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ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ 
ΤΊΣ ΜΌΝΑΔΊΚΕΣ ΠΡΌΣΦΌΡΕΣ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΊΩΝ Pharma PLUS
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ +plus card

Πιο υγιείς, 
πιο δυνατές!

Συμπληρώματα για γυναίκες,
σελ. 6

PharmaPLUS app
Συνδεθείτε με τη νέα εφαρμογή και 

appολαύστε μοναδικά προνόμια!
σελ. 5

Ζήστε το 
Χριστουγεννιάτικο Όνειρο
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Έφτασε και πάλι η εποχή που είναι συνυφασμένη με τις ομορφότερες γιορτές του χρόνου, ο χει-
μώνας. Οι ειδικοί λένε ότι, εάν οι κρύοι μήνες του χειμώνα είναι αυτό που περιμένουμε όλο τον 
χρόνο, μάλλον είμαστε περισσότερο εσωστρεφείς και ελαφρώς «σπιτόγατοι», αγαπάμε την άνεση 
και τη θαλπωρή που μας προσφέρει το σπίτι μας. 

Ακόμα και αν δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει κάποιος που να μην αναμένει αυτήν την εποχή για τη 
γιορτινή διάθεση, την ευκαιρία να αφιερώσει χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, να ανταλλάξει δώρα, 
να ζήσει τo «Χριστουγεννιάτικο Όνειρο» και να νιώσει και πάλι παιδί.

Αν και ο φετινός χειμώνας δεν έχει μπει ακόμα για τα καλά στη ζωή μας, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο 
και με τις ιώσεις. Η πρόληψη είναι απαραίτητη, γι’ αυτό μην παραλείψετε να διαβάσετε τις σχετικές 
οδηγίες. Στο νέο μας τεύχος, στην ενότητα της Υγείας, το βασικό μας άρθρο είναι αφιερωμένο 
στις γυναίκες, οι οποίες, λόγω των μεγάλων ορμονικών αλλαγών που βιώνουν, έχουν αυξημένες 
ανάγκες. Το άρθρο επιμελήθηκαν οι φαρμακοποιοί Χριστίνα και Μυρσίνη Βλάχου, η επόμενη γενιά 
των φαρμακείων Βλάχου Γεράσιμου και Σταθοπούλου Σούλης, στην Αγία Παρασκευή, μέλη του 
Δικτύου Pharma PLUS για περισσότερα από 10 χρόνια. Στη συνέχεια, θα βρείτε ενδιαφέροντα 
άρθρα που αφορούν τη στοματική υγιεινή και τη σύνδεσή της με την υγεία του οργανισμού μας, 
τον σχολικό εκφοβισμό, το fitness, με προτάσεις ασκήσεων ακόμα και για όσους εργάζονται σε 
γραφείο, και την καλή ψυχολογία που μπορεί να προσφέρει η καλή φυσική κατάσταση.

Στην ενότητα της Ομορφιάς, θα βρείτε τα πάντα για τις ανάγκες της επιδερμίδας σας, ώστε να 
παραμείνει ενυδατωμένη και προστατευμένη από τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας και 
θα ενημερωθείτε για τα συμπληρώματα διατροφής που προσφέρουν ομορφιά εκ των έσω. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζονται τα «βήματα» για τη σωστή περιποίηση του προσώπου και τα μυστικά 
για όμορφους γλουτούς και υπέροχα μαλλιά.

Τέλος, από το περιοδικό μας δεν λείπει το απαραίτητο δισέλιδο με τις τελευταίες τάσεις του μακιγιάζ, 
με επίκεντρο τις γιορτινές βραδιές. 

Στα νέα της Pharma PLUS, θα διαβάσετε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της φαρμακοποιού 
Ευαγγελίας Σιαμπή, που είναι μέλος του δικτύου Pharma PLUS από το 2016 και πριν από λίγο 
καιρό μεταφέρθηκε σε έναν νέο, υπέροχο χώρο στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη. 

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αυτή την εποχή όλοι εμείς, στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma 
PLUS, είμαστε ενθουσιασμένοι, καθώς έχει έρθει η ώρα για τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη ενέρ-
γεια του Δικτύου. Με μεγάλη προσμονή σάς περιμένουμε στα φαρμακεία Pharma PLUS, για να 
τη γνωρίσετε. 

Πληθώρα προϊόντων και κατηγοριών συμμετέχουν στην ενέργεια, τα οποία μπορείτε να απο-
κτήσετε σε εξαιρετική τιμή. Απλά εξαργυρώστε ένα από τα κουπόνια που σας περιμένουν στο 
αγαπημένο σας φαρμακείο Pharma PLUS. Πιο συγκεκριμένα, με κάθε σας αγορά 20€, πάντα με 
τη χρήση της κάρτας σας +plus card της Pharma PLUS, κερδίζετε κουπόνια αξίας 37€! 

Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ! Στα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS μπορείτε να 
αποκτήσετε το XIAOMI MiBand 3, ή/και ένα beauty case Bartuggi, απλώς μαζεύοντας πόντους, 
πάντα με τη χρήση της κάρτας σας +plus card της Pharma PLUS. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας.

Καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS τρία νέα φαρμακεία, ένα στη γραφική Δημη-
τσάνα και δύο στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, 
εντός των εμπορικών στοών των Hypermarket Σκλαβενίτη στο Ίλιον και τον Γέρακα αντίστοιχα. 
Είναι ήδη 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 pharmapluspharma-
cies.gr και το Instagram pharma_plus_pharmacies. Κάντε like και follow, ώστε να μαθαίνετε 
πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας, φροντίζοντας πάντα για την Υγεία και την Ομορφιά σας.

Σας ευχόμαστε ένα Ευτυχισμένο Νέο Έτος, με υγεία και πολλή ομορφιά στις καθημερινές σας 
στιγμές, για εσάς και τις οικογένειές σας! Καλή Χρονιά!

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 τη  στο Instagram
και κάντε like στο Facebook.

• Άριστο περιβάλλον  
& άμεση εξυπηρέτηση

• Εξειδικευμένες συμβουλές  
και υπηρεσίες

24

46
 υγεία

06
Τα Συν της Διατροφής
Συμπληρώματα για γυναίκες.

10 
Στοματική υγιεινή
Η υγεία ξεκινά από το στόμα.

12 
Σχολικός εκφοβισμός
Ένα επικίνδυνο φαινόμενο.

16 
Η εμμονή με το wellness
Αντί για βοήθημα, βάσανο.

20 
Γυμναστική στο γραφείο
Κι όμως, γίνεται!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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42
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48
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 ομορφιά
24
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Τα dos και τα dont’s των 
συμπληρωμάτων ομορφιάς.

28 
Καθαρισμός - Τόνωση - Ενυδάτωση
Ποια είναι τα σωστά βήματα;

32
But… it’s the butt!
«Δέρμα σαν ποπός μωρού».

36 
Όμορφα μαλλιά
Τα κατάλληλα προϊόντα περιποίησης.

38 
Beauty Report
Οι νέες τάσεις σε μαλλιά και μακιγιάζ για 
τον Χειμώνα 2019-2020.

40 
Shopping List
Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

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



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 7

Είναι σαφές ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό από 
εμάς μπορεί να καλύψει πλήρως τις ενεργειακές 
του ανάγκες μέσω της διατροφής. Αυτός είναι και 
ο λόγος που όλο και περισσότεροι καταφεύγουμε 
στα συμπληρώματα διατροφής. Όι ανάγκες όμως σε 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά είναι διαφορετικές 
στα δύο φύλα. Όι γυναίκες έχουν αυξημένες ανά-
γκες, πάντα ανάλογα με τη φυσική δραστηριότητα 
και την ηλικία τους.

Γυμναστική
Μια γυναίκα που γυμνάζεται έχει αυξημένες ανάγκες 
για τόνωση, ενέργεια αλλά και προστασία από τους 
τραυματισμούς. Πρέπει να τροφοδοτεί τον οργανισμό 
της με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ώστε 
να λειτουργεί στον μέγιστο βαθμό και 
η γυμναστική να αποδίδει τα ανα-
μενόμενα. Αυτά είναι τα συστα-
τικά στα οποία πρέπει να είναι 

καλυμμένες οι ανάγκες της 
γυμναζόμενης γυναίκας: 
• Σίδηρος: Η έλλειψη σιδήρου, 

σε συνδυασμό με τον χαμηλό αιμα-
τοκρίτη, έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες 
αντοχές και περιορισμένη απόδοση.

• Ιχθυέλαιο: Πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 
συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς 
και του εγκεφάλου, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιό-
τητες (οι φλεγμονές, λόγω μεγάλης επιβάρυνσης 

6

LIFESTYLE
Η εμμονή με 
το wellness.ΠΑΙΔΙ

Σχολικός 
εκφοβισμός.

Οι γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία και 
τις δραστηριότητές τους, αλλά και λόγω 
των ορμονικών αλλαγών που βιώνουν, 
έχουν αυξημένες ανάγκες για την καλή 
λειτουργία του οργανισμού τους.

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

FITNESS
Γυμναστική 

στο γραφείο.

Πιο υγιείς, 
πιο δυνατές!

ή λανθασμένου τρόπου άσκησης, είναι συχνές σε 
όσες αθλούνται), ενώ βοηθά στην υγεία και την 
ενυδάτωση των αρθρώσεων, ώστε να διατηρού-
νται ελαστικές και να αποφεύγονται οι τραυματι-
σμοί.

• Μαγνήσιο: Προλαμβάνει τις κράμπες και, παράλ-
ληλα, χαλαρώνει το νευρικό σύστημα μετά τη 
γυμναστική. 

• Βιταμίνες Α, C, E, ψευδάργυρος: Καθώς η έντονη 
αεροβική άσκηση προκαλεί την παραγωγή ελεύ-
θερων ριζών, ο οργανισμός χρειάζεται αυξημένες 
ποσότητες αντιοξειδωτικών στοιχείων.

Προσπάθεια σύλληψης
Απαραίτητα συστατικά για να δημιουργήσει μια 

γυναίκα τις ιδανικές συνθήκες, ώστε ο 
οργανισμός της να παράγει ποιοτικά 

ωάρια, είναι: 
• Φολικό οξύ: Συμβάλλει στην 

παραγωγή καλύτερης ποιότη-
τας ωαρίων, που είναι πιο πιθα-

νόν να γονιμοποιηθούν και να 
δώσουν υγιή έμβρυα, γι’ αυτό και οι 

γυναικολόγοι συστήνουν στις γυναίκες να 
το λαμβάνουν τουλάχιστον για 3-6 μήνες πριν 
από την πιθανή σύλληψη.

• Βιταμίνη Β12: Βοηθά στην καλύτερη λειτουργία 
των ωοθηκών και των αναπαραγωγικών οργά-
νων.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Η υγεία ξεκινά 
από το στόμα.

12

16

ΥΓΕΙΑ
Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:

Γράφουν οι φαρμακοποιοί Χριστίνα και 
Μυρσίνη Βλάχου από τα φαρμακεία του 

δικτύου Pharma PLUS Σταθοπούλου-
Βλάχου & ΣΙΑ στην πλατεία της 

Αγίας Παρασκευής.

10

20
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• Ινοσιτόλη: Συμβάλλει στη μείωση των ανδρικών 
ορμονών και την καλύτερη ρύθμιση των ωοθη-
κών, βελτιώνοντας την ποιότητα των ωοκυττάρων 
και αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό τους, είτε 
σε φυσική είτε σε υποβοηθούμενη προσπάθεια 
σύλληψης.

• Βιταμίνη Ε: Συντελεί στην ορμονική ρύθμιση και 
βελτιώνει την ποιότητα των ωαρίων.

• Βιταμίνη D: Μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση 
του ανοσοποιητικού συστήματος και δείχνει να 
αυξάνει τις πιθανότητες μιας επιτυχούς εμφύτευ-
σης του εμβρύου στη μήτρα. 

• Ιώδιο: Σημαντική ανεπάρκεια ιωδίου έχει συνδε-
θεί με δυσκολίες επίτευξης κύησης.

Εγκυμοσύνη
Κατά κανόνα, η διατροφή μιας μέλλουσας μητέρας 
είναι πιο προσεγμένη και φροντισμένη απ’ ό,τι συνή-
θως. Λόγω όμως των αυξημένων αναγκών της, είναι 
σημαντικό να λαμβάνει:
• Φολικό οξύ: Συντελεί στην παραγωγή περισσό-

τερου αίματος, που έχει ανάγκη τόσο ο οργανι-

σμός της μητέρας όσο και αυτός του εμβρύου, 
και βοηθά στη λειτουργία των ενζύμων. Επίσης, 
συμβάλλει στην πρόληψη συγγενών ανωμα-
λιών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού 
του εμβρύου, και γενικότερα στην ομαλή νευ-
ρολογική του ανάπτυξη.

• Ασβέστιο: Συντελεί στον ομαλό σχηματισμό οστών 
και δοντιών του εμβρύου, χωρίς να εξαντλούνται 
τα αποθέματα της μητέρας. 

• Μαγνήσιο: Ρυθμίζει τον μεταβολισμό των λιπών 
και των υδατανθράκων, και συμβάλλει στη μετα-
φορά τους στα κύτταρα της μητέρας και του 
εμβρύου. Επίσης, προλαμβάνει την εμφάνιση κρα-
μπών και χαλαρώνει τη μήτρα, προκειμένου να 
αποφευχθούν πιθανές πρόωρες συσπάσεις της.

• Ψευδάργυρο: Απαραίτητος για την ομαλή ανά-
πτυξη του εμβρύου, ιδίως για τη σωστή ανάπτυξη 
του νευρικού του συστήματος, καθώς και για την 
αποφυγή γέννησης λιποβαρών βρεφών.

• Βιταμίνη D: Διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη 
δημιουργία των οστών, των δοντιών και των 
περισσότερων ιστών του εμβρύου, αλλά και στην 
απορρόφηση του ασβεστίου, τόσο από το έμβρυο 
όσο και από τη μητέρα.

• Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Απαραίτητα για τον σχη-
ματισμό του κεντρικού νευρικού συστήματος, του 

εγκεφάλου και των οφθαλμών του εμβρύου, ενώ 
έχουν καρδιοπροστατευτική δράση στην έγκυο.

Εμμηνόπαυση
Όι γυναίκες, κατά την εμμηνόπαυση ή στην προεμμη-
νοπαυσιακή περίοδο, βιώνουν μεγάλες αλλαγές στο 
σώμα και τη διάθεσή τους. Τα παρακάτω θρεπτικά 
συστατικά τις βοηθούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση 
πιο ομαλά και ανώδυνα:
• Βιταμίνη Β12: Με την ηλικία, μειώνονται τα στο-

μαχικά οξέα, άρα και η απορρόφηση της Β12, απα-
ραίτητης για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου.

• Βιταμίνη Ε: Με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μειώνει 
το οξειδωτικό στρες και επιβραδύνει τη γήρανση. 
Επιπλέον, συμβάλλει στην ορμονική ρύθμιση, η 
οποία είναι θεμελιώδης σε αυτή τη φάση της ζωής.

• Ασβέστιο: Βελτιώνει την ποιότητα οστών και 
δοντιών, και μειώνει τον κίνδυνο οστικών καταγ-
μάτων.

• Βιταμίνη D: Mόνο με τη λήψη βιταμίνης D μπορούν 
οι γυναίκες να διατηρήσουν αυτή την περίοδο τα 
οστά και τα δόντια τους σε καλή κατάσταση, καθώς 

σε συνδυασμό με τη βιταμίνη Κ2 (με αντένδειξη, 
αν λαμβάνεται αντιπηκτική αγωγή) κατευθύνει το 
ασβέστιο στα κύτταρα, προκειμένου να απορρο-
φηθεί. Παράλληλα, προστατεύει από τις καρδιαγ-
γειακές παθήσεις.

• Μαγνήσιο: Βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής 
πίεσης, την καλύτερη λειτουργία του μυϊκού, νευ-
ρικού και καρδιαγγειακού συστήματος, καθώς και 
στον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος.

• Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Συμβάλλουν στην καλύ-
τερη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μείωση κιν-
δύνου έκπτωσης της νοητικής λειτουργίας. Επίσης, 
βοηθούν στην καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής 
πίεσης και τον έλεγχο της χοληστερόλης. Τέλος, 
επειδή μειώνουν τις φλεγμονές και βελτιώνουν 
την ενυδάτωση του οργανισμού, είναι απαραί-
τητα για πολλές διαδικασίες και λειτουργίες των 
περισσότερων ιστών και οργάνων της γυναίκας.

• Προβιοτικά: Για την καλύτερη ρύθμιση της κινη-
τικότητας και της λειτουργίας του εντέρου και τη 
βέλτιστη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών 
από τις τροφές.

• Έλαιο νυχτολούλουδου: Πλούσια πηγή πολυακό-
ρεστων λιπαρών οξέων (γ-λινολεϊκό οξύ), βοηθά 
στη ρύθμιση των ορμονών, έχει σημαντική αντιο-
ξειδωτική δράση και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αν παρουσιάζουμε 
συγκεκριμένες 
ελλείψεις των 
απαραίτητων 
συστατικών, 
διαπιστωμένες μέσω 
εξετάσεων, θα πρέπει 
να συμβουλευόμαστε 
τον κατάλληλο 
επιστήμονα υγείας 
(ιατρό, φαρμακοποιό, 
διατροφολόγο), 
προκειμένου να 
μας κατευθύνει στη 
λήψη τους, για να 
εξισορροπήσουμε και 
πάλι τον οργανισμό 
μας. Αν λαμβάνουμε 
φαρμακευτική αγωγή 
ή παρατηρήσουμε 
κάτι μη φυσιολογικό 
στον οργανισμό μας, 
πρέπει επίσης να 
απευθυνθούμε στον 
επιστήμονα υγείας 
που εμπιστευόμαστε, 
για να μας κατευθύνει 
καταλλήλως.

info
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Η τήρηση των κανόνων στοματικής υγιεινής 
δεν διασφαλίζει μόνο υγιή δόντια και ούλα, 
αλλά και ευχάριστη αναπνοή, ενώ προάγει 
τη γενική υγεία του ατόμου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΑΜΦΙΛΗ ενημέρωσης του κοινού, είναι αυτό της στοματικής 
υγιεινής. Αν και η επίδραση της κακής στοματικής 
υγιεινής στην υγεία της καρδιάς δεν αποτελεί νέα 
γνώση, σήμερα οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου, συσχετίζοντας την εμφάνιση τερηδό-
νας, ουλίτιδας και, κυρίως, περιοδοντίτιδας με την 
εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων – και όχι μόνο.

Με την καρδιά... στο στόμα
Η περιοδοντίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος του 
στόματος, που προκαλεί μολύνσεις από βακτήρια 
στους περιοδοντικούς ιστούς. Με βάση πρόσφατα 
επιστημονικά δεδομένα, τα ούλα ενός ασθενούς με 
περιοδοντίτιδα αποτελούν για τα παθογόνα μικρό-
βια μια ανοιχτή πύλη εισόδου σε όργανα του σώμα-
τος, όπως η καρδιά και τα αγγεία, οι πνεύμονες, τα 
νεφρά και το πάγκρεας. 

Αλλά και το ανοσοποιητικό σύστημα φαίνεται ότι 
σχετίζεται με τη στοματική υγιεινή. Σύμφωνα με τον 
δημοφιλή Αυστραλό ολιστικό οδοντίατρο δρ. Λιούις 
Έρλιχ, οι σοβαρές ασθένειες των ούλων επηρεάζουν 
αρνητικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και αυξά-
νουν τις πιθανότητες για επιπλοκές στη γενική υγεία 
του ατόμου διά μέσου της ανάπτυξης της φλεγμονής, 
η οποία αναστατώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, το 

Αν σε προηγούμενες εποχές το επίκεντρο του lifestyle 
ήταν η ομορφιά, στη σύγχρονη εποχή είναι η προα-
γωγή της υγείας, που κατακλύζει τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η lifestyle medicine, 
η ιατρική που ασχολείται δηλαδή με τον τρόπο ζωής 
και τη συσχέτισή του με την υγεία του ατόμου, είναι 
πανταχού παρούσα, με έρευνες και μελέτες που αφο-
ρούν τη ρουτίνα της υγιεινής του ατόμου. Διατροφο-
λογικές συμβουλές, το κάπνισμα και οι συνέπειές του, 
τα οφέλη της σωματικής άσκησης είναι κοινός τόπος 
για κάθε είδους ιστοσελίδα – από εκείνες των οργα-
νισμών υγείας, όπως του Παγκόσμιου Όργανισμού 
Υγείας (ΠΌΥ), μέχρι τα ποικίλης ύλης sites και blogs.  

Το πιο καυτό όμως θέμα, που περνά από τις επι-
στημονικές μελέτες και συζητήσεις στον τομέα της 

Η υγεία
ξεκινά από
το στόμα

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Το ανοσοποιητικό 
σύστημα φαίνεται 
επίσης ότι 
σχετίζεται με τη 
στοματική υγιεινή.

οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τις αυξομειώσεις 
των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Αλλά και, αντί-
στροφα, ο διαβήτης επηρεάζει την άμυνα του οργα-
νισμού, δημιουργώντας έτσι πρόσφορο έδαφος για 
κακή στοματική υγεία. 

Ό ίδιος ο μηχανισμός της φλεγμονής επιφέρει 
και άλλες επιπλοκές στην υγεία, με συνηθέστερη 
την εμπλοκή της περιοδοντίτιδας στα καρδιαγγει-
ακά νοσήματα. Τα επιθετικά βακτήρια περνούν από 
τα ούλα στην κυκλοφορία του αίματος και εγκαθί-
στανται στα αγγεία της καρδιάς, όπου δημιουργούν 
περιβάλλον φλεγμονής, παράγοντα ύποπτο για την 
εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. 

Η παρουσία τερηδόνας αποτελεί απόδειξη ότι δεν 
ακολουθούμε σωστές συνήθειες. Το κάπνισμα, η 
αφυδάτωση, η κατανάλωση επεξεργασμένων τρο-
φών, το αλκοόλ, η ελλιπής στοματική υγιεινή, η ανα-
πνοή από το στόμα, καθώς και ορισμένα φάρμακα, 
επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον του στόματος, 
ευνοώντας την εμφάνιση τερηδόνας. Το ίδιο ισχύει 
και για την περιοδοντίτιδα, στην οποία ρόλο παίζουν 
και η ηλικία και η γενετική προδιάθεση. 

Τι μπορείτε να κάνετε 
• Βουρτσίζετε συχνά και σωστά τα δόντια και τα 

ούλα, με κυκλικές κυρίως κινήσεις και μέτρια πίεση 
στα ούλα. Το βούρτσισμα των δοντιών μετά τα 
κυρίως γεύματα και την κατανάλωση γλυκών επι-
βάλλεται, φροντίζοντας οι –μέτριας σκληρότητας– 
τρίχες της οδοντόβουρτσας να σχηματίζουν γωνία 
45 μοιρών με τη γραμμή των ούλων. Μην ξεχνάτε 
το απαλό βούρτσισμα της γλώσσας.  

• Το οδοντικό νήμα και κυρίως τα μεσοδόντια βουρ-
τσάκια σάς απαλλάσσουν από τα υπολείμματα τρο-
φών και απομακρύνουν την πιθανότητα εμφάνισης 
πλάκας και κατ’ επέκταση ουλίτιδας. 

• Υιοθετήστε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, με 
φυσικές τροφές πλούσιες σε βιταμίνες C, A, D, 
E και Κ. Αντίθετα, συνιστάται η αποφυγή επεξερ-
γασμένων τροφίμων, τα οποία είναι πλούσια σε 
ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά, που ευνοούν την 
ανάπτυξη φλεγμονής. 

• Μασάτε σκληρές τροφές. Όι μαλακές και κολλώ-
δεις τροφές της σύγχρονης εποχής δεν βοηθούν 
καθόλου στην υγεία των δοντιών και των ούλων. 

Η μάσηση σκληρών τροφών διεγείρει την παρα-
γωγή σάλιου, καθώς το στεγνό στόμα δεν είναι 
υγιές περιβάλλον για τα δόντια και τα ούλα.  

• Αντικαταστήστε τους χυμούς, τα ενεργειακά ποτά 
και τα αναψυκτικά με καθαρό δροσερό νερό, που 
ξεπλένει το στόμα και δεν το φορτώνει με ζάχαρη 
και άλλες γλυκαντικές ουσίες. 

• Αντιμετωπίστε ρινίτιδες και άλλα προβλήματα του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, που εμπο-
δίζουν τη ρινική αναπνοή και σας αναγκάζουν να 
αναπνέετε από το στόμα.

• Μία στις τόσες καθαρίστε το στόμα σας χρησι-
μοποιώντας λάδι καρύδας ή εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο: Κάντε «μπουκώματα» με ένα κουτα-
λάκι του γλυκού από το λάδι της αρεσκείας σας 
για όσο περισσότερα λεπτά της ώρας μπορείτε. Όι 
οπαδοί του εναλλακτικού αυτού καθαρισμού του 
στόματος επιμένουν ότι το λάδι αφαιρεί την πλάκα 
εκεί όπου δύσκολα φτάνει το οδοντικό νήμα, μει-
ώνοντας έτσι τη φλεγμονή και χαρίζοντας καθαρή 
αναπνοή. 

• Μετά τους γιόγκι, και η δυτική ιατρική συστήνει την 
«ξύστρα» της γλώσσας από χειρουργικό ατσάλι ή 
πλαστικό, για την αποτελεσματική απομάκρυνση 
των βακτηριδίων. 
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Η χαρτογράφηση του school bullying, 
της ανησυχητικής και πολυσυζητημένης 
μορφής σχολικής βίας, οδηγεί 
στην ανάγκη πρόληψης και άμεσης 
αντιμετώπισης του φαινομένου.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ή μαθήτρια που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του». Η διαφορά του σχολικού εκφοβισμού 
από τους συνήθεις σχολικούς καβγάδες και πειράγ-
ματα, που πάντα συνέβαιναν στο σχολικό περιβάλ-
λον, είναι ότι στην περίπτωση του school bullying ο 
θύτης δρα χωρίς να τον έχει προκαλέσει με κάποιον 
τρόπο το θύμα. Το 1993, ο καθηγητής αναφέρει στο 
βιβλίο του Εκφοβισμός και βία στο σχολείο: Τι ξέρουμε 
και τι μπορούμε να κάνουμε (στην Ελλάδα κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πατάκη) ότι πάνω από το 15% του 
σχολικού πληθυσμού στα δημοτικά και τα γυμνάσια 
σχολεία του ανεπτυγμένου κόσμου έχουν υπάρξει 
είτε θύτες είτε θύματα. Σύμφωνα με τον «πατέρα» 
της γνώσης μας γύρω από τον σχολικό εκφοβισμό, 
οι θύτες και τα θύματα εμφανίζιυν κάποια τυπικά 
χαρακτηριστικά: 

Οι θύτες:
• Έχουν έντονη ανάγκη να κυριαρχούν και να υπο-

τάσσουν τους συμμαθητές τους. 
• Είναι παρορμητικοί και οξύθυμοι.
• Συχνά είναι επιθετικοί όχι μόνο απέναντι σε συνο-

μηλίκους τους, αλλά και σε γονείς και διδάσκοντες.
• Δείχνουν ελάχιστη κατανόηση στους συμμαθητές 

τους που θυματοποιούνται.
• Αν πρόκειται για αγόρια, έχουν συνήθως μεγαλύτερη 

σωματική δύναμη από τους συνομηλίκους τους.

Σχολικός 
εκφοβισμός

Ό σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σύνθετο κοινωνικό 
φαινόμενο, που απασχολεί σχολεία και οικογένειες, 
γονείς και εκπαιδευτικούς και, πάνω από όλα, τα 
ίδια τα παιδιά: θύτες και θύματα. Γιατί, όπως λένε 
οι επιστήμονες, θύματα του bullying στο σχολείο 
είναι και οι ίδιοι οι θύτες, καθώς κάποιου είδους 
παθολογία σπρώχνει τα παιδιά να καταδιώκουν τους 
συμμαθητές τους και να τους τρομοκρατούν, χρη-
σιμοποιώντας βία με στόχο την αποδυνάμωση και 
την υποταγή τους. 

Το 2002, ο Παγκόσμιος Όργανισμός Υγείας επέ-
κτεινε τις διαστάσεις της βίας πέρα από τα όρια της 
σωματικής κακοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας στον 
ορισμό την ψυχολογική βλάβη και τη δυσλειτουργική 
ανάπτυξη ή στέρηση του ατόμου. 

Τι ακριβώς είναι το bullying
Ό διακεκριμένος Νορβηγός καθηγητής Ψυχολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν, Δρ Νταν Όλβέους, 
πρωτοπόρος στην έρευνα του bullying στο σχολείο 
και τη θυματοποίηση, περιέγραψε από τη δεκαε-
τία του 1970 τον σχολικό εκφοβισμό ως «εσκεμ-
μένη, απρόκλητη, συστηματική, επαναλαμβανόμενη 
βίαιη συμπεριφορά δυνατών προς αδυνάτους. Ό 
σχολικός εκφοβισμός είναι μία επαναλαμβανόμενη 
αρνητική και παθολογική συμπεριφορά από έναν ή 
περισσότερους μαθητές απέναντι σε έναν μαθητή 

Bullying είναι 
η «εσκεμμένη, 
απρόκλητη, 
συστηματική, 
επαναλαμβανόμενη 
βίαιη συμπεριφορά 
δυνατών προς 
αδυνάτους».

Χωρίς 
γλουτένη

Χωρίς  
γένέτίκά 

τροποποίημένά 
ςυςτάτίκά 

Χωρίς 
τέΧνητά 
Χρωμάτά 

Νέα σειρά καραμελών με φυσικά συστατικά

ΜΕΛΙ • ΑΛΠΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ • ΜΥΡΤΙΛΟ • ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ • ΠΡΟΠΟΛΗ • ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΛΗ
Ευχάριστες γεύσεις που λύνουν τα προβλήματα του λαιμού και όχι μόνο

CODICE
CODE

BUSTA
BAG

PZ X CT
PCS X CT

EAN CODE
8004365

001FAR005 100 g 18 107093

Πράσινο τσάι & Σπιρουλίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ 0015

CODICE
CODE

BUSTA
BAG

PZ X CT
PCS X CT

EAN CODE
8004365

001FAR004 100 g 18 106812

Μέλι & Ευκάλυπτος

ΚΩΔΙΚΟΣ 0014

CODICE
CODE

BUSTA
BAG

PZ X CT
PCS X CT

EAN CODE
8004365

001FAR002 100 g 18 106805

Μέλι & Μύρτιλο

ΚΩΔΙΚΟΣ 0012

CODICE
CODE

BUSTA
BAG

PZ X CT
PCS X CT

EAN CODE
8004365

001FAR001 100 g 18 106836

ΚΩΔΙΚΟΣ 0011

Μέλι & Πρόπολη
CODICE
CODE

BUSTA
BAG

PZ X CT
PCS X CT

EAN CODE
8004365

001FAR003 100 g 18 106829

Αλπικά βότανα

ΚΩΔΙΚΟΣ 0013

ΜΟΝΟ  
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα: Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί, τηλ.: 801 700 77 01 (αστική χρέωση), 210 9641162  
fax: 210 9600954 ● e-mail: info@health-plus.gr ● web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Mακρυγιάννη 42, Θέρμη, 57001, Θεσσαλονίκη ● τηλ./fax: 2310 540575
Aντιπρόσωπος Κύπρου: IAMA Pharmaceuticals Ltd ● τηλ.: 2520 9500
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• Dan Olweus, 
Εκφοβισμός και 
βία στο σχολείο: 
Τι ξέρουμε και 
τι μπορούμε να 
κάνουμε, 

 εκδ. ΕΨΥΠΕ. 
• Συλλογικό Ο 

εκφοβισμός στα 
ελληνικά σχολεία, 
εκδ. Gutenberg.

• Haber Joel, Τέλος 
στον εκφοβισμό! 
Θωρακίστε τα παιδιά 
σας για μια ζωή!, 
εκδ. Πατάκη.

• Μακρή-Μπότσαρη 
Εύη, Θυμός, 
Επιθετικότητα, 
Εκφοβισμός: 
Θεωρητικές 
προσεγγίσεις 
και πρακτικές 
διαχείρισης, 

 εκδ. Παπαζήση.

Διαβάστε:

θύματα bullying από αγόρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
τα κορίτσια είναι αμέτοχα. Ό σχολικός εκφοβισμός 
μεταξύ μαθητριών μπορεί να είναι «αναίμακτος» και 
χωρίς σωματική βία, αλλά είναι εξοντωτικός, καθώς 
αφορά τακτικές απομόνωσης και διασποράς φημών. 

Ο τεράστιος κίνδυνος 
Ό σχολικός εκφοβισμός, εκτός από την άμεση παρα-
βίαση των δικαιωμάτων του ατόμου, έχει σοβαρές ή 
και τραγικές συνέπειες στη ζωή του ευάλωτου παι-
διού και μετέπειτα ενήλικα: από αυτοκτονίες των 
θυμάτων μέχρι αιματηρές επιθέσεις σε –αμερικανικά 
συνήθως– σχολεία από άτομα που έχουν βασανιστεί 
συστηματικά στο σχολικό περιβάλλον. Έρευνα των 

Μυστικών Υπηρεσιών και του υπουργείου Παιδείας 
των ΗΠΑ, που βασίστηκε σε 37 επιθέσεις με όπλα 
(mass shootings) σε σχολεία, έδειξε ότι περίπου 
τα δύο τρίτα των μακελάρηδων έχουν νιώσει στο 
πετσί τους τον σχολικό εκφοβισμό από συμμαθητές 
τους, με ταπεινώσεις, απειλές αλλά και σωματικούς 
τραυματισμούς. Φυσικά, η πλειοψηφία των περιστα-
τικών bullying δεν περιλαμβάνει ένοπλη επίθεση, 
αλλά σίγουρα αφήνει σοβαρά ψυχικά τραύματα, τα 
οποία, αντίθετα με τους σωματικούς τραυματισμούς, 
δεν θεραπεύονται χωρίς βοήθεια ειδικού. 

Σχέδιο πρόληψης
Ό Δρ Όλβέους πριν από είκοσι χρόνια σχεδίασε ένα 
πρόγραμμα πρόληψης του bullying (ΌΒΡΡ) για τη 
μείωση και την πρόληψη του φαινομένου σε όλες τις 
σχολικές βαθμίδες. Γνωστό ως «Πρόγραμμα Όλβέ-
ους», εφαρμόζεται από τη νορβηγική κυβέρνηση 
στα δημόσια σχολεία της χώρας, ενώ με ψήφο εμπι-
στοσύνης από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο υιο-
θετήθηκε από πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Το πρό-
γραμμα έχει τέσσερις αρχές, οι οποίες αφορούν τη 
δημιουργία ενός σχολικού –και ιδανικά και οικογε-
νειακού– περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από:
• Συναισθηματική ζεστασιά, θετικό ενδιαφέρον και 

συμμετοχή από τους ενήλικες.
• Αυστηρή οριοθέτηση μη αποδεκτών συμπεριφο-

ρών. 
• Συνεπή και συνεχή εφαρμογή των μη τιμωρητι-

κών και μη σωματικών κυρώσεων για μη αποδε-
κτή συμπεριφορά και παράβαση των κανόνων.

• Θετική επιρροή του ενήλικα, ο οποίος λειτουργεί 
ως Αρχή αλλά και ως πρότυπο.

Τα θύματα:
• Είναι συνήθως «μαζεμένα», κλειστά, ευαίσθητα, 

ήσυχα και ντροπαλά παιδιά. 
• Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και νιώθουν ανα-

σφαλή.
• Δεν δείχνουν ευτυχισμένα.
• Έχουν συχνά άγχος ή κατάθλιψη.
• Μπορεί να παρουσιάσουν αυτοκτονικό ιδεασμό 

πιο συχνά από τους συνομηλίκους τους. 
• Συνήθως δεν έχουν «κολλητό» και τα πάνε καλύ-

τερα με τους ενήλικες παρά με τους συνομηλίκους 
τους. 

• Τα αγόρια ενδέχεται να είναι σωματικά πιο αδύ-
ναμα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους ή και 
να δυσκολεύονται στις αθλητικές δραστηριότητες.
Σε κάποιες περιπτώσεις, τα θύματα είναι παιδιά 

με προβλήματα μάθησης, που γίνονται ορατά στην 
τάξη, όπως δυσκολία γραφής και ανάγνωσης, ή με 
χαρακτηριστικά Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής 
και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Ό τρόπος συμπεριφο-
ράς των θυμάτων προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις 
και συμπεριφορές σε μαθητές της τάξης, ενώ συχνά 
και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να αντιπαθούν 
αυτά τα παιδιά. Θύτες και θύματα, αλλά και οι υπό-
λοιποι μαθητές, όπως και οι δάσκαλοι και καθηγη-
τές, παίζουν σημαντικό ρόλο στα προβλήματα που 
δημιουργούνται μέσα στην τάξη. 

Στο σύνολό τους οι έρευνες κάνουν σαφές ότι τα 
αγόρια εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά σχο-
λικού εκφοβισμού από την πλευρά του θύτη. Μάλι-
στα, δεν εκφοβίζουν μόνο αγόρια, αλλά και κορίτσια, 
καθώς σε μελέτη του Όλβέους το 50% των ερω-
τηθέντων κοριτσιών-θυμάτων αναφέρουν ότι ήταν 

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Αντιφθειρικό σαμπουάν
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Η νέα 
«εμμονή» 
με το 
wellness

Όπωσδήποτε, δεν υπάρχει κάτι κακό κάποιος να ακο-
λουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής, χωρίς περιττό λίπος, 
κάπνισμα, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή οτι-
δήποτε προκαλεί αποδεδειγμένα βλάβες. Η υπερ-
βολή όμως της αναζήτησης του wellness ίσως γυρί-
ζει μπούμερανγκ για τους ευλαβικούς οπαδούς της, 
καθώς εμφανίζονται νέα, όλο και πιο αλλόκοτα trends 
ευεξίας και διατροφής – τόσο αλλόκοτα, που δίνουν 
μια σουρεαλιστική διάσταση. Επιπλέον, τίποτε δεν 
εγγυάται την ευτυχία, όσο διαλογισμό κι αν βάλει 
κάποιος στο καθημερινό του πρόγραμμα.

Μια κερδοφόρα μόδα
Το wellness αποτελεί μια βιομηχανία τρισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 

κλάδους της ομορφιάς, της διατροφής, των spa 
και του «τουρισμού ευεξίας». Tα κέρδη της δίνουν 
μια σαφή εικόνα για το πόσο δυνατή είναι η τάση 
σήμερα, κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς 
τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα ποσο-
στά παχυσαρκίας παγκοσμίως (έχουν υπερδιπλασια-
στεί από το 1980).

Όι φανατικοί του fitness, αλλά και οι αγύμναστοι 
αυτού του κόσμου, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ 
πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις πιο εξωφρενικές συμ-
βουλές που υπόσχονται υγεία, ευτυχία και απώλεια 
λίπους. Η στοχοποίηση της γλουτένης ως μετενσάρ-
κωση της πανούκλας είναι ένα παράδειγμα, καθώς 
δεν υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ότι προκαλεί 
ζημιά σε όποιον δεν έχει δυσανεξία (δηλαδή δεν ανή-
κει στο 1% του πληθυσμού). Παρ’ όλα αυτά, το 1/3 
των Αμερικανών την αποφεύγουν, προφανώς για 
να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, σε περίπτωση που 
η γλουτένη ήταν αυτή που τελικά τους εμπόδιζε να 
αποκτήσουν την πέψη των ονείρων τους.

Το γεγονός ότι μερικοί σταρ υποστηρίζουν δημό-
σια κάποιες μη συμβατικές θεραπείες δεν βοηθά τους 
επιρρεπείς στα trends υγείας. Η Γκουίνεθ Πάλτροου 
είναι η πρωθιέρεια της διάδοσης αμφιλεγόμενων 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΝΑ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Καλή φυσική κατάσταση, σωστή διατροφή, ευτυχία, 
ισορροπία, αρμονία, παραγωγικότητα. Η νέα «εμμονή» 
για περισσότερο wellness στη ζωή μας έχει καλές 
προθέσεις, αλλά η υπερβολή είναι επικίνδυνη.

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το wellness 
τείνει να γίνει 
ιδεολογία, αντί 
για επιλογή 
τρόπου ζωής.
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ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

συμβουλών υγείας, αφού μέσα από το site της υπο-
στηρίζει διάφορες ιδέες που επιδέχονται αμφισβήτηση, 
όπως ότι η ατμοθεραπεία στον γυναικείο κόλπο εξι-
σορροπεί τις ορμόνες, ενώ προτείνει να αγοράσουμε 
το κάθισμα Devi Steamer Seat. Ό κατάλογος με τις 
εξεζητημένες και αμφίβολες θεραπείες είναι μακρύς, 
και γίνεται ακόμη μακρύτερος, αν υπολογίσουμε τα 
spa που εφευρίσκουν διαρκώς νέα «βασανιστήρια» 
για τους πελάτες τους. Από το spa στο Ίσραήλ, όπου 
ξαπλώνεις για να απολαύσεις τη βόλτα που κάνουν 
στην πλάτη σου μικρά φίδια, μέχρι τον καθαρισμό προ-
σώπου με ανθρώπινο πλακούντα στο Μπέβερλι Χιλς 
ή το μασάζ με φύλλα κάκτου στο  Μεξικό, οι επιλογές 
είναι πολλές, και γι’ αυτό πολλοί λένε ότι η τρέλα του 
wellness συνδέεται με την επίδειξη πλούτου. 

Η επιβεβλημένη ευεξία
Το βιβλίο The Wellness Syndrome, που τα βάζει με 
την επιβεβλημένη ευεξία, περιγράφει τους τρόπους 
με τους οποίους η πίεση να είμαστε και να φαινόμα-
στε καλά λειτουργεί ως ηθικό πρόσταγμα και τείνει 
να γίνει ιδεολογία, αντί για επιλογή τρόπου ζωής. 
Παραλληλίζει, μάλιστα, την ιδεολογία του wellness με 
αυτήν της «θετικής σκέψης»: Kαι στις δύο υποτίθεται 
ότι μπορείς να πετύχεις όποιον στόχο βάλεις – άρα, 
αν σου συμβεί κάτι κακό, φταις αποκλειστικά και μόνο 
εσύ. Όσοι δεν καταφέρνουν να φροντίσουν το σώμα 
τους στιγματίζονται ως τεμπέληδες και αδύναμοι. 

Η εμμονή για το wellness τείνει να μοιάσει με 
δικτατορία που απαγορεύει την τεμπελιά ή και την 
αδιαφορία για το υγιεινό lifestyle. Στις ΗΠΑ, όλο και 

περισσότεροι φοιτητές καλούνται να υπογράψουν 
«συμβόλαια ευεξίας» με τα πανεπιστήμιά τους, στα 
οποία υπόσχονται να είναι καλά παιδιά και να απέ-
χουν από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Πολλές επι-
χειρήσεις δεν απαγορεύουν μόνο το κάπνισμα, αλλά 
απορρίπτουν και τους ίδιους τους καπνιστές. Άλλοι 
επιστρατεύουν γραφεία που είναι ενσωματωμένα 
σε διαδρόμους γυμναστικής και προσλαμβάνουν 
«διευθυντές ευτυχίας», στελέχη επιφορτισμένα με 
την ικανοποίηση των υπαλλήλων. 

Η επιβεβλημένη ομοιογένεια μπορεί να βλάψει την 
προσωπική πνευματική διάσταση των ανθρώπων. Ό 
διαλογισμός κάνει καλό σε πάρα πολύ κόσμο, όμως 
κατά πόσο εξυπηρετεί τον αρχικό του σκοπό, όταν 
χρησιμοποιείται σε εταιρείες για να ηρεμούν οι εργα-
ζόμενοι (και να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους); 
Η απάντηση χρήζει αρκετής συζήτησης, εκτός κι αν 
η πολυπόθητη ευεξία αφορά μόνο τον εργοδότη. Για 
κάποιους, «η σύγχρονη ιδέα της ευεξίας είναι αντί-
θετη με τη βαθιά σκέψη. Αντί γι’ αυτό, μας προτρέπει 
να γίνουμε όλοι ευτυχισμένοι αθλητές της καπιταλι-
στικής παραγωγικότητας». Δεν υπάρχει τίποτε κακό 
στο κυνήγι του καλύτερου εαυτού, αρκεί να μη γίνε-
ται με το ζόρι. Συχνά, όταν εστιάζουμε εμμονικά στην 
προσωπική μας ευτυχία, καταλήγουμε να νιώθουμε 
χειρότερα. Αντ’ αυτού, θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε 
τον ελεύθερο χρόνο μας κάνοντας πράγματα που 
μας ευχαριστούν και μας κάνουν πραγματικά ευτυ-
χισμένους. Πρέπει να σταματήσουμε να ανησυχούμε 
ότι δεν είμαστε αρκετά ευτυχισμένοι ή υγιείς και να 
αρχίσουμε, απλώς, να ζούμε.

Το wellness δεν 
έχει σχέση με την 
ιατρική επιστήμη και 
τις φαρμακευτικές 
αγωγές. Eίναι ένας 
συνδυασμός ευεξίας 
και ευτυχίας, κάτι που 
σε κάνει χαρούμενο 
χωρίς να εμπεριέχει 
ιατρικούς όρους, π.χ. 
ένα όμορφο μήνυμα 
γραμμένο στην άμμο 
της παραλίας. Όμως, 
τα τελευταία χρόνια 
η βιομηχανία του 
wellness αποφάσισε να 
γίνει το αντίδοτο στον 
φόβο του θανάτου 
και ενέταξε στο 
λεξιλόγιό της όρους 
όπως «φλεγμονή» και 
«ελεύθερες ρίζες». 
Αποτέλεσμα είναι 
οι αμφιλεγόμενες 
DIY παραϊατρικές 
πρακτικές, που δεν 
έχουν επιστημονικό 
υπόβαθρο. Για 
παράδειγμα, τους 
τελευταίους μήνες 
έχει γίνει μόδα 
στο Ίnstagram ο 
ενεργός άνθρακας, 
που υποτίθεται ότι 
αποτοξινώνει τον 
οργανισμό. Πλέον 
χιλιάδες άνθρωποι 
βάζουν πρέζες σκόνης 
ενεργού άνθρακα στο 
νερό και το φαγητό 
τους, χωρίς όμως να 
έχουν συμβουλευτεί 
πρώτα τον γιατρό 
τους.

Τι είναι το 
wellness;
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Γυμναστική 
στο γραφείο; 
Γίνεται!

Η φυσική άσκηση δεν χρειάζεται να γίνεται με 
ρούχα γυμναστικής σε έναν ειδικό χώρο, για να είναι 
αποτελεσματική. Ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις 
έχουν οφέλη για το σώμα, ειδικά σε ανθρώπους που 
πάσχουν από σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, ενώ η 
συγκέντρωση που απαιτούν μπορεί να σας βοηθήσει 
και στη συγκέντρωσή σας στην εργασία. 

Και μόνο να σηκώνεστε από την καρέκλα συχνά 
σας κάνει καλό. Μπορείτε όρθιοι να σηκώνεστε στις 
μύτες των ποδιών για 1 ολόκληρο λεπτό; Όι γάμπες 
σας θα σας ευγνωμονούν.

Εύκολα και έξυπνα tips 
• Μετατρέψτε τη διαδρομή για και από το γραφείο 

σε άσκηση. Μπορείτε να πηγαίνετε με το ποδήλατο; 
Υπάρχει κάποιο κομμάτι της διαδρομής που μπορείτε 

να το κάνετε με τα πόδια; Για παράδειγμα, μπορείτε 
να κατεβαίνετε μία στάση του μετρό νωρίτερα και να 
περπατάτε την υπόλοιπη απόσταση ή να σταθμεύετε 
το αυτοκίνητο πιο μακριά από το γραφείο.

• Περπατάτε πάνω-κάτω ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. 
Κάθε βήμα μετρά και είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα 
για τους μύες και την πλάτη.

• Χρησιμοποιείτε σκάλες αντί για ασανσέρ. Μη λέμε 
τα αυτονόητα.

• Στην Αμερική κάποιοι, αντί για καρέκλα, κάθονται 
σε μπάλα του πιλάτες. 

• Πρέπει να πεταχτείτε σε κάποια εξωτερική εργασία 
με τα πόδια; Επιλέξτε την πιο μακρινή διαδρομή.

• Αν δεν έχετε χρόνο να πάτε στο γυμναστήριο 
πριν τη δουλειά, το διάλειμμα για φαγητό είναι 
η επόμενη πιο κατάλληλη ώρα (αν το διάλειμμά 
σας είναι μία ολόκληρη ώρα, όπως είναι στις 
περισσότερες δουλειές). Σίγουρα θα υπάρχει 
κάποιο γυμναστήριο κοντά στη δουλειά σας. Αλλά 
μην παραλείψετε να φάτε και κάτι, γιατί οι θερμίδες 
ισούνται με ενέργεια.

• Επειδή η άσκηση δεν αφορά μόνο το γραφείο, στο 
σουπερμάρκετ μην πάρετε καρότσι, αλλά καλάθι, 
που γυμνάζει τα μπράτσα. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Αντί για φόρμα, κοστούμι και, αντί 
για βαράκια, μπαλάκια αντιστρές.

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Περπατάτε 
πάνω-κάτω 
ενώ μιλάτε στο 
τηλέφωνο. Κάθε 
βήμα μετρά.
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Μπορείτε να έχετε 
τα οφέλη της Ardha 
Matsyendrasana, πολύ 
βασικής άσανα της 
γιόγκα, από την καρέκλα 
του γραφείου σας.

Απλές ασκήσεις για όλους
Αυτές είναι κάποιες ασκήσεις που γίνονται αθόρυβα, 
χωρίς να καταλάβει κανείς ότι ασκείστε.
• Διατείνετε και σφίξτε τους κοιλιακούς για 30 

δευτερόλεπτα. Χαλαρώστε και επαναλάβετε 10 
φορές. 

• Σφίξτε τους γλουτιαίους μύες για 30 δευτερόλεπτα. 
Χαλαρώστε και επαναλάβετε 10 φορές.

• Mε ίσια την πλάτη, πλέξτε τα δάχτυλά σας και στρέψτε 
τις παλάμες προς τα έξω (να βλέπετε την πλευρά με 
τα δάχτυλα). Ανεβάστε τα χέρια πάνω από το κεφάλι. 
Κρατήστε τα εκεί για 30 δευτερόλεπτα. Λύστε τα 
και ξαναπλέξτε τα, προχωρώντας τον δείκτη μία 
θέση προς τα μέσα. Επαναλάβετε την άσκηση.

Μυστικοί κοιλιακοί 
Γυμνάζετε πολύ αποτελεσματικά τους κοιλιακούς, 
αν διατηρείτε την πλάτη εντελώς ίσια.
• Κρατώντας τα χέρια πάνω στην καρέκλα, δίπλα στα 

καθιστικά κόκαλα, τεντώστε τα πόδια ίσια μπροστά. 
• Λυγίστε τα και φέρτε τα προς το σώμα σας. Δεν 

χρειάζεται να κάνετε μεγάλη κίνηση, αρκεί να 
νιώσετε ένα «κάψιμο» στους κοιλιακούς. 

• Επαναλάβετε 10 φορές. 

Εναλλακτικά, απλώστε τα πόδια ίσια μπροστά και 
ανεβοκατεβάστε τα αργά μισό μέτρο από το πάτωμα, 
προσέχοντας να μην το ακουμπούν τα πέλματα. 
Επαναλάβετε 5 φορές, ξεκουραστείτε, ξανά 10 
φορές, ξεκουραστείτε και μετά άλλες 5 φορές. 

Στροφές στην καρέκλα
Η Ardha Matsyendrasana, πολύ βασική άσανα της 
γιόγκα, είναι η στροφή του κορμού προκειμένου 
μαλακώσει η κοιλιά και να βοηθηθεί το πεπτικό. 
Μπορείτε να έχετε κάποια από τα οφέλη της 
χρησιμοποιώντας την καρέκλα του γραφείου σας. 
• Καθίστε στην καρέκλα με τα πόδια ίσια μπροστά, 

κρατώντας τη σπονδυλική στήλη ίσια. 
• Στρέψτε τον κορμό σας προς τα αριστερά, 

προσπαθώντας να μην κουνήσετε ούτε 
χιλιοστό τη λεκάνη. Όι ώμοι σας πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους, δηλαδή να μη 
γέρνει κάποιος από τους δύο. 

• Αγκαλιάστε με τα χέρια την πλάτη της καρέκλας 
από την πλευρά στην οποία στρίβετε και μείνετε 
εκεί για περίπου μισό λεπτό, ενώ αναπνέετε (δεν 
κρατάτε την αναπνοή σας). 

• Επαναλάβετε και από την άλλη πλευρά. 

Aσκήσεις για τα χέρια 
Άλλη μία άσκηση, με την οποία όλοι οι συνάδελφοι 
θα δουν μεν ότι γυμνάζεστε, αλλά το πιθανότερο 
είναι ότι μετά από λίγο θα σας μιμηθούν. Μπορείτε 
να κάνετε τις ασκήσεις ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο 
(με blootooth ή ακουστικά, και όχι συγκρατώντας 
άτσαλα το ακουστικό με τον ώμο, στάση που 
επιβαρύνει τον αυχένα), για να μη θεωρηθεί 
ότι διακόπτετε την εργασία σας. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ελαστικά μπαλάκια ενδυνάμωσης 
(καθώς και ένα αντιστρές μπαλάκι) ή ταναλάκι 
ενδυνάμωσης. Να θυμάστε ότι δεν γυμνάζετε 
απλώς τον καρπό, αλλά ολόκληρο το χέρι. 
• Κρατήστε το μπαλάκι με το ένα χέρι τεντωμένο 

ευθεία μπροστά, παράλληλα με το πάτωμα. 
Τυλίξτε τα δάχτυλα και τον αντίχειρα γύρω από 
το μπαλάκι, με τις παλάμες προς τα κάτω. Σφίγγετε 
και ξεσφίγγετε το μπαλάκι για 1 λεπτό. 

• Σηκώστε το χέρι σας ψηλά πάνω από το κεφάλι 
σας και κρατήστε το εκεί για 1 λεπτό, σφίγγοντας 
συνεχώς το μπαλάκι. Ξεκουραστείτε. 

• Τεντώστε το χέρι στο πλάι, σφίγγοντας συνεχώς, 
και κρατήστε το εκεί για 1 λεπτό. 

• Επαναλάβετε όλο το σετ με το άλλο χέρι.

ΥΓΕΙΑ FITNESS



Βιταμίνη Α
Δεν αποκαλείται τυχαία βιταμίνη της νεότητας και 
βασίλισσα των βιταμινών. Είναι μια ομάδα ενώσεων 
που περιλαμβάνει τις ενεργές μορφές της (ρετιναλ-
δεΰδη, ρετινόλη και ρετινοϊκό οξύ) και άλλα καροτε-
νοειδή προβιταμίνης Α, όπως το β-καροτένιο. Πώς 
βοηθά; Προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία 
και καθυστερεί τα σημάδια γήρανσης. Καταπολεμά τις 
ελεύθερες ρίζες, που καταστρέφουν το κολλαγόνο και 
συντελούν στη δημιουργία λεπτών γραμμών, ρυτίδων 
και χαλαρής επιδερμίδας, ενώ μειώνει την ευαισθησία 
του δέρματος στην ηλιακή ακτινοβολία, προσφέροντας 
ένα είδος φυσικής προστασίας από την ερυθρότητα 
και τον χρωματισμό που αυτή προκαλεί. Παράλληλα, 
ενθαρρύνει την παραγωγή υγιών δερματικών κυτ-
τάρων και προστατεύει το δέρμα από τις λοιμώξεις, 
αποτελώντας μια πρώτης γραμμής άμυνα, πράγμα 
που την κάνει ιδανική για τις λιπαρές επιδερμίδες. 
Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαλλιών, 
διατηρώντας το τριχωτό της κεφαλής ενυδατωμένο 
και την τρίχα μακριά και δυνατή. 

Βιταμίνη Ε
Είναι ο γενικός όρος για μια ομάδα ουσιών που 
ονομάζονται τοκοφερόλες. Με την ισχυρή αντιοξει-
δωτική της δράση, καταπολεμά τη βλαβερή παρου-
σία των ελεύθερων ριζών, που προέρχονται από 
τον σύγχρονο τρόπο ζωής (κάπνισμα, ατμοσφαι-
ρική ρύπανση, οξειδωτικό στρες, άγχος κ.λπ.), είναι 
φωτοπροστατευτική και καθυστερεί τη γήρανση των 
κυττάρων. Επίσης, συνεργάζεται με άλλα αντιοξει-
δωτικά, όπως η βιταμίνη C και το σελήνιο, για ακόμη 
μεγαλύτερη αντιοξειδωτική αποτελεσματικότητα. Δρα 
ως ήπιο αντιφλεγμονώδες, αναστέλλει την υπερο-
ξείδωση των λιπιδίων, έχει μαλακτική δράση στη 
φωτογηρασμένη επιδερμίδα, δρα προληπτικά κατά 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι 
το απόλυτο όπλο της ομορφιάς μας. 

Μάθετε τι κάνουν και ποια είναι 
τα dos και τα dont’s.

Ομορφιά
εκ των έσω
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Τα πάντα για 
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Τα κατάλληλα 
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Σκεφτείτε τον οργανισμό σας σαν ένα μηχάνημα. 
Αυτό που το γεμίζει ενέργεια είναι οι βιταμίνες, χωρίς 
τις οποίες δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα θρεπτικά 
συστατικά που λαμβάνει μέσω της τροφής. Αν σε 
αυτή την εξίσωση προσθέσουμε και το γνωστό «είμα-
στε ό,τι τρώμε», τότε καταλαβαίνουμε πόσο βασικό 
παράγοντα της ομορφιάς μας αποτελούν αυτές. 

Ανάλογα με τη διαλυτότητά τους, οι βιταμίνες δια-
κρίνονται σε λιποδιαλυτές (Α, D, Ε και Κ) και υδα-
τοδιαλυτές (C, ομάδα των βιταμινών Β). Στην περί-
πτωση που πάρουμε περισσότερες λιποδιαλυτές, 

αυτές αποθηκεύονται στους ιστούς, και κυρίως στο 
συκώτι, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τοξικότητα 
στον οργανισμό. Αντίθετα, αν πάρουμε περισσότε-
ρες υδατοδιαλυτές, οι οποίες αποβάλλονται από τον 
οργανισμό με τον ιδρώτα και τα ούρα, τότε μπορεί 
να εμφανίσουμε αβιταμίνωση και συμπτώματα έλλει-
ψης των συγκεκριμένων βιταμινών. 

Όταν όμως η ποσότητα όλων των βιταμινών δεν 
επαρκεί, τότε οι λειτουργίες του μεταβολισμού δεν 
εξελίσσονται σωστά και δεν παράγεται η απαιτού-
μενη ενέργεια. Με λίγα λόγια, ο οργανισμός δυσλει-
τουργεί. Τα συμπληρώματα διατροφής έρχονται για 
να του προσφέρουν ό,τι χρειάζεται. Πώς όμως θα 
επιλέξετε το συμπλήρωμα διατροφής που χρειάζεστε; 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΔΑ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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των βλαβών που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία 
στην επιδερμίδα μας και βοηθά στη διατήρηση της 
υγρασίας της σε γυναίκες στην προ-εμμηνοπαυσι-
ακή και μετα-εμμηνοπαυσιακή περίοδο.

Βιταμίνη C 
Το κυριότερο φωτοπροστατευτικό, που εμποδίζει 
την οξείδωση από τη μολυσμένη ατμόσφαιρα και 
τον καπνό του τσιγάρου, συμβάλλει στη βελτίωση 
της μικροκυκλοφορίας του αίματος και μειώνει τις 
σκουρόχρωμες κηλίδες που αναπτύσσονται με τον 
ήλιο. Ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, εμποδίζει την εμφά-
νιση ρυτίδων και ξηρότητας του δέρματος, μέσω 
της καταπολέμησης των ελεύθερων ριζών. Την ίδια 
στιγμή, είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλα-
γόνου, το οποίο δίνει στην επιδερμίδα σφριγηλό-
τητα και ελαστικότητα. Όταν υπάρχει έλλειψη κολ-
λαγόνου, η επιδερμίδα γίνεται θαμπή και άτονη. 

Η ύπαρξη όμως επαρκούς ποσότητας βιταμίνης C 
εξασφαλίζει την παραγωγή ικανοποιητικής ποσό-
τητας κολλαγόνου, για την απόκτηση ενός τέλειου, 
σφριγηλού και υγιούς δέρματος. 

Βιταμίνη D
Η βιταμίνη-«κλειδί» για τη δερματική υγεία. Η σύν-
θεσή της απαιτεί τη μεσολάβηση της ακτινοβολίας 
UVB. Επειδή πολλές γυναίκες αποφεύγουν τον 
ήλιο και την UV ακτινοβολία, λόγω του φόβου της 
φωτογήρανσης, η πρόσληψή της μέσω της διατρο-
φής ή μέσω κάποιου συμπληρώματος διατροφής 
είναι σε πολλές περιπτώσεις αναγκαία.

Βιταμίνη Κ 
Κατηγοριοποιείται σε δύο κύριες μορφές: τη 
βιταμίνη Κ1 (φυλλοκινόνη), η οποία εντοπίζε-
ται κυρίως σε φυτικές πηγές, και τη βιταμίνη Κ2 
(μενακινόνη), η οποία είναι μικροβιακής προέ-
λευσης. Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας 
της επιδερμίδας, χαρίζοντάς της λάμψη, ελαστι-
κότητα και αντοχή, με αποτέλεσμα φυσικά να δεί-
χνει πολύ πιο νέα, ενώ ταυτόχρονα δρα αποτελε-
σματικά στην καταπολέμηση της ακμής.

Συνένζυμο Q10 
Κατατάσσεται στις λιποδιαλυτές βιταμίνες και παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας 
στα μιτοχόνδρια των κυττάρων. Συμβάλλει ως 

αντιοξειδωτικό στην καταπολέμηση των ελεύ-
θερων ριζών, ενώ προλαμβάνει τη χαλάρωση.

Βασικά λιπαρά οξέα
Τα Ω-3, Ω-6 και το λινολεϊκό οξύ, τα λεγόμενα 
και «καλά λιπαρά», προστατεύουν την ακεραιό-
τητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας. Η πρό-
σληψή τους μέσω της διατροφής ή συμπληρωμά-
των θεωρείται απαραίτητη, καθώς ο οργανισμός 
δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του.

Πολυφαινόλες
Κατηγορία χημικών ουσιών με αντοξειδωτική 
δράση, στις οποίες ανήκουν τα φλαβανοειδή, τα 
φαινολικά οξέα, τα στιλβένια και οι λιγνάνες. Προ-
στατεύουν τα κύτταρα από τη φθορά, βελτιώνουν 
την επιδερμίδα και μειώνουν τις λεπτές ρυτίδες.

Ισοφλαβόνες
Φυτικά συστατικά απαραίτητα μετά την εμμη-
νόπαυση, καθώς υποκαθιστούν τα παραγόμενα 
οιστρογόνα του οργανισμού, εμποδίζουν την 
περαιτέρω καταστροφή του κολλαγόνου και αυξά-
νουν το πάχος της επιδερμίδας.

Μύθοι και αλήθειες:
Τα αναβράζοντα δισκία απορροφώνται καλύ-
τερα. Απορροφώνται πιο γρήγορα. Μπορείτε να τα 
επιλέξετε, με βάση την προσωπική σας προτίμηση, 
σε περιπτώσεις που έχετε δυσκολία στην κατά-
ποση ή αντιμετωπίζετε γαστρεντερικές ενοχλήσεις. 
Εάν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολία στην 
κατάποση, μπορεί να ανοίξει την κάψουλα και 
να καταπιεί το περιεχόμενο. Η κάψουλα παίζει 
τον ρόλο του «οχήματος» για τη μεταφορά αναλ-
λοίωτων συστατικών σε συγκεκριμένα σημεία του 
γαστρεντερικού σωλήνα, που απορροφώνται καλύ-
τερα, και η αφαίρεσή της επηρεάζει σημαντικά τον 
βαθμό απορρόφησης των συστατικών. 
Πρέπει να σταματάμε τη λήψη ενός συμπληρώ-
ματος διατροφής μετά από κάποιο διάστημα. 
Το χρονικό διάστημα λήψης ενός συμπληρώματος 
εξαρτάται από τις προσωπικές μας ανάγκες. Μια 
λογική συμβουλή προτείνει λήψη για 2-3 μήνες, 
ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να αναπληρώσει 
τις ελλείψεις του. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, 
μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά τη λήψη.

• Αποφύγετε 
τη χρήση των 
συμπληρωμάτων 
διατροφής στην 
περίπτωση που 
ακολουθείτε 
φαρμακευτική 
αγωγή.

• Συμβουλευτείτε τον 
γιατρό σας, πριν 
πάρετε οποιοδήποτε 
συμπλήρωμα 
διατροφής, 
ειδικά βοτανικά 
παρασκευάσματα. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για 
τις γυναίκες που 
είναι έγκυες ή 
θηλάζουσες.

• Αγοράζετε 
τυποποιημένα 
προϊόντα.

• Σταματήστε αμέσως 
να χρησιμοποιείτε 
το συμπλήρωμα 
διατροφής, αν 
παρατηρήσετε 
προβλήματα υγείας.

DON’T:
ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Χαρίστε νεότητα και λάμψη στην επιδερμίδα σας
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ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA 

Όλοκληρωμένη σειρά 
φροντίδας κατά των ρυτίδων  

& των δυσχρωμιών

Προληπτική & επανορθωτική 
δράση ενάντια στα σημάδια 
γήρανσης & φωτογήρανσης
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Χτίστε μια ρουτίνα περιποίησης, ξεκινώντας 
από τα τρία must: καθαρισμός – τόνωση – 
ενυδάτωση. Μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε, 
για να τελειοποιήσετε την τεχνική σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ ακόμη το προϊόν που θα μεταμορφώσει την επιδερ-
μίδα σας από τη μία ημέρα στην άλλη. Για να δείτε 
διαφορά από τη χρήση μιας νέας κρέμας για παρά-
δειγμα, πρέπει να κάνετε συνεπή χρήση της μία ή 
δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον έξι εβδομάδες. 

Καθαρισμός
Ό καθαρισμός του προσώπου είναι το πιο ουσιαστικό 
και σημαντικό βήμα της καθημερινής περιποίησης. 
Η επιδερμίδα μας είναι εκτεθειμένη όλη την ημέρα 
σε περιβαλλοντικούς και άλλους ρύπους, που πρέπει 
να απομακρύνονται ευλαβικά. Πλένετε το πρόσωπο 
δύο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, για να απο-
φύγετε τους φραγμένους πόρους, τη θαμπάδα και 
την εμφάνιση ακμής.

Το σωστό προϊόν καθαρίζει χωρίς να απομακρύ-
νει τα βασικά χρήσιμα έλαια. Μην το παρακάνετε με 
τα απολεπιστικά (κάνετε χρήση μία φορά την εβδο-
μάδα) και μην επιλέγετε αυτά με τους «σκληρούς» 
για την επιδερμίδα κόκκους (π.χ. καρυδότσουφλο). 
Για τον καθημερινό καθαρισμό ακολουθούν τα προ-
ϊόντα που πρέπει να αναζητήσετε, ανάλογα με τον 
τύπο της επιδερμίδας σας: 
• Λιπαρή ή με τάσεις ακμής: Αφρίζον υγρό.
• Ξηρή ή με τάση για έκζεμα: Κρέμα ή λοσιόν.
• Ευαίσθητη: Λάδι. 
• Ώριμη: Melting balm.
• Κανονική: Νερό Micellaire. 

Η τέλεια επιδερμίδα δεν είναι μόνο θέμα DNA. Όι 
καθημερινές μας συνήθειες έχουν μεγάλο αντίκτυπο 
στην εικόνα που βλέπουμε στον καθρέφτη. Κάθε 
ρουτίνα ομορφιάς χτίζεται πάνω σε τρία βασικά 
βήματα: καθαρισμός, τόνωση (εξισορρόπηση της 
επιδερμίδας) και ενυδάτωση («φυλάκιση» της υγρα-
σίας της). Επειδή όμως στο διαδίκτυο διαβάζουμε 
πολλές διαφορετικές απόψεις για τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθήσουμε, να τονίσουμε ότι δεν 
υπάρχει μία σωστή λύση για όλους. Ανάλογα με τον 
τύπο της επιδερμίδας και την ηλικία, αλλάζουν τα 
προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιούμε, αλλά και 
ο τρόπος χρήσης τους. Στόχος παραμένει μια ισορ-
ροπημένη επιδερμίδα, που λειτουργεί στο maximum 
των δυνατοτήτων της.

Η επιστήμη που είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα 
περιποίησης έχει κάνει άλματα, όμως δεν υπάρχει 

Στόχος είναι μια 
ισορροπημένη 
επιδερμίδα, που 
λειτουργεί στο 
maximum των 
δυνατοτήτων της.

Ρουτίνα 
Ομορφιάς 
Τα 3 βασικά 
βήματα

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
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Εφαρμόζετε 
τα προϊόντα 
περιποίησης με 
κριτήριο την 
πυκνότητά τους, από 
το πιο λεπτό στο πιο 
παχύ: καθαριστικό, 
τονωτική λοσιόν, 
σέρουμ, ενυδατική 
κρέμα. 

Η σωστή 
σειρά

Τα 6 βήματα του καθαρισμού:
1. Ξεβγάλτε το πρόσωπό σας με ζεστό νερό, για 

να μαλακώσετε την επιδερμίδα. Αν χρησιμοποι-
είτε λάδι καθαρισμού, βάλτε λίγες σταγόνες στην 
παλάμη σας και τρίψτε τα χέρια, για να αρχίσει 
να γαλακτωματοποιείται.  

2. Με τρία δάχτυλα κάνετε μασάζ με το προϊόν καθα-
ρισμού στην επιδερμίδα σας. Βρέξτε τα δάχτυλα 
με λίγο ζεστό νερό, για να δημιουργήσετε αφρό. 
Σκεφτείτε ότι κάνετε μασάζ στους μύες κάτω από 
την επιδερμίδα, για να την αναζωογονήσετε χωρίς 
να την τραυματίσετε. Η σωστή πίεση και ο ρυθμός 
έρχονται με την εξάσκηση.

3. Απλώστε με κυκλικές κινήσεις το προϊόν καθαρι-
σμού, ξεκινώντας από τη μύτη και τα ζυγωματικά 
και δουλεύοντας προς τα έξω. Τρίψτε την περι-
οχή γύρω από τα ρουθούνια και στη γέφυρα της 
μύτης. Στη συνέχεια, αποφεύγοντας την περιοχή 
των ματιών, τρίψτε το μέτωπο με κινήσεις προς 
τα πάνω και προς τα έξω, γύρω από τα αυτιά, 

κάτω από το περίγραμμα και στο σαγόνι.  
4. Ξεβγάλτε τα χέρια στη βρύση και ξεπλύνετε με 

νερό. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί, μέχρι 
να απομακρύνετε πλήρως το προϊόν καθαρισμού. 

5. Αν φοράτε πολύ make-up, μουσκέψτε μια μικρή 
πετσέτα με ζεστό νερό και περάστε την από το 
πρόσωπό σας, για να απομακρύνετε τυχόν υπο-
λείμματα. 

6. Σκουπίστε απαλά, ταμπονάροντας την επιδερμίδα 
με μια στεγνή μαλακή πετσέτα. Μπορείτε να βρέ-
ξετε έναν δίσκο βαμβάκι με ένα δροσιστικό και 
ενυδατικό σπρέι (facial mist), με τον οποίο θα 
περάσετε το πρόσωπό σας. 

Τόνωση
Τη δεκαετία του 1980 η τονωτική λοσιόν, το toner,   
ήταν ένα προϊόν με βάση το οινόπνευμα, το οποίο 
«στέγνωνε» τη λιπαρή επιδερμίδα και καθάριζε τα 
υπολείμματα ρύπων που μπορεί να είχαν ξεφύγει 
από το προηγούμενο βήμα του καθαρισμού. Σήμερα 
η σύνθεση των τονωτικών λοσιόν έχει εξελιχθεί. 
Είναι πλέον σαν συμπληρώματα διατροφής: υγρά 
που μεταφέρουν στην επιδερμίδα θρεπτικά συστα-
τικά και βοηθούν τα υπόλοιπα προϊόντα περιποίη-
σης να απορροφηθούν καλύτερα, ενώ εξισορροπούν 
παράλληλα τα επίπεδα λιπαρότητας και υγρασίας. 
Είναι ένας τρόπος να δώσετε στην επιδερμίδα ένα 
συγκεκριμένο συστατικό που δεν περιέχεται στα άλλα 

προϊόντα καθημερινής περιποίησης. 
Ακολουθούν τα συστατικά που πρέπει να αναζη-

τήσετε, ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σας:
• Α + Β υδροξυ-οξέα, για να απομακρύνετε απαλά 

τα νεκρά κύτταρα που φράζουν τους πόρους, να 
επιδιορθώσετε τη βλάβη από την ηλιακή ακτινο-
βολία και να μειώσετε τη θαμπάδα.

• Υαλουρονικό οξύ, για να ενισχύσετε την ενυδά-
τωση, να «φυλακίσετε» την υγρασία και να κατα-
πολεμήσετε τις λεπτές γραμμές. 

• Ροδόνερο και πράσινο τσάι, για να καταπραΰνετε 
τον ερεθισμό και να μειώσετε την κοκκινίλα με 
δύο φυτικά συστατικά γνωστά για τις αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητές τους.

• Βιταμίνες E και C, για να καταπολεμήσετε τις 
ελεύθερες ρίζες, που προκαλούν γήρανση στην 
επιδερμίδα.

Όσον αφορά την εφαρμογή της τονωτικής λοσιόν, 
πολλές διαποτίζουν ένα βαμβάκι με το προϊόν και το 
περνούν από το πρόσωπό τους. Όμως, έτσι χάνεται 

μεγάλη ποσότητα προϊόντος. Η εφαρμογή με καθαρά 
χέρια είναι ο πιο σωστός τρόπος. Εναλλακτικά, μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ λίγο βαμβάκι (αν είναι 
σε δίσκους, να «ξεφλουδίσετε» έναν, προκειμένου να 
είναι πιο λεπτός και άρα λιγότερο απορροφητικός).

Όι περισσότερες τονωτικές λοσιόν χρησιμοποι-
ούνται και πρωί και βράδυ, αλλά, αν έχετε επιλέξει 
μία με απολεπιστικά οξέα, χρησιμοποιείτε τη μόνο 
βράδυ και μέρα παρά μέρα. 

Ενυδάτωση
Τα ενυδατικά προϊόντα βοηθούν στην αποτροπή της 
απώλειας νερού, μέσω των εξωτερικών στρωμάτων 
του δέρματος. Μπορούν επίσης να συμπληρώσουν 
τα φυτικά έλαια, που προστατεύονται φυσιολογικά, 
και άλλα δομικά στοιχεία μέσα στο δέρμα, όπως τα 
ceramides. Καθώς μεγαλώνουμε, η επιδερμίδα χάνει 
την ικανότητα να διατηρεί την υγρασία της, ενώ οι 
καθημερινές δραστηριότητες, όπως ο καθαρισμός, 
μπορούν να απογυμνώσουν την επιφάνεια από τους 
φυσικούς ενυδατικούς παράγοντες.

Tα προτεινόμενα ενυδατικά προϊόντα ποικίλλουν: 
• Λιπαρή: Ενυδατικό τζελ.
• Κανονική ή μεικτή: Λοσιόν ή με λεπτόρρευστη 

υφή.
• Ξηρή: Κρέμα.
• Ερεθισμένη ή ευαίσθητη (όχι με τάση ακμής): 

Balm.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
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«Δέρμα σαν μωρού»: μια έκφραση που τα λέει 
όλα για τη νέα τάση στην ομορφιά, η οποία 
θέλει αυτό το εφέ όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά 
και στους γλουτούς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

But… 
it’s the 
butt!

Αντί για selfie, #buttfie
Τα σύγχρονα γυναικεία πρότυπα ομορφιάς τονίζουν 
τους γλουτούς σε όλα τα μεγέθη και σχήματα. Η Τζέ-
νιφερ Λόπεζ, οι Καρντάσιανς,  τραγουδίστριες R&Β 
φωτογραφίζονται πλέον για τον λογαριασμό τους 
στο Instagram, σε στάσεις και πόζες που παλιότερα 
βλέπαμε μόνο σε περιοδικά και από επαγγελματίες 
μοντέλα. Προσθέτουμε λοιπόν άλλον έναν λόγο για 
έξτρα περιποίηση της περιοχής. Γιατί καλά τα φίλ-
τρα του Instagram, αλλά δεν αρκούν.   

Στο σπίτι
Στην αγορά οι κρέμες και τα τζελ για ανόρθωση 
γλουτών και σύσφιγξη της περιοχής «ανθίζουν» ιδι-
αίτερα την άνοιξη. Για να έχουμε όμως τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, η χρήση των προϊόντων πρέπει να 
γίνεται όλο τον χρόνο.

Στο εξωτερικό, τα εξειδικευμένα προϊόντα περι-
ποίησης της περιοχής των γλουτών –ειδικά ενυδα-
τικά, απολεπιστικά, σέρουμ, λάδια και μάσκες– κερ-
δίζουν τη θέση τους στα ράφια. Ειδικά μάλιστα οι 
μάσκες ομορφιάς για τους γλουτούς, συνήθως αρω-
ματισμένες ή εμπλουτισμένες με διακριτικό γκλίτερ, 

Όι ανάγκες είναι πολλές και οι επιθυμίες των γυναι-
κών ακόμη περισσότερες. Η πρόοδος των δερ-
μοκαλλυντικών και η ολιστική αντιμετώπιση του 
wellness έχουν οδηγήσει στην παρασκευή ειδι-
κών προϊόντων για κάθε εκατοστό του σώματος. 
Το ένα προϊόν για όλα ανήκει πλέον στο παρελθόν 
και σήμερα βλέπουμε γυναίκες να χρησιμοποιούν 
διαφορετική κρέμα / λάδι / λοσιόν για το ντεκολτέ, 
το στήθος, την κοιλιά, τα μπράτσα, τα γόνατα, τις 
γάμπες.  Ήρθε λοιπόν και η σειρά των γλουτών.  

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

Καλά τα φίλτρα 
του Instagram, 
αλλά δεν αρκούν.

*  Ποσοστό ικανοποίησης 2 εφαρμογές την ημέρα του ορού αντι-
οξειδωτικής άμυνας και 1 εφαρμογή ημερησίως της κρέμας 
λείανσης και της φροντίδας peeling για 3 μήνες από 36 άτομα 
ηλικίας 30-44 ετών.

A-OXitive
Αποτοξινώνει το δέρμα 

& αναδεικνύει τη λάμψη του.

Α Ν Τ Ι Γ Η Ρ Α Ν Σ Η

Κάθε μέρα το οξειδωτικό στρες, οι ρύποι και οι ακτίνες UV 
επιταγχύνουν τα πρώτα σημάδια γήρανσης.

Το προ-βιταμινούχο τελετουργικό δρα ως ασπίδα αντι-οξειδωτικής 
προστασίας την ημέρα και ως σύμπλεγμα ανανέωσης τη νύχτα.
Το δέρμα παραμένει προστατευμένο και ενυδατωμένο από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. Μέρα με την ημέρα αναδύεται η λάμψη και η 
ομορφιά του δέρματος.

ΧΡΟΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟ-ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ

 Προστατεύει και λειαίνει: Προ-βιταμίνες C & E

 Αποτοξινώνει και ανανεώνει: Προ-βιταμίνη Ε & Ρετιναλδεΰδη

Μάθετε περισσότερα για την A-OXitive: www.eau-thermale-avene.gr

Ν Ε Ο

83 %
ΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑ

61%
ΛΑΜΠΕΡΟ ΧΡΩΜΑ
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αποτελούν μέρος της ρουτίνας ομορφιάς στο σπίτι. 
Μετά από επίπονη γυμναστική, προτείνονται ενυ-
δατικές μάσκες εμπλουτισμένες με CBD, που χαλα-
ρώνουν τους μύες, ενώ παράλληλα περιποιούνται 
την επιδερμίδα.

Στον ειδικό
Χημικό πίλινγκ: Αν μέχρι τώρα σας απασχολού-
σαν μόνο η κυτταρίτιδα και η χαλάρωση των γλου-
τών, βάλτε στο πακέτο σας και το «πολύ απαλή 
και καθαρή επιδερμίδα». Το χημικό πίλινγκ, που 
παραδοσιακά γινόταν στο πρόσωπο από τον δερ-
ματολόγο, τώρα ενδείκνυται και για την περι-
οχή των γλουτών, για να έχετε απόλυτα λαμπερή 
και απαλή επιδερμίδα. Όσες έχουν αντιμετωπίσει 
κάποια στιγμή ακμή σε αυτό το σημείο καταλαβαί-
νουν πολύ καλά την αναγκαιότητά του. Αλλά πλέον 
γίνεται must ακόμη και για όσες δεν έχουν αντιμε-
τωπίσει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. 
Νήματα: Τα νήματα είναι η «μόδα» στο ιατρείο τα 
τελευταία χρόνια, καθώς δίνουν γρήγορα και πολύ 
καλά αποτελέσματα στην ανόρθωση του προσώ-
που, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος, όπως 
οι γλουτοί. Με το εσωτερικό πλέγμα που δημιουρ-
γείται, διορθώνονται η χαλάρωση και η πτώση στην 
περιοχή και κατά συνέπεια το σχήμα των γλουτών. 

Το αποτέλεσμα είναι άμεσο και τελειοποιείται λίγους 
μήνες μετά, καθώς με τα νήματα γίνεται και παρα-
γωγή κολλαγόνου, ή αλλιώς κολλαγονογένεση.  
Υαλουρονικό οξύ: Όταν το ζητούμενο είναι ο 
όγκος στην περιοχή αλλά και το σχήμα, η έγχυση 
υαλουρονικού οξέος είναι η λύση. Όμως, για να δια-
τηρηθεί το αποτέλεσμα, θα χρειαστεί επανάληψη της 
έγχυσης ύστερα από κάποιους μήνες.
Μεσοθεραπεία: Αποτελεί την πιο διαδεδομένη 
θεραπεία, καθώς ικανοποιεί πολλές ανάγκες και 
πολλές ηλικίες. Όι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, που 
χορηγούνται ενέσιμα στο μεσόδερμα, συμβάλλουν 
στην πολύ καλή υφή και εμφάνιση της επιδερμίδας 
της περιοχής. Η συγκεκριμένη θεραπεία ενδείκνυται 
για τους γλουτούς αν υπάρχει τοπικό λίπος, αφού 
προκαλεί λιπόλυση και αποτελεί μόνιμη λύση.
Laser, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση: 
Αρκετά και διαφορετικά μηχανήματα στο ιατρείο 
τελειοποιούν το αποτέλεσμα των γλουτών. Κάποια 
μηχανήματα, μέσω της θερμότητας που προκαλούν, 
ενεργοποιούν την παραγωγή κολλαγόνου, μειώνο-
ντας τη χαλάρωση και περιορίζοντας την εμφάνιση 
ραγάδων και κυτταρίτιδας. Κάποια άλλα, πάλι, μέσω 
του ψύχους, δρουν στοχευμένα στα λιποκύτταρα, τα 
οποία στη συνέχεια αποβάλλονται από τον οργα-
νισμό, δίνοντας μόνιμη λύση στο τοπικό πάχος. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

με ενισχυμένη
σύνθεσηνέα

MONO ΣΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τα χέρια μας πολύ συχνά ταλαιπωρούνται από 
εξωτερικούς παράγοντες. Το κρύο, ο αέρας, το νερό, 
η χρήση απορρυπαντικών και ο ήλιος προκαλούν 
αφυδάτωση που οδηγεί σε ξηρά, σκασμένα και 
ταλαιπωρημένα χέρια.
Η χρήση μιας κρέμας χεριών που ενυδατώνει 
αποτελεσματικά και παράλληλα προστατεύει 
από τους επιβαρυντικούς εξωτερικούς 
παράγοντες είναι απαραίτητη.

Η CERA di CUPRA Plus είναι μια κρέμα 
χεριών με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
που μπορούν να δώσουν ουσιαστική λύση 
στα προβλήματα των χεριών μας.

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

Θεσσαλονίκη: Μακρυγιάννη 42, 57001, Θέρμη ● τηλ./fax: 2310.540575

Αντιπρόσωπος Κύπρου: IAMA Pharmaceuticals Ltd ● τηλ.: 2520.9500

CERA DI CUPRA_hand_cream_AD_21x28.indd   1 23/9/2019   3:52:55 μμ

Σημαντικό ρόλο έχει 
παίξει η ανάπτυξη 
του clean beauty 
παγκοσμίως (με τον 
όρο «clean beauty» 
εννοούμε προϊόντα 
που δεν περιέχουν 
συστατικά βλαβερά 
για τον οργανισμό 
ή το περιβάλλον), 
το οποίο έχει 
κάνει πολλούς 
ανθρώπους να 
προσέχουν ιδιαίτερα 
τα συστατικά 
που περιέχονται 
στα καλλυντικά. 
Αυτό αποτελεί μια 
γενικότερη στάση 
ζωής σε σχέση με 
τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν, 
εσωτερικά και μη. 
Στην περιοχή των 
γλουτών, η προσοχή 
αυτή εντείνεται, 
ενώ η χρήση πολύ 
προσεγμένων και 
εξειδικευμένων 
προϊόντων 
καθίσταται αναγκαία. 

Clean 
beauty
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Η υγεία των μαλλιών ξεκινά από το μπάνιο. 
Αυτά είναι τα προϊόντα καθαρισμού (shampoos) 
και περιποίησης (conditioner) που χρειάζονται, 
ανάλογα με την κατάστασή τους και τις ανάγκες τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Υγεία των μαλλιών 
Τα κατάλληλα προϊόντα

καθώς προσφέρει μια υγιή δόση ενυδάτωσης, θρέ-
ψης και προστασίας, που δεν μπορεί να χαρίσει το 
σαμπουάν. Ίδανικά, αναζητήστε ένα με πρόπολη και 
εφαρμόστε το στα μαλλιά, αποφεύγοντας το τριχωτό 
της κεφαλής. Ξεβγάλετε σχολαστικά.

Ξηρά ή κατεστραμμένα
Σαμπουάν: Αποφύγετε τα διάφανα σαμπουάν, που 
δεν προσφέρουν την κατάλληλη ενυδάτωση. Αναζη-
τήστε αυτά που είναι πλούσια στα δραστικά συστα-
τικά κερατίνη και έλαιο καλεμίνας.
Conditioner: Χρησιμοποιήστε ενυδατικό conditioner 
σε όλο το μήκος των μαλλιών, ξεκινώντας από τις 
ρίζες, με έμφαση στις άκρες. Αναζητήστε εκείνα που 
περιέχουν πρωτεΐνες και αιθέρια έλαια βοτάνων που 
ενισχύουν τη δομή της τρίχας. Το υαλουρονικό οξύ 
δρα ως μαγνήτης και μπορεί να συγκρατήσει έως και 
1.000 φορές το βάρος του σε υγρασία, αφήνοντας 
τα μαλλιά λαμπερά, απαλά και υγιή.

Λεπτά 
Σαμπουάν: Για όγκο προτιμήστε απαλά σαμπουάν με 
πυκνωτικά συστατικά, όπως η πανθενόλη και τα προ-
ηγμένα πολυμερή. Τα εκχυλίσματα σπόρων moringa 
και φύλλων αγκινάρας προστατεύουν την τρίχα από 
τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Η δάφνη περιέχει 
λιπαρά οξέα, βιταμίνες Α και Ε και μέταλλα, ενισχύο-
ντας τη δομή της τρίχας και βοηθώντας στις θεραπείες 
τριχόπτωσης. Το είδος φασκόμηλου γοργογιάννης 

Τα προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποιούμε δεν 
πρέπει απλώς να είναι κατάλληλα για τον τύπο, την 
κατάσταση και το χρώμα των μαλλιών μας, αλλά και 
να αλληλοσυμπληρώνονται, ενισχύοντας το ένα τη 
δράση του άλλου.

Λιπαρά
Σαμπουάν: Για τα λιπαρά μαλλιά είναι απαραίτητο 
ένα σαμπουάν με ήπια καθαριστική και ρυθμιστική 
δράση, ώστε να μη διαταραχθεί η φυσιολογική χλω-
ρίδα του τριχωτού της κεφαλής.
Η τσουκνίδα ρυθμίζει τη λιπαρότητα και επαναφέ-
ρει την έκκριση σμήγματος σε φυσιολογικά επίπεδα. 
Αποφύγετε τα προϊόντα που υπόσχονται λάμψη ή 
προστασία από το φριζάρισμα, καθώς αυτά συνή-
θως περιέχουν πλούσια έλαια. Και πάντα ξεβγάζετε 
τα μαλλιά σας σχολαστικά.
Conditioner: Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούμε conditioner σε λιπαρά μαλλιά. Όμως 
το conditioner είναι παραπάνω από απαραίτητο, 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

Αν έχετε 
διατηρήσει 
το λευκό των 
μαλλιών σας, 
δώστε τους 
έξτρα λάμψη 
με «μαύρα» 
σαμπουάν και 
κοντίσιονερ 
που χαρίζουν 
ασημένιες 
ανταύγειες.

θεωρείται καταπληκτικό τονωτικό για τα μαλλιά, καθώς 
διεγείρει την ανάπτυξή τους και τα διατηρεί λαμπερά 
και δυνατά, ενώ, λόγω των αντιβακτηριδιακών του 
ιδιοτήτων, διατηρεί και την υγεία του τριχωτού.
Conditioner: Μείνετε μακριά από conditioner που 
βαραίνουν τα μαλλιά. Εφαρμόστε ποσότητα ίση με το 
μέγεθος φουντουκιού ή καρυδιού, καθώς το υπερ-
βολικό conditioner μπορεί να κάνει τα μαλλιά να 
δείχνουν λιπαρά. Βρείτε μια ελαφριά φόρμουλα με 
αιθέρια έλαια βοτάνων και εφαρμόστε την από τη 
μέση της τρίχας έως τις άκρες.

Ατίθασα
Σαμπουάν: Tο έλαιο αβοκάντο, λόγω της περιεκτι-
κότητάς του σε μονοακόρεστα λιπαρά, πρωτεΐνες, 
χαλκό, φολικό οξύ, μαγνήσιο και μέταλλα, βοηθά την 
τρίχα να επανέλθει στην υγιή της κατάσταση.
Conditioner: Χρειάζεστε ένα ιδιαίτερα ενυδατικό 
conditioner που περιέχει αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα 

κατά του φριζαρίσματος και το πλούσιο σε λιπαρά 
οξέα μελισσοκέρι, που θα αφήσει τα μαλλιά σας 
λεία και απαλά.

Βαμμένα
Σαμπουάν: Χρησιμοποιήστε σαμπουάν με ήπια 
καθαριστικά, που δεν ξεθωριάζουν το χρώμα, ενώ 
«φυλακίζουν» την υγρασία σαν ένα προστατευτικό 
ενυδατικό κάλυμμα, όπως το λάδι ηλίανθου. Απο-
φύγετε αυτά που περιέχουν θειικό άλας (sulfate) 
και parabens. Παραδοσιακά, το χαμομήλι χρησιμο-
ποιείται στο λούσιμο, προκειμένου να ενισχυθεί το 
ξανθό χρώμα.
Conditioner: Το conditioner πρέπει να περιέχει εκχυ-
λίσματα ρυζιού και ιβίσκου, που ενυδατώνουν και 
χαρίζουν λάμψη. Το έλαιο αργκάν περιέχει βιταμίνες 
όπως F, E, A, αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, πολυα-
κόρεστα λίπη, φαινόλες, τριτερπένια και προστατεύει 
τα μαλλιά από τη βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου, το 
χλώριο που βρίσκεται σε πισίνες και τις χημικές βαφές, 
ενώ παράλληλα τα ενυδατώνει και τα αναδομεί.

Θαμπά
Σαμπουάν: Αν διαπιστώνετε ότι οι μπούκλες σας 
έχουν χάσει την κίνησή τους, ίσως αυτό οφείλεται 
στη συσσώρευση καταλοίπων από τα προϊόντα που 
χρησιμοποιείτε. Εφαρμόζετε 1-2 φορές τον μήνα 
ένα διάφανο καθαριστικό σαμπουάν και αναζητή-
στε για το καθημερινό σας λούσιμο κάποιο με καρπό 

εσπεριδοειδών και γλουταμινικό οξύ, που αποκαθι-
στά τη λάμψη, αποβάλλοντας το υπερβολικό σμήγμα 
και τα κατάλοιπα των προϊόντων styling.
Conditioner: Για να αναζωογονήσετε και να προστα-
τεύσετε τα μαλλιά από τους περιβαλλοντικούς στρε-
σογόνους παράγοντες, χρησιμοποιήστε conditioner 
με πρωτεΐνες, ενώ για γυαλιστερές μπούκλες, ανα-
ζητήστε conditioner με μεταξωτά αμινοξέα, πρωτεΐ-
νες μαργαριταριών και εκχυλίσματα ηλιόσπορου. Το 
ιπποφαές, πλούσιο σε βιταμίνες C, E, K, καροτινοειδή, 
μέταλλα, αμινοξέα, φυτοστερόλες και φλαβονόλες, 
αποτελεί μοναδική «υπερτροφή» για τα μαλλιά (στα 
αρχαία χρόνια θεωρείτο ότι έδινε λάμψη στο τρί-
χωμα των αλόγων).

Μαλλιά που γερνάνε
Σαμπουάν: Τα μαλλιά χάνουν τη δύναμή τους με 
το πέρασμα του χρόνου, οπότε χρησιμοποιείτε 
σαμπουάν χωρίς parabens ή σιλικόνη, ενισχυμένο 
με αντιοξειδωτικά. Το λάδι, πλούσιο σε βιταμίνες Ε 
και Α και πολυφαινόλες, τα ενυδατώνει και τα θρέ-
φει, ενώ τα προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες.
Conditioner: Συχνά το μόνο που χρειάζονται τα μαλ-
λιά για να ανακτήσουν τη ζωντάνια τους είναι μια 
μαλακτική κρέμα δραστικής ενυδάτωσης. Προτιμή-
στε συνθέσεις με αντιγηραντικά και θρεπτικά έλαια 
δενδρολίβανου, μαρακουζά και αργκάν, που θωρα-
κίζουν τον θύλακα της τρίχας και προστατεύουν από 
τις ακτίνες UV.

Για πιο λαμπερά 
μαλλιά, εντάξετε 
στο διαιτολόγιό 
σας σιτηρά, 
κρέας, ροδάκινα, 
σπανάκι, καρότα 
και πιπεριές, που 
περιέχουν βιταμίνες 
Α, C και E, οι οποίες 
δυναμώνουν και 
προστατεύουν 
την τρίχα.

Κατάλληλες 
τροφές
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Έναστρος ουρανός

Το σχήμα των νυχιών μένει αμυγδαλωτό σε μεσαίο μήκος, αρκετό 
ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και σχέδια με το πινέλο ή/και 
στρασάκια. Μια πρακτική λύση για τις βραδινές εξόδους είναι η 
επιλογή του σκούρου μπλε, που ταιριάζει με σχεδόν τα πάντα, ενώ 
για πιο επίσημες εμφανίσεις προσθέστε στρας στη βάση του νυχιού, 
και όχι μόνο (ισχύει και για το πεντικιούρ).  

Disco Nights
Βιώνουμε μια αναγέννηση 
του γκλίτερ. Αυτή τη φορά, 
παίρνει τη μορφή του 
Πυρετός το Σαββατόβραδο 
και γίνεται «κονφετί» στα 
βλέφαρα και τα χείλη των 
μοντέλων. Σε εναρμόνιση με 
τη δεκαετία του 1970 και το 
ξέφρενο clubbing, μπορείτε 
να απλώσετε χρυσή σκιά 
σε όλο το πάνω βλέφαρο. 
Tι αλλάζει φέτος; Η σκιά 
μοιάζει με ψήγματα χρυσού 
και τα μάτια στολίζονται με 
μικρές πινελιές βασικών 
χρωμάτων, όπως το κόκκινο 
και το μπλε.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Παχιά μαύρη γραμμή στα μάτια, 
bronde μαλλιά, μπλε νύχια. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

Beauty trends
Χειμώνας
  2019-2020

Bronde
Ανάμεσα στο ξανθό και το καστανό, το bronde είναι 
το χρώμα μαλλιών που προτιμάται από τα μοντέλα, 
καθώς μπορεί να παίξει τον ρόλο και των δύο 
αποχρώσεων, ανάλογα με την περίσταση. Ειδικά 
φέτος περιγράφεται σαν «παγωμένο caramel latte» 
και είναι ένα πάντρεμα κρύου και ζεστού. Ένα ακόμη 
ατού του είναι ότι επιτυγχάνεται εύκολα, όποιο κι αν 
είναι το φυσικό μας χρώμα.

Γενναίο μαύρο

Το blending φέτος δεν αφορά την τάση για μπλοκ μαύρου χρώματος πάνω στο βλέφαρο. Δεν 
μιλάμε για smokey, αλλά για πινελιές μαύρης ή και κρεμώδους σκιάς που εφαρμόζονται όσο πιο 
άτσαλα και πρόχειρα γίνεται. Ακόμη και οι πιο «ακαμάτρες» θα καταφέρουν να απλώσουν με το 
δάχτυλο λίγο μαύρο χρώμα από τη βάση έως την άκρη του βλεφάρου στη θέση του eyeliner ή της 
περίτεχνα τοποθετημένης σκιάς. Το σχήμα είναι οριζόντιο και το μαύρο μένει αυστηρά στο πάνω 
βλέφαρο, αφήνοντας το κάτω εντελώς άβαφο, για απόλυτα δραματικό λουκ.
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Χριστουγεννιάτικες 
προτάσεις δώρων 
από τις αγαπημένες 
μας εταιρείες.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

1 CASTALIA, Sensial BB 
Crème SPF15 Claire & 
Moyenne

Kρέμες προσώπου σε δύο 
αποχρώσεις, εμπλουτισμένες με 
ενυδατικούς, καταπραϋντικούς 
παράγοντες και αντηλιακά φίλτρα, 
που προσφέρουν ενυδάτωση 
και ανακουφίζουν την ευαίσθητη 
επιδερμίδα, ενώ παράλληλα 
χαρίζουν φυσική κάλυψη και 
ομοιόμορφο τόνο. Η σύνθεσή τους 
είναι ενισχυμένη με πλούσιο σε 
φλαβονοειδή Pyrus Malus extract 
και βιταμίνη Ε, που προστατεύουν 
από τις βλαπτικές επιδράσεις 
των ελεύθερων ριζών και 
συνεισφέρουν στην πρόληψη της 
πρόωρης γήρανσης. Παράλληλα, 
το εκχύλισμα Sea Mayweed 
μειώνει τους ερεθισμούς και τις 
κοκκινίλες, συμβάλλοντας στην 
αποκατάσταση της απαλότητας της 
ευαίσθητης επιδερμίδας, ενώ το 

έλαιο καμελίνας και τα Ceramides 
ΙΙΙ τη βοηθούν να διατηρήσει 
τη φυσική της υγρασία και να 
παραμείνει λεία και απαλή.

2 LA ROCHE POSAY, 
Hyalu B5 Serum
Ορός μοναδικής σύνθεσης 

ενάντια στις ρυτίδες, την 
απώλεια όγκου και ελαστικότητας 
και την κουρασμένη, θαμπή 
όψη, με υψηλή περιεκτικότητα 
σε δύο είδη υαλουρονικού 
οξέος, βιταμίνη B5 και 
Madecassoside, που «γεμίζουν» 
και επανορθώνουν την 
επιδερμίδα, ενεργοποιώντας 
την κυτταρική ανανέωση. Oι 
ρυτίδες και οι λεπτές γραμμές 
μειώνονται, το δέρμα ανακτά 
άμεσα την ελαστικότητά του και 
η επιδερμίδα φαίνεται φρέσκια 
και νεανική. Με υφή δροσερού 
αναζωογονητικού τζελ.

3 APIVITA, Merry & Bright, 
για μείωση ρυτίδων  
& λάμψη

Η Bee Radiant κρέμα προσώπου, 
ελαφριάς, μη φαγεσωρογόνου 
υφής με βλαστοκύτταρα 
πορτοκαλιού, αποκαθιστά τη 
λάμψη, συνδυάζοντας την 
αντιγηραντική δράση με την 
εξομάλυνση του μικροανάγλυφου 
της επιδερμίδας. Προσφέρει 
πρόληψη και μείωση 
των ρυτίδων, λάμψη και 
ενυδάτωση, καθώς και 
αντιοξειδωτική προστασία. 
Μαζί, δώρο κρέμα ματιών 
Bee Radiant Αντιγήρανσης και 
Λάμψης, πλούσιας υφής με 
βλαστοκύτταρα πορτοκαλιού, 
που αποκαθιστά τη λάμψη, 
συνδυάζοντας την αντιγηραντική 
δράση με την εξομάλυνση 
του μικροανάγλυφου της 
επιδερμίδας.

4 VICHY, Αμπούλες 
Liftactiv Peptide-C
Η Νο 1 αντιγηραντική μάρκα 

στο φαρμακείο στην Ευρώπη 
και την Ελλάδα παρουσιάζει 
τις αμπούλες Peptide-C για 
το «γέμισμα» των ρυτίδων και 
την επαναφορά της λάμψης. Η 
πανίσχυρη σύνθεση της δύναμης 
του Ιαματικού Μεταλλικού 
Νερού Vichy, εμπλουτισμένη 
με αντιγηραντικά βιο-πεπτίδια 
και υαλουρονικό οξύ φυσικής 
προέλευσης, σε μια σύνθεση με 
10% βιταμίνη C, «φυλακίζεται» 
σε καινοτόμες προστατευτικές 
αμπούλες που διατηρούν τα ενεργά 
συστατικά στην πιο καθαρή και 
δυνατή τους μορφή. Κάθε αμπούλα 
προσφέρει την ακριβή ημερήσια 
δόση συστατικών που χρειάζεται η 
επιδερμίδα, ενώ το συνιστώμενο 
πρόγραμμα 30 ημερών χρήσης 
εγγυάται άριστα αποτελέσματα.

Sh
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5 AVÈNE, Lotion 
Μicellaire
Μια ανάσα οξυγόνου και 

φροντίδα αποτοξίνωσης που 
καθαρίζει πρόσωπο, μάτια και 
χείλη με απίστευτη απαλότητα. 
Αφαιρεί τόσο το μακιγιάζ όσο 
και τους ρύπους, επιτρέποντας 
στην επιδερμίδα να αναπνέει. 
Περιέχει 93% Ιαματικό Νερό 
Avène, με τις καταπραϋντικές, 
αντι-ερεθιστικές και 
απαλυντικές του ιδιότητες, 
και έναν πολυλειτουργικό 
καθαριστικό παράγοντα, που 
δημιουργεί μικκύλια γύρω 
από τις άχρηστες ουσίες, 
επιτρέποντας την απομάκρυνσή 
τους με απαλότητα, χωρίς να 
ξηραίνει την επιδερμίδα.

6 FREZYDERM, 
Revitalization Hydrogel 
Eye Patch

Μια αναζωογονητική μάσκα 
ματιών υδρογέλης, η οποία 
ανακουφίζει τη λεπτή και 
ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα 
μάτια και, παράλληλα, χαρίζει 
μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς, 
που ανανεώνει και ξεκουράζει 
το βλέμμα. Η καινοτόμα σύνθεσή 
της εξασφαλίζει ελεγχόμενη 
απελευθέρωση των ενεργών 
συστατικών για μέγιστη διάρκεια 
δράσης και αποτελεσματικότητα, 
ενώ διαθέτει το κατάλληλο σχήμα 
για άριστη εφαρμογή κάτω από τα 
μάτια. Το Revitalization Hydrogel 
Eye Patch έρχεται να δώσει στο 
βλέμμα σας το πολυπόθητο boost 
λάμψης και αναζωογόνησης, 
ακόμη κι αν δεν έχετε 
συμπληρώσει το απαραίτητο 
8ωρο ύπνου.

7 JOWAE, Vitamin-Rich 
Energizing Moisturizing 
Gel

Νέο ενυδατικό, τονωτικό τζελ 
με βιταμίνες, κατάλληλο για τις 
γυναίκες όλων των ηλικιών και 
τύπων επιδερμίδας, οι οποίες 
επιθυμούν ένα προϊόν φροντίδας 
που προσφέρει ενυδάτωση 
μεγάλης διάρκειας και 
ταυτόχρονα έχει αναζωογονητική 
και τονωτική δράση. Yπερδύναμή 
του είναι το κουμκουάτ, ο 
μικρός πορτοκαλί καρπός, που 
είναι απίστευτα πλούσιος σε 
βιταμίνη C, για ενίσχυση της 
λάμψης και αντιοξειδωτική 
δράση. Ο συνδυασμός του τζελ 
με το νερό της σύνθεσης λιώνει 
στην επιδερμίδα σαν ένα κύμα 
άμεσης δροσιάς. H κούραση 
εξαφανίζεται και η επιδερμίδα, 
φρέσκια και λαμπερή, 
ακτινοβολεί.

8 LIERAC, Cica-Filler 
Αντιρυτιδικός ορός 
επανόρθωσης

Αντιρυτιδικός ορός υψηλής 
ακρίβειας, σχεδιασμένος να 
στοχεύει όλους τους τύπους 
ρυτίδων, εμπνευσμένος από τον 
μηχανισμό επούλωσης των ιστών. 
Είναι εμπλουτισμένος με προ-
κολλαγόνο Bakuchiol, ένα ενεργό 
συστατικό φυσικής προέλευσης πιο 
αποτελεσματικό από τη ρετινόλη 
στην ενεργοποίηση της σύνθεσης 
του κολλαγόνου τύπου Ι, χωρίς 
τις ανεπιθύμητες παρενέργειές 
της. Το σύμπλοκο αλχεμίλλη-
κισσός-κοντυλόχορτο βοηθά στην 
αποκατάσταση της επιδερμίδας, 
ενώ το σύμπλοκο Hyalu-3 
προσφέρει επαναπύκνωση. Η 
ενεργή του υφή σε μορφή τζελ 
απορροφάται αμέσως, αφήνοντας 
την επιδερμίδα λεία και με αίσθηση 
«γεμίσματος». 
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ
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46 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Μέτσοβο.
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LINKED
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WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα 
της αγοράς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η φαρμακοποιός Ευαγγελία 
Σιαμπή του Δικτύου Pharma 
PLUS στο Πόρτο Ράφτη.

44

Τα φαρμακεία του Δικτύου 
Pharma PLUS φροντίζουν για το… 
Χριστουγεννιάτικο Όνειρο!

Χειμώνας: Η περίοδος που ο κόσμος γίνε-
ται πιο ευαίσθητος και πιο ευδιάθετος, νιώ-
θοντας ζεστασιά στην καρδιά, περιμένο-
ντας τα Χριστούγεννα και έχοντας ξεχυθεί 
στους δρόμους, για να διαλέξει δώρα για 
τους ανθρώπους που αγαπά, φορώντας 
το πιο γιορτινό του χαμόγελο.

Μια περίοδος γεμάτη στολίδια και φωτά-
κια, και παντού τριγύρω μας ο Άγιος Βασί-
λης να μας θυμίζει ότι, προσφέροντας ένα 
δώρο, προσφέρουμε χαμόγελα!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο 
Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS θα 
βρείτε μοναδικές προτάσεις δώρων για 
εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, 
μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων 

υγείας και ομορφιάς. Η μεγάλη Χριστου-
γεννιάτικη ενέργεια περιλαμβάνει προ-
σφορές στα καλύτερα προϊόντα των πιο 
αξιόπιστων εταιρειών, σε κατηγορίες που 
αφορούν τη γυναίκα, τον άνδρα και όλη 
την οικογένεια. Πραγματοποιώντας αγο-
ρές από 20€ και άνω με την κάρτα σας 
+plus card, αποκτάτε αυτόματα δωρο-
επιταγές συνολικής αξίας 37€! Οι εκπλή-
ξεις και οι προσφορές δεν σταματούν εδώ. 
Πραγματοποιώντας τις αγορές σας έως τις 
31/1/2020 σε προϊόντα από τις συμμε-
τέχουσες μάρκες της μεγάλης Χριστου-
γεννιάτικης ενέργειας και συγκεντρώ-
νοντας πόντους δώρου στην κάρτα σας 
+plus card, αποκτάτε εντελώς δωρεάν 

επώνυμα δώρα! Πιο συγκεκριμένα, με 
2.000 πόντους δώρου μπορείτε να απο-
κτήσετε το activity tracker Xiaomi Mi Band 
3, ενώ με 1.200 πόντους δώρου έχετε 
την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα Bartuggi 
Beauty Case σε υπέροχα χρώματα!

Φέτος, εμείς φροντίζουμε να κάνουμε 
το «Χριστουγεννιάτικο Όνειρο» αληθινό!

Κάντε σήμερα κιόλας τις αγορές σας από 
ένα φαρμακείο του Δικτύου Pharma PLUS 
και βγείτε διπλά κερδισμένοι, με εκπτώσεις 
και πόντους σε κάθε σας αγορά!

Δώρο*

Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή 
 app 
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των ασθενών-πελατών του, όσο και ως επιχειρη-
ματίας, έχοντας γνώσεις οικονομικών και διοίκησης, 
για να μπορεί να διατηρεί μια επικερδή επιχείρηση. 
Επίσης, θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα στις 
τόσο συχνές αλλαγές και να τις αντιμετωπίζει ως 
ευκαιρίες-αιτίες βελτίωσης και ανάπτυξης, και όχι 
ως ανυπέρβλητα εμπόδια.

Έχουν γίνει πιο απαιτητικοί οι πελάτες του φαρ-
μακείου, εξαιτίας της κρίσης;
Σίγουρα. Η μείωση της αγοραστικής τους δύναμης 
έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο απαιτητικοί, ορθο-
λογικοί και ιδιαίτερα ευαίσθητοι ως προς την τιμή. 
Ενισχύοντας τον επιστημονικό μας ρόλο και βελτι-
ώνοντας διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών και 
του χώρου μας, στα 35 χρόνια λειτουργίας μας δεν 
μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε τη στήριξη και 
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας, 
ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες.

Τι ιδιαιτερότητες έχει ένα φαρμακείο που βρί-
σκεται σε εποχικό σημείο, που έχει δυσανά-
λογα περισσότερο κόσμο, στην προκειμένη 
περίπτωση κατά το καλοκαίρι;
Ένα φαρμακείο που βρίσκεται σε εποχικό σημείο δεν 
διαφέρει ιδιαίτερα από ένα φαρμακείο της πόλης. 

Η λειτουργία του απαιτεί ευρεία γκάμα προϊόντων 
και ικανό προσωπικό, ώστε να αντεπεξέρχεται στις 
αυξημένες απαιτήσεις της καλοκαιρινής περιόδου 
και να καταφέρνει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των 
περαστικών, των τουριστών, αλλά και των παραθε-
ριστών που επιλέγουν το Πόρτο Ράφτη κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

Τι ρόλο παίζουν τα παραφαρμακευτικά προϊό-
ντα στο φαρμακείο σας;
Έχοντας χτίσει γερά θεμέλια στη φαρμακευτική φρο-
ντίδα των πελατών μας μέσα στα 35 έτη λειτουργίας 
του φαρμακείου μας, πρόσφατα πήραμε την από-
φαση να ανακαινίσουμε τον χώρο μας, δίνοντας ιδι-
αίτερη έμφαση στο τμήμα του παραφαρμάκου. Δημι-
ουργήσαμε έναν σύγχρονο χώρο με πλήρη γκάμα 
καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, παιδικών 
ειδών, οδοντιατρικών προϊόντων, ειδών καθημερινής 

Φαρμακείο 
Ευαγγελία Σιαμπή, 
Διασταύρωση 
Λιμάνι-Αυλάκι, 
Πόρτο Ράφτη, 
τηλ.: 22990 73631.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

H Ευαγγελία Σιαμπή με φαρμακείο στο 
Πόρτο Ράφτη δίνει συμβουλές για νέους 
φαρμακοποιούς.

«Εχθρός του καλού το καλύτερο»

Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ξεκινά 
τώρα να εξασκεί το επάγγελμα του φαρμακο-
ποιού;
Θα τον συμβούλευα να οπλιστεί με όρεξη για σκληρή 
δουλειά, συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση πάνω 
στα φαρμακευτικά θέματα, και να δρα πάντα με επί-
κεντρο τον ασθενή-πελάτη του. Να μην επαναπαύ-
εται και να προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσει και να 
εκσυγχρονίζει την επιχείρησή του, γιατί εχθρός του 
καλού είναι πάντα το καλύτερο.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέ-
πει να διαθέτει ένας φαρμακοποιός;
Θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση της διττής φύσης 
του φαρμακείου και να μπορεί να αντεπεξέρχεται 
τόσο ως σύμβουλος υγείας μέσω της επιστημο-
νικής του γνώσης, δείχνοντας υπομονή και ουσι-
αστικό ενδιαφέρον για τη φαρμακευτική φροντίδα 

υγιεινής κ.λπ., που αποτελεί πόλο έλξης νέων κατα-
ναλωτών, αλλά και κίνητρο για πρόσθετες αγορές 
από τους πιστούς πελάτες. Η κατηγορία του παρα-
φαρμάκου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του 
κύκλου εργασιών του φαρμακείου μας και είναι μια 
κατηγορία την οποία θέλουμε να εξελίξουμε ακόμη 
περισσότερο με συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσω-
πικού μας και ισχυρές συνεργασίες με σημαντικές 
εταιρείες του χώρου – φυσικά με τη βοήθεια των 
συνεργατών-συμβούλων μας από τη Ρharma ΡLUS.  

«Η +plus card 
αποτελεί ένα 
πρωτοπόρο 
και σημαντικό 
εργαλείο για το 
φαρμακείο μας». 

Τι αντίκτυπο έχει η +plus card στους πελάτες σας;
Η +plus card είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργα-
λεία marketing του φαρμακείου μας. Αποτελεί ένα 
ισχυρό κίνητρο για τις επισκέψεις των πελατών, 
καθώς αυτοί αναγνωρίζουν τη χειροπιαστή επιβρά-
βευσή τους, εξαργυρώνοντας τους πόντους-bonus 
που συγκεντρώνουν με τις αγορές παραφαρμακευ-
τικών ειδών.

Πόσο σημαντικό είναι το σωστό marketing για 
την ανάπτυξη ενός φαρμακείου;
Είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη 
ενός φαρμακείου, όπως και για κάθε άλλη επιχεί-
ρηση. Εργαλεία όπως η +plus card, το περιοδικό 
«Pharma Plus Link», οι στοχευμένες προωθητι-
κές ενέργειες και η ενημέρωση του πελατολογίου 
μέσω sms και μηνιαίων εντύπων βοηθούν σημα-
ντικά στη διατήρηση, αλλά και την ανάπτυξη του 
πελατολογίου μας.

Υπάρχει κάποιο best seller τα Χριστούγεννα;
Κατά την εορταστική περίοδο παρατηρούμε θεα-
ματική αύξηση στις πωλήσεις προϊόντων μακιγιάζ 
και περιποίησης προσώπου. Αρώματα, έτοιμα 
πακέτα δώρων, προϊόντα περιποίησης σώματος, 
μάσκες ομορφιάς, προϊόντα παιδικής και βρεφι-
κής περιποίησης, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες 
και πολλά άλλα! Όλα αποτελούν υπέροχες προ-
τάσεις δώρων για όλη την οικογένεια και για όλα 
τα budget!
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LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ξύλινες πόρτες, πετρόχτιστες βρύσες, θαυμαστoύς 
χώρους τέχνης και πολιτισμού, πλήθος δραστηριο-
τήτων – αλλά και μία από τις πιο όμορφες πλατείες 
της Ηπείρου. Ανηφορίζοντας από την πλατεία, θα 
συναντήσετε την Αγία Παρασκευή, με το περίτεχνο 
ξυλόγλυπτο τέμπλο και τα ανεκτίμητης αξίας ιερά 
κειμήλια. Στα παγκάκια γύρω από το προαύλιο με 
τα πλατάνια, γέροντες με παραδοσιακές φορεσιές 
και ξύλινες γκλίτσες κουβεντιάζουν στα βλάχικα. 

Λίγα μέτρα πιο πάνω, το αρχοντικό του Μιχαήλ 
Τοσίτσα, που στεγάζει το Μουσείο Λαϊκής Ηπει-
ρωτικής Τέχνης, με όλη τη λαογραφική ιστορία 
του Μετσόβου του 18ου αιώνα, είναι ένα από τα 
ομορφότερα και αξιοσημείωτα οικήματα της Ηπεί-
ρου, ενώ η κοντινή Πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέ-
ρωφ φιλοξενεί σημαντικά έργα Ελλήνων ζωγρά-
φων, χαρακτών και γλυπτών του 19ου και του 20ού 
αιώνα. Για μια μικρή ανάπαυλα μπορείτε να επιλέξετε 
τον λόφο αναψυχής, ενώ ο Αβερώφειος Κήπος, μια 
πράσινη όαση 10 στρεμμάτων με όλα τα ενδημικά 
δέντρα της Πίνδου, χαρίζει όμορφη θέα και ανά-
σες βουνίσιου αέρα από το παγκάκι πίσω από το 
εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.

Το αρχοντικό 
του Μιχαήλ 
Τοσίτσα είναι 
ένα από τα 
ομορφότερα 
οικήματα 
της Ηπείρου.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Διατηρεί πεισματικά αναλλοίωτο 
τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

Εκτέλεση
Βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη και 
κάνουμε στο κέντρο μια λακκούβα. Προ-
σθέτουμε το ελαιόλαδο. Αρχίζουμε να 
ρίχνουμε 180-200 ml κρύο νερό, ζυμώ-
νοντας μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και να 
μην κολλά στα χέρια. Τυλίγουμε τη ζύμη με 
διαφανή μεμβράνη και την αφήνουμε στο 
ψυγείο για 30-40 λεπτά. Μετά τη χωρί-
ζουμε σε 10 κομμάτια, τα οποία ανοί-
γουμε. Βάζουμε το πρώτο φύλλο σε ένα 
τετράγωνο σκεύος. Αλείφουμε με λάδι και 
απλώνουμε μια δόση τυριού. Επαναλαμ-
βάνουμε για όλα τα φύλλα. Διπλώνουμε 
την πίτα που φτιάξαμε στα τέσσερα και την 
αναποδογυρίζουμε σε ένα ταψί αλειμμένο 
με λάδι. Την απλώνουμε στο μέγεθος του 
ταψιού, πιέζοντας με τα δάχτυλα. Φροντί-
ζουμε ώστε η πίτα να είναι λεπτή, ενώ ο 
αέρας που εισέρχεται στο φύλλο την κάνει 
τραγανή. (Μπορούμε να την αλείψουμε 
με 4 κρόκους αυγών.) Ψήνουμε σε προ-
θερμασμένο φούρνο στους 200°C χωρίς 
αέρα, για περίπου 50-60 λεπτά, μέχρι να 
ροδίσει. 

Μέτσοβο

Ακολουθώντας τα λιθόχτιστα καλντερίμια προς 
τον κάτω μαχαλά, τον πρώτο οικιστικό πυρήνα του 
1008, θα συναντήσετε δύο σημαντικά μοναστήρια 
κοντά στις όχθες του Μετσοβίτη ποταμού: τη Μονή 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με τον διατηρητέο 
νερόμυλο Γκίνα, και τη Μονή του Αγίου Νικολάου 
με τοιχογραφίες του 17ου αιώνα.

Η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για hiking στα 
μονοπάτια του εθνικού δρυμού Βάλια Κάλντα και προς 
το ορειβατικό καταφύγιο του Μαυροβουνίου, και για 
καγιάκ, ράφτινγκ και σκι στα κέντρα Καρακόλι, Πολι-
τσιές και Ανήλιο, που ολοκληρώθηκε το 2012. Μονα-
δική εμπειρία αποτελεί ο γύρος της τεχνητής λίμνης 
των πηγών του Αώου ποταμού, με τα ελατοσκέπα-
στα νησάκια και τα φιόρδ, ιδανικά το ηλιοβασίλεμα. 

Στις ταβέρνες του Μετσόβου, οι σούβλες γυρίζουν 
από νωρίς και στήνονται επικά φαγοπότια με κοντο-
σούβλι στη λαδόκολλα, κοκορέτσι, χωριάτικα λου-
κάνικα, αρνί με κουνουπίδι, κεφτέδες με πράσα και, 
φυσικά, πίτες. Πριν φύγετε, αγοράστε από την πλα-
τεία τυριά μετσοβόνε και μετσοβέλα, και μην παρα-
λείψετε να περάσετε από το Πρότυπο Τυροκομείο 
Ίδρύματος Τοσίτσα και το οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ.

Χτισμένο αμφιθεατρικά σε μια αγκαλιά από δάσος, 
κάτω από τον «αυχένα» της Κατάρας, του σκλη-
ροτράχηλου πέτρινου όγκου της Πίνδου, στο ανα-
τολικότερο άκρο του νομού Ίωαννίνων, το φημι-
σμένο βλαχοχώρι, γενέτειρα σπουδαίων εθνικών 
ευεργετών, αποτελεί υπόδειγμα ορεινού οικισμού, 
ένα γκρίζο βασίλειο της πέτρας, στολισμένο με τις 
κόκκινες κεραμοσκεπές, ιδανικά μισοκρυμμένο στην 
ομίχλη ή τυλιγμένο σε λευκό μανδύα χιονιού. Εδώ θα 
δείτε διώροφα αρχοντόσπιτα με χαγιάτια και βαριές 

Κασάτα

ΥΛΙΚΑ

Για τη ζύμη
500 γρ. αλεύρι για πίτες, κοσκινισμένο
2 κ.σ. λάδι
1 κ.γ. αλάτι

Για τη γέμιση
400 γρ. φέτα θρυμματισμένη2/3 φλιτζανιού λάδι για  το άλειμμα των φύλλων

Στο Μέτσοβο 
η κασάτα έχει και 

τον ρόλο βασιλόπιτας 
την Πρωτοχρονιά.
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Διαχρονικό, πολύτιμο, ωφέλιμο, μοναδικό, το 
μουρουνέλαιο έχει ταυτιστεί με τη δυσάρεστη γεύση 
και οσμή του. Αυτό όμως ανήκει στο παρελθόν, καθώς 
η Power Health αξιοποιεί και προσφέρει όλα τα 
οφέλη του μουρουνέλαιου, χωρίς τα χαρακτηριστικά 
που ίσως θα μας απέτρεπαν να το εντάξουμε στην 
καθημερινότητά μας. Το Mourinol αποτελεί το πρώτο 
και μοναδικό μουρουνέλαιο που έχει παραχθεί με την 
καινοτόμα τεχνολογία της γαλακτωματοποίησης, χάρη 
στην οποία προσφέρει μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα 
και έχει υψηλή απορρόφηση, χωρίς να έχει οσμή και 
γεύση ιχθυελαίου. Υψηλής ποιότητας και καθαρότητας, 
είναι απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα και τοξίνες, 
έχει υψηλή συγκέντρωση σε Ω-3 ΕPΑ και DHA, και 
περιέχει βιταμίνη D3.

> ORAL-B GENIUS X 20000N 
ΑΠΟ ΤΗΝ PROCTER & GAMBLE

Έξυπνη ηλεκτρική 
οδοντόβουρτσα

Το συκώτι είναι από τα 
πιο ευαίσθητα όργανά 
μας και πολλές φορές 
το επιβαρύνουμε με την 
υπερβολική χρήση αλκοόλ, 
φαρμάκων ή λιπαρών 
τροφών. Το LIVER CARE 
της Health Aid είναι ειδική 
σύνθεση από γαϊδουράγκαθο, 
κουρκουμά, αγκινάρα, 
ινοσιτόλη και χολίνη, που 
συμβάλλει στον φυσιολογικό 
μεταβολισμό των λιπιδίων 
και τη διατήρηση της υγιούς 
λειτουργίας του συκωτιού.

Κατά τη διάρκεια του κρύου και σκοτεινού 
χειμώνα η βιταμίνη D αποτελεί το πλέον 
απαραίτητο συμπλήρωμα. Πρόσφατες μελέτες 
έχουν δείξει ότι οι επιδράσεις της περιλαμβάνουν 
την αποτοξίνωση από τα ξενοβιοτικά, τη μείωση 
του οξειδωτικού στρες, νευροπροστατευτικές 
λειτουργίες, καθώς και την αντιμικροβιακή, 
ανοσορυθμιστική και αντιφλεγμονώδη 
δράση. Η Φόρμουλα Βιταμίνης D3 από την 
Doctor’s Formulas συνδυάζει την καλύτερη 
φαρμακοτεχνική μορφή (μαλακές κάψουλες) με 
την ιδανική δοσολογία για καθημερινή χρήση 
(2.000 μονάδες).

LINKED WHAT’S NEW

Μοναδικός συνδυασμός για όσους θέλουν 
να ενισχύσουν τον οργανισμό τους, έχουν 
την τάση να αρρωσταίνουν εύκολα ή 
εκτίθενται σε περιβάλλον επιβαρυμένο 
από μικρόβια και ιούς. Η ενισχυμένη 
δράση του Wintervits οφείλεται στα 
φυτικά συστατικά του: μανιτάρι Μαϊτάκε 
(μοναδικές τονωτικές ιδιότητες για τον 
οργανισμό), βιταμίνη C (αντιοξειδωτική 
δράση κατά των ελεύθερων ριζών), 
ψευδάργυρο (προστασία από το 
κοινό κρυολόγημα), αστράγαλο 
(ανοσοπροστατευτικές ιδιότητες), 
πρόπολη (πλούσια σε βιοφλαβονοειδή), 
ρουτίνη και κουερσετίνη (προστασία του 
ρινικού βλεννογόνου).

> WINTERVITS ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Η βιταμίνη του χειμώνα
Συμπλήρωμα διατροφής, σε αναβράζοντα δισκία, για την άμεση 
ανακούφιση των συμπτωμάτων που συνδέονται με τη γρίπη 
(υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του 
αναπνευστικού, πόνοι στις αρθρώσεις, 
υψηλός πυρετός). Περιέχει 100% 
αποκηρωμένη και καθαρισμένη 
πρόπολη E.P.I.D., πατενταρισμένη εδώ 
και 40 χρόνια από τη Specchiasol, 
φυσική βιταμίνη C από εκχύλισμα 
αγριοτριανταφυλλιάς, αρπαγόφυτο 
με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, 
Ν-ακετυλοκυστεΐνη για την απόχρεμψη 
των βλεννών και παλμιτοϋλαιθανολαμίδη 
(PEA), μια φυσική ουσία που παράγεται 
στον οργανισμό μας, με ισχυρή 
αντιφλεγμονώδη και αναλγητκή δράση. 

> INFLUEPID PLUS ΑΠΟ ΤΗ SPECCHIASOL

Για τη γρίπη

> SENSIAL EAU MICELLAIRE DEMAQUILLANTE 3 EN 1 
ΑΠΟ ΤΗΝ CASTALIA

Καθαρισμός – Τόνωση –  
Ενυδάτωση (3 σε 1)

Νερό καθαρισμού και τόνωσης, 
εμπλουτισμένο με ενυδατικούς 
παράγοντες, για την απαλή 
αφαίρεση μακιγιάζ και ρύπων 
από το πρόσωπο, τα μάτια 
και τα χείλη, πρωί και βράδυ. 
Είναι ιδανικό ακόμη και για 
ευαίσθητες, μη ανεκτικές 
επιδερμίδες, οι οποίες εκτίθενται 
καθημερινά σε παράγοντες που 
προκαλούν ερεθισμό (κρύο, 
ζέστη, ρύπανση, ακατάλληλα 
καλλυντικά, ορμονικές 
μεταβολές, κούραση, στρες 
και κακή διατροφή). Περιέχει 
ενεργά συστατικά που αφαιρούν 
ακόμη και το αδιάβροχο 
μακιγιάζ, χαρίζοντας αίσθηση 
φρεσκάδας και τόνωσης, ενώ 
παράλληλα είναι ενισχυμένο με 
έναν προστατευτικό παράγοντα 
που εμποδίζει την απομάκρυνση 
των φυσικών λιπιδίων της 
επιδερμίδας. Με εκχύλισμα 
snow mushroom, δημιουργεί 
ένα ανεπαίσθητο λεπτό φιλμ, 
διατηρώντας την επιδερμίδα 
απαλή και προστατευμένη. Δεν 
απαιτεί πλύσιμο με νερό μετά 
την εφαρμογή.

> LIVERCARE ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Επειδή όλα περνάνε από το συκώτι

> BITAMINH D-3 ΑΠΟ ΤΗΝ DOCTOR’S FORMULAS

Απαραίτητη τον χειμώνα

> MOURINOL ΑΠΟ ΤΗΝ POWER HEALTH

Τα οφέλη του μουρουνέλαιου 
σε γευστική άοσμη μορφή!

Συμπλήρωμα διατροφής με N-ακετυλοκυστεΐνη, 
κόκκινη παπαρούνα, σισύμβριο, αλθαία και 
ξηρό εκχύλισμα φύλλων κισσού, συστατικά 
ωφέλιμα για την καλή λειτουργία του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος. Το σισύμβριο, με την 
καταπραϋντική και μαλακτική δράση του, ενισχύει 
τη λειτουργία της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας 
και τον τόνο της φωνής. Η αλθαία προστατεύει 
από ερεθισμούς των βλεννογόνων, ενώ το 
ξηρό εκχύλισμα φύλλων κισσού έχει σημαντική 
βλεννολυτική δράση, με αποτέλεσμα να βοηθά 
στη ρευστότητα των βρογχικών εκκρίσεων. 
Ιδανικό για ξηρό και παραγωγικό βήχα.

> ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ POWER HEALTH

Οι αγαπημένες μας βιταμίνες 
100% ανανεωμένες

Οι αναβράζουσες βιταμίνες της Power Health έρχονται με νέα, μοντέρνα 
εμφάνιση και όλα τα συν (ποιότητα, γεύση, 1 + 1 δώρο), αλλά και 
όλα τα μείον (χωρίς ζάχαρη, γλουτένη, λακτόζη, συντηρητικά, τεχνητά 
χρώματα), που τις έχουν φέρει στην πρώτη θέση της προτίμησής σας. 
Και μην ξεχνάτε ότι είναι οι μόνες με 100% φυσικά γλυκαντικά από το 
φυτό στέβια. Σε τρεις τύπους:
• Echinacea extra, αναβράζοντα δισκία με απολαυστική γεύση λεμόνι, 

εχινάτσεα, βιταμίνη C και ψευδάργυρο, για την πρόληψη των 
χειμωνιάτικων συμπτωμάτων.

• Vitamin C 1000 mg σε πλούσια γεύση πορτοκάλι ή τη νέα 
πρωτοποριακή γεύση μήλο, με όλα τα οφέλη της πιο κλασικής και 
αγαπημένης βιταμίνης «όλων των εποχών».

• Πολυβιταμίνη Μulti + Multi με φρουτένια γεύση ροδάκινο, όλες τις 
βιταμίνες, τα απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία για καθημερινή 
φροντίδα, άμυνα και ενέργεια.

Η οδοντόβουρτσα Oral-B Genius 
X 20000N είναι εξοπλισμένη 
με αισθητήρες κίνησης 
και ενισχυμένη με τεχνητή 
νοημοσύνη, για να αναγνωρίζει 
τον τρόπο του βουρτσίσματός 
σας και να σας καθοδηγεί 
για πλήρη καθαρισμό και πιο 
υγιή ούλα. Ο συνδυασμός 
της νέας επαναστατικής 
τεχνολογίας προστασίας ούλων, 
του 360 Smart Ring και του 
ελέγχου πίεσης σάς ειδοποιεί, 
μειώνει την ταχύτητα, όταν 
βουρτσίζετε πολύ έντονα, 
και σας ενημερώνει για τα 
σημεία που έχετε βουρτσίσει 
πολύ, για να υιοθετήσετε πιο 
ήπιες συνήθειες. Διατίθεται με 
μπαταρία λιθίου, που διαρκεί 
πάνω από 2 εβδομάδες με 1 
πλήρη φόρτιση. Διαθέσιμη σε 2 
χρώματα: μαύρο και rose gold.

> EXPETTORAL SEDI-TUSS 170ML  
ΑΠΟ ΤΗ SPECCHIASOL

Σιρόπι με κισσό και 
Ν-ακετυλοκυστεΐνη
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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 / 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 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΝ. 
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 • ΓΕΡΑΚΑΣ ΝΕΟ  ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 131 (ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 6614138 • 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 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 • ΑΡΚΑΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΝΕΟ  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η. ΗΡΑΚΛΗ, ΤΗΛ.: 27950 31400 • ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400 • 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 • ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΟΛΙΔΗ Π. 34 & ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΗΛ.: 23130 
57057 • Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΛΑΜΗΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε., ΠΑΠΑΦΗ 142, ΤΗΛ.: 2310 910684 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΤΗΛ.: 2310 231822 / ΚΟΥΚΟΥΡΗ Θ. ΕΛΕΝΗ, 
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 89, ΤΗΛ.: 2310 829919 / ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.:2310 288495 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΛΦΩΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΖΩΪΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΤΗΛ.: 2310 919424 • ΣΙΝΔΟΣ 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 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, ΒΥΡΩΝΟΣ 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 ΖΑΒΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
& ΣΙΑ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΤΗΛ.: 23820 24904 / ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΤΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΤΗΛ.: 23820 81100 • ΠΙΕΡΙΑ: KΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. Ο.Ε. Σ/Φ, 
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 26738 • ΣΥΡΟΣ: ΔΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 • 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.






