
ιατρείο χωρίς αναισθησία και αποτελεί έναν πολύ 
ασφαλή τρόπο αντισύλληψης. Σπάνια, μπορεί να 
προκληθεί κάποιου είδους φλεγμονή κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου μήνα από την τοποθέτησή του. 

Για τις γυναίκες που έχουν γίνει μητέρες και θέλουν 
να αναβάλουν προσωρινά την έλευση ενός ακόμη 
παιδιού ή αποφασίζουν ότι η οικογένειά τους έχει 
συμπληρωθεί, υπάρχουν ποικίλοι τρόποι αντισύλλη-
ψης, προκειμένου να συνεχίσουν την ερωτική τους 
ζωή χωρίς απρόοπτα. Κάθε ένας από αυτούς έχει 
τα υπέρ και τα κατά, τα οποία αξιολογούνται ανά 
περίπτωση από τον προσωπικό γιατρό της γυναίκας.

Αντισύλληψη:
Μαμάδες, σας αφορά

Το «σπιράλ» 
είναι η 
δημοφιλέστερη 
μέθοδος σε 
γυναίκες που 
έχουν γίνει 
μητέρες και 
έχουν μόνιμο 
σύντροφο.

ΥΓΕΙΑ OIKOΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

για γυναίκες αρκετά μεγαλύτερες των 35 ετών. 
Ο FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων) σήμερα υποστηρίζει τη συνταγογρά-
φηση των αντισυλληπτικών χαπιών σε υγιείς, μη 
καπνίζουσες γυναίκες αυτής της ηλικιακής ομά-
δας, αρκεί να περιλαμβάνουν στο ετήσιο τσεκ-απ 
τους απαραιτήτως, εκτός από το Τεστ Παπανικο-
λάου, και μαστογραφία, μέτρηση σακχάρου 2 ώρες 
μετά το γεύμα και πλήρη λιπιδαιμικό και καρδιο-
λογικό έλεγχο.

Ένας επιπλέον λόγος για την προτίμηση του 
«χαπιού» είναι η θεραπευτική του δράση σε 
περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, καθώς μειώνει 
την ποσότητα αίματος σε περιπτώσεις έντονης 
εμμήνου ρύσης και αυξάνει την οστική πυκνό-
τητα. 
Προσοχή στις αντενδείξεις: Κάπνισμα, καρδιαγ-
γειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδης διαβή-
της, ιστορικό καρκίνου του μαστού και άλλα χρό-
νια νοσήματα. 

Προφυλακτικό
Η πιο διαδεδομένη και κλασική μέθοδος φραγμού 
εμποδίζει τη μετάδοση νοσημάτων και είναι η πλέον 

κατάλληλη για γυναίκες που δεν έχουν μόνιμο ερω-
τικό σύντροφο. Δεν έχει παρενέργειες, ούτε αντεν-
δείξεις, πέραν της αλλεργίας στο latex ή σε κάποια 
από τις λιπαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται. 
Μειονέκτημα: Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος «ατυ-
χήματος».

Άλλες μέθοδοι φραγμού
Τα σπερματοκτόνα, το διάφραγμα και οι διάφορες 
τραχηλικές καλύπτρες δεν είναι καθόλου δημοφι-
λείς μέθοδοι στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό απο-
τυχίας που φτάνει το 18%. 

Επείγουσα αντισύλληψη
Γίνεται φαρμακευτικά ή «μηχανικά» με το «χάπι της 
επόμενης ημέρας» και με την τοποθέτηση ενδο-
μήτριου σπειράματος. Το ειδικό χάπι λαμβάνεται 
μέσα σε 72 ώρες από την επαφή χωρίς προφύλαξη 
και εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
σύλληψης, ενώ η τοποθέτηση ενδομήτριου σπει-
ράματος γίνεται μέχρι και 5 ημέρες μετά την επαφή 
και εμποδίζει την εμφύτευση του γονιμοποιημένου 
ωαρίου στο ενδομήτριο. 

Υπάρχουν δύο είδη IUD: Τα σπειράματα που στο 
κάθετο σκέλος περιέχουν χαλκό και αυτά που περι-
έχουν προγεστερόνη. Αντένδειξη στη χρήση του 
σπιράλ με χαλκό αποτελεί η αλλεργία της γυναί-
κας σε αυτόν. Από την άλλη, το σπιράλ που περιά-
χει προγεστερόνη δεν τοποθετείται σε γυναίκες με 
αδιάγνωστες διαταραχές κύκλου (μητρορραγία). 
Μια συζήτηση με τον γυναικολόγο θα οδηγήσει στη 
σωστή επιλογή σπιράλ.
Μειονέκτημα: Σε ένα ποσοστό, που ωστόσο δεν 
ξεπερνά το 1% των περιπτώσεων, το σπείραμα 
απορρίπτεται.
 
Το «χάπι»
Προσφέρει αντισύλληψη σχεδόν 100%, με το 
ποσοστό αποτυχίας να μην ξεπερνά το 2%. Η πλει-
οψηφία όμως των γυναικολόγων δεν το προτείνει 
σε γυναίκες άνω των 35 ετών, καθώς η λήψη αντι-
συλληπτικών δισκίων είχε συνδεθεί στο παρελθόν 
με αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων σε μεγαλύ-
τερης ηλικίας γυναίκες. Νεότερες ωστόσο μελέ-
τες καταδεικνύουν ότι τα ορμονικά σκευάσματα 
χαμηλής δοσολογίας είναι ασφαλής μέθοδος και 

Για τις γυναίκες που 
είναι απολύτως 
βέβαιες ότι 
δεν θέλουν να 
επεκτείνουν άλλο 
την οικογένειά τους,  
η λαπαροσκοπική 
απολίνωση 
σαλπιγγών είναι 
μια δραστική,  μη 
αναστρέψιμη 
επέμβαση, κατά την 
οποία απολινώνονται 
λαπαροσκοπικά οι 
σάλπιγγες. Καλό θα 
είναι η απόφαση 
να ληφθεί μετά 
από πολλή σκέψη, 
καθώς ένα ποσοστό 
γυναικών, μεταξύ 6% 
και 20% (κυρίως οι 
νεότερες σε ηλικία), 
που αρχικά επέλεξαν 
τη μόνιμη κατάργηση 
της γονιμότητάς τους 
τελικά το μετάνιωσαν.

Η δραστική 
οριστική 
λύση: 
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ΥΓΕΙΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Ο ειδικός ρευματολόγος είναι ο γιατρός 
που μπορεί να διαγνώσει με επιτυχία 
τη χρόνια, αυτοάνοση και φλεγμονώδη 
νόσο, η οποία χρόνια δεν κοιτά.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ηλικία εμφάνισης είναι το διάστημα μεταξύ 35 και 55 
ετών, αλλά μπορεί να προσβάλει ακόμη και παιδιά. 

Ο τρόπος εμφάνισης της νόσου και η συμπτω-
ματολογία διαφέρουν. Μπορεί να ξεκινήσει ήπια, με 
συμπτώματα όπως κακουχία και ανορεξία, ή να έχει 
οξεία εμφάνιση, με έντονο πόνο και φλεγμονή στις 
αρθρώσεις. 

Γιατί σε εμένα;
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι εξελικτική, που 
σημαίνει ότι εκδηλώνεται κατά στάδια. Αν διαγνω-
στεί στα πρώτα της στάδια, μπορεί να διασφαλιστεί 
μια καλή ποιότητα ζωής. 

Είναι ένα νόσημα με υφέσεις και εξάρσεις, που 
άλλοτε επιτρέπει στον ασθενή να έχει μια καθ’ όλα 
φυσιολογική και λειτουργική καθημερινότητα, και 
άλλοτε τον περιορίζει δραματικά. Η πορεία της 
νόσου διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, και μόνο 
ο γιατρός μπορεί να εκτιμήσει την εξέλιξή της με 
τη βοήθεια των αιματολογικών εξετάσεων και των 
ακτινογραφιών. 

Η ασθένεια είναι «πολυπαραγοντική», ωστόσο ορι-
σμένες καθημερινές συνήθειες, όπως το κάπνισμα και 
η υπερκατανάλωση κόκκινου κρέατος και καφέ, αυξά-
νουν τον κίνδυνο εμφάνισής της. Άτομα που λαμβά-
νουν ικανοποιητική ποσότητα βιταμίνης C και κατα-
ναλώνουν μέτρια ποσότητα αλκοόλ έχουν λιγότερες 
πιθανότητες να νοσήσουν.

Η 35χρονη Αλίκη το τελευταίο διάστημα ξυπνούσε 
«σκουριασμένη», με έντονη δυσκαμψία, σύμπτωμα 
που την εγκατέλειπε αρκετή ώρα μετά, για να την 
ξαναθυμηθεί το επόμενο πρωινό. Αν δεν είχε πρη-
στεί το γόνατό της, μια κατάσταση που την οδήγησε 
στον ορθοπεδικό, η πρωινή δυσκαμψία θα περνούσε 
απαρατήρητη. Ο ορθοπεδικός την ρώτησε αν πονά 
το πρωί που ξυπνά και την παρέπεμψε στον ρευμα-
τολόγο. Μετά την κλινική εξέταση και μία σειρά εξε-
τάσεων, ήρθε η διάγνωση: ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Η Αλίκη δεν είναι μια σπάνια περίπτωση. Η πρώτη 
πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευμα-
τικές παθήσεις (Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας) 
κατέδειξε ότι η ρευματοειδής αρθρίτιδα ταλαιπωρεί 
6,7% των ενηλίκων και είναι τρεις φορές συχνό-
τερη στις γυναίκες. 

Η χρόνια, φλεγμονώδης, αυτοάνοση και εξελικτική 
νόσος προσβάλλει κυρίως τις αρθρώσεις, αλλά σε 
σπανιότερες περιπτώσεις και άλλα όργανα. Κρίσιμη 

Ρευματοειδής 
αρθρίτιδα: 
Τα «αρθριτικά» 
των νέων

Η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα 
ταλαιπωρεί 
6,7% των 
ενηλίκων 
και είναι 
τρεις φορές 
συχνότερη στις 
γυναίκες.

Φαρμακευτική αγωγή
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, χωρίς την κατάλληλη και 
έγκαιρη αντιμετώπιση, μπορεί να προκαλέσει μόνι-
μες βλάβες και παραμορφώσεις των αρθρώσεων, 
που οδηγούν ακόμη και στην αναπηρία. Αντίθετα, η 
έγκαιρη διάγνωση και η έναρξη της κατάλληλης θερα-
πευτικής αγωγής είναι δυνατόν να εμποδίσουν την 
εξέλιξη της νόσου. Ο γιατρός, ανάλογα με το περι-
στατικό, θα ορίσει μια αγωγή με φάρμακα, επιλέγο-
ντας από πέντε ομάδες: αναλγητικά, μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη, γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόνη), κλα-
σικά συνθετικά νοσοτροποποιητικά αντιρευματικά (τα 
οποία, καταστέλλοντας τους παθογενετικούς φλεγμο-
νώδεις μηχανισμούς της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, 
τροποποιούν τη φυσική της πορεία και αναστέλλουν 
την εξέλιξή της) και βιολογικά νοσοτροποποιητικά 
αντιρευματικά φάρμακα. Τα τελευταία είναι οι λεγό-
μενοι «βιολογικοί παράγοντες», που στα ενδεδειγμένα 
περιστατικά ασθενών ανακουφίζουν σημαντικά τα 
συμπτώματα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, εξα-

σφαλίζοντας ύφεση της νόσου σε σημαντικό ποσο-
στό των ασθενών.

Όλες οι φαρμακευτικές θεραπείες έχουν παρενέρ-
γειες, και γι’ αυτό ο ασθενής θα πρέπει να συνερ-
γάζεται στενά με τον γιατρό του, αναφέροντάς του 
οποιοδήποτε νέο σύμπτωμα ή αλλαγή στην κατά-
σταση της υγείας του. 

Επίσης, ορισμένα φάρμακα μειώνουν προσωρινά 
τη γονιμότητα, ενώ άλλα μπορεί να επηρεάσουν την 
ανάπτυξη του εμβρύου σε περίπτωση εγκυμοσύνης. 
Συνεπώς σε θέματα μητρότητας απαιτείται συνεργα-
σία μεταξύ γυναικολόγου και ρευματολόγου. Αξίζει 
να αναφερθεί, πάντως, ότι η εγκυμοσύνη αποτελεί 
μια κρίσιμη περίοδο για τη νόσο, η οποία φαίνεται 
να «κρύβεται» κατά την περίοδο της κύησης, αλλά 
επιστρέφει μετά τον τοκετό. 

Φυσικοθεραπεία
Η άσκηση με την καθοδήγηση καταρχήν φυσικοθερα-
πευτή ή εξειδικευμένου σε ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα γυμναστή είναι απαραίτητη, καθώς υπάρ-
χουν ειδικές ασκήσεις που ανακουφίζουν τα συμπτώ-
ματα και βελτιώνουν τις κινήσεις των αρθρώσεων. 
Στις περιπτώσεις που τα προβλήματα εστιάζονται στο 
άκρο πόδι και τους αστραγάλους, μπορεί να βοηθή-
σει ένας ειδικός ποδίατρος, ο οποίος θα προτείνει και 
τα κατάλληλα υποδήματα για την καθημερινότητα και 
την άθληση. Σε πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου, 

θέση έχει και η εργοθεραπεία, καθώς με τη βοήθεια 
του εργοθεραπευτή ο ασθενής μαθαίνει να κινείται και 
να εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες με τη 
μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στις αρθρώσεις του.

Χειρουργική αντιμετώπιση
Κάποιες φορές απαιτούνται μικρές ή μεγαλύτερες 
επεμβάσεις, προκειμένου να αποκατασταθούν βλά-
βες από τη νόσο. Η αντικατάσταση μιας άρθρωσης, 
όπως του ισχίου, δεν είναι σπάνια. 

Ο καλός ασεθενής:
• Ασκείται. Το περπάτημα, η κολύμβηση και τα 

aquarobics θεωρούνται ιδανικά είδη άσκησης για 
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

• Αναπαύεται επαρκώς. 
• Κοιμάται καλά, επιλέγοντας μάλιστα καλής ποιότητας 

στρώμα και μαξιλάρι. 
• Εντάσσει στο διαιτολόγιό του άφθονα φρούτα και 

λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C και τροφές με ακό-

ρεστα λιπαρά. Επίσης το ιχθυέλαιο θεωρείται ευερ-
γετικό.

• Καταναλώνει με μέτρο τα κορεσμένα λιπαρά και το 
κόκκινο κρέας. 

• Διατηρεί χαμηλό σωματικό βάρος, προκειμένου οι 
αρθρώσεις να καταπονούνται λιγότερο. 

• Εξοικειώνεται με το σώμα του και ακούει τα «μηνύ-
ματα» που του στέλνει πριν από τις περιόδους έξαρ-
σης, προκειμένου να ξεκουράζεται περισσότερο, να 
ασκείται πιο ήπια και να χρησιμοποιεί φυσικά παυσί-
πονα, όπως ζεστές ή κρύες κομπρέσες στις πάσχου-
σες αρθρώσεις. 

• Διαχειρίζεται το άγχος, καθώς αυτό φαίνεται να συν-
δέεται με τη νόσο. 

• Δοκιμάζει, παράλληλα με την ενδεδειγμένη φαρμα-
κευτική αγωγή, εναλλακτικές μεθόδους ανακούφι-
σης, όπως βελονισμό και μασάζ. 

• Ενημερώνει και ενημερώνεται από ειδικό ρευματο-
λόγο.

Τον νου σας!
Αν οι αρθρώσεις σας είναι πρησμένες και πονούν, ενώ 
έχετε πρωινή δυσκαμψία, που διαρκεί περισσότερο 
από μισή ώρα, πρέπει να επισκεφτείτε ρευματολόγο.

Η έγκαιρη επίσκεψη σε ρευματολόγο έχει πολύ 
μεγάλη σημασία, διότι ορθή διάγνωση 100% γίνε-
ται από τους ρευματολόγους ενώ μόνον 17% από 
μη ρευματολόγους.

Τα κρίσιμα
συμπτώματα:

• Πόνος και πρήξιμο 
στις μικρές και 
μεγάλες αρθρώσεις 
και ενίοτε και 
πυρετός

• Πρωινή και πολύωρη 
δυσκαμψία

• Κόπωση
• Αναιμία
• Κατάθλιψη και 

ευερεθιστότητα
• Κακουχία 
• Ανορεξία και 

απώλεια βάρους
• Οφθαλμική φλεγμονή 
• Ρευματοειδή οζίδια
• Φλεγμονή σε άλλα 

όργανα του σώματος.



 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 25

Καθαρισμός
Δεν έχει σημασία αν δεν είστε βαμμένες ή αν δεν 
βγήκατε από το σπίτι. Η επιδερμίδα πρέπει να είναι 
απολύτως καθαρή –ακόμη και από τις δικές της εκκρί-
σεις– πριν εφαρμόσετε την κρέμα ή όποιο άλλο προ-
ϊόν περιποίησης επιλέξετε.

Η επιλογή του καθαριστικού είναι δύσκολη, καθώς 
υπάρχουν πολλά και διαφορετικά. Μη μένετε σε ένα. 
Άλλωστε υπάρχει και η τάση του διπλού καθαρισμού.

Αν αγαπάτε το νερό, έχετε πάντα στο μπάνιο σας 
ένα καθαριστικό gel, αφρό ή λάδι, που θα αφαιρέσει 
ακόμη και τον τελευταίο ρύπο από την επιδερμίδα σας.

Κάποιες μέρες, όμως, που δεν επιθυμείτε τη δροσιά 
του νερού πάνω σας, αφήστε ένα απαλό γαλάκτωμα 
καθαρισμού να χαϊδέψει την επιδερμίδα σας και να 
παρασύρει ό,τι είναι ξένο προς αυτήν. Όσο για τα νερά 
micellaire, που έχουν έρθει για να μείνουν στον κόσμο 
της ομορφιάς, έχουν σίγουρα μια θέση στο μπάνιο σας. 
Γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά. Θα τα αγαπήσετε 
ειδικά για τον πρωινό καθαρισμό (φυσικά και πρέπει 
να καθαρίσετε και το πρωί το πρόσωπό σας).

Essence
Μετά τον καθαρισμό και πριν από τη βασική περιποί-
ηση υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο, αυτό της εφαρ-
μογής των προϊόντων essence – θα τα βρείτε ως 
essence, preparation lotion. Ουσιαστικά, προσφέ-
ρουν μια πρώτη ενυδάτωση και προετοιμάζουν το 
«έδαφος» για να αξιοποιηθούν ακόμη καλύτερα τα 
δραστικά συστατικά που θα ακολουθήσουν. Είναι ιδι-
αίτερα ευχάριστα στη χρήση, υδαρά και δεν χρειά-
ζονται χρόνο αναμονής.

Μία ακόμη αγαπημένη συνήθεια είναι τα διάφορα 
νερά και mists, που δίνουν ένα boost στην επιδερ-
μίδα. Ψεκάστε και περιμένετε ελάχιστα για να απορ-
ροφηθούν, πριν προχωρήσετε.

Στην αρχή της νέας σεζόν κάνουμε μια νέα 
εκκίνηση και για την ομορφιά μας, καθώς 
το καλοκαίρι έχει αφήσει την επιδερμίδα 

μας ελαφρώς ταλαιπωρημένη.
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Είστε από αυτές που παίρνουν ατζέντα τον Ιανουάριο 
ή τον Σεπτέμβριο; Για πολλούς ο Σεπτέμβριος απο-
τελεί την «αρχή της χρονιάς». Φυσικά, αυτό συνδυ-
άζεται με την επιστροφή στα σχολεία και, αν είστε 
γονείς, πιθανότατα να χαμογελάτε καθώς διαβάζετε 
αυτό το σημείο και ταυτίζεστε. Ανοίξτε, λοιπόν, την 
ατζέντα σας και ετοιμαστείτε να κάνετε μια πραγμα-
τικά καλή αρχή για την ομορφιά σας, να υιοθετήσετε 
καινούριες συνήθειες και να πετάξετε ό,τι παλιό δεν 
«λειτουργεί» πλέον για εσάς.

Ντεμακιγιάζ
Όταν είστε βαμμένες και έχετε ακόμη και ελάχιστο 
μακιγιάζ, πρέπει να ξεκινήσετε με κάποιο προϊόν 
ντεμακιγιάζ που θα αφαιρέσει σκιές, μάσκαρα, κρα-
γιόν και φον-ντε-τεν. Χρησιμοποιήστε καθαρά βαμ-
βάκια για κάθε πέρασμα και σταματήστε όταν πλέον 
δεν υπάρχει κανένα υπόλειμμα μακιγιάζ σε αυτά.

Αν φοράτε πολύ σταθερά και αδιάβροχα προϊό-
ντα, θα χρειαστείτε κάποιο ειδικό προϊόν, που συνή-
θως είναι πιο λιπαρό και «λιώνει» τη σύνθεσή τους. 
Όσο κι αν δυσκολεύεστε να τα αφαιρέσετε, μη βιάζε-
στε και μην τρίβετε και τραβάτε την επιδερμίδα σας 
(ειδικά στα μάτια και τις βλεφαρίδες – κινδυνεύετε 
να τις χάσετε).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Ενυδάτωση
Το τρίπτυχο καθαρισμός – ενυδάτωση – αντηλιακή 
προστασία είναι η βίβλος της περιποίησης. Όποιο 
πρόβλημα κι αν εντοπίζετε στην επιδερμίδα σας, 
μην παραμελείτε το βασικότερο όλων, την ενυδά-
τωση. Μπορείτε πάντα να κάνετε τους συνδυασμούς 
που ταιριάζουν στον τύπο της επιδερμίδας σας και 
τις συνήθειές σας, να αγαπήσετε το layering και να 
αξιοποιήσετε κάθε καινούρια τεχνολογία που χρη-
σιμοποιείται στα καλλυντικά.

Πάντα να ξεκινάτε από το «δυνατό» προϊόν. Συνή-
θως, αυτό είναι ένα serum, που δρα στοχευμένα 
σε ρυτίδες, κηλίδες, ομοιομορφία τόνου, χαλάρωση 
και αφυδάτωση. Η υφή και η σύσταση του serum 
επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση στα 
κατώτερα στρώματα της επιδερμίδας. Στη συνέ-
χεια, εφαρμόστε όποια κρέμα ημέρας ή νύχτας αντί-
στοιχα θέλετε, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

Μην περιορίζεστε στις υποδείξεις που αναγράφο-
νται στα προϊόντα περιποίησης και αφορούν συγκε-
κριμένες ηλικίες. Αν δεν έχετε ειδικά θέματα λόγω 
εμμηνόπαυσης, τολμήστε –για παράδειγμα– να συν-
δυάσετε μια πολύ ευχάριστη ενυδατική κρέμα για νέες 
ηλικίες με μια αντιγηραντική. Αρκεί οι συνθέσεις τους 
να είναι συμβατές και να αφήνουν την επιδερμίδα 
απαλή, χωρίς υπολείμματα.
Tip: Οι κινήσεις πρέπει να είναι πάντα από κάτω προς 
τα πάνω και ποτέ στην αντίθετη φορά, εκτός κι αν 
θέλετε να «κρεμάσει» η επιδερμίδα σας πιο γρήγορα.

Τα συμπληρώματα διατροφής 
για ανανέωση
Διατηρήστε την ομορφιά της επιδερμίδας σας και 
βοηθήστε τον οργανισμό σας να αντεπεξέλθει σε 
αυτήν την απαιτητική εποχή με συμπληρώματα δια-
τροφής και προϊόντα που θα τον γεμίσουν ενέργεια, 
θα επιδιορθώσουν φθορές που προκλήθηκαν τους 
μήνες που πέρασαν και θα αποτελέσουν ασπίδα προ-
στασίας. Αναζητήστε συστατικά όπως:
Υδρολυμένο κολλαγόνο: Διεγείρει τους ινοβλά-
στες για τη βιοσύνθεση νέου κολλαγόνου, και έτσι 
μειώνει αισθητά τις ρυτίδες. Ο ρόλος του είναι να 
βοηθά τον συνδετικό ιστό του δέρματος να παρα-
μένει άρτιος στη θέση του, κάνοντας την επιδερμίδα 
ελαστική, με λιγότερες γραμμές και νεανική εμφάνιση. 
Καθώς μάλιστα επιδιορθώνει και φθορές, τα σημάδια 
φωτογήρανσης του καλοκαιριού θα εξαφανιστούν.

Βιταμίνη Β12: Θα σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε 
πιο εύκολα στους γρήγορους ρυθμούς, καθώς παίζει 
βασικό ρόλο στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων του αίματος και συμβάλλει στην τόνωση και τη 
μείωση της κόπωσης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 
καλύτερη ψυχολογία.
Β3 ή νιασίνη: Παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη 
και την καταπολέμηση των δυσχρωμιών, καθώς επι-
βραδύνει την άνοδο της μελανίνης από τα μελανινο-
κύτταρα προς την ανώτερη στιβάδα της επιδερμίδας, 
και επίσης εξισορροπεί τη λιπαρότητα.
Βιταμίνη D: Είναι απαραίτητη για τον δερματικό 
φραγμό, προκειμένου να αποφεύγονται λοιμώξεις 
και φλεγμονές που μπορεί να προκληθούν από το 
περιβάλλον, ενώ η έλλειψή της οδηγεί σε χρόνια 
ξηρότητα. Τώρα που η έκθεση στον ήλιο μειώνε-
ται, η λήψη της βιταμίνης πρέπει να γίνεται με άλλον 
τρόπο – δεδομένου ότι η βιταμίνη D βρίσκεται σε 

πολύ χαμηλά ποσοστά στους περισσότερους Έλλη-
νες (το «μεσογειακό παράδοξο»).
Βιταμίνη Ε: Πρόκειται για μια πραγματική ασπίδα 
προστασίας, καθώς εξουδετερώνει τις ελεύθερες 
ρίζες και συγκρατεί την υγρασία στην επιδερμίδα. 
Με την επιστροφή στην πόλη και με την έκθεση στη 
ρύπανση του περιβάλλοντος, ο κίνδυνος της οξεί-
δωσης των κυττάρων αυξάνεται, με τη βιταμίνη Ε να 
αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για την αποτροπή 
του, καθώς και της πρόωρης γήρανσης.
Βιταμίνη C: Από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά, 
βοηθά τον οργανισμό να παράγει κολλαγόνο, και έτσι 
διατηρείται η ελαστικότητα της επιδερμίδας.
Ginseng: Υπάρχουν διάφορα είδη· όλα έχουν την 
ιδιότητα να τονώνουν τον οργανισμό και να βοηθούν 
την άμυνα και την προσαρμογή του σε καταστάσεις 
που απαιτούν πολλαπλή δράση.
Rhodiola: Είναι βότανο με αντιοξειδωτικές ιδιότη-
τες, ενισχύει τη μνήμη και αυξάνει την έκκριση της 
ντοπαμίνης. Τι καλύτερο από το να έχετε καλή διά-
θεση και να βλέπετε το «τρέξιμο» των υποχρεώ-
σεων πιο θετικά;
Συνένζυμο Q10: Είτε ως συμπλήρωμα διατροφής 
είτε ως συστατικό σε καλλυντικά προϊόντα, η συμ-
βολή του στην αντιγήρανση είναι σημαντική, καθώς 
βοηθά στην παραγωγή ενέργειας από τα κύτταρα, 
ενώ παράλληλα έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Τονώ-
νοντας την ενέργεια του οργανισμού, συμβάλλει στην 
αντοχή και την αντιμετώπιση της κόπωσης.

Η αλλαγή των 
εποχών απαιτεί και 
αλλαγές στο ράφι 
με τα καλλυντικά.  
Το φθινόπωρο 
προτιμήστε ένα προϊόν 
καθαρισμού κρεμώδες 
και όχι αφρίζον, που 
δεν αφαιρεί από 
την επιδερμίδα τα 
φυσικά της έλαια. 
Κάποιοι προτείνουν 
να αφήσουμε για 
λίγο στην άκρη το 
toner, που μπορεί να 
είναι σκληρό για την 
επιδερμίδα, και να 
βάλουμε στη ρουτίνα 
περιποίησης έναν 
ενυδατικό ορό πλούσιο 
σε αντιοξειδωτικά, ο 
οποίος καταπολεμά 
τις βλάβες που 
προκάλεσε ο ήλιος και 
ενισχύει την παραγωγή 
του κολλαγόνου. 
Παράλληλα, η κρέμα 
ματιών πρέπει να 
βρίσκεται σε βαζάκι 
ή σωληνάριο, και όχι 
σε μπουκάλι. Και κάτι 
ακόμη: το φθινόπωρο 
είναι η κατάλληλη 
εποχή για προϊόντα 
με ρετινόλη.

Το 
φθινοπωρινό 
νεσεσέρ

To φθινόπωρο 
φοράμε 
ενυδατική με 
πιο πλούσια 
υφή από ό,τι 
το καλοκαίρι.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
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Οδηγίες για το νέο συστατικό 
της μόδας και όλα όσα υπόσχεται.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Eνεργός
άνθρακας,
o «θαυματουργός»

άνθρακας αυξάνει το pH του στόματος και συμβάλ-
λει στη μείωση της συσσώρευσης όξινων πλακών και 
στην καταπολέμηση της κακοσμίας. Αντίθετα με τις 
κοινές οδοντόκρεμες, πρέπει να αφήσετε την οδο-
ντόκρεμα με ενεργό άνθρακα να δράσει για περίπου 
2 λεπτά πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας (ως συνήθως, 
για άλλα 2 λεπτά). Όμως οι ειδικοί της υγιεινής προει-
δοποιούν ότι η συγκεκριμένη οδοντόκρεμα πρέπει να 
είναι συμπληρωματική της συνήθους οδοντόκρεμάς 
σας, και όχι να την αντικαθιστά. Ο ενεργός άνθρακας 
για τα δόντια πωλείται και ως σκόνη (βουτάτε την 
οδοντόβουρτσά σας μέσα).

Η μάσκα προσώπου 
Το YouTube είναι γεμάτο βίντεο με κορίτσια που 
αφαιρούν τη μάσκα ενεργού άνθρακα – μια διαδι-
κασία που μοιάζει με πραγματική δοκιμασία. Πάνω 
στη μάσκα απομένουν τα μαύρα στίγματα και το 
σμήγμα, ενώ η επιδερμίδα φαίνεται λεία και απαλή. 
Όμως οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι η μάσκα 
είναι πολύ επιθετική, καθώς μαζί με τα νεκρά κύτ-
ταρα αφαιρεί και τις τριχούλες, και παράλληλα μει-
ώνει τη φυσική λιπαρότητα, που είναι απαραίτητη 
στην επιδερμίδα (ευτυχώς, ανανεώνεται μέσα σε 
30 ημέρες). Σίγουρα η δραστική αυτή μάσκα δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται τακτικά. 

Οι κρέμες
Μην υποκύπτετε σε παροδικές τάσεις που αφορούν 
την περιποίηση της επιδερμίδας σας και μη θαμπώ-
νεστε από την παρουσία του ενεργού άνθρακα σε μια 
κρέμα που, κατά τα άλλα, μπορεί να περιέχει πολλά 
συστατικά ακατάλληλα για εσάς. 

Τι είναι ο ενεργός άνθρακας;
Ο ενεργός άνθρακας είναι συστατικό που παράγεται 
από την τύρφη, το μπαμπού, το κάρβουνο, το ξύλο, το 
πριονίδι, τον φλοιό καρύδας και τους πυρήνες ελιάς. 
Αφού το ξύλο θερμανθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε ελεγχόμενο περιβάλλον, στο εσωτερικό του ξυλάν-
θρακα δημιουργούνται μικροσκοπικοί πόροι. Αυτοί οι 
πόροι λειτουργούν σαν παγίδα και απορροφούν τις 
χημικές ουσίες και τις τοξίνες από το νερό, το δέρμα 
και τα δόντια. Ο ενεργός άνθρακας κονιορτοποιείται, 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η επιφάνεια απορρόφησης, 
και μετατρέπεται σε μια άοσμη, άγευστη και μη τοξική 
μαύρη πούδρα. 

Λόγω της ιδιότητάς του να απορροφά τοξίνες,  χρη-
σιμοποιείται στα νοσοκομεία, προκειμένου να θερα-
πεύσει δηλητηριάσεις, να εξουδετερώσει τη δράση 
υπερβολικής δόσης ναρκωτικών και φαρμάκων ή να 
αντιμετωπίσει δηλητηριάσεις από βαρέα μέταλλα. Η 
απορροφητική του ικανότητα καθιστά αποτελεσματική 
τη χρήση του και στα φίλτρα νερού.

Μαύρος άνθρακας για λευκά δόντια;
Οι απορροφητικές ιδιότητες του ενεργού άνθρακα υπό-
σχονται να απομακρύνουν από τα δόντια τις δυσχρω-
μίες, που προκαλούνται από τις τανίνες του καφέ, 
του τσαγιού και του κρασιού. Παράλληλα ο ενεργός 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΕΧPLAINER

Γιατί έγινε 
διάσημος 
τώρα;
Η τάση φαίνεται να ξεκί-
νησε από influencers του 
Instagram και vloggers 
της ομορφιάς, που πόζα-
ραν χαμογελαστές ενώ 
χρησιμοποιούσαν την 
κατάμαυρη οδοντόκρεμα 
με ενεργό άνθρακα, εξά-
πτοντας το ενδιαφέρον 
του κοινού. Η ζήτηση για 
ανάλογα προϊόντα αυξή-
θηκε και η βιομηχανία 
της ομορφιάς ανταπο-
κρίθηκε.
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Τα υπέροχα, πλούσια μαλλιά είναι το ζητούμενο 
για όλους. Καιρός να τα αποκτήσετε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Good 
hair 
days

Βάψιμο: Δεν ξεκινήσατε με αυτό το χρώμα στην 
αρχή του καλοκαιριού, το ξέρετε. Πρέπει να επανα-
φέρετε την ομοιομορφία στο χρώμα. Μετά τη βαφή, 
τα μαλλιά είναι πιο ξηρά και πιο εύθραυστα, όμως 
δεν επηρεάζονται οι ρίζες. Μια βαφή που θα περι-
έχει θρεπτικά συστατικά, όπως βιοτίνη, εκχύλισμα 
κεχριού, εκχύλισμα ελιάς και έλαιο ιπποφαούς, θα 
βοηθήσει ώστε το χρώμα να γίνει πιο πλούσιο και 
με μεγαλύτερη διάρκεια. 
Μάσκες: Μπορεί η ανανέωση στο λουκ να σας ξεγε-
λάσει και να πιστέψετε ότι έχετε πολύ υγιή μαλλιά. 
Στην πραγματικότητα, όμως, η ανάγκη για βαθιά 
θρέψη και αναδόμηση παραμένει. Κάντε μάσκες, π.χ., 
με ελαιόλαδο ή δαφνέλαιο, δύο φορές την εβδομάδα. 
Tip: Μια ζεστή βρεγμένη πετσέτα τυλιγμένη γύρω 
από τα μαλλιά σας, όταν εφαρμόζετε τη μάσκα, θα 
βοηθήσει στην καλύτερη απορρόφηση των δραστι-
κών συστατικών της.
Συμπληρώματα: Ενισχύουν τη δομή της τρίχας, 
κάνοντας τα μαλλιά πιο δυνατά, πυκνά και απαλά. 
Κατάλληλα συμπληρώματα θεωρούνται: οι πρωτεΐ-
νες, η βιοτίνη (ή B7), που έχει βασικό ρόλο στη σύν-
θεση των αμινοξέων, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία, 
όπως ο ψευδάργυρος και ο χαλκός, που συντελούν 
στην παραγωγή κερατίνης, και η L-κυστίνη, που είναι 
βασικό συστατικό της κερατίνης. Η έλλειψη σιδήρου, 

Ειδικά μετά την έκθεση στον ήλιο, τους καλοκαιρινούς 
μήνες, τα μαλλιά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για 
να ανακάμψουν. Οι κυριότερες ανάγκες τους είναι η 
βαθιά θρέψη και η αναδόμηση. 
Τα κατάλληλα προϊόντα: Αφήστε στην άκρη το 
καλοκαιρινό σας σαμπουάν και προτιμήστε φαρμα-
κευτικά σαμπουάν, που ενισχύουν τη θρέψη και την 
τόνωση, και εκμεταλλευτείτε τη συνεργιστική δράση 
των προϊόντων μιας ολοκληρωμένης σειράς περι-
ποίησης μαλλιών. Μείνετε πιστοί σε αυτά για αρκετό 
διάστημα, για να μπορέσετε να μεγιστοποιήσετε τα 
οφέλη τους. Αν ακολουθείτε κάποια αγωγή φροντίδας 
των μαλλιών που σας έχει προτείνει ο φαρμακοποιός 
σας, μην παραλείπετε κάποιο βήμα της.
Κούρεμα: Μην τα λυπάστε. Οι άκρες τους είναι 
σίγουρα πιο ξηρές, πιθανόν να έχουν αποκτήσει 
και ψαλίδα, γι’ αυτό πρέπει να κοπούν. Δείτε το και 
ως ευκαιρία για να ανανεώσετε το λουκ σας με μια 
τελείως διαφορετική κουπ, αν είστε τολμηρές.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

Η έλλειψη 
σιδήρου, εξαιτίας 
της τακτικής 
απώλειάς του 
κατά την έμμηνο 
ρύση, είναι 
κλασική αιτία 
της τριχόπτωσης 
στις γυναίκες.
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Tα μαλλιά μας 
αποτελούνται από 
100.000-150.000 
τρίχες. Κάθε ημέρα 
αυξάνονται περίπου 
κατά μισό χιλιοστό, 
δηλαδή μεγαλώνουν 
περίπου κατά 1,5-
2,5 εκατοστά τον 
μήνα. Η φυσιολογική 
διάρκεια ζωής μιας 
τρίχας είναι περίπου 
1.000 ημέρες.

infoεξαιτίας της τακτικής απώλειάς του κατά την έμμηνο 
ρύση, είναι κλασική αιτία της τριχόπτωσης στις γυναί-
κες. Ένα συμπλήρωμα σιδήρου θεωρείται απαραί-
τητο σε περίπτωση έλλειψης.
Tip: Στη μαγιά μπίρας περιέχεται βιοτίνη, γι’ αυτό και 
συμβάλλει στα δυνατά και όμορφα μαλλιά. 

Εποχική τριχόπτωση
Το φθινόπωρο είναι η μία εκ των δύο εποχών που 
παρατηρείται έντονη τριχόπτωση – χάνονται περισ-
σότερες από 100 τρίχες ημερησίως. Μην τρομάζετε 
ωστόσο, γιατί θεωρείται φυσιολογικό φαινόμενο. 

Λάβετε τα μέτρα σας, ενισχύοντας τη διατροφή 
σας με τροφές πλούσιες σε Ω-3 λιπαρά οξέα, βιτα-
μίνες του συμπλέγματος Β, πρωτεΐνες, βιταμίνες C 
και Ε, ασβέστιο, ψευδάργυρο και, φυσικά, σίδηρο. 

Επιπλέον, δώστε στον οργανισμό σας την ευκαιρία 
να πάρει ό,τι χρειάζεται με τα αντίστοιχα συμπλη-
ρώματα διατροφής, καθώς δύσκολα καταφέρνει 
κανείς να καλύψει τις ανάγκες μόνο με τη διατροφή. 
Θα βρείτε εξειδικευμένα συμπληρώματα με όλα τα 
παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμούς μεταξύ τους, 
τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα των μαλλιών 
σας και θα τα δυναμώσουν. Η L-μεθειονίνη κατα-
πολεμά την τριχόπτωση, οι βιταμίνες Β5 και B6 παί-
ζουν κυρίαρχο ρόλο, ενώ η βιοτίνη συμβάλλει στην 
παραγωγή κερατίνης.  

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται επίσης τα σπρέι 
και οι αμπούλες θεραπευτικών αγωγών που εφαρ-
μόζονται εύκολα στο τριχωτό της κεφαλής, επιδρώ-
ντας στον κύκλο ζωής της τρίχας σε διπλό επίπεδο: 
επιβραδύνουν τον ρυθμό της τριχόπτωσης και ταυ-
τόχρονα «ξυπνούν» τους θύλακες, ώστε να υπάρ-
ξει ανάπτυξη, να επιμηκυνθεί η ζωή της τρίχας και 
τελικά τα μαλλιά να δείχνουν πιο πυκνά. 
Tip: Το καθημερινό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής 
για λίγα λεπτά βοηθά στην τόνωση της μικροκυκλο-
φορίας και συνεπώς στην ενδυνάμωση των μαλλιών. 

Αντιδραστική τριχόπτωση 
(ή μεμονωμένη)
Το άγχος, οι κλιματικές αλλαγές, οι ορμονικές δια-
ταραχές, οι δίαιτες, η ρύπανση και ο τοκετός είναι 
παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αξιοσημεί-
ωτη τριχόπτωση σε εύθραυστα και αδύναμα μαλλιά. 
Παρότι πρόκειται για παροδικό φαινόμενο, καλύτερα 
να αντιδράσετε άμεσα από τα πρώτα σημάδια με την 
εφαρμογή κάποιας αγωγής.

Προοδευτική τριχόπτωση 
(ή συστηματική)
Διαρκεί για περισσότερους από 6 μήνες, με γενε-
τική κυρίως αιτία, αλλά μπορεί να προκληθεί και 
από ορισμένες παθήσεις. Συμβαίνει όταν κάθε 
κύκλος ζωής της τρίχας (κανονικά περίπου 1.000 
ημέρες) είναι συντομότερος σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο. Μετά από 25 κύκλους περίπου, οι θύλα-
κες της τρίχας έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά 
τους, συρρικνώνονται και στη συνέχεια εξαφα-
νίζονται. 

Ανδρική υπόθεση
Τα όμορφα και υγιή μαλλιά δεν είναι μόνο γυναικεία 
υπόθεση. Αντιθέτως. Μάλιστα, αποδεδειγμένα οι 
άνδρες ασχολούνται περισσότερο με τα μαλλιά τους, 
καθώς η ανάγκη κουρέματος ανά 15 ημέρες περίπου 
είναι επιτακτική, προκειμένου να παραμένουν καλο-
σχηματισμένα. Αλλά και το λούσιμο είναι συνήθως 
καθημερινό, οπότε η επιλογή ενός σαμπουάν που 
δεν βαραίνει τα μαλλιά και δεν ερεθίζει το τριχωτό 
της κεφαλής είναι σημαντική.

Η τριχόπτωση αφορά μεγάλο ποσοστό του ανδρι-
κού πληθυσμού. Ειδικά στις περιόδους έξαρσης, 
όπως είναι το φθινόπωρο, η χρήση της κατάλλη-
λης φαρμακευτικής αγωγής που εξειδικεύεται στον 
άνδρα αποτελεί σημαντική βοήθεια.  

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πώς προλαμβάνουμε τους ερεθισμούς που μπορεί 
να προκαλέσει; Μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε 
τις ημέρες με ηλιοφάνεια; Όλες οι απαντήσεις εδώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Η ρετινόλη κυκλοφορεί εδώ και καιρό ως μία από 
τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες για την αύξηση 
του κολλαγόνου στο δέρμα, τη μείωση των λεπτών 
γραμμών και των ρυτίδων, καθώς και για την 
καταπολέμηση της ακμής και του αποχρωματισμού. 
Σήμερα, σύμφωνα με τις περισσότερες κλινικές 
μελέτες, είναι το συστατικό για την αποτελεσματική 
μείωση των ορατών σημαδιών της γήρανσης, λόγω 
της έκθεσης στον ήλιο.

Tα πάντα για 
τη ρετινόλη

Παρόλο που οι ιδιότητές της είναι γνωστές εδώ και 
καιρό, πέρυσι οι πωλήσεις προϊόντων που περιέχουν 
ρετινόλη αυξήθηκαν κατά 27% στις ΗΠΑ. Παρά τη 
δημοφιλία της, πολλοί ωστόσο έχουμε ακόμη απορίες 
σχετικά με τη δράση της και τον τρόπο χρήσης της.  

Τι είναι η ρετινόλη;
Πολύ σύντομα και με απλά λόγια, συγκαταλέγεται στην 
κατηγορία της Βιταμίνης Α και ανήκει στα ρετινοειδή. 

Μπορούμε όλοι να χρησιμοποιούμε ρετινόλη;
Όλοι, εκτός από τις γυναίκες που κυοφορούν ή 
θηλάζουν.

Ποια ηλικία θεωρείται κατάλληλη για να 
ξεκινήσουμε τη χρήση της;
Οι δερματολόγοι προτείνουν τη ρετινόλη στις γυναίκες 
ηλικίας άνω των τριάντα ετών. Ωστόσο, ακόμη και 
μετά την ηλικία των είκοσι μπορεί να ενταχθεί στην 
περιποίηση της επιδερμίδας, ως μέτρο προληπτικής 
αντιγήρανσης, καθώς προλαμβάνει τις βλάβες που 
προκαλεί ο ήλιος και μειώνει την εμφάνιση ακμής, 
που ταλαιπωρεί πιο νεαρές ηλικίες. Παράλληλα, 
η ρετινόλη προστατεύει από την περιβαλλοντική 
μόλυνση, στην οποία όλοι –ανεξαρτήτως ηλικίας– 
είμαστε εκτεθειμένοι. Απλώς πάντα ξεκινάμε με 

ένα προϊόν περιεκτικότητας 0,5% σε ρετινόλη και 
ανεβαίνουμε σε ποσοστό σταδιακά. 
 
Πότε εφαρμόζουμε τη ρετινόλη;
Την εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς 
οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου την αδρανοποιούν. 
Και επειδή η ρετινόλη, λόγω των απολεπιστικών 
ιδιοτήτων της, κάνει την επιδερμίδα πιο ευαίσθητη, 
την επόμενη ημέρα πρέπει να φοράμε ευλαβικά 
κάποιο προϊόν αντηλιακής προστασίας. 

Πώς μπορούμε να προλάβουμε τους 
ερεθισμούς που μπορεί να προκαλέσει η 
ρετινόλη;
Συχνά όσοι χρησιμοποιούν ρετινόλη για πρώτη 
φορά αντιμετωπίζουν μια ελαφριά κοκκινίλα 
και ξεφλούδισμα, παρενέργειες που όμως είναι 
φυσιολογικές (και μοιραίες), καθώς η ρετινόλη 
έχει και απολεπιστική δράση. Για να αποφύγετε 
ερεθισμούς, ξεκινήστε εφαρμόζοντας στην αρχή πολύ 
μικρή ποσότητα του προϊόντος. 

Παρατηρήστε αν η επιδερμίδα σας εμφανίζει 
κοκκινίλα σε κάποιο σημείο, συνήθως κοντά στα 

μάτια, και αποφύγετε την περιοχή αυτή.
Κάποιοι δερματολόγοι συνιστούν να εντάξουμε τη 

ρετινόλη στη ρουτίνα περιποίησής μας, ξεκινώντας 
με μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, και ανά 
εβδομάδα να προσθέτουμε άλλη μία ημέρα, καθώς με 
τον καιρό η επιδερμίδα συνηθίζει και τα συμπτώματα 
μειώνονται. Κάποιοι προτείνουν τη χρήση ενυδατικής 
κρέμας πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Η ρετινόλη 
μπορεί επίσης να προκαλέσει ξεσπάσματα ροζάκιας 
σε ανθρώπους που πάσχουν από αυτήν.

Συνδυάζεται καλά με όλα τα άλλα συστατικά 
των προϊόντων περιποίησης;
Καλό είναι να αποφεύγετε, κατά τη χρήση της, τα 
προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, 
όπως αυτά που περιέχουν γλυκολικά ή σαλικυλικά 
οξέα και βιταμίνη C. Αν χτίσετε «αντοχή», ακόμη και 
αυτό μπορεί να ξεπεραστεί.

Έχει διαφορά αν περιέχεται σε ορό, κρέμα ή 
toner;
Όχι, σημασία έχει μόνο το ποσοστό ρετινόλης που 
περιέχουν τα προϊόντα. 
 
Ποια είναι η διαφορά της ρετινόλης που 
περιέχεται σε ένα καλλυντικό του εμπορίου 

από τα ρετινοειδή που συνταγογραφεί 
ο δερματολόγος μας;
Η ρετινόλη είναι λιγότερο δραστική από τα ρετινοειδή 
που συνταγογραφεί ο δερματολόγος. Κάποια προϊόντα 
βέβαια μπορεί κάποιος να τα αγοράσει χωρίς συνταγή, 
όπως για παράδειγμα τις τρετινοΐνη, ταζαροτένη και 
ανταπαλένη, που αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς 
ρετινοϊκού οξέος στο DNA των κυττάρων του 
δέρματος, ενθαρρύνοντας την παραγωγή κολλαγόνου 
και εμποδίζοντας την παραγωγή κολλαγενάσης, 
ενός ενζύμου που προκαλεί την αποσύνθεση του 
κολλαγόνου στο δέρμα. 

Πιο απλά, η ρετινόλη που περιέχεται στα προϊόντα 
εμπορίου έχει την ίδια δράση με τα ρετινοειδή που 
συνταγογραφούν οι δερματολόγοι, απλώς απαιτείται 
περισσότερος χρόνος για να δράσει. Και μάλλον με 
ένα τέτοιο καλλυντικό πρέπει να ξεκινήσει όποιος 
δοκιμάζει για πρώτη φορά με το συστατικό αυτό, 
ειδικά αν έχει ευαίσθητη επιδερμίδα και φοβάται 
ότι θα έχει παρενέργειες με τα συνταγογραφούμενα 
ρετινοειδή. 

Στην πραγματικότητα, η ρετινόλη έφτασε στο 
εμπόριο όταν ασθενείς των δερματολόγων είδαν 
αποτέλεσμα με τα συνταγογραφούμενα ρετινοειδή, 
αλλά άρχισαν να ανησυχούν ότι ήταν υπερβολικά 
ισχυρά για την επιδερμίδα τους.

Η τρέλα με 
την bakuchiol 
Τους τελευταίους 
μήνες έχουν εμφανι-
στεί στο ράφι πολλά 
προϊόντα που περιέ-
χουν bakuchiol (προ-
φέρεται «μπακουτσίλ»), 
τη vegan εναλλακτική 
της ρετινόλης. Η baku-
chiol είναι μια μερο-
τερπενική φαινόλη, 
που βρίσκεται κυρίως 
στους σπόρους του 
φυτού Psoralea cor-
ylifolia (η ψωραλέα 
φύεται στην Ήπειρο), 
αλλά και στα φυτά 
Psoralea glandulosa, 
Pimelea drupacea και 
Poper longum. Είναι 
γνωστή από παλιά 
για τις αντιφλεγμο-
νώδεις και αντιοξει-
δωτικές ιδιότητές της 
στην Αγιουβέρδα, που 
τη χρησιμοποιεί κατά 
της ακμής. Θεωρείται 
ιδανική για τις πολύ 
ευαίσθητες επιδερμί-
δες, καθώς δεν έχει 
τις παρενέργειες που 
πιθανόν να έχουν οι 
ρετινόλες (φωτοευ-
αισθησία, ξηρότητα 
κ.λπ.). 
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Αναγνωρίστε τα σημάδια του στην ομορφιά 
σας και αντιμετωπίστε τις συνέπειές του 
στον οργανισμό, την επιδερμίδα και τα μαλλιά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ H επίδραση του στρες 
στον οργανισμό
Όταν βιώνουμε στρεσογόνες καταστάσεις, απελευ-
θερώνονται στον οργανισμό οι ορμόνες αδρεναλίνη 
και κορτιζόλη, που πυροδοτούν μία σειρά από δια-
φορετικές αντιδράσεις στο δέρμα. Η κορτιζόλη ανε-
βάζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, με αποτέλεσμα 
τη γλυκοζυλίωση, που οδηγεί στην καταστροφή του 
κολλαγόνου και της ελαστίνης. Η κεράτινη στιβάδα 
λεπταίνει και όλοι οι επιθετικοί παράγοντες, όπως 
η ηλιακή ακτινοβολία, η ρύπανση και το μπλε φως, 
εισβάλλουν και προκαλούν ζημιά σε κυτταρικό επί-
πεδο, επιταχύνοντας τη δημιουργία ρυτίδων. 

Μια ολιστική προσέγγιση
Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το πρόβλημα, 
να καταπολεμήσουμε το άγχος και να προσέξουμε 
περισσότερο τον εαυτό μας – το περίφημο self-care 
που ακούμε παντού. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν 
να βοηθήσουν πολλά προϊόντα ομορφιάς. 

Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι, όταν παρα-
τηρούν κάποια από τα παραπάνω συμπτώματα, είναι 
η «υπερφόρτωση» με προϊόντα, προκειμένου να 
καταπολεμήσουν τα συμπτώματα, αλλά το μόνο που 

Η αντιγήρανση και η γενικότερη καλή κατάσταση της 
επιδερμίδας και των μαλλιών συνδέονται άμεσα με τις 
καταστάσεις που βιώνουμε και τον τρόπο με τον οποίο 
τις αντιλαμβανόμαστε και τις διαχειριζόμαστε. Γι’ αυτό 
και οι επιδράσεις του στρες και του άγχους γίνονται 
γρήγορα αντιληπτές, με διόλου ευχάριστα συμπτώματα. 

Η επιδερμίδα παρουσιάζει έντονη ξηρότητα ή υπερ-
βολική λιπαρότητα. Μπορεί να εμφανίσουμε ακόμη 
και ακμή των ενηλίκων –με περισσότερο εμφανή τα 
συμπτώματα γύρω από το στόμα και το πιγούνι–, να 
εμφανίσουμε αλλεργικές αντιδράσεις, να έχουμε τοπικά 
έντονη φαγούρα και κοκκινίλες, να παρουσιάσουμε 
εκζέματα στο τριχωτό της κεφαλής και το δέρμα μας 
να γίνει ατοπικό. Παράλληλα μπορεί να σπάνε και να 
ξεφλουδίζουν τα νύχια μας, τα μαλλιά μας να γίνονται 
θαμπά και να έχουμε έντονη τριχόπτωση.

Στρες: 
Μην το 
αφήνετε 
να σας 
επηρεάσει

Ένα trend με 
μεγάλη απήχηση 
είναι τα εργαλεία 
αντιστρές για 
το πρόσωπο, 
όπως ένα roller 
από jade ή rose 
quartz που 
χαλαρώνει
τους μύες.

Μηχανικά βοηθήματα: Τόσο κατά τη βραδινή τελε-
τουργία ομορφιάς, όσο και κατά την πρωινή, μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια εργαλεία αντιστρές 
για το πρόσωπο, που αποτελούν ένα trend με μεγάλη 
απήχηση, όπως το roller από jade ή rose quartz που  
χαλαρώνει τους μύες του προσώπου (με αποτέλεσμα 
και λιγότερες ρυτίδες στο μέλλον).  
Βeauty sleep: Οι ρυθμοί και ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής έχουν οδηγήσει σε μια «επιδημία» έλλειψης 
ύπνου, όμως λιγότερο στρες σημαίνει καλύτερο και 
περισσότερο ύπνο. Οι εταιρείες καλλυντικών, ανα-
γνωρίζοντας αυτή την ανάγκη του οργανισμού ως 
πρωταρχική, έχουν επικεντρωθεί σε χαλαρωτικά προ-
ϊόντα που οδηγούν σε έναν καλύτερο και βαθύτερο 
ύπνο, βοηθώντας τα κύτταρα να ρυθμιστούν σωστά 
και να επιτελέσουν τις διεργασίες της επιδιόρθω-
σης των βλαβών που έχουν υποστεί κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας.

Το περιβάλλον στο οποίο θα ξαπλώσετε πρέπει 
να έχει τη σωστή θερμοκρασία (η θερμοκρασία του 
σώματος πέφτει κατά τη διάρκεια του ύπνου, οπότε 
μην υπερβάλλετε με το air condition) και φροντίστε 
να υπάρχουν ησυχία και χαμηλός φωτισμός.
Το μαξιλάρι: Ένα σπρέι μαξιλαριού θα σας κάνει 

να πιστέψετε ότι είστε σε spa. Η κλασική και αγαπη-
μένη λεβάντα είναι από τις πιο γνωστές χαλαρωτικές 
μυρωδιές, γι’ αυτό και ένα μαξιλαράκι-μάσκα ματιών 
με λεβάντα καλό είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στο 
κρεβάτι σας. 

Για να ενισχύστε την επιδερμίδα σας, μπορείτε κατά 
τη διάρκεια του ύπνου να εφαρμόσετε μία από τις 
sleeping masks (μάσκες ύπνου), που έχουν γίνει ένα 
από τα πιο hot trends στην ομορφιά. 
Τα μαλλιά: Πριν κοιμηθείτε, εφαρμόστε ένα θερα-
πευτικό έλαιο για τα μαλλιά σε όλο το μήκος τους. 
Εκτός από την ενδυνάμωσή τους, σε κάθε σας κίνηση 
κατά τη διάρκεια του ύπνου το άρωμά του θα επι-
δρά στον εγκέφαλό σας, ενισχύοντας την ηρεμία του 
ύπνου σας. 

Η πλειοψηφία των συμβουλών μας αφορά τον 
ύπνο. Γιατί ξεκινώντας την επόμενη ημέρα σας πιο 
ξεκούραστη –και πιο όμορφη βέβαια–, θα έχετε αυξή-
σει τα όπλα σας για να νικήσετε το άγχος που σας 
καταβάλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η καθημε-
ρινότητα είναι ένας συνεχής αγώνας, αλλά μπορεί 
συγχρόνως να είναι πολύ όμορφος και ευχάριστος, 
και ο κόσμος της ομορφιάς είναι ένα πολύ μεγάλο και 
σημαντικό βοήθημα. Εκμεταλλευτείτε το!

πετυχαίνουν είναι να «στρεσάρουν» ακόμη περισσό-
τερο το δέρμα και να εντείνουν το πρόβλημα. Όμως, 
η βιομηχανία της ομορφιάς έχει σταματήσει εδώ και 
καιρό να ασχολείται μόνο με την εμφάνιση. Τα περισ-
σότερα προϊόντα υιοθετούν μια φιλοσοφία που δεν 
μένει στην επιφάνεια, αλλά φροντίζει σε βάθος για 
την υγεία και την καλή κατάσταση του οργανισμού, 
ενώ ωθεί σε έναν σωστότερο τρόπο ζωής. Μια πιο 
ήπια προσέγγιση οποιουδήποτε δερματικού προβλή-
ματος φαίνεται να είναι τελικά πιο αποτελεσματική, 
χωρίς παρενέργειες.  

Επανεκκίνηση 
Στο νεσεσέρ: Αρχίστε να εξετάζετε και να αμφισβη-
τείτε όλα τα προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ του 
νεσεσέρ σας, και ξεκινήστε να τα ξαναβάζετε ένα-ένα 
στην καθημερινότητά σας, μέχρι να βρείτε τις νέες 
σας ισορροπίες. Μείνετε μακριά από σκληρά καθαρι-
στικά, peelings και απολεπιστικά με κόκκους, φροντί-
ζοντας ωστόσο να παραμένει η επιδερμίδα σας πάντα 
καθαρή. Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα πλούσια σε 
λιπίδια, για να αποκατασταθούν οι ισορροπίες στον 
επιδερμικό φραγμό, και επενδύστε σε αντιοξειδω-
τικά – εσωτερικά και επιδερμικά. Ένα σπρέι νερού, 

που θα καταπραΰνει και θα ενυδατώνει «πυροσβε-
στικά» όποτε το χρειάζεστε στη διάρκεια της ημέρας, 
είναι ο καλύτερος σύντροφος. Η συμβολή του δερ-
ματολόγου είναι σημαντική, ώστε να υποδείξει την 
κατάλληλη αγωγή-θεραπεία-κρέμα, αν τα συμπτώ-
ματα είναι προχωρημένα. 
Οξυγόνο: Μην ξεχνάτε τον βασικό ρόλο της σωστής 
αναπνοής για την καλή οξυγόνωση του οργανισμού, 
άρα και της επιδερμίδας, και ασκηθείτε συστηματικά 
σε δραστηριότητες που απαιτούν ρυθμική αναπνοή, 
όπως είναι η γιόγκα.
Διατροφή: Για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, 
επιλέξτε διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιτα-
μίνες και μαγνήσιο, καταναλώστε πολύ νερό και ενι-
σχύστε την ενυδάτωση της επιδερμίδας με συμπλη-
ρώματα διατροφής. Μία σειρά από εξειδικευμένα 
συμπληρώματα κάνουν πιο γρήγορη και άμεση τη 
μετάβαση στην κατάσταση του ύπνου. 
Αρωματοθεραπεία: Το άρωμα σε πολλές από τις 
κρέμες προσώπου και σώματος βασίζεται πλέον στην 
αρωματοθεραπεία. Καθώς εφαρμόζετε την κρέμα ή 
το λάδι προσώπου, «κλείνετε» τη ρινική οδό μέσα στα 
χέρια, για να νιώσετε την ένταση να υποχωρεί και τη 
θέση της να παίρνει η πολυπόθητη ηρεμία. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
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1. Μισοφέγγαρα
Η πιο δημοφιλής εναλλακτική στο γαλλικό μανικιούρ παραμένουν τα 
μισοφέγγαρα που στολίζουν, αντί για την άκρη του νυχιού, τη βάση 
του. Φέτος τα μισοφέγγαρα απολαμβάνουν την πιο μοντέρνα εκδοχή 
τους και γίνονται σχεδόν γραφιστικά. Κυρίως, είναι εύκολο να γίνουν 
από κάθε γυναίκα στο σπίτι, ενώ για τις πιο «ακαμάτρες» υπάρχουν 
και ειδικά στένσιλ. Η πιο απλή εκδοχή τους θέλει τα νύχια άβαφα ή 
με γυαλιστικό και έντονο χρώμα στη βάση. 

2. Γκλίτερ 
στα μάτια 
Έχει πλάκα να 
χρησιμοποιείς πού και πού 
γκλίτερ στην εξωτερική 
γωνία του ματιού ή στα 
μήλα – όμως το γκλίτερ 
δεν είναι πια λεπτομέρεια. 
Φέτος καλύπτει ολόκληρο 
το βλέφαρο, άλλοτε σε 
πυκνή μονοχρωμία και 
άλλοτε πολύχρωμο, 
μεταλλικό και πιο αραιό, 
αλλά σίγουρα απλωμένο 
σε μεγάλη επιφάνεια. 
Συχνά συνοδεύεται από 
χείλη καλυμμένα με γκλίτερ 
που δίνουν εντυπωσιακά, 
αστραφτερά φιλιά. Ιδανικά, 
η επιδερμίδα μένει ματ και 
χωρίς contouring.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Πολύχρωμα βλέφαρα, πλεξίδες, γκλίτερ 
στα μάτια, μισοφέγγαρα στα νύχια.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

4. Πλεξίδες
Οι πλεξίδες συνεχίζουν να είναι τάση, 
όπως και συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν. 
Ενώ πέρυσι ήταν κατά βάση μικρές, φέτος 
είναι μακριές έως τη μέση. Δεν λείπουν 
οι παραλλαγές της γαλλικής ή ολλανδικής 
πλεξίδας, αλλά και τα «στέμματα» (πλέκεις 

2 πλεξίδες, μία σε κάθε πλευρά και τις 
τυλίγεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού 

με ένα λαστιχάκι), τα boxer 
braids (στην πραγματικότητα, 

μικρότερες ολλανδικές 
πλεξούδες), ακόμη και τα 
cornrows (σχεδόν ράστα), 
ενώ κάποιοι σχεδιαστές 
έπλεξαν μαζί με τα 
μαλλιά και ένα φουλάρι. 
Σε κάθε περίπτωση, 
πριν από το πλέξιμο, 
είναι σχεδόν απαραίτητο 
ένα λάδι για τα μαλλιά, 
που θα εξαφανίσει τους 

κόμπους και θα δώσει 
γυαλάδα. 

Beauty trends
Φθινόπωρο 2019

3. Μάσκαρα που ξεχωρίζει
Οι πολύχρωμες μάσκαρα που προβλέπονται για το φθινόπωρο δεν έχουν καμία σχέση με τις 
μπλε ή μοβ, που κατά καιρούς επανέρχονται στη μόδα. Η μάσκαρα τώρα παίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο μακιγιάζ, αντί για τον συνήθη συνοδευτικό, που της επιφυλλάσσεται. Το πρόσωπο 
μένει σχεδόν άβαφο, προκειμένου να αναδειχθούν οι πορτοκαλί, λαχανί, γαλάζιες ή ροζ 
βλεφαρίδες, καθώς η neon μάσκαρα απλώνεται σε παχιές στρώσεις. Κάποιοι make-up artists 
πήγαν την τάση ένα βήμα παραπέρα, βάζοντας διαφορετικά χρώματα στην πάνω και την κάτω 
βλεφαρίδα, π.χ. φούξια στην πάνω και λευκό στην κάτω, ενώ κάποιοι άλλοι χρησιμοποίησαν 
τόσο πολλή λευκή μάσκαρα, που το εφέ ήταν «βλεφαρίδες σκεπασμένες από χιόνι μετά τη 
χιονοθύελλα». 
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

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

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

1 CASTALIA, Chronoderm 
Active 7 serum
Νέος, καινοτόμος ορός 

ελαφριάς υφής προσώπου και 
λαιμού με βιομιμητικά πεπτίδια 
και ενεργά συστατικά για 
ολοκληρωμένη αντιγηραντική 
φροντίδα. Το δυναμικό βιομιμητικό 
πεπτίδιο Palmitoyl Τripeptide-38 
διεγείρει την αναδόμηση της 
επιδερμίδας, το βιομιμητικό 
πεπτίδιο S-mu-conotoxin 
CnIIIC χαλαρώνει παροδικά τους 
μύες, εξαλείφοντας τις ρυτίδες 
έκφρασης, το Cichorium Intybus 
Root Oligosaccharides προσφέρει 
ανόρθωση, σύσφιξη και λάμψη, ενώ 
το υαλουρονικό οξύ πολύ χαμηλού 
μοριακού βάρους, το ελαστομερές 
υαλουρονικού οξέος και η λεκιθίνη 
σόγιας προσφέρουν ενυδάτωση 
σε βάθος και με μεγάλη διάρκεια, 
βελτιώνοντας την ελαστικότητα και 
την απαλότητα της επιδερμίδας. 
Χρησιμοποιείται μόνος του ή πριν 

από την εφαρμογή της κρέμας 
ημέρας/νύχτας.  

2 APIVITA, Μάσκα 
Ενυδάτωσης Προσώπου 
με θαλάσσια λεβάντα

Δροσερή μάσκα που προσφέρει 
ενυδάτωση, αντιοξειδωτική 
προστασία και αναζωογόνηση. Η 
θαλάσσια λεβάντα ενυδατώνει σε 
βάθος, ενισχύει την παραγωγή του 
κολλαγόνου και ανανεώνει την 
επιδερμίδα, ενώ το πατενταρισμένο 
εκχύλισμα πρόπολης προφυλάσσει 
από τις περιβαλλοντικές επιθέσεις 
και την πρόωρη γήρανση. Το 
βιολογικό έλαιο καλέντουλας και το 
σιτέλαιο συμβάλλουν στη θρέψη και 
προσφέρουν απαλότητα, το αιθέριο 
έλαιο λεβάντας καταπραΰνει την 
επιδερμίδα και το αιθέριο έλαιο 
τριαντάφυλλο την ενυδατώνει. 
Χρησιμοποιήστε τη 1-2 φορές την 
εβδομάδα ή καθημερινά επί μία 
εβδομάδα ως κούρα ενυδάτωσης. 

3 AVÈNE, Εντατική 
αντιρυτιδική φροντίδα 
Ysthéal Intense

Διαφυλάσσει τη νεανικότητα 
της επιδερμίδας, χάρη σε έναν 
κατοχυρωμένο αποτελεσματικό 
συνδυασμό συστατικών: H 
ρετιναλδεΰδη επιταχύνει τον 
μεταβολισμό των κυττάρων 
του δέρματος και μετατρέπεται 
φυσιολογικά σε βιταμίνη Α, 
ανάλογα με τις ανάγκες των 
κυττάρων, με αποτέλεσμα να 
βελτιώνεται η φωτεινότητα του 
χρώματος, το O.G.G. προστατεύει 
την ελαστικότητα και τη 
σφριγηλότητα της επιδερμίδας, 
ενώ το προ-τοκοφυρέλιο 
σχηματίζει μια ασπίδα προστασίας 
κατά των βλαβών που 
προκαλούνται από τις ελεύθερες 
ρίζες. Παράλληλα, οι ρυτίδες 
λειαίνονται, η επιδερμίδα ανακτά 
την ελαστικοτητά της και το χρώμα 
της γίνεται λαμπερό. 

4 DUCRAY, Creastim 
Λοσιόν αγωγής κατά 
της τριχόπτωσης

Ένα εντελώς πρωτότυπο 
προϊόν που μειώνει σημαντικά 
την αντιδραστική τριχόπτωση 
(μετά τον τοκετό, στρες, 
κόπωση, εξαντλητική δίαιτα) 
και ενεργοποιεί την εκ νέου 
ανάπτυξη των μαλλιών. Τα 
μαλλιά ανακτούν την πυκνότητά 
τους, τη δύναμη και τη ζωντάνια 
τους. Η ανάλαφρη σύνθεσή της 
διευκολύνει την καθημερινή 
χρήση, χωρίς να αφήνει τα 
μαλλιά λιπαρά. Επίσης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τον 
τοκετό, καθώς είναι κατάλληλη 
για τις νέες μητέρες.
 

5 FREZYDERM, 
Moisturizing Plus 
Cream Ενυδατική  

Κρέμα Προσώπου και Λαιμού
Πλούσια και απαλή κρέμα για 

Sh
op
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την καθημερινή απολαυστική 
περιποίηση προσώπου και 
λαιμού. Προσφέρει δυναμική 
και σε βάθος ενυδάτωση στα 
τρία επίπεδα της επιδερμίδας, 
χάρη στο σύμπλεγμα 3 
τύπων υαλουρονικού οξέος, 
διαφορετικού βάρους και 
διαδερμικής διαβατότητας, 
τα φυτικά εκχυλίσματα και τα 
ενεργά συστατικά σύκου που 
περιέχει. Μια πραγματική πηγή 
ενυδάτωσης για τη διψασμένη 
επιδερμίδα σας, που προστατεύει 
το DNA του δέρματος από το 
οξειδωτικό στρες. Παράλληλα, 
ενεργοποιεί τους μηχανισμούς 
γονιδιακής έκφρασης του 
δέρματος και αυξάνει την 
παραγωγή ινών κολλαγόνου 
και ελαστίνης, με αποτέλεσμα 
οι πρώτες λεπτές γραμμές να 
μειώνονται, η επιδερμίδα να είναι 
πιο σφριγηλή και με ενισχυμένη 
την ελαστικότητά της. 

6 LIERAC, Supra  
Radiance Sérum
Ορός από την 

πρωτοποριακή σειρά 
δερμοκαλλυντικών αιχμής 
Supra Radiance της Lierac για 
γυναίκες 40+. Εξαλείφει τις 
συσσωρευμένες τοξίνες και 
προλαμβάνει τον σχηματισμό 
τους, επανενεργοποιεί τον 
μεταβολισμό και αποκαθιστά 
τη βέλτιστη λειτουργία των 
κυττάρων. Συνδυάζει το 
αντιγηραντικό συμπύκνωμα 
Hyalu-3 με το εκχύλισμα λευκού 
μαρρούβιου, το οποίο καταπολεμά 
τη γήρανση από τις τοξίνες, 
ενώ είναι εμπλουτισμένος με 
αντιοξειδωτικούς υπερκαρπούς 
goji berries και crowberry, 
για ενεργοποίηση της 
μικροκυκλοφορίας. Με ενεργή, 
λεπτή και ελαφριά υφή, επιφέρει 
άμεσο αποτέλεσμα λείανσης 
και λαμπερής όψης (ιριδίζουσες 

πέρλες και πούδρες soft 
focus). Ξεωρίζει για το θηλυκό, 
λουλουδάτο άρωμα με νότες 
φρέζιας, ροζ πιπεριού και σπόρων 
τόνκα. 
 

7 VICHY, Minéral 89 
Eyes Hyaluronic Acid 
Eye Fortifier

Το best seller Minéral 89 της 
VICHY τώρα και σε εξειδικευμένη 
φροντίδα για την περιοχή των 
ματιών. Περιέχοντας 89% 
Ιαματικό Μεταλλικό Νερό της 
Vichy, υαλουρονικό οξύ φυσικής 
προέλευσης και καθαρή καφεΐνη, 
η ενυδατική φροντίδα ματιών 
Minéral 89 Eyes είναι το προϊόν 
που «ξυπνά» τα μάτια μας. 
Λειαίνει τις λεπτές γραμμές, 
χαρίζει 24ωρη ενυδάτωση, 
μειώνει τους μαύρους κύκλους 
και τις σακούλες, και ενδυναμώνει 
την περιοχή των ματιών  
για λαμπερό βλέμμα.

8 LA ROCHE-POSAY, 
Effaclar DUO (+) 
Φροντίδα για το δέρμα  

με τάση ακμής
Επανορθωτική, ενυδατική 
φροντίδα για δέρμα με τάση 
ακμής, που καταπολεμά τις 
ατέλειες και τα σημάδια. Με 
δροσερή υφή τζελ-κρέμας, που 
απορροφάται άμεσα, χωρίς 
να αφήνει ίχνος λιπαρότητας. 
Χαρίζει ματ αποτέλεσμα και 
αποτελεί ιδανική βάση για 
μακιγιάζ. Το Effaclar DUO (+) είναι 
δοκιμασμένο σε περισσότερους 
από 13.000 ασθενείς με λιπαρό 
δέρμα με τάση ακμής, σοβαρές 
και επανεμφανιζόμενες ατέλειες 
και επίμονα χρωματικά σημάδια. 
Χάρη στον μοναδικό συνδυασμό 
δραστικών συστατικών, παρέχει 
άμεση αποτελεσματικότητα 
από τις πρώτες 12 ώρες και 
μειώνει μακροπρόθεσμα την 
επανεμφάνιση των ατελειών.

4

3

5

1

2

6

7

8



 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 4342 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Πραγµατοποιήστε τις αγορές σας
στο ∆ίκτυο Φαρµακείων

Pharma PLUS,
και κερδίστε

5% €πιστροφή
µε πιστωτικές & χρεωστικές κάρτες

Eurobank που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα
από 9/9 έως και 28/9

H προσφορά ισχύει αποκλειστικά για υφιστάµενους & νέους χρήστες
της εφαρµογής €πιστροφή app, που θα την κατεβάσουν έως και 28/9/19.

∆εν ισχύει στις online συναλλαγές & στην αγορά φαρµάκων.

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

46 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Ο άγνωστος Βόλος.

42

LINKED

48

WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα 
της αγοράς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η φαρμακοποιός Ζωή 
Ρούσσου του Δικτύου Pharma 
PLUS στο Παλαιό Φάληρο.

44

Οι προσφορές θα πέσουν… βροχή στα φαρμακεία του 
Δικτύου Pharma PLUS κι αυτό το φθινόπωρο!

Το φθινόπωρο είναι η εποχή νέων ξεκι-
νημάτων… η κανονική άνοιξη…

Είναι περίοδος προσαρμογής και επα-
ναφοράς σε μια πιο απαιτητική καθημερι-
νότητα για μικρούς και μεγάλους.

Η Pharma PLUS, πιστή στο ραντεβού 
της, είναι και πάλι εδώ, έχοντας εξασφα-
λίσει τις πιο ελκυστικές και ανταγωνιστι-
κές ενέργειες προώθησης και πωλήσεων, 
αποκλειστικά για εσάς! Με στόχο να ικα-
νοποιήσει και την πιο απαιτητική σας ανά-
γκη, προσφέροντας πάντα ποικιλία επι-
λογών, η ομάδα της Pharma PLUS έχει 
ετοιμάσει ένα δυνατό και πλήρες πλάνο 
προσφορών και εκπτώσεων.

Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμ-
βριο, με σύμμαχό μας τις πιο γνωστές και 
αξιόπιστες εταιρείες της αγοράς, όπως 
Apivita, Ales Groupe, Pierre Fabre και 
Frezyderm στον χώρο των καλλυντικών 
προϊόντων, Solgar, Health Aid, Douni 
Health Products και Power Health στην 
κατηγορία των συμπληρωμάτων διατρο-
φής, σε κάθε φαρμακείο Pharma PLUS θα 
είμαστε δίπλα σας με μοναδικές και άκρως 
ελκυστικές προσφορές, για να καλύψουμε 
κάθε σας ανάγκη. 

Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
και τη μεγάλη ενέργεια «Best Price», με 
προσφορές σε πληθώρα προϊόντων από 

κατηγορίες αιχμής, όπως η ενίσχυση του 
οργανισμού, η στοματική υγιεινή, το αδυ-
νάτισμα, η περιποίηση και η υγιεινή, η παι-
δική φροντίδα κ.ά., που σας προσφέρει 
άκρως ανταγωνιστικές τιμές σε κάθε σας 
επιλογή.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας το κοντινό 
σας φαρμακείο Pharma PLUS και κάντε τις 
απαραίτητες αγορές, με οδηγό τις συμ-
βουλές του φαρμακοποιού σας, ο οποίος 
θα σας υποδείξει προϊόντα αξιόπιστα, 
ασφαλή και αποτελεσματικά.  

Γιατί… στα φαρμακεία Pharma PLUS 
εμείς φροντίζουμε για την υγεία και την 
ομορφιά σας! 

Ρ ωτ ή σ τε  τον  Φ α ρ μ α κο π ο ι ό  σα ς
Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή 

 app 

*Ισχύει με αγορές σε αντηλιακά, καλλυντικά, βρεφικά, παιδικά και συμπληρώματα διατροφής.

Δώρο*

στο
Κασετίνα με επιφάνεια για 

ζωγραφική με παστέλ κηρομπογιές
ΠΙΣΩ
ΣΧΟΛΕΙΟ

www.pharmapluspharmacies.gr 

pharmapluspharmacies.gr

pharma_plus_pharmacies
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χώρος ανθρώπινης επαφής, συγκινήσεων και εμπει-
ριών, ενώ παράλληλα –με στόχο την παροχή υπηρε-
σιών– οφείλουμε να συμβιβαστούμε αρμονικά με το 
ηλεκτρονικό φαρμακείο στο νέο περιβάλλον. 

Νιώθετε ότι σας απειλούν οι απρόσωπες προ-
σφορές σε είδη φαρμακείου από διάφορους 
διαδικτυακούς τόπους;
Πιστεύω ότι όχι. Στο διαδίκτυο θα βρουν το προϊόν 
και την τιμή. Το φαρμακείο πρέπει να αναδείξει τη 
σημασία της συνάντησης και της επικοινωνίας με τον 
άνθρωπο, με περισσότερες υπηρεσίες και ιδιαίτερους 
χώρους, που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή και την 
κοινή χρήση πληροφοριών. 

Στο φαρμακείο μου, μέχρι στιγμής το έχω πετύ-
χει. Στο φυσικό σημείο πώλησης, οι καταναλωτές 
δεν προσελκύονται από τις προσφορές, αλλά από 
την ποιοτική, την ανθρώπινη επαφή. Αυτή είναι η 
ειδοποιός διαφορά του φυσικού καταστήματος από 
το ηλεκτρονικό. 

Πόσο επιστημονικός και πόσο κοινωνικός είναι 
ο ρόλος του φαρμακοποιού;
Όλοι οι πελάτες θεωρούν τον φαρμακοποιό 

επαγγελματία υγείας, ο οποίος είναι κοντά τους όταν 
τον χρειαστούν, και τον εμπιστεύονται για την επι-
στημονική γνώση και τις πολύτιμες συμβουλές του. 
Η επιστημονική γνώση πρέπει να συνδυάζεται με τις 
εκάστοτε καινοτομίες στον χώρο του φαρμακείου, 
ώστε να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος του φαρ-
μακοποιού ως αρωγού στη διασφάλιση της υγείας 
των ανθρώπων.

Πόσο απαραίτητη είναι η διαρκής ενημέρωση 
σχετικά με τις εξελίξεις στο φάρμακο και 
το παραφάρμακο;
Αδιαμφισβήτητα, πρέπει όλοι –ιδιαίτερα οι νέοι φαρ-
μακοποιοί– να δημιουργήσουν ένα καινούριο περι-
βάλλον επιχειρηματικότητας, προσανατολισμένο στις 
υπηρεσίες του πελάτη. 

Φαρμακείο 
Αικατερίνη Γεμενή – 
Μαρία Βέργη,
Λεωφ. Ποσειδώνος 52 
& Παρθενώνος 1, 
Παλαιό Φάληρο, 
τηλ.: 210 9888332. 

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Η Ζωή Ρούσσου, από το Δίκτυο της Pharma PLUS 
στο Παλαιό Φάληρο, μας μιλάει για το σύγχρονο 
φαρμακείο σε μια περιοχή με μεγάλο ανταγωνισμό.

«Ποιοτική, ανθρώπινη επαφή»

Tι πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο φαρ-
μακείο σήμερα;
Αυτό με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Όλοι γνωρί-
ζουμε ότι φαρμακοποιός σημαίνει «ακούω τον πελάτη, 
τον συμβουλεύω και τον υποστηρίζω στα προβλή-
ματα υγείας που αντιμετωπίζει». Δυστυχώς, όμως, 
δεν αρκεί αυτό. 

Δεδομένου ότι η πώληση φαρμάκων και τα περι-
θώρια κέρδους φθίνουν, ο φαρμακοποιός πρέπει να 
ενδιαφερθεί ενεργά για την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη του ασθενούς με συμβουλές υγιεινής δια-
τροφής και πρόληψης, καθώς και με εμβολιασμούς, 
πρακτικές που είναι πεδία ανάπτυξης στο μέλλον. 

Καθώς βιώνουμε μια μετάλλαξη στον χώρο μας, 
δεν πρέπει να φοβηθούμε να παραμείνουμε ένας 

Πώς θα το πετύχουν αυτό; 
Ασφαλώς μόνο μέσα από τη συνεχή, έγκυρη και επι-
στημονική ενημέρωση για τις εξελίξεις στον χώρο 
του φαρμάκου και του παραφαρμάκου, ανοίγοντας 
τις πόρτες της ανθρώπινης επικοινωνίας με ειλικρί-
νεια, σοβαρότητα και ευσυνειδησία.

Ποια είναι τα όπλα που σας παρέχει το 
Δίκτυο Pharma PLUS;
Αναζητώντας την ταυτότητα του νέου φαρμακείου μου, 

«Η *plus card 
της Pharma 
PLUS αποτελεί 
ένα πρωτοπόρο 
και σημαντικό 
εργαλείο για το 
φαρμακείο μας». 

σε μια περιοχή με μεγάλο ανταγωνισμό, μπήκα σε μια 
δίνη προβληματισμών για το πώς θα ικανοποιήσω τα 
«θέλω» των νέων πελατών μου και πώς θα διαφο-
ροποιηθώ από τον προαναφερόμενο ανταγωνισμό. 
Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που επέλεξα ως συνερ-
γάτη τη Pharma PLUS, διότι με βοήθησε να επενδύσω 
σε ενέργειες του trade marketing, την εκπαίδευση 
των υπαλλήλων μου, το merchandising, ελκυστική 
σήμανση, σε προβολές προϊόντων και την ελκυστι-
κές βιτρίνες, σε συνδυασμό με έντυπα περιοδικά και 
κουπόνια που προσφέρονται στους πελάτες μας.

Τι προσδίδει στην επιχείρησή σας η *plus card;
Η *plus card αποτελεί ένα πρωτοπόρο και σημα-
ντικό εργαλείο για το φαρμακείο, που αξιοποιεί την 
εμπιστοσύνη και την πιστότητα των πελατών, αντα-
ποδίδοντας με παροχή οικονομικών και άλλων ειδι-
κών προνομίων.

Πόσο σημαντικό είναι το σωστό marketing στην 
ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Το σύγχρονο φαρμακείο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. 
Όλοι οι λειτουργοί υγείας, με βασικό γνώμονα την 
επιστήμη τους, πρέπει να αξιοποιήσουν τις εξελί-
ξεις της τεχνολογίας και του σύγχρονου marketing, 
και να ανταποκριθούν στην ψηφιακή εποχή. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να ανταποκριθούν 
στις προσδοκίες του πελάτη ασθενούς, αλλά και 
να του προσφέρουν το αίσθημα ικανοποίησης και 
ενθουσιασμού.
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LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

παραλία, την αστική γειτονιά του Αγίου Κωνσταντί-
νου, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Ναυτικό Όμιλο 
Βόλου και το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, για τα 
παιδιά. Στο τέλος της παραλίας βρίσκεται ο παραδο-
σιακός καφενές «Αύρα», όπου κάποτε τραγουδούσε ο 
Καζαντζίδης και όπου ο χρόνος έχει σταματήσει στο 
1950 (τζουκ-μποξ, καλαμιές κ.λπ.). Στα γύρω κολπά-
κια κάνουν τις βουτιές τους οι χειμερινοί κολυμβητές. 

Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το Μουσείο Πλιν-
θοκεραμοποιίας και το Νέο Μουσείο στα Άνω Παλιά, 
πλάι στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό με τα εγκα-
ταλελειμμένα βαγόνια, τα αρχαία τείχη και τα πέτρινα 
σπιτάκια, ενώ μοναδική θέα προσφέρει ο λόφος της 
Γορίτσας. Για να συνειδητοποιήσετε ότι εκεί όπου 
τελειώνει ο Βόλος αρχίζει το Πήλιο, ανεβείτε με τα 
πόδια στον Άνω Βόλο από την Ιωλκού. 

Η νυχτερινή διασκέδαση της πόλης είναι επικεντρω-
μένη στα Κάτω Παλιά και το Βολωνάκι (το Κολωνάκι 
του Βόλου), όμως ο μεγάλος πρωταγωνιστής εδώ 
είναι το βολιώτικο τσιπουράδικο. Στις 2 το μεσημέρι 

Στις 2 το 
μεσημέρι όλα 
σταματούν και 
οι άνθρωποι 
συναντιούνται 
γύρω από ένα 
εικοσιπεντάρι. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Δεν είναι απλά μια στάση για 
τσίπουρα πριν από το Πήλιο.

Εκτέλεση
Καθαρίζετε τις γαρίδες, κρατώντας το 
κεφάλι και την ουρά τους. Χαράζετε την 
πλάτη τους με ένα μαχαιράκι και αφαιρείτε 
το εντεράκι. Σε ένα βαθύ τηγάνι με λίγο 
ελαιόλαδο τις σοτάρετε για 1 λεπτό από 
κάθε πλευρά. Ρίχνετε το κρεμμύδι και τη 
μαραθόριζα (αν δεν έχετε, αντικαταστή-
στε τη με σπόρους μάραθου), και αφήνετε 
για 3-4 λεπτά, «σβήνοντας» με το ούζο. 
Αφού βγάλετε τις γαρίδες από το τηγάνι, 
προσθέτετε τις ντομάτες με τη ζάχαρη, και 
αφήνετε να πήξουν σε δυνατή φωτιά για 
6-7 λεπτά. Στη συνέχεια βάζετε τις γαρί-
δες και μετά από 1-2 λεπτά και τη φέτα. 
Μοιράζετε σε 4 σαγανάκια και πασπαλί-
ζετε με μαϊντανό και πάπρικα.

Ο άγνωστος Βόλος

όλα σταματούν και όσοι δεν απολαμβάνουν τη μεση-
μεριανή τους σιέστα συναντιούνται γύρω από ένα εικο-
σιπεντάρι. Τον Ιούλιο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Νήσος το εγχειρίδιο «Τα τσίπουρα στον Βόλο», του 
εικαστικού και καθηγητή Τέχνης και Τεχνολογίας στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας Αλέξανδρου Ψυχούλη, που έβαλε όλη τη 
φιλοσοφία αυτής της παράδοσης σε λέξεις: «Η υγρασία 
της ατμόσφαιρας, οι μυρωδιές των ψημένων κεφαλό-
ποδων που αιωρούνται πάνω από την πόλη, η αύρα 
της θάλασσας, που καταφέρνει να τρυπώσει ακόμα 
και στα απομακρυσμένα από την παραλία στενά, και 
προπαντός η επίγνωση πως την ίδια ώρα ο μισός πλη-
θυσμός του Βόλου επιδίδεται σε παρόμοιες δράσεις 
στα διάσπαρτα στην πόλη μαγαζιά, δημιουργώντας την 
αίσθηση μιας συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας, είναι 
παράγοντες που καθιστούν αδύνατη τη γεωγραφική 
μεταφορά αυτής της συνήθειας». 

Επιλέγετε ένα από τα τσιπουράδικα (όχι απαραίτητα 
της παραλιακής) και περιμένετε να σας σερβίρουν – 
εδώ, τι θα φάτε θα το επιλέξει ο μαγαζάτορας, εκτός 
κι αν είστε παλιός και καλός πελάτης. Το τσίπουρο 
είναι πάντοτε με γλυκάνισο, αλλά μπορείτε να ζητήσετε 

εμφιαλωμένο σκέτο. Αν είστε περισσότεροι από τρεις, 
πάρτε μπουκάλι, για να εμπνεύσετε σεβασμό.

Φεύγοντας πάρτε μαζί σας γαλοτύρι, μανούρι, μυζή-
θρα και γενικώς λευκά τυριά, κατεψυγμένες πίτες, 
λουκούμια από τον «Παππού» (γίνονται με μούστο), 
τα τοπικά χόρτα τσιτσίραβλα και φτέρες ή μοσχομπί-
ζελο. Και μη φύγετε από τον Βόλο, πριν δοκιμάσετε 
πάστα στον φούρνο από το ιστορικό καφέ-ζαχαρο-
πλαστείο «Μινέρβα» στην περαντζάδα της παραλι-
ακής λεωφόρου. 

Ο Βόλος που δεν ξέρουμε έχει να προσφέρει πολλά: 
ολάνθιστες αυλές, βιομηχανικά τοπία, κρυμμένα κολ-
πάκια και τη ζωή μιας απόλυτης, βιβλικής γαλήνης. 

Για τις βόλτες σας στην πόλη του Βόλου μπορείτε 
να ακολουθήσετε τέσσερις διαδρομές. Από το παλιό 
κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού και κατά μήκος 
του ποταμιού έως τη Νέα Ιωνία, θα χαζέψετε τα παλιά 
βιομηχανικά κτίρια και τα εγκαταλελειμμένα βαγόνια, 
τα χαμηλά σπιτάκια με τις αυλές και το Παλιό Νεκρο-
ταφείο με τα υπέροχα γλυπτά. Το εσωτερικό της πόλης 
θα το εξερευνήσετε περπατώντας τη Ρήγα Φεραίου, 
ενώ για την παραθαλάσσια πορεία θα διασχίσετε την 

Λέγονται 
και «γαρίδες 

Μικρολίμανο», επειδή 
εκεί παρασκευάστηκαν 

για πρώτη φορά το 
1960.

Γαρίδες σαγανάκι με ούζο

12 μεγάλες γαρίδες
2 φλιτζάνια ντομάτες, περασμένες στον  τρίφτη

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1/2 μαραθόριζα ψιλοκομμένη
1/4 φλιτζανιού ούζο
1 πρέζα ζάχαρη
1 πρέζα πάπρικα
100 γρ. τριμμένης φέτας
ψιλοκομμένος μαϊντανόςαλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
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Ένα πρωτοποριακό προϊόν για την καρδιά και 
το κυκλοφορικό έρχεται να συνδυάσει τα Ω-3 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, που είναι αναγκαία για 
τη σωστή λειτουργία της καρδιάς, με το συνένζυμο 
Q10, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που εμποδίζει την 
οξείδωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και βοηθά 
στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας του μυϊκού 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του καρδιακού 
μυός. Ο συνδυασμός αυτός είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος 
σε όσους λαμβάνουν μακροχρόνια φαρμακευτική 
αγωγή για τη χοληστερίνη, καθώς συντελεί στον 
έλεγχο των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα, τη 
μείωση των τριγλυκεριδίων, την απελευθέρωση της 
κυτταρικής ενέργειας και τη διατήρηση της υγείας του 
κυκλοφορικού και της ελαστικότητας των κυτταρικών 
μεμβρανών. 

> ALOE ΑLL PURPOSE 
CREAM ΑΠΟ ΤΗ 
LITINAS 

Κρέμα αλόης 
με πολλαπλή 
δράση
Ενυδατική, καταπραϋντική, 
απαλυντική και συσφικτική 
κρέμα, η οποία περιέχει σε 
ποσοστό 72% ενεργή αλόη 
(το τζελ αλόης όπως βγαίνει 
από ένα φρεσκοκομμένο 
φύλλο), που καταπραΰνει και 
προστατεύει την επιδερμίδα 
από το οξειδωτικό στρες, 
υαλουρονικό οξύ, που 
ενισχύει και τονώνει την 
ελαστικότητα, καθώς και 
έλαιο ροδιού και βούτυρο 
καριτέ, που θρέφουν και 
ενυδατώνουν. Ιδανική 
για ήπιους ερεθισμούς 
που προκαλούνται από 
την έκθεση στον ήλιο, για 
αποτρίχωση ή ξύρισμα 
και για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα μπορεί να 
διαταράξει την ισορροπία 
της επιδερμίδας του 
προσώπου. Ως κρέμα 
ημέρας, προσφέρει επίσης 
αναζωογόνηση και τόνωση 
και στην περιοχή γύρω 
από τα μάτια.

Πολυβιταμίνη με εκχύλισμα 
Κorean Ginseng, που βοηθά 
να διατηρούνται η σωματική 
και η πνευματική ενέργεια σε 
υψηλά επίπεδα, με μέταλλα και 
συνένζυμο Q10. Iδανική για όσους 
έχουν έναν πολύ απαιτητικό τρόπο 
ζωής και θέλουν να ανεβάσουν 
τα επίπεδα ενέργειάς τους, για 
όσους επιθυμούν τόνωση και 
ενέργεια σε καθημερινή βάση, για 
όσους έχουν έντονες σωματικές 
δραστηριότητες, αλλά και για 
όσους ακολουθούν ισορροπημένη 
διατροφή. 

Πείτε αντίο στους συμβιβασμούς. Οι 
πάνες της νέας σειράς Pampers Pure 
δεν περιέχουν λάτεξ, άρωμα ή λεύκανση 
με χλώριο, ενώ προσφέρουν την 100% 
στεγνότητα και προστασία Pampers που 
εμπιστευόμαστε. Φτιαγμένες από βαμβάκι 
ανώτερης ποιότητας, υλικά φυτικής 
προέλευσης (όπως φυσικό 
καουτσούκ) και 
προσεκτικά επιλεγμένες 
ύλες, προσφέρουν 
προστασία έως και 
12 ωρών. 

LINKED WHAT’S NEW

Συμπλήρωμα διατροφής για τον ξηρό και παραγωγικό 
βήχα, με N-ακετυλοκυστεΐνη, κόκκινη παπαρούνα, 
σισύμβριο, αλθαία και ξηρό εκχύλισμα φύλλων κισσού, 
συστατικά ωφέλιμα για την καλή λειτουργία του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Το σισύμβριο, 
χάρη στην καταπραϋντική και μαλακτική του δράση, 
ενισχύει τη λειτουργία της στοματοφαρυγγικής 
κοιλότητας και τον τόνο της φωνής, η αλθαία 
προστατεύει από ερεθισμούς των βλεννογόνων, ενώ 
το ξηρό εκχύλισμα φύλλων κισσού παρουσιάζει 
σημαντική βλεννολυτική δράση, βοηθώντας στη 
ρευστότητα των βρογχικών εκκρίσεων. Κατάλληλο 
για ενήλικες και παιδιά άνω των 3 ετών.

> EXPETTORAL SEDI-TUSS ΑΠΟ ΤΗ SPECCHIASOL

Σιρόπι για τον βήχα με 
Ν-ακετυλοκυστεΐνη και κισσό

> LAIT NETTOYANT DÉMAQUILLANT 
AΠΟ ΤΗΝ CASTALIA

Δραστική ενυδάτωση 
και ανακούφιση

Η CASTALIA LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES παρουσιάζει 
το γαλάκτωμα καθαρισμού 
και ντεμακιγιάζ προσώπου και 
ματιών Sensial Lait Nettoyant 
Démaquillant, κατάλληλο για κάθε 
τύπο επιδερμίδας. Δεν περιέχει 
άρωμα, δεν απαιτεί πλύσιμο με 
νερό μετά την εφαρμογή και είναι 
ιδανικό για ευαίσθητες, μη ανεκτικές 
επιδερμίδες, οι οποίες εκτίθενται 
καθημερινά σε παράγοντες που 
προκαλούν ερεθισμό (κρύο, ζέστη, 
ρύπανση, σκληρό νερό, ακατάλληλα 
καλλυντικά, ορμονικές μεταβολές, 
κούραση, στρες, κακή διατροφή). 
Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα 
και αφαιρεί το μακιγιάζ από το 
πρόσωπο και την ευαίσθητη περιοχή 
των ματιών, χαρίζοντας παράλληλα 
πλούσια ενυδάτωση. Το Sensial 
Lait Nettoyant Démaquillant ανήκει 
στην ενυδατική σειρά Sensial της 
CASTALIA, τα προϊόντα της οποίας 
συμβάλλουν στη διατήρηση μιας 
όμορφης, ενυδατωμένης και 
υγιούς επιδερμίδας.

> DAY-VIT ACTIVE ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Για ακούραστη ενέργεια

> PAMPERS PURE ΑΠΟ ΤΗΝ PROCTER & GAMBLE

Τα pampers της νέας εποχής

> OMEGAZON PLUS ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Για την καρδιά και το κυκλοφορικό

Το ασφαλές και αποτελεσματικό αντιφθειρικό σύστημα 
Laviten SYSTEM της Lavipharm περιλαμβάνει 3 στάδια: 
1ο στάδιο: Η αντιφθειρική λοσιόν Laviten Anti Lice 
Solution εξαλείφει σε 15 λεπτά ψείρες και κόνιδες με 
φυσικό μηχανισμό δράσης, χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων 
και τοξικών ουσιών. Αποτελεσματική από την πρώτη 
εφαρμογή.
2ο στάδιο: Tο σαμπουάν Laviten shampoo, με ευχάριστο 
άρωμα μανταρινιού, αποκολλά από την τρίχα τυχόν 
υπολείμματα από κόνιδες. Τα συστατικά του λειαίνουν 
και ξεμπερδεύουν τα μαλλιά, ενώ περιποιούνται και 
καταπραΰνουν το τριχωτό της κεφαλής. Κατάλληλο για 
καθημερινή χρήση.
3ο στάδιο: Το σχολαστικό χτένισμα με το ανοξείδωτο 
χτενάκι Laviten, που περιλαμβάνεται δωρεάν στη 
συσκευασία Laviten Solution, απομακρύνει εύκολα και 
αποτελεσματικά τα υπολείμματα από ψείρες και κόνιδες. 

> LAVITEN SYSTEM ΑΠΟ ΤΗ LAVIPHARM

Laviten… και ψείρες δεν!

> COLLAGEN PRO-ACTIVE 
ΑΠΟ ΤΗΝ TOTAL HEALTH 
SOLUTIONS

Ενεργοποιεί  
τον οργανισμό 
να συνθέσει  
κολλαγόνο

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

με Διπλά προνόμια

ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ανάγκες, επιθυμίες... πραγματοποιούνται με την 

app

www.pharmapluspharmacies.gr           pharmapluspharmacies.gr              pharma_plus_pharmacies

ΑΤΤΙΚΗ: • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕΛΦΩΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 & ΕΙΡΗΝΗΣ 95, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.,  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Π. Ε.Ε., 5ΟΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 210 3533333 • ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ M. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. - 
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε.,ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΛΙΤΑ Θ., ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717 / ΝΕΟ  ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Λ. ΑΘΗΝΩΝ 93 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 3410040 • ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΪΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΗΦΙΣΟΥ 96-98 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST), ΤΗΛ. 210 5699560 • ΑΛΙΜΟΣ ΚΟΦΦΑ ΕΛΕΝΗ, Λ. ΙΩΝΙΑΣ 171, ΤΗΛ.: 210 9922720 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ  
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1Α & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, ΤΗΛ.: 210 2797198 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΑΝΟΡΜΟΥ 21, ΤΗΛ.: 211 1835136 /ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16, ΤΗΛ.: 210 
6410290 / ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΒΙΤΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ), ΤΗΛ.: 210 7700776 / ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 46, ΤΗΛ. 210 7487067 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 18, ΤΗΛ.: 210 9942544  
• ΑΧΑΡΝΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 237-239, ΤΗΛ.: 210 2316737 • ΒΑΡΗ 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 • ΙΛΙΟΝ ΝΕΟ  ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 2310080 • ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Π. - ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Δ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΛ.: 22950 82076 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ 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 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 / 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: ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΝΕΟ  ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ 7, ΤΗΛ.: 26220 22260  
• 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 • ΛΑΚΩΝΙΑ: ΜΟΛΑΟΙ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ-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 • ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΝΕΟ  ΖΑΒΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΤΗΛ.: 23820 24904 / ΝΕΟ  ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΤΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΤΗΛ.: 23820 81100 • ΠΙΕΡΙΑ: KΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 26738 • 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 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ, ΤΗΛ.: 22710 83365.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Δίκτυο Φαρμακείων 
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χρήση της  
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www.pharmapluspharmacies.gr        pharmapluspharmacies.gr    pharma_plus_pharmacies 

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΈ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ PLUS CARD.

NEO! ORAL-B GUMCARE
Ανώτερη προστασία & καθαρισμός

SUSTENIUM IMMUNO
Ισχυρή προστασία για το χειμώνα

MICROLIFE BP A2 CLASSIC
Πιεσόμετρο

LAVITEN SYSTEM ...και ψείρες ΔΕΝ!

NEO! CASTALIA 
CHRONODERM ACTIVE 7 SERUM 
Ορός ανάπλασης και επανόρθωσης για 
πρόσωπο και λαιμό, με καινοτόμα ενεργά 
συστατικά για πολλαπλή δράση.

ΔΏΡΟ  
το χτενάκι

-30%
SHAMPOO

€ 5,18
€ 7,40

ANTI LICE 
SOLUTION

€ 9,69
€ 13,85

-40%
GUMCARE 1

€ 32,99
€ 54,99

GUMCARE 2

€ 46,19
€ 76,99

GUMCARE 3

€ 62,99
€ 104,99

-25%

€ 7,84
€ 10,45

-25%

€ 43,94
€ 58,59

-30%

€ 25,83
€ 36,90




