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Βρισκόμαστε στο κατώφλι της πιο ευωδιαστής εποχής του χρόνου. Όμως η φετινή άνοιξη είναι –έως τώρα– 
πολύ διαφορετική από όσες έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, καθώς διανύουμε την περίοδο της έξαρσης του 
κορωνοϊού SARS-CoV-2, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Αυτή η πανδημία έχει οδηγήσει την 
ανθρωπότητα να ζει έναν ιδιότυπο νέο «χειμώνα», με εκατομμύρια πολιτών να έχουν απομονωθεί στα σπίτια 
τους και να αποφεύγουν τις συναναστροφές, με στόχο να εκμηδενιστεί η πιθανότητα μετάδοσης του ιού. 

Όμως ο ιός δεν μπορεί να ματαιώσει την άνοιξη. Η άνοιξη είναι συνώνυμη της ανθοφορίας, της νεότητας, 
της αναζωογόνησης, και είμαστε σίγουροι ότι, όταν η απομόνωση αυτή λήξει, θα είμαστε όλοι καλά, να 
την χαρούμε, όπως κάθε χρόνο. 

Στο νέο τεύχος του «Pharma PLUS Link», του αγαπημένου σας Δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS, το 
βασικό άρθρο της ενότητας για την Υγεία ασχολείται με την αποτοξίνωση του οργανισμού, που συνήθως 
όλοι κάνουμε αυτή την εποχή, είτε λόγω της Σαρακοστής είτε ενόψει του ερχομού του καλοκαιριού. Το 
άρθρο επιμελήθηκε η φαρμακοποιός μας Μαρία Παπαφίλη, η οποία διατηρεί ένα πανέμορφο, πρόσφατα 
ανακαινισμένο φαρμακείο στην Κόρινθο. Στο άρθρο της θα βρείτε σημαντικές συμβουλές διατροφής, αλλά 
και άσκησης, ιδιαίτερα χρήσιμες για την εποχή του εγκλεισμού μας.

Άνοιξη και αλλεργίες συνήθως οδεύουν χέρι-χέρι. Στο σχετικό θέμα θα διαβάσετε πολύ σημαντικές πλη-
ροφορίες τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπισή τους. Στη συνέχεια, θα βρείτε ενδιαφέρο-
ντα άρθρα σχετικά με τις κρίσεις ημικρανίας, που απασχολούν χιλιάδες κόσμο καθημερινά, το κλάμα, που 
αποτελεί έναν φυσικό τρόπο να απελευθερώνουμε τοξίνες, αλλά και «τοξικά» συναισθήματα, και την ατο-
πική δερματίτιδα, που αφορά μεγάλο αριθμό παιδιών και αποτελεί δερματοπάθεια αλλεργικής αιτιολογίας. 

Στην ενότητα της Ομορφιάς στο κύριο άρθρο θα διαβάσετε τα πάντα για το αδυνάτισμα, μια πρόκληση 
τώρα που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και σε συνεχή επαφή με το ψυγείο μας. Στα επόμενα άρθρα 
δίνονται απαντήσεις σε όλες τις σημαντικές ερωτήσεις που αφορούν τις κρέμες περιποίησης προσώπου, 
καθώς και συμβουλές για τη σωστή περιποίηση στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής, ώστε να έχουμε 
πιο υγιή μαλλιά. Επίσης, ενημερωθείτε πώς μπορείτε να διατηρήσετε τη νεανική όψη της περιοχής του 
λαιμού και του ντεκολτέ.

Από το τεύχος μας δεν λείπει το απαραίτητο δισέλιδο με τις τελευταίες τάσεις του μακιγιάζ και των χτενι-
σμάτων γι’ αυτή την εποχή. Ακόμα και κλεισμένοι στο σπίτι, δίνοντας προσοχή στην καθημερινή μας εμφά-
νιση, συμβάλλουμε στη διατήρηση της καλής ψυχολογίας και διάθεσης για δημιουργικές και όμορφες στιγ-
μές. Όσοι, δε, κάνουν τηλεργασία αυτή την περίοδο να μην αμελούν την εικόνα τους μπροστά στην ανοικτή 
κάμερα του υπολογιστή τους! Στα νέα της Pharma PLUS, ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα με ερωτήσεις και απα-
ντήσεις που αφορούν τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, με απόλυτο σεβασμό στις πηγές που χρησιμοποιήσαμε 
και την αναμετάδοση της πληροφορίας. Στις πρωτόγνωρες συνθήκες, που καλούμαστε να βιώσουμε, είναι 
σημαντικό να παραμείνουμε ψύχραιμοι και σωστά πληροφορημένοι. 

Στις επόμενες σελίδες περιηγηθείτε, έστω και νοερά, στην όμορφη και ιστορική πόλη της Ναυπάκτου. Όταν 
τελειώσει αυτή η περιπέτεια, μπορεί να είναι ένας επόμενος προορισμός για εσάς.

Όπως παραδοσιακά συμβαίνει την περίοδο αυτή, έχουμε προετοιμάσει τη μεγάλη εποχιακή ενέργεια που 
αφορά την αντηλιακή προστασία και το αδυνάτισμα. Η ενέργεια αυτή θα ξεκινήσει μετά την άρση των περι-
οριστικών μέτρων, λόγω του κορωνοϊού, και θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε τα καλύτερα προϊόντα της 
αγοράς σε εξαιρετικές τιμές, εξαργυρώνοντας κουπόνια και δωροεπιταγές από το αγαπημένο σας φαρ-
μακείο Pharma PLUS. 

Καλωσορίζουμε στο Δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS τρία νέα φαρμακεία, το ένα στην κεντρική πλατεία 
του Αιγάλεω, το άλλο στο Πόρτο Ράφτη και το τρίτο στον Γέρακα, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, εντός της 
εμπορικής στοάς του Hypermarket Σκλαβενίτη. Είναι ήδη έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν, προσφέροντάς σας 
όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν και ξεχωρίζουν τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS.

Τέλος, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι φαρμακοποιοί μας και όλο το ανθρώπινο δυναμικό στο Δίκτυο 
φαρμακείων Pharma PLUS είμαστε εδώ για εσάς, προσπαθώντας για την ίδια πάντα ποιότητα υπηρεσιών. 
Εμείς φροντίζουμε και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια καθημερινά, για να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες σας, τόσο με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια προϊόντων, όσο και με την αυστηρή τήρηση των 
κανόνων προστασίας, για την ασφάλεια όλων μας.

Όλοι εμείς στη Pharma PLUS ευχόμαστε σε εσάς και τις οικογένειές σας να είστε καλά και, όταν τελειώσει 
η περιπέτειά μας, να είμαστε ξανά όλοι μαζί! 

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

36

46

 υγεία
06
Τα Συν της Διατροφής
Αποτοξίνωση για γερό οργανισμό.

10 
Αλλεργίες
Ο εποχικός επισκέπτης.

14 
Hμικρανία
Πονοκέφαλος με χαρακτήρα.

16 
Κλάμα, το ευεγερτικό
Αποβάλλει τοξίνες και τοξικά 
συναισθήματα. 

18 
Παιδική ατοπική δερματίτιδα
Γονείς, μάθετε να τη διαχειρίζεστε.

22 Absolute Beginners
Οδηγίες για πρωτάρηδες στη γυμναστική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ομορφιά
26
Αδυνάτισμα ξανά!
Τόσο για λόγους υγείας, όσο και 
αισθητικής.

30 
Q&A Περιποίηση προσώπου
Απαντήσεις σε εύλογες απορίες.

34
Yγιή μαλλιά
Αποτοξίνωση του τριχωτού.

36 
Ο μαρτυριάρης λαιμός
Πώς να μην αποκαλύπτει την ηλικία μας.

38 
Beauty Report
Οι νέες τάσεις σε μαλλιά και μακιγιάζ για 
την Άνοιξη 2020.

40 
Shopping List
Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

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

www.pharmapluspharmacies.gr       

 pharmapluspharmacies.gr

 pharma_plus_pharmacies 

H Pharma PLUS καινοτομεί και δημιουργεί την αποκλειστική εφαρμογή για κινητά και tablets,  

με τη χρήση της οποίας ενημερώνεστε έγκαιρα και άμεσα για όλα τα νέα προϊόντα φαρμακείου, 

τις ειδικές εκπτώσεις, για τους πόντους που έχετε συλλέξει στην  σας*, αλλά και απο-

λαμβάνετε μια ευρεία ποικιλία «έξυπνων» λειτουργιών, όπως:

    Αποκλειστικές προσφορές του Δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS

    Χάρτης και λίστα με τα πλησιέστερα φαρμακεία του Δικτύου  

ανάλογα με την τοποθεσία σας

    Διαδραστική εφαρμογή ημερολογίου του έμμηνου κύκλου 

    Υπενθύμιση φαρμάκων, για να μην ξεχάσετε ποτέ τη λήψη τους

   Νέα και ειδήσεις για υγεία, ομορφιά κι ευεξία

Google ή Apple Store: 

 app

Συνδεθείτε  
με τη νέα 

 app 
και appoλαύστε  

μοναδικά προνόμια!

*Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε κάτοχος της κάρτας προνομίων της Pharma PLUS  

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

 linked
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Έχετε σκεφτεί ποτέ σε πόσες τοξίνες εκθέτουμε τον 
οργανισμό μας; Σε καθημερινή βάση, καταναλώ-
νουμε ζάχαρη, κορεσμένους υδατάνθρακες και προ-
μαγειρεμένο φαγητό. Προσθέστε σε αυτά τα φυτο-
φάρμακα, τα βαρέα μέταλλα, τα παράσιτα, τους ιούς 
και τα βακτήρια με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. 
Συνδυάστε τα με το άγχος της καθημερινότητας, και 
το αποτέλεσμα είναι ένας εύθραυστος, σωματικά και 
ψυχικά, οργανισμός με θέματα υγείας. 

Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει φυσικoύς 
μηχανισμούς άμυνας, τόσο απέναντι στις εξωγε-
νείς τοξίνες όσο και απέναντι στις ενδογενείς, που 
παράγονται είτε ως υποπροϊόντα του μεταβολισμού 
είτε λόγω του στρες. Όσο όμως και αν προσπαθεί 
ο ίδιος να αποτοξινωθεί, τα αποτελέσματα θα 
είναι πολύ καλύτερα αν τον βοηθήσουμε 
και εμείς.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
μας χαρακτηρίζει γενικά μια 

τάση για υπερκατανάλωση 
φαγητού και ποτού, ειδικά κατά 
την περίοδο των γιορτών, αμε-
λούμε συχνά την τακτική άσκηση, ενώ 
η πτώση του ανοσοποιητικού μας συστή-
ματος μας κάνει ευάλωτους σε ιώσεις και κρυολο-
γήματα, βγάζοντάς μας ακόμη περισσότερο εκτός 
προγράμματος. Φαίνεται λοιπόν ότι, καθώς οι ημέ-
ρες μεγαλώνουν και ο καιρός ζεσταίνει, το σώμα 
μας αναζητεί μια εσωτερική ανανέωση, έναν τρόπο 

6

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Το κλάμα 

κάνει καλό.

ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ
Πονοκέφαλος 
με χαρακτήρα.

Ο τρόπος να αποτοξινώσουμε τον 
οργανισμό μας είναι πολύ απλός, αρκεί να 
εντάξουμε στην καθημερινότητά μας μερικές 
καλές συνήθειες. Και ο κατάλληλος χρόνος 
είναι τώρα, που αρχίζει η άνοιξη.

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

ΠΑΙΔΙ
Ατοπική 

Δερματίτιδα.

FITNESS
Οδηγίες για 
αρχάριους.

Αποτοξίνωση 
τώρα

να ξυπνήσει από τον χειμέριο ύπνο του και να κινη-
τοποιηθεί εκ νέου.

Για να μπούμε λοιπόν στην άνοιξη με βελτιωμένη 
διάθεση και νιώθοντας σωματικά πιο ανάλαφροι και 
ανανεωμένοι, ας ακολουθήσουμε μερικές απλές συμ-
βουλές. Και, παρόλο που ο στόχος της αποτοξίνω-
σης δεν είναι το αδυνάτισμα, μπορεί ωστόσο να μας 
βοηθήσει παράλληλα να χάσουμε και κάποια κιλά ή 
να απαλλαχθούμε από το ενοχλητικό πρήξιμο. Τι λέτε, 
αξίζει μια προσπάθεια; 

Η διατροφή 
• Περιορίστε το σιτάρι και τα παράγωγά του, τη γλου-

τένη, τη σόγια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα επε-
ξεργασμένα τρόφιμα και τα τηγανητά. 

• Αποφύγετε τη ζάχαρη, την ασπαρ-
τάμη, τα μεταλλαγμένα λιπαρά και 

τα υδρογονωμένα έλαια. 
• Μην καταναλώνετε υπερ-

βολικές ποσότητες καφεΐνης 
και αλκοόλ, που αυξάνουν το 

αίσθημα της πείνας κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας και ρίχνουν τον μετα-

βολισμό, συσσωρεύοντας λίπος στην κοιλι-
ακή χώρα. Καταναλώστε στη θέση τους ροφήματα 
βοτάνων, που δεν περιέχουν καφεΐνη. 

• Καταναλώστε υγιεινά λίπη, όπως καρύδα, αβοκάντο, 
Ω-3, ελαιόλαδο ή ξηρούς καρπούς και σπόρους. 

• Πείτε «ναι» στην πρωτεΐνη, η οποία –ιδιαίτερα στο 

ΑΨΟΥ!
Εποχικές 
αλλεργίες.

14

16

ΥΓΕΙΑ

Η ΑΠΟΨΗ  
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:
Γράφει η 
φαρμακοποιός 
Μαρία Παπαφίλη 
από το φαρμακείο 
του δικτύου 
Pharma PLUS 
στην Κόρινθο.

10

18

20
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πρωινό– είναι το κλειδί για τη σωστή ρύθμιση του 
σακχάρου και της ινσουλίνης. Ξεκινήστε την ημέρα 
σας με βραστά αυγά, γαλακτοκομικά και ξηρούς 
καρπούς. Θα νιώθετε χορτάτοι για περισσότερη 
ώρα. 

• Καταναλώστε, έστω, ένα πράσινο λαχανικό σε κάθε 
γεύμα. Τα πράσινα λαχανικά είναι πλούσια σε βιτα-
μίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, ενώ αποτελούν 
καλή πηγή φυτικών ινών. Μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην απώλεια βάρους, καθώς βοηθούν 
στον έλεγχο της πείνας, προσφέροντας αίσθημα 
κορεσμού. Και, αν δεν μπορείτε να τα εντάξετε σε 
κάθε σας γεύμα, ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα 
πράσινο smoothie.

• Πίνετε άφθονο νερό. Ακόμα και 2 ποτήρια νερό 
περισσότερα την ημέρα μπορούν να κάνουν τη δια-
φορά. Ο οργανισμός μας άλλωστε χρειάζεται να 
είναι επαρκώς ενυδατωμένος, για να νιώθει ευε-
ξία και ζωντάνια. 

Tip! Ο χυμός από βιολογικό cranberry κάνει θαύματα 
στην αποτοξίνωση των νεφρών, όπως και ο μηλίτης. 
Εναλλακτικά, λίγο χλιαρό νερό με λεμόνι κάθε πρωί 
είναι ένα πραγματικό δώρο για την καλή λειτουργία 
των νεφρών.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, αλλά και δύσκολη. 
Τις πρώτες ημέρες μπορεί η στέρηση μερικών από τις 
συνηθισμένες σας τροφές να σας προκαλέσει πονοκε-
φάλους, μυϊκούς πόνους και κόπωση, καθώς το σώμα 
αποβάλλει τις περιττές τοξίνες. Μην το βάλετε κάτω.  
Γρήγορα θα δείτε πραγματικά μεγάλες διαφορές στα 
επίπεδα ενέργειας και ευεξίας σας. 

Να θυμάστε ότι σκοπός της διαδικασίας της απο-
τοξίνωσης είναι ο καθαρισμός του οργανισμού μας, 
η τόνωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και η 
αύξηση της ανθεκτικότητάς μας απέναντι στην κού-
ραση και το άγχος της καθημερινότητας. Όσο πιο 
καθαρό είναι το σώμα μας από τοξίνες, τόσο πιο 
εύκολα ελέγχουμε το βάρος μας. Άλλωστε πολλοί 
γιατροί συνιστούν να εφαρμόζουμε μια δίαιτα απο-
τοξίνωσης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

30 λεπτά άσκηση
Αν ο χειμώνας σας πέρασε με αρκετές ώρες στον 
καναπέ βλέποντας ταινίες, η επιστροφή σε μια πιο 
δραστήρια καθημερινότητα ίσως φανεί δύσκολη. 
Ωστόσο πρέπει να κινηθείτε, για να αποτοξινωθείτε 
και να νιώθετε περισσότερη ενέργεια. Προσπαθήστε 
να εντάξετε στο πρόγραμμά σας έστω μία βόλτα με 
γρήγορο ρυθμό, κατά προτίμηση πριν από το πρω-
ινό σας, για να κινητοποιηθεί ο μεταβολισμός σας, 
πριν ακόμα ξεκινήσετε να καταναλώνετε θερμίδες.

Πηγαίνετε για ύπνο μισή ώρα νωρίτερα
Λίγοι άνθρωποι θεωρούν τον ύπνο σημαντικό στάδιο 
μιας αποτοξινωτικής διαδικασίας. Ωστόσο, η έλλειψη 
ύπνου συνδέεται με την παχυσαρκία και τη δυσκολία 
απώλειας βάρους.

Χαρίστε στο σώμα σας ένα μασάζ
Θα διεγείρει την κυκλοφορία, θα σας τονώσει και 
θα συμβάλει στην αποβολή των τοξινών μέσω της 
λέμφου.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ο χυμός από 
βιολογικό 
cranberry κάνει 
θαύματα στην 
αποτοξίνωση 
των νεφρών.
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Αν στην καρδιά της άνοιξης φτερνίζεστε 
ανεξέλεγκτα, μην αναζητάτε τον ένοχο ιό, 
αλλά το ένοχο αλλεργιογόνο, εξαιτίας του 
οποίου το ανοσοποιητικό σας σύστημα 
εκδηλώνει ποικίλες αντιδράσεις.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΑΜΦΙΛΗ Αλλεργία και σύγχρονο lifestyle
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Αλλεργιολό-
γων, ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους εμφανίζει 
αλλεργικά συμπτώματα. Στη χώρα μας, το ποσοστό 
αυτό ομοίως κυμαίνεται σε 25-30% του πληθυ-
σμού, ενώ 10% των παιδιών υποφέρει από άσθμα. 
Η επέκταση των αλλεργικών νοσημάτων σε όλες τις 
ανεπτυγμένες χώρες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στον σύγχρονο τρόπο ζωής: Οι αλλαγές στη δια-
τροφή, αλλά κυρίως ο αστικός και αποστειρωμένος 
τρόπος ζωής στις μεγαλουπόλεις, όπου τα μικρά 
παιδιά «χτίζουν» το ανοσοποιητικό τους σύστημα 
μακριά από τα μικρόβια του φυσικού περιβάλλοντος, 
οι αυξημένοι ρύποι και η κλιματική αλλαγή φαίνεται 
ότι έχουν τροποποιήσει όχι μόνο την ένταση, αλλά 
και τη διάρκεια της έκθεσής μας στα εισπνεόμενα 
αλλεργιογόνα (δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας 
για να παρατηρήσεις π.χ. την παρατεταμένη ανθο-
φορία ορισμένων φυτών). Έτσι, όλο και περισσό-
τεροι ευαισθητοποιούνται στη γύρη (δέντρα, γρα-
σίδι, ζιζάνια), αλλά και σε ενδοοικιακά αλλεργιογόνα 
(όπως τα ακάρεα), και εμφανίζουν έντονη αλλεργική 
αντίδραση σε αυτά.

Γιατί λοιπόν δεν εμφανίζουν όλοι αλλεργικές αντι-
δράσεις; Για την εμφάνιση της αλλεργίας είναι απα-
ραίτητη η παρουσία τριών προϋποθέσεων: προδιά-
θεση, έκθεση-ευαισθητοποίηση στο αλλεργιογόνο 
και επανέκθεση σε αυτό.

Από τα εξανθήματα και τα φτερνίσματα μέχρι την 
επιπεφυκίτιδα και τις κρίσεις άσθματος, τα αλλερ-
γικά συμπτώματα ποικίλλουν, όπως και τα αίτια που 
τα προκαλούν. Την άνοιξη, ο συνήθης ένοχος είναι 
η γύρη που ερεθίζει την επιδερμίδα ή τα μάτια, ενώ 
προκαλεί αντιδράσεις στο ανώτερο ή και το κατώ-
τερο αναπνευστικό σύστημα, που εκδηλώνονται με 
τη διαταραχή της αναπνοής.

Τα αίτια της αλλεργίας, δηλαδή τα αλλεργιογόνα, 
είναι αβλαβείς ουσίες στις οποίες τα αλλεργικά άτομα 
αντιδρούν παθολογικά, αναπτύσσοντας αντισώματα 
εναντίον τους. Αυτά τα αντισώματα προέρχονται 
από την προϊστορική ακόμα εποχή, όταν ήταν ανα-
γκαία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων παρασί-
των που στη σημερινή εποχή δεν υπάρχουν. Τα 
άτομα με προδιάθεση στην ανάπτυξη αλλεργιών 
ενεργοποιούν τέτοιους «παράλογους» μηχανισμούς.   

Εποχικές αλλεργίες:
Εαρινή α-συμφωνία

ΥΓΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Η κλιματική 
αλλαγή έχει 
τροποποιήσει 
όχι μόνο την 
ένταση, αλλά 
και τη διάρκεια 
της έκθεσής μας 
στα εισπνεόμενα 
αλλεργιογόνα.

Αλλεργία: Οικογενειακή υπόθεση
Τα αλλεργικά νοσήματα είναι συχνότερα σε άτομα 
που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, γι’ αυτό και ο για-
τρός επιμένει στη λήψη του οικογενειακού ιστορικού. 
Χωρίς τη γενετική προδιάθεση, όσο κι αν εκτεθεί 
κάποιος σε αλλεργιογόνα, δεν εκδηλώνει αλλεργία. 
Εκτός από τη γενετική προδιάθεση, χρειάζεται όμως 
και η έκθεση στο αλλεργιογόνο, που βρίσκεται εντός 
ή εκτός σπιτιού. Όσο πιο συχνά το άτομο με προδιά-
θεση εκτίθεται σε αλλεργιογόνα, τόσο αυξάνονται οι 
πιθανότητες να εκδηλώσει αλλεργικές αντιδράσεις, 
καθώς με τη συνεχιζόμενη έκθεση ο οργανισμός 
φτάνει σε κάποιο όριο, μετά από το οποίο εμφανί-
ζεται ήπια ή έντονη συμπτωματολογία.

Αψού!
Το αθώο αλλά βασανιστικό και επίμονο τις ανοι-
ξιάτικες ημέρες φτέρνισμα, που μερικές φορές, 
ειδικά κατά το πρωινό ξύπνημα, μοιάζει να μην έχει 
τελειωμό, είναι το βασικό σύμπτωμα της αλλερ-

γικής ρινίτιδας, δηλαδή της φλεγμονής του ρινι-
κού βλεννογόνου που οφείλεται σε αλλεργία. Από 
το αθώο φτέρνισμα μέχρι την κρίση άσθματος, η 
ένταση των συμπτωμάτων ποικίλλει και εξαρτάται 
από την αντίδραση του οργανισμού, αλλά και από 
τον βαθμό έκθεσής του στο αλλεργιογόνο. Για παρά-
δειγμα, ένας περίπατος στον λουλουδιασμένο κήπο 
κατά τον Απρίλη μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο με 
διαγνωσμένη αλλεργική ρινίτιδα στην πρώτη κρίση 
άσθματος. Εκτός από τα φτερνίσματα, η αλλεργική 
ρινίτιδα εκδηλώνεται και με φαγούρα, καταρροή και 
μπούκωμα, που μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο ή 
–σε περίπτωση επιμόλυνσης– ιγμορίτιδα. Άτομα που 
υποφέρουν ή υπέφεραν κατά την παιδική τους ηλικία 
από ατοπική δερματίτιδα, άσθμα ή τροφική αλλερ-
γία έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν 
αλλεργική ρινίτιδα. Ισχύει όμως και το αντίστροφο: 
η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να είναι ο «πρόλογος» 
άλλων αλλεργικών εκδηλώσεων από το δέρμα ή το 
κατώτερο αναπνευστικό. Επίσης, άτομα με αλλερ-
γική ρινίτιδα είναι δυνατόν να εμφανίσουν μελλο-
ντικά τροφικές αλλεργίες ή αντιδράσεις σε φάρμακα.

Μήπως φταίει η ελιά;
Μην απορείτε αν υποφέρετε από αναπνευστικές 
αλλεργίες, εξανθήματα και φαγούρα στα μάτια, 
παρότι ζείτε στην πόλη. Η γύρη της ελιάς είναι από 
τα πιο κοινά αλλεργιογόνα της άνοιξης, καθώς το 

δέντρο ανθίζει μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, με 
μεγαλύτερη ανθοφορία τον Μάιο. Η συγκεκρι-
μένη γύρη, με έναν δυνατό «ούριο» άνεμο, μπο-
ρεί να ταξιδέψει έως και 100 χιλιόμετρα μακριά 
από τα κλαδιά του δέντρου, ενώ με ένα ελαφρύ 
αεράκι μπορεί να φτάσει σε λίγα δευτερόλεπτα από 
το πάρκο της γειτονιάς σας στο υπνοδωμάτιό σας. 
Την άνοιξη ταλαιπωρούνται επίσης τα άτομα με 
αλλεργία στα αγροστώδη (γκαζόν, αγριόχορτα κ.λπ.), 
τα οποία ανθίζουν κυρίως τον Απρίλιο και τον Μάιο, 
αλλά και στο κυπαρίσσι, που είναι σε άνθιση από 
τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οι αλλεργικοί στο 
πεύκο είναι πιο τυχεροί, καθώς η ανθοφορία του 
διαρκεί μόλις έναν μήνα, από τον Φεβρουάριο έως 
τον Μάρτιο.

Ένα από τα πιο κοινά αλλεργιογόνα, το ταπεινό 
περδικάκι («παριετάρια»), είναι εξαιρετικά ύπουλο, 
καθώς αγαπά τις πόλεις και φυτρώνει κυριολεκτικά 
εκεί που δεν το σπέρνουν, ακόμη και στις ρωγμές 
των τοίχων (είναι αυτό το πανταχού παρόν πράσινο 

ζιζάνιο που δίνει χρώμα στο τσιμέντο και τις πλάκες 
πεζοδρομίου). Αν έχετε αλλεργία σε αυτό, θα φτερ-
νίζεστε όλη σχεδόν τη χρονιά, καθώς ανθοφορεί από 
τα μέσα του Φεβρουαρίου έως και τον Μάιο, αλλά 
και το φθινόπωρο.

Τι κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα; Το γεγο-
νός ότι η πλειονότητα των αλλεργικών παρουσιάζει 
ευαισθησία σε περισσότερα από ένα αλλεργιογόνα. 
Έτσι, αν κάποιος έχει μικρού βαθμού αλλεργική αντί-
δραση στην ελιά και μέτριου βαθμού στο περδικάκι, 
όταν βρεθεί σε περιβάλλον όπου συνυπάρχουν περδι-
κάκι και ελιά, θα εμφανίσει έντονη συμπτωματολογία. 
Ακόμη, η συνύπαρξη αλλεργίας σε ενδοοικιακά αερο-
αλλεργιογόνα (ακάρεα, μύκητες, κατοικίδια ζώα, 
κατσαρίδες κ.λπ.) και αλλεργίας στη γύρη είναι δυνα-
τόν να μετατρέψει την άνοιξη σε βασανιστήριο. 
 
Λάβετε τα μέτρα σας:
1 Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα των κλιματιστικών 

μονάδων στο σπίτι και το αυτοκίνητο.
2 Αποφύγετε τους περιπάτους στη φύση στην καρ-

διά της άνοιξης, ειδικά σε ελαιώνες. Ακόμη κι αν 
ακολουθείτε αγωγή με αντιισταμινικά σκευάσματα, 
δεν υπάρχει λόγος να προκαλείτε διαρκώς το ανο-
σοποιητικό σας σύστημα. Επίσης, αν ταξιδεύετε με 
το αυτοκίνητό σας και όλα γύρω σας είναι κίτρινα 
από τη γύρη, κλείστε τα παράθυρα και ανοίξτε το 
κλιματιστικό.
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3 Αφήστε τον κήπο σας στα χέρια των ειδικών, για 
να μην έρχεστε σε στενή επαφή με τα αλλεργιο-
γόνα.

4 Μην αθλείστε σε ανοιχτούς χώρους. Με την 
άσκηση, η αναπνοή γίνεται πιο έντονη και οι 
πιθανότητες για εκδήλωση συμπτωμάτων από 
το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα αυξάνονται.

5 Αν οδηγείτε μοτοσικλέτα, μην ξεχνάτε να φοράτε, 
εκτός από το κράνος, και προστατευτικά γυαλιά ή 
κοινά γυαλιά ηλίου με «παρωπίδες».

6 Στις περιόδους μεγάλης γυρεοφορίας, ειδικά εάν 
ζείτε σε προάστια ή σε περιοχές εκτός του αστι-
κού ιστού, ξεπλένετε καλά το πρόσωπό σας και τα 
μάτια σας, και λούζετε τα μαλλιά σας καθημερινά 
πριν από τον ύπνο, καθώς η γύρη «εγκλωβίζεται» 
στα μαλλιά και το δέρμα.

7 Αερίστε το σπίτι σας μετά τις 11 το πρωί και έως 
τις 2.30 το μεσημέρι, όταν η γυρεοφορία είναι 
μειωμένη. Τις ίδιες ώρες μπορείτε να αερίζετε 
και τα κλινοσκεπάσματα.

8 Όταν επιστρέφετε στο σπίτι, μην αλλάζετε και μην 
αφήνετε τα φορεμένα ρούχα στο υπνοδωμάτιο. 
Ιδανικά, αλλάζετε ρούχα καθημερινά.

Αντιμετώπιση
Παρότι ο παθολόγος και ο γενικός γιατρός μπο-
ρούν να συμβουλεύσουν και να ανακουφίσουν τον 
αλλεργικό ασθενή, ο αλλεργιολόγος είναι ο πλέον 

κατάλληλος επιστήμονας για να αξιολογήσει την 
αλλεργία, να εντοπίσει τα αίτια και να περιορίσει 
ή και να αντιμετωπίσει πλήρως τα συμπτώματα. 
Από το ιστορικό και τα δερματικά ή και αιματολογικά 
αλλεργικά τεστ ο αλλεργιολόγος προτείνει την κατάλ-
ληλη για τον κάθε ασθενή αγωγή. Οι πλύσεις της 
μύτης με φυσιολογικό ορό βοηθούν να απομακρυνθεί 
η γύρη, αλλά δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 
συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. 
Σε κάθε περίπτωση, και ειδικά όταν ο ασθενής είναι 
υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση συμπτωμάτων 
από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, ο γιατρός 
θα χορηγήσει κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα 
για τοπική και συστηματική χρήση: αντιισταμινικά 
ή  κορτικοστεροειδή και μοντελουκάστη, ουσίες που 
αφορούν τη συμπτωματική αντιμετώπιση και τοπική 
καταστολή της αλλεργικής ρινίτιδας.

Δυστυχώς, όμως, καμία από τις παραπάνω προ-
σεγγίσεις δεν αντιμετωπίζει το αίτιο της αλλεργίας. 
Η μόνη πραγματικά θεραπευτική προσέγγιση είναι η 
ανοσοθεραπεία, η οποία τροποποιεί το ανοσοποιη-
τικό σύστημα του ασθενούς, με πολλές πιθανότητες 
πλήρους ύφεσης του προβλήματος. Τα αποτελέσματά 
της εμφανίζονται συνήθως μετά το πρώτο πεντά-
μηνο. Η θεραπεία δεν απευθύνεται σε όλους, αλλά 
χορηγείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία αξιολογεί 
ο αλλεργιολόγος.

ΥΓΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
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Με τη σωστή και εξειδικευμένη αντιμετώπιση, 
οι κρίσεις ημικρανίας μπορούν να γίνουν 
διαχειρίσιμες, για να μην πάει χαμένη ούτε 
μία ημέρα από τη ζωή σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι συνήθως νευ-
ρολογικής φύσεως: ο ασθενής μπορεί να «βλέπει» 
φωτάκια και λάμψεις ή να νιώθει μουδιάσματα στα 
άκρα. Χαρακτηριστική είναι η λεγόμενη «αύρα», 
που σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών προηγείται 
του πόνου (migraine aura). Αν δεν υπάρξει πρώ-
ιμη θεραπευτική παρέμβαση, ο πόνος εμφανίζεται 
δριμύς και συχνά συνοδεύεται από ναυτία ή και 
έμετο. Χαρακτηριστική είναι η ανάγκη του πάσχο-
ντα να αποσυρθεί σε ένα ήσυχο και σκοτεινό δωμά-
τιο, καθώς το φως και ο θόρυβος ή οι δυνατοί ήχοι 
επιδεινώνουν τον πόνο.

Οι ημικρανίες προτιμούν 
τις γυναίκες
Η ημικρανία, παρότι εμφανίζεται και στα δύο φύλα, 
παρουσιάζεται συχνότερα στις γυναίκες. Δεν ανή-
κει στα κληρονομικά νοσήματα, αλλά το οικογε-
νειακό ιστορικό κρίσεων ημικρανίας θεωρείται 
επιβαρυντικός παράγοντας για την εμφάνισή της. 
Εάν δηλαδή είστε γυναίκα και η μητέρα σας υπέ-
φερε από ημικρανίες, η πιθανότητα να παρουσιά-
σετε αυτόν τον τύπο κεφαλαλγίας κάποια στιγμή 
στη ζωή σας, συνήθως κατά την αναπαραγωγική 
ηλικία, είναι αυξημένη.

Κατά καιρούς, η καλοήθης αυτή πάθηση έχει συν-
δεθεί με πιο σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, 
χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Σε 

Η ημικρανία, το λέει και το όνομά της, εντοπίζεται 
συχνά, αν και όχι πάντα, στο μισό μέρος του κεφα-
λιού. Είναι ένα είδος πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας, που 
αφορά 11-13% του γενικού πληθυσμού – κάποιες 
μελέτες μάλιστα ανεβάζουν το ποσοστό σε 20%.

Αν και «μισός», ο συγκεκριμένος πονοκέφαλος 
είναι εξαιρετικά δυνατός και μπορεί να κρατήσει 
από λίγες ώρες μέχρι και ημέρες. Κάποιοι ασθε-
νείς, κυρίως γυναίκες, παρουσιάζουν μάλιστα και 
σταθερό κύκλο εμφάνισης των κρίσεων.

Οι «πρωτάρηδες» τρομάζουν από την ένταση του 
πόνου και δεν τον προλαβαίνουν, καθώς, όταν η 
έντασή του φτάσει στο maximum, αυτός δεν είναι 
εύκολα διαχειρίσιμος. Τα άτομα όμως που παρου-
σιάζουν κρίσεις ημικρανίας γνωρίζουν πολύ καλά 
τα πρώιμα συμπτώματα του πόνου και τον περιμέ-
νουν –με φαρμακευτικά σκευάσματα– «στη γωνία». 

Πονοκέφαλος με χαρακτήρα
Ημικρανία:

ΥΓΕΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σε περιόδους 
έντονου 
εργασιακού 
στρες, οι κρίσεις 
ημικρανίας 
εκδηλώνονται τα 
Σαββατοκύριακα, 
όταν κάνουμε 
«ανακωχή» με 
το άγχος μας.

ημικρανιών οφείλεται στην υπερκατανάλωση τυρα-
μίνης, μιας ουσίας που βρίσκεται στα τυριά αργής 
ωρίμανσης, και λιγότερο σε άλλες τροφές, όπως οι 
μπανάνες. Αν κρατάτε ημερολόγιο για τις ημικρανίες 
σας και έχετε ενδείξεις ότι η κατανάλωση τυριών τις 
πυροδοτεί, προτιμήστε φρέσκα τυριά, όπως ανθό-
τυρο ή ξυνομυζήθρα, και αποφύγετε τα «ώριμα»: 
ροκφόρ, μπρι, ταένταρ ή παρμεζάνα. Άλλες ύποπτες 
τροφές και ουσίες είναι το αβοκάντο, τα θειώδη, που 
περιέχονται ως συντηρητικά στο κόκκινο κρασί, και 
η ασπαρτάμη. Η «ενοχή» της σοκολάτας είναι υπό 
διερεύνηση, καθώς πιστεύεται πλέον ότι η σχέση 
της με την ημικρανία είναι αθώα και κάθε εμπλοκή 
της αφορά όχι την πρόκληση ημικρανίας, αλλά τη 
συνήθεια των ανθρώπων να επιλέγουν ασυναίσθητα 
comfort food πριν από την κρίση.
Η νηστεία: Η πολύωρη αποχή –και όχι η νηστεία 
της Σαρακοστής– από τροφές και υγρά συνδέεται με 
την εμφάνιση ημικρανίας, καθώς ο φτωχός σε υγρά 
και ηλεκτρολύτες οργανισμός είναι πιο ευάλωτος 

στην εκδήλωση κρίσης κάθε είδους κεφαλαλγίας.
Τα παυσίπονα: Η κατάχρηση των παυσίπονων χωρίς 
τις οδηγίες γιατρού μπορεί να προκαλέσει ημικρα-
νίες, και μάλιστα αρκετά έντονες. Γι' αυτό, αν πάσχετε 
από ημικρανίες, συμβουλευτείτε τον ειδικό γιατρό και 
συζητήστε μαζί τους όλες τις πιθανές φαρμακευτικές 
και μη θεραπευτικές προσεγγίσεις. Σπανιότερα και 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου κρίνεται απα-
ραίτητο, η αγωγή για την αντιμετώπιση της ημικρα-
νίας περιλαμβάνει και αντικαταθλιπτικά σκευάσματα.

Προσοχή, κίνδυνος!
Οι άνθρωποι που υποφέρουν από ημικρανίες γνω-
ρίζουν πολύ καλά τα συμπτώματά τους. Κάθε από-
κλιση από αυτά χτυπάει το καμπανάκι:
• Ο εξαιρετικά δυνατός πόνος. Οι γιατροί προτεί-

νουν μία βαθμολογία πόνου με κλίμακα από το 0 
(απουσία πόνου) έως το 10 (ανυπόφορος πόνος). 
Εάν ο πόνος αξιολογηθεί με βαθμό άνω του 7 και 
δεν αντιμετωπίζεται με παυσίπονα, επικοινωνή-
στε άμεσα με τον γιατρό.

• Παρότι οι έμετοι είναι σύμπτωμα της κρίσης ημι-
κρανίας, εάν είναι συνεχείς και συνδυάζονται με 
θολή όραση και νευρολογικά συμπτώματα, όπως 
δυσκολία στην ομιλία, πρέπει να απευθυνθείτε 
άμεσα στον γιατρό.

• Ο ξαφνικός πονοκέφαλος που εμφανίζεται μετά 
από έντονη άσκηση ή άρση βάρους.

κάθε περίπτωση, αν η ημικρανία κάνει τη ζωή σας 
δύσκολη, μαζί με την υπομονή κάντε και το πρώτο 
βήμα για την αντιμετώπισή της: Κλείστε ραντεβού 
με τον γιατρό, κατά προτίμηση τον νευρολόγο, προ-
κειμένου να θέσει τη διάγνωση με βεβαιότητα και 
να σας προτείνει την κατάλληλη αγωγή.

Αναζητώντας τον «ένοχο»
Η πρώτη ημέρα της εμμήνου ρύσεως ή μια δύσκολη 
ημέρα στο γραφείο είναι ημέρες που ο πονοκέφαλος 
μπορεί να... χτυπήσει κόκκινο. Ο λόγος; Οι ορμό-
νες της αναπαραγωγής ή του στρες, ανάμεσα σε 
πολλούς ακόμη παράγοντες, μπορούν να πυροδο-
τήσουν την κρίση. Ο ακριβής, πάντως, μηχανισμός 
πρόκλησης της ημικρανίας παραμένει άγνωστος. Το 
ίδιο και η οριστική θεραπεία της.

Αν παρουσιάζετε συχνά επεισόδια ημικρανίας και 
η ζωή σας έχει γίνει δύσκολη εξαιτίας αυτής, θα 
βοηθούσε να κρατάτε ημερολόγιο καταγραφής των 
πονοκεφάλων σας, προκειμένου να διαπιστώσετε 

τον εκλυτικό παράγοντα της κρίσης. Στις σελίδες 
του θα σημειώνετε τη χρονική στιγμή εμφάνισης 
της ημικρανίας, τη διάρκειά της, τη σχέση της με τα 
συναισθήματά σας (στρες, καταθλιπτικό συναίσθημα 
κ.λπ.), τον κύκλο της περιόδου, αλλά και τις δια-
τροφικές σας συνήθειες. Τι φάγατε σήμερα; Μήπως 
καταναλώσατε μεγάλη ποσότητα τυριού λίγες ώρες 
πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων;

Ας δούμε όμως τους παράγοντες, που, σύμφωνα 
με τους ειδικούς, ευθύνονται για την εκδήλωση ενός 
επεισοδίου ημικρανίας:
Οι ορμόνες: Το γεγονός ότι μόνο η 1 στις 3 ασθε-
νείς εξακολουθεί να υποφέρει από ημικρανίες μετά 
το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου αποδεικνύει 
την «ενοχή» των ορμονών για την εκδήλωση της 
ημικρανίας στις γυναίκες, πολλές από τις οποίες 
παραπονιούνται για έντονες ημικρανίες γύρω από 
τις ημέρες της περιόδου τους. 
Το στρες: Κι εδώ έχουμε να κάνουμε με ορμόνες, 
την εξής μία: την κορτιζόλη. Δεν έχει εξακριβωθεί 
αν η ουσία αυτή είναι που πυροδοτεί τις ημικρανίες, 
είναι όμως επιβεβαιωμένο ότι το στρες έχει μερίδιο 
ευθύνης και σε αυτή την παθολογική κατάσταση. 
Σε περιόδους έντονου εργασιακού στρες, μάλιστα, 
συμβαίνει οι κρίσεις ημικρανίας να εκδηλώνονται 
τα Σαββατοκύριακα, όταν κάνουμε «ανακωχή» με 
τον εχθρό, δηλαδή το άγχος μας.
Οι τροφές: Το 25% των πονοκεφάλων και των 

Πολλοί γιατροί παρα-
δέχονται την παυ-
σίπονη δράση του 
βελονισμού και τον 
συνιστούν στους 
ασθενείς τους, παράλ-
ληλα με τη λήψη φαρ-
μακευτικής αγωγής.

Βελόνες 
κατά 
βελονών!

http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fwww.neurocenter.gr%252Fmoudiasma-sto-xeri-i-sto-podi.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG95P27l2Fu9NsXuKtdbt_lKAWNCw
http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fwww.neurocenter.gr%252Fmoudiasma-sto-xeri-i-sto-podi.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG95P27l2Fu9NsXuKtdbt_lKAWNCw
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Κλάμα, το 
ευεργετικό

Έχετε αναρωτηθεί γιατί τα χαρτομάντιλα βρίσκο-
νται σε πρώτη διάταξη στα γραφεία ψυχολόγων και 
ψυχιάτρων; Όχι φυσικά για το συνάχι και τα φταρνί-
σματα, αλλά για το κλάμα, αυτόν τον ευεργετικό μηχα-
νισμό που συνοδεύει το ανθρώπινο συναίσθημα. Οι 
επιστήμονες ψυχικής υγείας όχι απλώς «υπομένουν» 
τα κλάματα των ασθενών τους, αλλά τους ενθαρρύ-
νουν να άρουν τις όποιες προκαταλήψεις και αντι-
στάσεις, και να κλάψουν γοερά.

Και δεν είναι σπάνιο να κλάψουν και οι ίδιοι με τις 
ιστορίες των ασθενών τους. Άρθρο στην επίσημη ιστο-
σελίδα της Ένωσης Ψυχολόγων των ΗΠΑ αναφέρεται 
στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ψυχίατρος ή ψυχο-
λόγος «παρασύρεται» από το κλάμα του ασθενούς και 
κλαίει και ο ίδιος, μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζε-
ται «ανθρώπινη», καθώς το κλάμα μας είναι μοναδικό 
στη φύση. Σε μελέτη του 2013, το 72% των ψυχολό-
γων και ψυχοθεραπευτών δήλωσαν ότι είχαν κλάψει 
σε συνεδρία, ενώ το 30% παραδέχτηκαν ότι είχαν 

κλάψει τουλάχιστον μία φορά τον προηγούμενο μήνα.
Κι αν κάποτε το κλάμα «απαγορευόταν» για τους 

άνδρες, ως απόδειξη της αδύναμης –όπως τότε 
πίστευαν– ψυχής, σήμερα οι επιστήμονες προσδί-
δουν στον συγκεκριμένο φυσικό μηχανισμό ιαματικές 
για το σώμα και την ψυχή ιδιότητες. Οι γιατροί μάς 
υπενθυμίζουν ότι η μη έκφραση των συναισθημάτων 
αυξάνει τις πιθανότητες καρδιακής προσβολής και 
εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ, αντίθετα, το κλάμα 
ως απόκριση στο συναισθηματικό στρες ενισχύει την 
επιβίωση. Πόνος, χαρά, συγκίνηση, θλίψη, παράπονο 
– όλα μπορούν να εκφραστούν κλαίγοντας. «Να αφή-
σεις τις άμυνές σου να πέσουν είναι μια πολύ θετική, 
υγιής κίνηση. Όπως όταν βλέπεις μια ταινία που σε 
αγγίζει και συγκινείσαι... Αυτή η διαδικασία ανοίγμα-
τος στα συναισθήματά σου και έκφρασής τους είναι 
σαν να ξεκλειδώνεις τον εαυτό σου» λένε οι γιατροί. 
Θέλετε και άλλα στοιχεία, για να αφήσετε τα δάκρυα 
να πλημμυρίσουν τα μάτια σας;

Κλάψατε; Με τις υγείες σας!
Ενώ τα μάτια όλων των θηλαστικών υγραίνονται και 
καταπραΰνονται, μόνον οι άνθρωποι ρίχνουν δάκρυα 
ανταποκρινόμενα στο συναισθηματικό στρες. 

Οι άνθρωποι γεννιόμαστε με το κλάμα: Με αυτό 
παίρνουμε τις πρώτες γερές ανάσες, με αυτό οι πνεύ-
μονές μας προσαρμόζονται στον έξω κόσμο, με αυτό 
«ξυπνάμε» και ανοίγουμε τα μάτια στη ζωή. 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Αν και οι λόγοι για τους οποίους κλαίμε είναι 
συνήθως δυσάρεστοι, το κλάμα φαίνεται να 
είναι ο πιο φυσικός τρόπος να αποβάλλουμε 
τοξίνες, αλλά και «τοξικά» συναισθήματα.

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Γεννιόμαστε με 
το κλάμα. Με 
αυτό παίρνουμε 
τις πρώτες 
γερές ανάσες, 
με αυτό οι 
πνεύμονές μας 
προσαρμόζονται 
στον έξω 
κόσμο, με αυτό 
«ξυπνάμε» και 
ανοίγουμε τα 
μάτια στη ζωή. 

Μεγαλώνοντας, οι πολιτισμικές αξίες και τα νέα ήθη 
μάς αποκόβουν από το κλάμα, το οποίο «επιτρέπεται» 
κοινωνικά και δικαιολογείται και στους άνδρες μόνο 
σε ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά συνθήκες. 
Τότε απελευθερώνουμε εαυτόν και κλαίμε όχι μόνο 
με την ψυχή μας, αλλά και με το σώμα μας: οι παλμοί 
της καρδιάς αυξάνονται, ιδρώνουμε, η αναπνοή επι-
βραδύνεται. Όταν μάλιστα ξεσπάμε σε αναφιλητά, το 
αναπνευστικό μας σύστημα «γυμνάζεται», όπως όταν 
ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Κι όταν όλα τελειώσουν 
και τα δάκρυα στεγνώσουν, νιώθουμε ανακουφισμέ-
νοι. Όταν κλαίμε, απελευθερώνονται τοξικές ουσίες, 
όπως ακριβώς συμβαίνει και με την εφίδρωση, την 
εκπνοή και την ούρηση.

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα 
έδειξε ότι το κλάμα δρα ως φυσικό καταπραϋντικό 
και αντικαταθλιπτικό. Μιλώντας με αριθμούς, το κλάμα 
βελτίωσε τη διάθεση σε περίπου 90 από τους 100 
συμμετέχοντες, ενώ μόλις 8 άτομα από τα 100 ανέφε-
ραν ότι το κλάμα τούς έκανε να αισθανθούν χειρότερα. 

Όταν βάζουμε τα κλάματα: 
• Σκοτώνουμε επικίνδυνα για τα μάτια μας μικρόβια: 

Τα δάκρυα περιέχουν λυσοζύμη, μια ουσία ικανή να 
σκοτώσει μέσα σε 10 λεπτά το 90-95% των γνω-
στών βακτηρίων. Θα μπορούσε ακόμη να συμβάλει 
και στη μείωση των κινδύνων που παρουσιάζουν οι 
βιοτρομοκρατικοί παράγοντες, όπως ο άνθρακας.

• Ηρεμούμε: Το κλάμα, σιωπηλό ή γοερό, δρα χαλα-
ρωτικά στην ψυχή και το σώμα, και ρίχνει τα επί-
πεδα του στρες, προάγοντας την ψυχική αλλά και τη 
σωματική υγεία του ατόμου. Η χαλαρωτική δράση 
του κλάματος οφείλεται στο γεγονός ότι, όταν κλαίμε, 
ενεργοποιείται το Παρασυμπαθητικό Σύστημα, το 
οποίο βοηθά τους ανθρώπους να ανακουφιστούν 
από το στρες. Ίσως γι’ αυτό μετά από ένα ξέσπασμα 
δακρύων κοιμόμαστε καλύτερα (σίγουρα τα μωρά). 

• Αλλάζει η «χημεία» μας: Mε το κλάμα εκκρίνεται 
από τα νευρικά κύτταρα της περιοχής του υποθα-
λάμου η πεπτιδική ορμόνη ωκυτοκίνη. Η συγκεκρι-
μένη ορμόνη εκκρίνεται κυρίως στη φάση του τοκε-
τού, κατά τον θηλασμό, την περίοδο της λοχείας, 
αλλά και κατά τον οργασμό και τη στενή σωματική 
επαφή. Η «ορμόνη της αγάπης», όπως συνηθίζε-
ται να λέγεται, δημιουργεί το αίσθημα όχι μόνο της 
ηρεμίας, αλλά και της ασφάλειας και της πληρότη-
τας (είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του δεσμού 
της μητέρας με το βρέφος). 

• Όταν κλαίμε, εκκρίνονται ενδορφίνες, τα φυσικά 

«ναρκωτικά» που βελτιώνουν τη διάθεσή μας (αυτό 
φυσικά ισχύει, αν το κλάμα δεν ακολουθεί ένα τρα-
γικό για τη ζωή μας γεγονός). 

• Το κλάμα μειώνει την πίεση και τους χτύπους της 
καρδιάς, όπως μελετήθηκε σε ασθενείς εν ώρα 
ψυχανάλυσης, καθώς και τα επίπεδα του μαγγανίου 
στον οργανισμό, της νευροτοξίνης που μπορεί να 
οδηγήσει σε νευρολογικές βλάβες.

• Μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα 
που βιώνουμε και μας παρακινεί να τα επεξεργα-
στούμε, προκειμένου να επιβιώσουμε. Στην πραγ-
ματικότητα, το κλάμα εξυπηρετεί μια σημαντική 
κοινωνική λειτουργία: ανακοινώνει τη δύναμη και 
τη φύση των σχέσεων, προκαλώντας συμπάθεια.

• Με το κλάμα, όπως και με το γέλιο, οι άνθρωποι 
επικοινωνούν. Ειδικά στη βρεφική ηλικία, το κλάμα 
είναι το μόνο μέσο που διαθέτουν τα βρέφη για 
να καλέσουν το πρόσωπο που τα φροντίζει. Κλαί-
γοντας το βρέφος επιζητεί όχι μόνο την τροφή, 
αλλά και τη φυσική επαφή. Σήμερα οι παιδίατροι, 
αντίθετα με τους παλαιότερους συναδέλφους τους 
που κρατούσαν τη σκληρή γραμμή «αφήνουμε το 
μωρό να κλαίει», συμβουλεύουν τους γονείς να 
ανταποκρίνονται άμεσα στο κλάμα του παιδιού 
τους. Το κλάμα είναι μια παγκόσμια γλώσσα που 
λέει «Χρειάζομαι στήριξη!». Είναι ένα SOS που 
εκπέμπουμε και σύντομα βρίσκεται κάποιος ώμος 
για να κλάψουμε πάνω του. 

Το κλάμα μπορεί να 
είναι σύμπτωμα κατά-
θλιψης. Αναζητή-
στε βοήθεια από έναν 
επιστήμονα ψυχικής 
υγείας, εάν: 
• Κλαίτε συχνά ή χωρίς 

προφανή λόγο. 
• Δεν μπορείτε να 

ελέγξετε το κλάμα 
και η καθημερινή 
σας ζωή επηρεάζεται 
δραματικά από την 
έντονη ευσυγκινησία 
σας.

• Έχετε δυσκολίες 
συγκέντρωσης ή 
λήψης αποφάσεων. 

• Υποφέρετε από 
αϋπνία ή υπνηλία.

• Έχετε επεισόδια δια-
τροφικών διαταρα-
χών (υπερφαγίας 
κ.ά.).

• Νιώθετε διαρκώς 
κουρασμένοι.

• Διακατέχεστε από 
συναισθήματα ενο-
χής ή αισθάνεστε 
διαρκώς αδικημένοι 
και αβοήθητοι.

• Έχετε γίνει ευέξαπτοι 
και οξύθυμοι. 

• Δεν σας ευχαριστούν 
πράγματα ή καταστά-
σεις που σας ευχαρι-
στούσαν παλιά.

• Υποφέρετε από χρό-
νιους πόνους, των 
οποίων τα αίτια 
παραμένουν αδιευ-
κρίνιστα, παρά τις 
ιατρικές εξετάσεις.

• Κάνετε άσχημες σκέ-
ψεις και έχετε διαρ-
κώς αρνητικά αισθή-
ματα. 

Προσοχή!
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Η παιδική ατοπία είναι δερματοπάθεια αλλεργικής 
αιτιολογίας. Στα νεογέννητα, κάνει την εμφάνισή 
της κατά τους τρεις πρώτους μήνες της ζωής τους 
ή μέσα στον πρώτο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, 
υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει αντιμετωπιστεί 
μέχρι την ηλικία των πέντε ετών. Αλλά είναι δυνατόν 
να εκδηλωθεί χωρίς άλλο πρότερο σύμπτωμα στην 
παιδική ηλικία. Στην ενήλικη ζωή, ωστόσο, είναι λίγες 
οι περιπτώσεις που συνεχίζεται η ταλαιπωρία (πλέον 
από έκζεμα). Καθώς η ατοπική δερματίτιδα χαρακτη-
ρίζεται συχνά –όπως όλα τα αλλεργικά νοσήματα– 
από κληρονομική προδιάθεση, οι γονείς με οικο-
γενειακό ιστορικό πρέπει να φροντίζουν ευλαβικά 
για την ισορροπία του δέρματος των παιδιών τους. 

Τα συμπτώματα
Αρχικά μπορεί να βλέπετε απλώς πιο κόκκινη και 
ερεθισμένη την επιδερμίδα του παιδιού, αλλά η εξέ-
λιξη της δερματοπάθειας είναι διαφορετική, ανάλογα 
με την ηλικία του. Έτσι, στη βρεφική ηλικία εμφανί-
ζεται στο πρόσωπο, με κυρίαρχα τα μάγουλα και το 
πιγούνι, και στην παιδική στο σώμα, και πιο συγκε-
κριμένα στα γόνατα, τους αγκώνες, τους καρπούς και 

Παιδική 
ατοπική 
δερματίτιδα: 
Μάθετε να τη 
διαχειρίζεστε
Αν ανήκετε σε αυτή τη μεγάλη μερίδα γονέων, 
μην απογοητεύεστε και, κυρίως, μην τα παρατάτε.

info
Στο www.poscorad.com, 
ένα εργαλείο που ανα-
πτύχθηκε από την Ευρω-
παϊκή Ομάδα Εργασίας 
για την Ατοπική Δερματί-
τιδα, ακόμη και ένα παιδί 
ηλικίας 7 ετών μπορεί να 
αξιολογεί τη σοβαρότητα 
των αλλοιώσεων, των 
συμπτωμάτων, του κνη-
σμού και των διαταραχών 
του ύπνου.

τον λαιμό. Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, ο ερεθι-
σμός εξαπλώνεται και σε άλλα σημεία, όπως η πλάτη, 
και δημιουργείται ένας κύκλος από τη φάση ύφεσης 
στη φάση έξαρσης. Μετά το κοκκίνισμα της επιδερμί-
δας, ακολουθεί η αίσθηση ξηρότητας και τραχύτητας, 
με τα συμπτώματα στη συνέχεια να γίνονται πολύ 
πιο ανυπόφορα, όπως η τοπική εμφάνιση υγρού 
που δημιουργεί κρούστα και μολυσματικές βλάβες. 

Ο μηχανισμός
Η αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στα 
διάφορα ερεθίσματα εξαρτάται από τη σωστή λει-
τουργία του. Όταν η επιδερμίδα είναι ατοπική, η 
φιλαγκρίνη, πρωτεΐνη που δρα στην επιφανειακή 
στιβάδα του δέρματος για τη συνοχή των κυττάρων, 
δεν επιτελεί σωστά το έργο της. Αυτό, σε συνδυα-
σμό με την έλλειψη λιπιδίων που παρατηρείται σε ένα 
τέτοιο δέρμα, οδηγεί στη διατάραξη του μικροβιώμα-
τος, την έλλειψη επαρκούς προστασίας και την απο-
στολή εσφαλμένων εντολών προς το ανοσοποιητικό 
σύστημα, το οποίο αναπτύσσει υπερβολική αντίδραση. 
Έτσι, το δέρμα στις χαμηλότερες στιβάδες επηρεάζε-
ται από διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος, οι 
οποίοι είναι ιδιαίτερα ερεθιστικοί και προκαλούν πιο 
έντονο κνησμό και έξαρση του ατοπικού εκζέματος.

Οι παράγοντες πυροδότησης
Η ρύπανση, το παθητικό κάπνισμα, η γύρη, η σκόνη, 
τα ακάρεα, τα κατοικίδια ζώα, προϊόντα προσωπι-
κής υγιεινής, απορρυπαντικά, το χλώριο, η ζέστη, ο 
ιδρώτας, κάποια υφάσματα, διάφορα τρόφιμα, τα 
συναισθήματα και, βέβαια, το στρες. 

Η αντιμετώπιση
Η αγωγή που συνταγογραφεί ο γιατρός περιλαμβάνει 
συνήθως κρέμες με κορτικοστεροειδή, προκειμένου να 
καταπολεμηθεί η φλεγμονή στη φάση της έξαρσης. Οι 
κρέμες εφαρμόζονται τοπικά μόνο, πάνω στις πάσχου-
σες περιοχές (στο υγιές δέρμα μπορεί να προκαλέσουν 
την αποδυνάμωσή του), διορθώνουν τις βλάβες και 
καταπραΰνουν αισθητά τη φαγούρα που αποτελεί την 
αρχή του κακού, καθώς τα παιδιά δύσκολα καταφέρ-
νουν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά.

Πολύ ευεργετικές είναι οι ειδικές μαλακτικές κρέ-
μες, οι οποίες πρέπει να γίνουν μέρος της καθημερι-
νής ρουτίνας ενός παιδιού με ατοπική δερματίτιδα, 
καθώς ενισχύουν την ενδυνάμωση του δερματικού 
φραγμού, προσφέροντας στο δέρμα την απαραί-
τητη υγρασία και καταπολεμώντας την υπάρχουσα 

ξηρότητα. Καλό είναι να εφαρμόζονται μία με δύο 
φορές την ημέρα σε καθαρή επιδερμίδα σε όλες τις 
περιόδους (και έξαρσης και ύφεσης), για την επα-
νόρθωση του επιδερμιδικού φραγμού και την εξι-
σορρόπηση του μικροβιώματος, που θα περιορίσει 
τον κνησμό. Μην ξεχνάτε ότι η επιδερμίδα του παι-
διού, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται σε φάση έξαρσης, 
υποφέρει από σοβαρή ξηρότητα. 

Το μπάνιο και οι αρχές του
Επιλέξτε ντους αντί για μπάνιο, στη θερμοκρασία 
των 340C, ακόμη και για πολύ μικρά παιδιά. Αν προ-
τιμήσετε το μπάνιο, βάλτε στο νερό λίγες σταγόνες 
λαδιού ή ειδικού προϊόντος για την ατοπική επι-
δερμίδα, ώστε αυτό να γίνει πιο φιλικό. Σε καμία 
περίπτωση μην ξεπερνάτε τα 10 λεπτά μπάνιου. 
Τα καθαριστικά προϊόντα δεν πρέπει να περιέχουν 
σαπούνι, άρωμα και άλλους ερεθιστικούς παράγο-
ντες. Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρι κατά τη διάρκεια 
του μπάνιου, αλλά μόνο τα χέρια σας, με τα οποία θα 
αφροποιήσετε το όποιο προϊόν, ενώ το καλό ξέπλυμα 
είναι επιβεβλημένο. Μη σκουπίζετε το δέρμα με την 
πετσέτα κάνοντας απότομες κινήσεις, παρά μόνο 
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• Κόψτε τα νύχια του παιδιού κοντά, ώστε να μην 
προκαλεί πληγές με το ξύσιμο. 

• Έχετε πάντα ένα σπρέι ιαματικού νερού, για να 
δροσίζετε, να περιποιείστε και να ανακουφίζετε 
τις περιοχές που καίνε και είναι σε έξαρση. 

• Μετά από βουτιά σε θάλασσα ή πισίνα, ακολουθεί 
πάντα ένα πολύ καλό ξέπλυμα. 

• Συζητήστε με το παιδί σας και κάντε το να αισθαν-
θεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η ψυχολογία του 
παίζει βασικό ρόλο.

• Τα παιδιά δεν ακούν το «μην» όταν λέτε «μην ξύνε-
σαι». Αντ’ αυτού, δώστε στο παιδί σας κάτι να ανα-
κουφίσει τη φαγούρα του, όπως ένα δροσερό stick, 
κρέμα, spray, που μπορεί να το εφαρμόσει μόνο 
του τοπικά.

• Τραβήξτε την προσοχή του από το πρόβλημα και 
βάλτε στα χέρια του κάτι άλλο που μπορεί να το 
ξύσει, όπως ένα πανάκι ή ένα κουκλάκι. Μπορεί να 
έχει γίνει συνήθεια πλέον το ξύσιμο και να πρέπει 
απλώς να το εξασκεί. 

ταμποναριστά, φροντίζοντας ωστόσο αυτό να μείνει 
απολύτως στεγνό. Μετά απλώστε με απαλές κινή-
σεις μασάζ την ειδική μαλακτική κρέμα, ώστε να 
αναπληρώσετε τα λιπίδια του δέρματος (τρίψτε την 
πριν στα χέρια σας, ώστε να ζεσταθεί και να είναι 
πιο απορροφήσιμη από το δέρμα). 

Τα μέτρα που βοηθούν
• Στεγνώστε τα ρούχα του παιδιού είτε στο στε-

γνωτήριο, που τα κάνει πιο μαλακά, είτε μέσα στο 
σπίτι, για να μη «μαζεύουν» σκόνη, γύρη κ.ά.

• Αποφύγετε τα μάλλινα και τα συνθετικά ρούχα, 
και φορέστε στο παιδί ένα βαμβακερό μπλουζάκι 
κάτω από τα υπόλοιπα ρούχα. 

• Πλύντε κάθε καινούριο ρούχο του παιδιού πριν το 
φορέσει και κόψτε την ταμπέλα, που μπορεί να του 
προκαλέσει φαγούρα. Αν οι ραφές το ενοχλούν, 
φορέστε του το ρούχο ανάποδα. 

• Μην το ντύνετε υπερβολικά, για να μην ιδρώνει. 
Αποφύγετε τα στενά και σφιχτά ρούχα. 

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν τα παιδιά 
με ατοπική δερματίτιδα 
και οι οικογένειές τους 
είναι ο ύπνος. Εξαιτίας 
της έντονης φαγούρας, 
κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, τα παιδιά κυριο-
λεκτικά χάνουν τον ύπνο 
τους. Συγκεκριμένα, 9 
στα 10 παιδιά έχουν 
προβλήματα ύπνου 
και αφιερώνουν 25% 
της νύχτας στο ξύσιμο, 
χάνοντας μία ολόκληρη 
ώρα ύπνου κάθε βράδυ. 
Αυτό δεν μπορεί παρά 
να έχει αντίκτυπο στην 
ποιότητα της ζωής τους, 
γι’ αυτό:
• Διατηρείτε τη θερμο-
κρασία δωματίου στους 
18-200C.
• Αποφύγετε παπλώ-
ματα με φτερά και πού-
πουλα, καθώς και τα 
πολλά μαξιλάρια. 
• Μη σκεπάζετε υπερ-
βολικά το παιδί. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες, αν 
είναι δυνατόν, αφήστε 
ένα παράθυρο ανοιχτό, 
για να εισέρχεται καθα-
ρός αέρας. 

Ο χαμένος 
ύπνος
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Absolute beginners

Ο καθρέφτης έχει πάντα δίκιο, και αυτό το έχετε 
διαπιστώσει εδώ και καιρό. Όταν μάλιστα μπορεί να 
σας καθρεφτίσει μια ολόσωμη εικόνα του εαυτού 
σας, τα περιθώρια να μη δείτε αλλαγές στο σώμα σας 
εκμηδενίζονται. Είναι αλήθεια ότι μετά την ηλικία των 
σαράντα όλα αλλάζουν. Η επιδερμίδα του προσώπου 
χάνει τη σφριγηλότητά της, πόσο μάλλον το σώμα, 
που τόσο έχει καταπονεθεί από τις ατέλειωτες ώρες 
στην καρέκλα του γραφείου, τις εγκυμοσύνες ή τις 
μετακινήσεις σας με το αυτοκίνητο. Σίγουρα δεν 
μπορείτε να αποφύγετε τη δουλειά και φυσικά θέλετε 
να κερδίσετε χρόνο στις μετακινήσεις σας, αλλά και το 
σώμα σας δεν μπορεί να μείνει σε απραξία. Με την 
πάροδο του χρόνου δείχνει τι του συμβαίνει.

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η γυμναστική είναι 
η σωτήρια λύση, αλλά δεν είμαστε όλοι οι αθλητές 
της παρέας. Κάποιοι δεν γυμνάστηκαν ποτέ, είτε 

γιατί δεν ένιωσαν την ανάγκη της εκτόνωσης είτε 
γιατί ανήκαν στους τυχερούς που δεν χρειάζονταν 
την άθληση. Τώρα όμως, μετά τα σαράντα, φαίνεται 
πως η δίαιτα για την απώλεια ενός-δύο κιλών δεν 
αποδίδει γρήγορα, η κοιλιά είναι πρησμένη, τα 
μπράτσα χαλαρώνουν, ενώ οι γλουτοί έλκονται από 
τη βαρύτητα. Τι κι αν είναι η πρώτη φορά που θα 
κάνετε γυμναστική; Την πρώτη φορά στο γυμναστήριο 
ίσως νιώσετε μια συστολή, ιδιαίτερα αν υπάρχουν 
προχωρημένοι. Μη δίνετε σημασία. Δεν γυμνάζεστε 
για να πάρετε τα εύσημα από τη δασκάλα, αλλά για 
να κάνετε κάτι καλό για εσάς.

Το σώμα μετά τα 40 
Μετά την ηλικία των σαράντα ο μεταβολισμός γίνεται 
πιο «αργός», ενώ αρχίζουν να μειώνονται σταδιακά 
τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η τεστοστερόνη. 
Με απλά λόγια, το λίπος αρχίζει να εγκαθίσταται στην 
κοιλιά και τη γύρω περιοχή. Παράλληλα, το σώμα 
χρειάζεται λιγότερη ενέργεια, ενώ εμείς συνεχίζουμε 
να καταναλώνουμε τις ίδιες ποσότητες φαγητού, που 
έχουμε συνηθίσει, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το 
βάρος μας. Στην ίδια ηλικία αρχίζει και η μείωση της 
μυϊκής μάζας, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της 
εικόνας του σώματος.

Αναγνωρίστε τις ανάγκες σας
Τι θα θέλατε να γυμνάσετε στο σώμα σας; Σας ενοχλεί, 
για παράδειγμα, η χαλαρότητα στην κοιλιά ή νιώθετε 
ότι έχετε μειωμένες αντοχές; Θέλετε να χάσετε βάρος 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Μπορεί η γυμναστική να μην ήταν ποτέ μέρος 
της καθημερινότητάς σας, αλλά όλα μπορούν 
να αλλάξουν προς το καλύτερο για τον οργανισμό, 
το σώμα και τη διάθεσή σας, αν την αφήσετε 
να σας «παρασύρει» κάποιες ώρες την εβδομάδα. 
Αυτά είναι όσα πρέπει να ξέρει ένας αρχάριος.

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Στο γυμναστήριο 
ή στο ύπαιθρο; 
Διάλεξτε ό,τι σας 
ευχαριστεί και 
σας ταιριάζει.

(1) Σε συνδυασμό με μασάζ. (2) Συσφιγκτική και τονωτική δράση: κλινική ενδο-ατομική μελέτη σε 41 γυναίκες που αθλούνται. Συγκριτικά αποτελέσματα 
μετά από 14 ημέρες καθημερινής χρήσης με ή χωρίς το προϊόν (+2,7% vs +0,6% )

MY 
COACH!

1- ΚΙΝΟΥΜΑΙ:
Για να κινητοποιήσω τα λιποκύτταρα που 
καίνε το λίπος
2- ΤΟ MY COACH ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Για να αποσυμφορήσει(1), να τονώσει και να 
λειάνει το δέρμα μου.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ 

X4
 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

(2)

Pierre Fabre Hellas, Mεσογείων 350, Αγία Παρασκευή 153 41
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ή προτιμάτε ένα πιο γραμμωμένο σώμα; Ο καθένας 
έχει τα δικά του «θέλω» και πρότυπα ομορφιάς, 
αλλά και τους δικούς του ρυθμούς. Καθώς υπάρχουν 
διαφορετικά είδη γυμναστικής, μπορείτε να επιλέξετε 
αυτό που σας ευχαριστεί και σας διασκεδάζει, ενώ 
ταυτόχρονα θα σας δώσει το αποτέλεσμα που 
επιθυμείτε στο σώμα και τον οργανισμό σας. Να 
θυμάστε ότι η ώρα της γυμναστικής είναι αποκλειστικά 
δική σας και πρέπει να περνάτε καλά! 

Κάντε την επιλογή σας
Στο γυμναστήριο ή στο ύπαιθρο; Διαλέξτε ό,τι σας 
ευχαριστεί, σας ταιριάζει και βελτιώνει τη φυσική σας 
κατάσταση. Μόνο έτσι θα ξεκινήσετε με χαρά και στην 
πορεία θα μπορέσετε να συνεχίσετε την εκγύμνασή 
σας και να την αναγάγετε σε τρόπο ζωής.

Αερόβια άσκηση: Βελτιώνει την αντοχή, το 
καρδιαγγειακό και το καρδιοαναπνευστικό σύστημα. 
Χτίζει τον μυϊκό ιστό, βοηθά στη μείωση του ποσοστού 
λίπους και χαρίζει ευεξία.
Πιλάτες: Ιδανικό για έναν αρχάριο ή κάποιον που 
δεν έχει ασχοληθεί με τη γυμναστική. Αυξάνει την 
ευλυγισία, δυναμώνει και τονώνει τους μύες, βελτιώνει 
τη στάση του σώματος, ενώ συντονίζει και ισορροπεί 
σώμα και μυαλό.

Γιόγκα: Μειώνει το άγχος και βελτιώνει την ευλυγισία 
μυών και σπονδυλικής στήλης. Χρειάζεται λίγη 
υπομονή στην αρχή, για την αποφυγή τραυματισμών. 
Σημαντικό είναι να βρείτε έναν δάσκαλο που σας 
ταιριάζει, όπως και το είδος της γιόγκα που προτιμάτε.
Barre à terre: Είναι μια μέθοδος (μπαλέτο στο 
πάτωμα) που προήλθε από την ανάγκη των 
τραυματισμένων χορευτών. Βελτιώνει τη στάση του 
σώματος, δυναμώνει και «μακραίνει» τους μύες, χαρίζει 
ευλυγισία, ενώ η γράμμωση στα πόδια είναι σίγουρη.
Κολύμβηση: Προστατεύει τις αρθρώσεις από τις 
απότομες κινήσεις. Αν λοιπόν ανήκετε στην ομάδα 
ατόμων με αδύναμα οστά ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα 
οστεοπόρωσης, το κολύμπι θα σας βοηθήσει πολύ. 
Επίσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική άσκηση για 
τους πνεύμονες και αυξάνει την καρδιαγγειακή αντοχή.
Ποδηλασία: Βελτιώνει την ψυχική διάθεση, αυξάνει 
την αντοχή και δυναμώνει τους μύες, ιδιαίτερα στο 
κάτω μέρος του σώματος, όπως οι γλουτιαίοι.
Περπάτημα: Μειώνει την αρτηριακή πίεση, 
απομακρύνει τον κίνδυνο εποχικής κατάθλιψης, 
αδυνατίζει, κάνει καλό στο πεπτικό σύστημα. Μισή 

ώρα περπάτημα ή 1,5 με 3 χιλιόμετρα τρεις φορές 
την εβδομάδα θα βελτιώσουν σημαντικά σώμα και 
πνεύμα. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα καλό 
ζευγάρι αθλητικά παπούτσια.

Tip! Η επανάληψη είναι το πιο σημαντικό όταν κάνει 
κάποιος γυμναστική. Ιδανικά, θα πρέπει να γυμνάζεστε 
τρεις φορές την εβδομάδα, για να δείτε αποτέλεσμα. 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις μεγάλες ηλικίες 
κατά την εκτέλεση των ασκήσεων, ώστε να γίνονται με 
ακρίβεια και σωστά, για την αποφυγή τραυματισμών. 
Καλύτερα να κάνετε λίγες και σωστές ασκήσεις, παρά 
πολλές και με λάθος τρόπο, που μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα μέχρι και μικροτραυματισμούς, κράμπες 
και πιασίματα.

Ο ρόλος της διατροφής
Το κολλαγόνο αρχίζει να μειώνεται από την ηλικία των 
τριάντα κατά 1-1,5% κάθε χρόνο. Οι συνέπειες είναι 
εμφανείς πρώτα στην κατάσταση της επιδερμίδας, 
ενώ στην πορεία οι πόνοι, η κούραση και η μείωση 
της φυσικής απόδοσης φαίνονται και στο σώμα. 
Για παράδειγμα, η οστεοαρθρίτιδα είναι στενά 
συνδεδεμένη με το κολλαγόνο και την ποσότητα που 
υπάρχει στον οργανισμό. Για να το διατηρήσετε σε 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο, καταναλώστε τροφές που 

περιέχουν επαρκείς ποσότητες βιταμίνης C. Επίσης, οι 
πρωτεΐνες είναι μία ακόμη πηγή που συμβάλλει στη 
διατήρηση του κολλαγόνου. 
Μπανάνα: Με το κάλιο που περιέχει βοηθά στην 
ενδυνάμωση και τη συστολή των μυών, και προωθεί την 
ταχύτερη ανάρρωσή τους μετά την άσκηση. Διατηρεί 
σε καλό ρυθμό τους κτύπους της καρδιάς. Ενισχύει 
την ενέργεια και, επειδή περιέχει ένα βασικό αμινοξύ 
(τριπτοφάνη), βελτιώνει την παραγωγή σεροτονίνης 
στον εγκέφαλο, αυξάνοντας το αίσθημα ευεξίας.
Αυγό: Αποκαθιστά τον μυϊκό ιστό και περιορίζει 
τη απώλεια μυϊκής μάζας. Περιέχει υψηλής αξίας 
πρωτεΐνη, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Τέλος, 
το ασπράδι αποτελείται κατά 45% από πρωτεΐνες, 
ενώ έχει χαμηλή θερμιδική αξία.
Υγρό κολλαγόνο: Μπορεί να βοηθήσει και να 
βελτιώσει την υγεία του οργανισμού. Η υψηλή του 
περιεκτικότητα σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, σε 
συνδυασμό με το μαγνήσιο, ενισχύουν την καρδιά, 
αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα της αρθρίτιδας και 
της οστεοπόρωσης, και βελτιώνουν την κατάσταση 
της επιδερμίδας. 

ΥΓΕΙΑ FITNESS

Για να αποδώσετε 
στο μέγιστο κατά 
την άσκηση που θα 
επιλέξετε και για να 
μη χάσετε βασικά 
στοιχεία, αναζητήστε 
και εντάξτε στην 
καθημερινότητά σας 
κάποιο συμπλήρωμα 
διατροφής. Υπάρχουν 
μάλιστα εξειδικευμένα 
συμπληρώματα, τα 
οποία απευθύνονται 
αποκλειστικά σε 
άντρες ή γυναίκες που 
αθλούνται. Εκτός από 
τους ηλεκτρολύτες, 
τα συμπληρώματα 
θα σας βοηθήσουν 
στην ευκινησία των 
οστών, τη διατήρηση 
και την αύξηση της 
μυϊκής μάζας και 
θα σας δώσουν 
μεγαλύτερη αντοχή. 
Σίγουρα, υπάρχει 
κάποιο συμπλήρωμα 
διατροφής που θα 
κάνει το καινούριο σας 
εγχείρημα ακόμη πιο 
αποδοτικό και εύκολο.

Συμπλήρωμα 
διατροφής
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είναι σωστά μελετημένη, για να καλύπτει τις δικές 
σας, προσωπικές ανάγκες – τις προτιμήσεις σας, 
αλλά και τις ανάγκες του οργανισμού σας. Πρέπει 
δηλαδή να είναι η κατάλληλη διατροφή για εσάς, που 
θα οδηγήσει αρχικά στην απώλεια κιλών και, στη 
συνέχεια, τη διατήρηση του επιθυμητού βάρους. Αν 
από τη δίαιτα αυτή σας μείνουν και κάποιες καλές 
διατροφικές συνήθειες στο τέλος, ακόμη καλύτερα. 

Συμπληρώματα διατροφής
Υπάρχουν συστατικά που βοηθούν στον αγώνα της 
κατάκτησης του επιθυμητού βάρους και της όμορφης 
σιλουέτας, κρατώντας ταυτόχρονα τον οργανισμό 
δυνατό και συγκροτημένο. Η διατροφή από μόνη της 
δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τις συγκεκριμένες 
ανάγκες, γι’ αυτό και τα ειδικά συμπληρώματα 
διατροφής είναι πολύ διαδεδομένα. Μάθετε ποια 
συστατικά είναι αυτά που ενδείκνυνται και αναζητήστε 
τα μόνα τους ή σε συνδυασμούς, ώστε να «ξυπνήσετε» 
τον μεταβολισμό σας και να έχετε τα βέλτιστα 
αποτελέσματα στην προσπάθειά σας. Μην ξεχνάτε 

ότι με τη λήψη διατροφικών συμπληρωμάτων δεν θα 
αντικαταστήσετε κάποιο γεύμα, αλλά θα κάνετε ό,τι 
ακριβώς λέει η ονομασία τους: θα το συμπληρώσετε.
Βιταμίνη Β12: Έχει ευεργετική δράση στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα (η έλλειψή της μπορεί να επιφέρει 
αδυναμία και νευρολογικά προβλήματα), είναι 
αντιοξειδωτική και χρειάζεται στον μεταβολισμό. 
Είναι απαραίτητη, ειδικά για τους χορτοφάγους (και 
αντίστοιχες δίαιτες). 
Σύμπλεγμα βιταμινών Β (Β1, Β3, Β5, Β6, Β7, 
Β9): Οι υπόλοιπες βιταμίνες Β –εκτός της Β12 
δηλαδή– είναι υδατοδιαλυτές και δεν αποθηκεύονται 
στον οργανισμό, γι’ αυτό και πρέπει να λαμβάνονται 
καθημερινά. Βοηθούν στον καλό ρυθμό του 

Είναι ένα θέμα που επανέρχεται 
πάντα στο προσκήνιο για άντρες και 

γυναίκες, τόσο για λόγους υγείας 
όσο και για λόγους αισθητικής. 

Πετάμε τα 
περιττά κιλά
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Και νά που έφτασε κιόλας η εποχή του χρόνου όπου 
όλοι αναζητούμε λύσεις για να χάσουμε βάρος ενόψει 
του καλοκαιριού, που θα αφήσει το σώμα ακάλυπτο 
σε πολλά σημεία. Δεν γίνονται θαύματα μέσα σε 
λίγες ημέρες. Όμως κάθε στιγμή είναι κατάλληλη 
για να υιοθετήσουμε τις καλές συνήθειες της 
καθημερινότητας που βοηθούν στη σωστή λειτουργία 
του οργανισμού, άρα και της καύσης του λίπους,  
όπως είναι ο επαρκής ύπνος τις κατάλληλες ώρες 
και η μείωση του στρες ή, έστω, η αντιμετώπισή του 
με «mindfully living».

Αλλαγή... πλεύσης
Σίγουρα πρέπει να αναπροσαρμόσετε τη διατροφή 
σας, τόσο ως προς το τι τρώτε όσο και ως προς το 
πότε το τρώτε. Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε 
«καλά» λιπαρά και ξεχάστε τα τηγανητά, τα κορεσμένα 
λιπαρά και τη ζάχαρη. Μην τρώτε άστατα. Μπείτε σε 
πρόγραμμα και ακολουθήστε το με ευλάβεια, ώστε 
η προσπάθεια που θα κάνετε να αποδώσει καρπούς. 
Μην κάνετε το λάθος να παρασυρθείτε από δίαιτες-
αστραπή. Απλώς θα «τρελάνετε» τον μεταβολισμό 
σας, ο οποίος στο τέλος θα «κοιμηθεί». Τα κιλά που 
θα χάσετε θα επανέλθουν και θα μείνετε απλώς με 
έναν αποδυναμωμένο οργανισμό και χαλαρό δέρμα. 
Αν ακολουθήσετε κάποια δίαιτα, αυτή πρέπει να 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ
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μεταβολισμού και την προστασία του μυϊκού ιστού, 
ώστε να γίνονται οι απαραίτητες καύσεις, καθώς και 
στην πέψη και την καλύτερη αφομοίωση όλων των 
ευεργετικών συστατικών διαφόρων τροφών, αλλά 
και στην αποτροπή της αποθήκευσης συστατικών 
τους που θα μετατραπούν στη συνέχεια σε λίπος. 
Ανεβάζουν τα επίπεδα ενέργειας, βοηθώντας στον 
μεταβολισμό των σακχάρων και την αφομοίωση 
των υδατανθράκων. Έχουν καταπραϋντική και 
ηρεμιστική δράση, και αποτρέπουν μελαγχολικές 
ή νευρικές τάσεις. 
Bιταμίνη C: Βοηθά στην αύξηση του μεταβολισμού, 
καθώς ενισχύει την παραγωγή οξυγόνου. Η έλλειψή 
της συνδέεται με υψηλό BMI. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι ο οργανισμός δεν κρατά αποθέματά 
της, οπότε η συνεχής πρόσληψή της είναι αναγκαία.
Βιταμίνη D: Η γνωστή «βιταμίνη του ήλιου» 
ενισχύει τον μεταβολισμό, συμβάλλει στην υγεία 

του ανοσοποιητικού συστήματος και έχει σημαντικό 
ρόλο στη λιπόλυση στην κοιλιακή περιοχή.
Βιταμίνη Ε: Είναι γνωστή για τις αντιοξειδωτικές 
της ιδιότητες και χαρακτηρίζεται ως η βιταμίνη 
της ομορφιάς. Ταυτόχρονα ο ευεργετικός της 
ρόλος ενισχύεται, αφού βοηθά στη λειτουργία του 
μεταβολισμού. 
Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα: Παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην καύση των θερμίδων και τη σωστή 
λειτουργία του μεταβολισμού. Η πρόσληψή τους 
είναι απαραίτητη, καθώς δεν μπορούν να παραχθούν 
από τον οργανισμό. 
Μαγνήσιο: Ειδικά αν γυμνάζεστε, φροντίστε για 
την πρόσληψή του, προκειμένου να ανεβάσετε 
τα επίπεδα της ενέργειας. Επίσης, βοηθά στη 
σωστή αφομοίωση των υδατανθράκων από τον 
οργανισμό.
Φυτικά και θαλάσσια εκχυλίσματα: Περιορίζουν 
την αποθήκευση λίπους και σακχάρων, αποτρέποντας 
έτσι τη συσσώρευση λίπους στα λιποκύτταρα, και 
ταυτόχρονα βοηθούν στη λιπόλυση.
Σπιρουλίνα: Συμβάλλει καίρια στην αποτοξίνωση, 
ανεβάζει τους ρυθμούς του μεταβολισμού, ενώ 
προσφέρει έξτρα αντοχή (σημαντικό, αν γυμνάζεστε).
Καφεΐνη: Έχει έντονη λιπολυτική δράση, αυξάνει 
τις καύσεις και χαρίζει ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα 
περιορίζει την όρεξη και άρα την άσκοπη 
κατανάλωση θερμίδων.
Πράσινο τσάι: Με τη θερμογένεση ανεβάζει 

τους ρυθμούς του μεταβολισμού και ενεργοποιεί 
τη μικροκυκλοφορία. Περιέχει καφεΐνη, που 
δρα συμπληρωματικά, και πολυφαινόλες, που 
καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες.
Καψαϊκίνη: Κάνει ό,τι λέει! Καίει (καθώς περιέχεται 
στις πιπεριές) και ενισχύει τον μεταβολισμό με τη 
θερμαντική δράση της, οδηγώντας σε απώλεια 
βάρους.
Ανανάς και παπάγια: Έχουν έντονη λιποδιαλυτική 
δράση. 

Κρέμες, gel και λάδια αδυνατίσματος
Τα προϊόντα που στοχεύουν στη μείωση της 
κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους προσπαθούν να 
τονώσουν τη μικροκυκλοφορία, να αποσυμφορήσουν 
τη λέμφο, να απομακρύνουν το συσσωρευμένο λίπος 
στα λιποκύτταρα διασπώντας το, να αποτρέψουν 
την εκ νέου εναπόθεση λίπους, και φυσικά να 

βελτιστοποιήσουν την ποιότητα του δέρματος με την 
απαραίτητη ενυδάτωση. Μπορείτε να αναζητήσετε 
συνθέσεις με δραστικά συστατικά, όπως:
Καφεΐνη: Αυξάνει τη μικροκυκλοφορία και έχει 
λιπολυτική δράση, συμβάλλοντας στη μείωση του 
μεγέθους και του όγκου των λιποκυττάρων, καθώς 
επιδρά στους υποδοχείς για την παραγωγή λίπους. 
Centella Asiatica: Ενισχύει τη μικροκυκλοφορία 
και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, ενώ βοηθά στη 
σύνθεση του κολλαγόνου. 
Ginkgo biloba: Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και 
έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Κισσός: Βοηθά τόσο στην αποσυμφόρηση όσο και 
στη λιπόλυση.
Πιπέρι: Έχει έντονη δράση στη μικροκυκλοφορία, 
ενώ αποσυμφορίζει και αποτοξινώνει. 
Φύκια: Έχουν λιπολυτική δράση, επιδρούν στο 
λεμφικό σύστημα και την αποβολή των τοξινών 
από τον οργανισμό, και είναι πλούσια σε μέταλλα, 
αμινοξέα και βιταμίνες.
Ρετινόλη: Ενισχύει τη μικροκυκλοφορία, βοηθά 
στην οξυγόνωση των κυττάρων και επιδιορθώνει 
τους συνδετικούς ιστούς γύρω από τα λιποκύτταρα. 
Βιταμίνη C: Έχει αντιφλεγμονώδη και 
αντιοξειδωτική δράση, και συμβάλλει στη σύνθεση 
νέου κολλαγόνου.
L-καρνιτίνη: Είναι αμινοξύ που διευκολύνει 
τη λιπόλυση και αποτελεί φυσικό συστατικό του 
οργανισμού.

• Οι ελεύθερες ρίζες 
προκαλούν οξειδωτικό 
στρες, το οποίο όχι 
μόνο δεν βοηθά 
τους μηχανισμούς 
λιπόλυσης, αλλά τους 
εμποδίζει κιόλας. Τα 
αποτελέσματά του 
φαίνονται ξεκάθαρα 
στο γνωστό «σωσίβιο», 
την περιοχή γύρω από 
την κοιλιά και τη μέση.
• Το νερό είναι 
απαραίτητο σε 
κάθε ισορροπημένη 
διατροφή, καθώς 
διατηρεί τον οργανισμό 
ενυδατωμένο και 
τον διευκολύνει να 
αποβάλλει τις τοξίνες. 
Όμως δεν επιδρά στη 
λιπόλυση.
• Η άσκηση δεν οδηγεί 
από μόνη της στην 
απώλεια βάρους, παίζει 
όμως σημαντικό ρόλο 
στην καταπολέμηση 
του κρυφού λίπους στο 
«σωσίβιο».
• Η έλλειψη ύπνου 
διαταράσσει την 
έκκριση της λεπτίνης 
και της γκρελίνης, 
ορμονών που είναι 
υπεύθυνες για την 
όρεξη, με αποτέλεσμα 
οι άυπνοι να τρώνε 
πολύ περισσότερο.
• Το πάχος δεν 
συνεπάγεται 
απαραίτητα κυτταρίτιδα. 
Συνεπώς η απώλεια 
βάρους δεν εγγυάται 
και την ταυτόχρονη 
απομάκρυνσή της.
• Εφαρμόζετε τις 
κρέμες για την 
καταπολέμηση της 
κυτταρίτιδας και της 
χαλάρωσης πάντα 
με μασάζ, για να 
ενεργοποιήσετε τη 
μικροκυκλοφορία. 
Αυξάνοντας τη 
θερμοκρασία στο 
σώμα, θα πετύχετε 
καλύτερη διείσδυση 
των δραστικών 
συστατικών στις 
βαθύτερες στιβάδες 
του δέρματος.

info
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Οι ετικέτες των προϊόντων συχνά θεωρούν  
δεδομένο ότι γνωρίζουμε κάποια πράγματα. 
Όμως όλοι έχουμε κενά.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ
παχύρρευστη υφή.

Πώς να επιλέξω κρέμα ματιών;
Η περιοχή γύρω από τα μάτια, καθώς είναι λεπτή 
και ευαίσθητη, μπορεί να παρουσιάσει αντίδραση 
σε κάποια συστατικά, γι’ αυτό και οι δερματολόγοι 
συστήνουν κρέμες που λαμβάνουν υπόψη την ευαι-
σθησία αυτή. Για τις σακούλες και το πρήξιμο, ανα-
ζητήστε προϊόντα που περιέχουν καφεΐνη, πεπτίδια 
και υαλουρονικό οξύ. Οι μαύροι κύκλοι μπορεί να 
οφείλονται σε ορατές φλέβες ή στον αποχρωματισμό, 
που είναι συνηθέστερος σε πιο σκούρες επιδερμίδες. 
Αναζητήστε «λευκαντικά» συστατικά, όπως η βιταμίνη 
C, το kojic acid (λευκαντικό οξύ από βύνη ρυζιού) και 
η νιασιναμίδη. Αποφύγετε τις ισχυρές ρετινόλες, που 
μπορεί να προκαλέσουν ερύθρωση, και το άρωμα 
(fragrance), που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

Τι είναι τα serum;
Είναι οι γνωστοί οροί, που αποτελούν ισχυρούς συμ-
μάχους της επιδερμίδας. Γεμάτοι με συμπυκνωμέ-
νες δόσεις δραστικών συστατικών, αυτά τα ελιξίρια 
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα – από τα μαύρα 
στίγματα μέχρι τις ρυτίδες. Ακόμα κι αν δεν έχετε 
συγκεκριμένα προβλήματα, είναι ανάγκη να εφαρ-
μόζετε το πρωί έναν αντιοξειδωτικό ορό, για να 
προστατεύετε την επιδερμίδα σας από τους καθη-
μερινούς περιβαλλοντικούς εχθρούς. Ενώ υπάρχουν 
απεριόριστες επιλογές από συστατικά, για να χειρι-
στείτε συγκεκριμένα ζητήματα, αναζητήστε:

Ποια η διαφορά ανάμεσα σε μία κρέμα 
ημέρας και σε μία κρέμα νύχτας;
Οι κρέμες που εφαρμόζουμε το πρωί είναι εφοδια-
σμένες με συστατικά που θα προστατεύσουν την 
επιδερμίδα μας από τους περιβαλλοντικούς εχθρούς 
που αντιμετωπίζουμε όταν βγαίνουμε από το σπίτι. 
Οι περισσότερες περιέχουν αντιοξειδωτικά, τα οποία 
αντιμετωπίζουν τις ελεύθερες ρίζες που προκαλού-
νται από τη μόλυνση, και δείκτη αντηλιακής προ-
στασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Συνήθως 
οι κρέμες ημέρας έχουν ελαφριά υφή.

Οι κρέμες νύχτας, από την άλλη, επικεντρώνονται 
στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προ-
κληθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και περιέχουν 
ενεργά συστατικά, όπως η ρετινόλη, που επιταχύ-
νει την κυτταρική ανανέωση και εξουδετερώνει τις 
δυσχρωμίες. Επιπλέον, συνήθως αναπληρώνουν με 
ενυδατικούς παράγοντες την υγρασία της επιδερμί-
δας, τα επίπεδα της οποίας αρχίζουν να μειώνονται 
από το απόγευμα. Οι κρέμες νύχτας συνήθως έχουν 

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

Q&Α: 
Απαντήσεις 
σε SOS 
ερωτήσεις

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Υαλουρονικό οξύ: Φυλακίζει την υγρασία της 
επιδερμίδας και θωρακίζει την εξωτερική της στι-
βάδα, εμποδίζοντας την απώλεια της υγρασίας.
Βιταμίνη C: Με την παρατεταμένη χρήση, βοηθά 
τη θολή επιδερμίδα να ανακτήσει τη λάμψη της και 
μειώνει τα μαύρα στίγματα. 
Ρετινόλη, βιταμίνη B3, πεπτίδια: Τονώνουν την 
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, δύο φυσικών 
πρωτεϊνών που προλαμβάνουν τις λεπτές γραμμές 
και το σακούλιασμα.
Κολλοειδές θείο, νιασιναμίδη: Καταπραΰνουν την 
ερύθρωση και τους ερεθισμούς, ενώ με την αντι-
μικροβιακή τους δράση μειώνουν τις φλεγμονές.
Οδηγίες:
• Αν η επιδερμίδα σας παρουσιάζει περισσότερα από 

ένα προβλήματα, μπορείτε να κάνετε συνδυαστική 
χρήση serum. Για παράδειγμα, μπορείτε να απλώ-
σετε αρχικά έναν ορό με βιταμίνη C σε όλο το πρό-
σωπο και μετά να ταμπονάρετε έναν άλλο κατά της 

δυσχρωμίας σε κάποια σημεία. Σε κάθε περίπτωση, 
πείτε τα σχέδιά σας στον δερματολόγο σας, προκει-
μένου να μην αντιμετωπίσετε ανεπιθύμητες αντι-
δράσεις από την εφαρμογή των προϊόντων.

• Μην επιχειρήσετε να ανακατέψετε τον ορό με την 
ενυδατική σας κρέμα, γιατί θα αποδυναμώσετε τη 
δράση του. Κάθε προϊόν εφαρμόζεται χωριστά, με 
τη σειρά του. 

• Δεν εφαρμόζονται όλοι οι οροί με την ίδια συχνό-
τητα, η οποία ποικίλλει ανάλογα με τα συστατικά 
τους. Προτιμήστε έναν αντιοξειδωτικό ορό για το 
πρωί, διότι προσφέρει προστασία από το περι-
βάλλον, καθώς οι περισσότερες δεν χρησιμοποι-
ούμε όση αντηλιακή προστασία θα έπρεπε. Από την 
άλλη, κάποια συστατικά δρουν καλύτερα το βράδυ. 
Για παράδειγμα, οι ρετινόλες δεν είναι ανθεκτικές 
στον ήλιο και αποδεικνύονται χρήσιμες αν εφαρ-
μοστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κυρίως, δια-
βάστε προσεκτικά τις οδηγίες κάθε προϊόντος.

Αξίζουν οι μάσκες προσώπου;
Οι μάσκες προσφέρουν συμπυκνωμένες θεραπείες 
για συγκεκριμένα προβλήματα. Όμως, σε αντίθεση 
με το το toner ή το serum, τα οποία ανοιγοκλείνουμε 
συνεχώς, τα συστατικά της μάσκας δεν διαβρώνονται 
από τον αέρα όταν τα εφαρμόζουμε, άρα είναι και 
πιο απορροφήσιμα από την επιδερμίδα. Σκεφτείτε 
τις μάσκες σαν ένα δώρο: όχι κάτι απαραίτητο, αλλά 
οπωσδήποτε ευεργετικό. 

Οι μάσκες έχουν το επιπλέον πλεονέκτημα ότι είναι 
διασκεδαστικές: Κάποιες αποκτούν εφέ φυσαλίδων 
όταν έρχονται σε επαφή με την επιδερμίδα, άλλες 
αλλάζουν χρώμα ή στεγανοποιούνται πλήρως, ώστε 
να αφαιρούνται σαν αυτοκόλλητο. 
Υπάρχουν τρία είδη μάσκας:
Sheet masks (μάσκες σε φύλλο): Κατά κανόνα 
είναι ενυδατικές. Καθώς προστατεύουν τα συστατικά 
που περιέχουν, οι μάσκες απορροφώνται πιο γρή-
γορα και καλύτερα από τις ενυδατικές κρέμες, που 
είναι εκτεθειμένες στον αέρα. Καλύτερα να τις δια-
τηρείτε στο ψυγείο για μεγαλύτερη αντιφλεγμονώδη 
δράση. Κάποιες εταιρείες κυκλοφορούν μάσκες από 
φύλλο αλουμινίου, χρυσού, φυκιών ή κολλαγόνου, 
το οποίο λειτουργεί ως προστατευτικός φραγμός, 
επιτρέποντας στα δραστικά συστατικά της μάσκας 
να διεισδύσουν σε βάθος. 
Μάσκες νύχτας: Έχουν πιο παχύρρευστη υφή και 
φυλακίζουν όλα τα συστατικά που έχετε απλώσει πριν 

από την εφαρμογή τους. Είναι ιδανικές για ώριμη ή 
εξαιρετικά ξηρή επιδερμίδα.
Μάσκες αργίλου ή λάσπης: Απορροφούν τη λιπα-
ρότητα και έχουν ελαφρώς απολεπιστική δράση. Δεν 
χρειάζεται να τις εφαρμόσετε σε όλο το πρόσωπο, 
μπορείτε να στοχεύσετε σε συγκεκριμένες περιο-
χές. Πολλές εφαρμόζουν μια ενυδατική μάσκα στο 
πρόσωπο και χρησιμοποιούν τη μάσκα αργίλου για 
τη ζώνη Τ.

Οδηγίες: Εφαρμόστε τη μάσκα μετά το σέρουμ και 
πριν από το ενυδατικό προϊόν (εκτός κι αν είναι 
μάσκα που την αφήνετε όλη τη νύχτα, οπότε παίρ-
νει τη θέση της ενυδάτωσης). Όπως όλα τα προϊό-
ντα που είναι συμπληρωματικά της ρουτίνας ομορ-
φιάς (καθαρισμός – τόνωση – ενυδάτωση), έτσι και 
οι μάσκες πρέπει να εφαρμόζονται με μέτρο, όχι 
πάνω από μία φορά την εβδομάδα, προς αποφυγή 
ερεθισμών.

Τι σημαίνει «μη φαγεσωρογόνο»; 
Ο όρος «μη φαγεσωρογόνο» (Non-Comedogenic) 
χαρακτηρίζει το προϊόν το οποίο δεν πρέπει να φρά-
ζει τους πόρους ή να πυροδοτεί την ακμή, είτε μπλο-
κάροντας τους αδένες είτε ερεθίζοντας τους θύλακες 
της τρίχας (κάποια γνωστά φαγεσωρογόνα συστα-
τικά είναι το έλαιο καρύδας και το βούτυρο κακάο). 
Tα μη φαγεσωρογόνα προϊόντα ενδείκνυνται για 
επιδερμίδες με τάση ακμής. 
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Χρειάζομαι ειδικά εργαλεία για την 
περιποίηση του προσώπου μου;
Στην πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεστε είναι 
απλές πετσέτες (προσόψια) από 100% βαμβάκι, που 
θα τις βρέχετε, για να τις χρησιμοποιείτε ως σφουγ-
γάρι, όταν πλένετε το πρόσωπό σας (για να αποφύγετε 
τα βακτήρια, πρέπει να χρησιμοποιείτε κάθε πλευρά 
μόνο μία φορά, πριν πλύνετε το πρόσωπό σας). Όμως 
σήμερα, με την πρόοδο της τεχνολογίας, έχουν μπει 
στο μπάνιο μας όλες εκείνες οι συσκευές που μέχρι 
πρότινος προσφέρονταν μόνο στα ινστιτούτα αισθη-
τικής και τα σπα. Ακολουθούν μερικές από αυτές:
Καθαρισμός με τεχνολογία T-Sonic: Συσκευές 
ηχητικών παλμών που «ξεκολλούν» και απομακρύ-
νουν μακιγιάζ και ρύπους, ενώ κάνουν μασάζ στο 
πρόσωπο. Συνήθως έχουν διακόπτη για πιο ήπιο ή 
πιο βαθύ καθαρισμό.
Θεραπεία με φωτισμό LED: Κάποιες συσκευές συν-
δυάζουν λυχνίες σε διαφορετικά χρώματα, ώστε να 
προσαρμόζετε τη θεραπεία στην εκάστοτε ανάγκη σας. 

Ενεργοποιήστε το κόκκινο φως για να τονώσετε την 
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, το μπλε για την 
εξάλειψη των βακτηρίων και της ερυθρότητας, και το 
κίτρινο για ομοιόμορφο χρωματικό τόνο.
Κύματα χαμηλού ρεύματος: Κύματα χαμηλού ρεύ-
ματος συσφίγγουν τους μύες του προσώπου, προ-
καλώντας ένα είδος γυμναστικής της επιδερμίδας.
Κλασματικό μη επεμβατικό λέιζερ: Ακτίνες φωτός 
διεισδύουν στην επιδερμίδα (προκαλώντας μια 
αίσθηση ζέστης, αλλά όχι καψίματος), για να «ανα-
στατώσουν» τη λειτουργία των κυττάρων και να ενερ-
γοποιήσουν τη φυσική διαδικασία του δέρματος για 
επούλωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων.

Τι είναι τα έλαια προσώπου;
Τα εκχυλίσματα βοτάνων λανσάρονται ως ένας από-
λυτα φυσικός τρόπος για να βελτιώσουμε την ποι-
ότητα της επιδερμίδας μας. Αποφύγετε τελείως τα 
έλαια που είναι αρωματισμένα, καθώς μπορούν να 
ερεθίσουν την επιδερμίδα. 
Λάδια κατάλληλα για κάθε σκοπό: 
Έλαιο maracuja: Βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρό 
αποτέλεσμα.
Έλαιο ελιάς: Λάμψη και ομοιόμορφος τόνος επι-
δερμίδας. 
Έλαιο marula: Απομάκρυνση των βακτηρίων και 
καταπράυνση της επιδερμίδας με τάση ακμής.
Έλαιο αγριοτριανταφυλλιάς (rosehip):

Καταπράυνση της ερυθρής, ερεθισμένης επιδερμί-
δας, αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ροδό-
χρου νόσου.
Οδηγίες: Τα περισσότερα έλαια προσώπου μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν δύο φορές την ημέρα, 
πρωί και βράδυ. Θα πρέπει να εφαρμόζονται μετά 
τα serum και τα gel, αλλά πριν από την κρέμα και τη 
λοσιόν. Απλώστε λίγες σταγόνες ανάμεσα στις παλά-
μες σας και ταμπονάρετε το έλαιο, στοχεύοντας στο 
περίγραμμα του προσώπου. Στη συνέχεια απλώστε 
το προς τη μύτη, τα χείλη και γύρω από τα μάτια.

Τι να κάνω αν η επιδερμίδα μου 
ερεθιστεί;
Πολλές φορές ο ερεθισμός της επιδερμίδας –από την 
ακμή μέχρι το έκζεμα– οφείλεται στον υπερβάλλοντα 
ζήλο μας. Ενώ είναι σωστό να κάνουμε απολέπιση 
μία φορά την εβδομάδα, κάποιες την εφαρμόζουν 
καθημερινά, απογυμνώνοντας την επιδερμίδα τους 
από τη φυσική της λιπαρότητα. Παρότι η ρετινόλη 

είναι ευεργετική, τα προϊόντα υψηλής περιεκτικότη-
τάς της δεν είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας. Για να επαναφέρετε την επιδερμίδα 
σας σε καλή κατάσταση, ακολουθήστε τις παρακάτω 
ολιστικές λύσεις:
• Ρίξτε παγωμένο νερό στους καρπούς σας. Θα πέσει 

η θερμοκρασία του σώματός σας, κάτι που ηρεμεί 
και την επιδερμίδα σας. 

• Κάντε μια μάσκα από βρώμη: Ανακατέψτε βρώμη με 
λίγες κουταλιές νερού. Απλώστε το μείγμα στο πρό-
σωπο, αφήστε το να μισοστεγνώσει και ξεπλύνετε. 

• Ξεπλένετε το πρόσωπό σας με παγωμένο πρά-
σινο τσάι. Η πολυφαινόλη EGCG, που περιέχει, 
έχει άμεση καταπραϋντική δράση.

• Δοκιμάστε τον βελονισμό, για να ενισχύσετε το 
κυκλοφορικό, την πέψη και το ανοσοποιητικό, 
καθώς οι λειτουργίες αυτές είναι τα θεμέλια για 
μια υγιή επιδερμίδα. Ξεκινήστε με εβδομαδιαίες 
θεραπείες και στη συνέχεια ακολουθήστε μηνιαίες 
συνεδρίες συντήρησης.

• Μπορεί κάποιος κυριολεκτικά να διαβάσει το στρες 
στο πρόσωπό του, καθώς τα υψηλά επίπεδα κορτι-
ζόλης (η κατεξοχήν ορμόνη του στρες) είναι ικανά 
να αποδυναμώσουν την επιδερμίδα, να οδηγήσουν 
στην ακμή, ακόμη και να επιταχύνουν τις ρυτίδες. 
Υιοθετήστε την τακτική άσκηση, φροντίστε να ξεκου-
ράζεστε επαρκώς, διαλογιστείτε ή βρείτε τρόπους 
να αισθάνεστε θετικοί. Τα αποτελέσματα θα φανούν.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ



ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020 3534 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

Τα υγιή μαλλιά ξεκινούν από ένα υγιές τριχωτό. 
Ο καθαρισμός του είναι η αρχή των πάντων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Αποτοξίνωση τριχωτού 
για πιο υγιή μαλλιά

άνθρακα, ο οποίος καθαρίζει τους πόρους, και αντι-
βακτηριακά έλαια, για την απομάκρυνση των ρύπων 
και την επαναφορά της λάμψης και της κίνησης στα 
μαλλιά. Ενώ η ρουτίνα αυτή πρέπει να γίνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είναι ακόμη πιο απα-
ραίτητη κατά τους ζεστούς μήνες, όταν κορυφώ-
νεται η παραγωγή σμήγματος και το τριχωτό είναι 
πιο πιθανό να είναι καλυμμένο με αντηλιακά προϊ-
όντα, χλώριο και θαλασσινό νερό. Αυτός είναι ένας 
μικρός οδηγός για την αποτοξίνωσή του.

Βρείτε το σωστό προϊόν
Η επιδερμίδα του τριχωτού δεν είναι παρά η προέ-
κταση αυτής του προσώπου μας. Και γι’ αυτό χρει-
άζεται την αγάπη και τη φροντίδα μας! Τα τελευ-
ταία χρόνια, η έκρηξη προσφοράς εξειδικευμένων 

Η συχνά παραμελημένη περιοχή του τριχωτού προ-
σφέρεται ιδιαίτερα για τη συσσώρευση ρύπων –από 
τα προϊόντα styling και τα φυσικά έλαια έως τον 
ιδρώτα–, που μπορούν να «πνίξουν» το θυλάκιο και 
να οδηγήσουν σε θαμπά, χωρίς κίνηση, εύθραυστα 
μαλλιά. Μία λύση που προτείνουν πολλοί ειδικοί 
είναι η «αποτοξίνωση του τριχωτού».

Όπως και στην απολέπιση επιδερμίδας, η απο-
τοξίνωση του τριχωτού επιτυγχάνεται με μία σειρά 
καθαριστικών προϊόντων, που περιλαμβάνουν 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

προϊόντων περιποίησης δεν έχει αφήσει την επι-
δερμίδα του τριχωτού έξω από τον χορό. Αναζη-
τήστε τα σωστά δραστικά συστατικά:
Άνθρακας: Ο ενεργός άνθρακας λειτουργεί ως 
μαγνήτης και δεσμεύει περιβαλλοντικούς ρύπους, 
μικροσωματίδια, τοξίνες, σμήγμα και άλλες επιβα-
ρυντικές ουσίες. Ως συστατικό σε μια θεραπεία μαλ-
λιών, αποτοξινώνει το τριχωτό και αφαιρεί ό,τι έχει 
συσσωρευτεί στην επιφάνειά του (νεκρά κύτταρα, 
υπολείμματα σαμπουάν, προϊόντων styling κ.λπ.).
Λάδι καρύδας: Ενυδατώνει το τριχωτό, εμποδί-
ζοντας την ξηρότητα και την ξηροδερμία.
Δυόσμος – Τεϊόδεντρο: Δροσίζουν και μειώνουν 
τη φαγούρα, τον ερεθισμό και την ξηροδερμία. Η 
μελαλεύκη (ή τεϊόδεντρο) έχει αντισηπτικές και 
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, και μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί απευθείας πάνω στο τριχωτό της κεφα-
λής. Αποτελεί παραδοσιακή θεραπεία των ιθαγενών 
της Ωκεανίας, χάρη στις αντισηπτικές και αντιμυκη-
τιασικές ιδιότητες του αιθέριου ελαίου της.
Πανθενόλη: Προσφέρει τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά που δυναμώνουν τη ρίζα της τρίχας.
Μέντα: Με αντι-ερεθιστική και αντισηπτική δράση, 
αναζωογονεί και τονώνει την επιδερμίδα. Προσφέ-

ρει αίσθηση δροσιάς και μειώνει την ευαισθησία 
στον πόνο και τον κνησμό. 

Εφαρμόστε σχολαστικά
Οι καινούριες αγωγές για το τριχωτό χρησιμοποι-
ούνται ως σαμπουάν. Αν έχετε ευαίσθητη επιδερ-
μίδα, υιοθετήστε μια θεραπεία προ-αποτοξίνωσης: 
Εφαρμόστε στην κορυφή του κεφαλιού μερικές 
σταγόνες κάποιου ενυδατικού αλλά μη λιπαρού 
ελαίου, όπως αβοκάντο, αργκάν ή καρύδας, και 
αφήστε το να δράσει όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια 
εφαρμόστε τη θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής 
όπως εφαρμόζετε το σαμπουάν, κάντε μασάζ με 
μικρές κυκλικές κινήσεις και ξεπλύντε. Δοκιμάστε 
επίσης μια θεραπεία σε στεγνά μαλλιά: Μοιράστε τα 
μαλλιά σε τέσσερα μέρη και, στη συνέχεια, εφαρ-
μόστε ένα απολεπιστικό σαμπουάν χωρίς θειικό 
άλας. Κάντε μασάζ για 3-5 λεπτά σε κάθε τμήμα 
και ξεπλύντε με νερό.

Μην το παρακάνετε
Ο βαθύς καθαρισμός του τριχωτού πρέπει να γίνε-
ται με κάποια περιοδικότητα. Αν γίνεται υπερβολικά 
συχνά, θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα από τα 

επιθυμητά και πιθανότατα και κάποιον ερεθισμό. Αν 
χρησιμοποιείτε συχνά προϊόντα styling (λακ, αφρό 
για όγκο κ.λπ.) ή έχετε λιπαρά μαλλιά, δοκιμάστε 
μια εβδομαδιαία αποτοξίνωση. Εάν αντιμετωπίζετε 
συχνά ξηρότητα, υιοθετήστε την αποτοξίνωση κάθε 
δύο εβδομάδες. Για τα πολύ κατσαρά μαλλιά, ίσως 
αρκεί μία φορά κάθε 1-2 μήνες.

Για να διατηρήσετε το αποτέλεσμα
Αποφύγετε τις σιλικόνες, που συναντώνται συχνά 
στα προϊόντα styling και προσκολλώνται στα μαλλιά 
με τρόπο που μπορεί να προκαλέσουν ακραία συσ-
σώρευση. Επίσης, μην εφαρμόζετε μεγάλη ποσό-
τητα σαμπουάν (η ποσότητα στο μέγεθος ενός 
φουντουκιού, την οποία έχετε αραιώσει με νερό 
πριν την εφαρμόσετε, είναι αρκετή), ούτε κρέμας 
ή conditioner, που μπορεί να φράξει τους θύλακες. 

Δύο φορές τον μήνα εφαρμόστε ένα αποτοξινω-
τικό σαμπουάν, για να αποφύγετε τη συγκέντρωση 
ρύπων στις ρίζες.

Αναζητήστε ένα conditioner, για να ψεκάσετε σε 
συγκεκριμένα σημεία των μαλλιών, το οποίο θα 
περιέχει ευκάλυπτο για μαλλιά με κίνηση, λεβάντα 
για λάμψη, αμινοξέα και κερατίνη για δυνατή τρίχα.

Το μασάζ στις 
ρίζες των μαλλιών 
αναζωογονεί την 
κυκλοφορία και 
έχει ως αποτέλεσμα 
ένα πιο υγιές και 
ισορροπημένο 
τριχωτό. Στην αγορά 
υπάρχουν πλέον τα 
σχετικά προϊόντα, 
τα οποία μοιάζουν 
με βούρτσες και 
χρησιμοποιούνται 
είτε σε στεγνά μαλλιά 
είτε μαζί με κάποιο 
άλλο προϊόν.

Τακτικό 
μασάζ 
στο κεφάλι
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Κοντά στην ηλικία των 35-40, εμφανίζονται οι 
αλλαγές στην περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ. 
Καθώς η επιδερμίδα εκεί είναι πιο λεπτή από τα 
υπόλοιπα σημεία του προσώπου, η περιοχή αυτή 
«προηγείται», μαζί με τα χέρια, στη γήρανση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Ψηλά το κεφάλι
γνωστό και ως «turkey neck». Όμως, αν το εφέ 
«γαλοπούλας» είναι ακόμη σε μικρό βαθμό, μπορεί 
να διορθωθεί με θεραπείες υπερήχων, που θα επι-
δράσουν στον ιστό γύρω από τους μύες, θα αυξή-
σουν την παραγωγή κολλαγόνου και σταδιακά θα 
οδηγήσουν σε σύσφιγξη και ανόρθωση. Από την 
άλλη, το «διπλοσάγονο», που οφείλεται στην ύπαρξη 
περίσσιου λίπους, δεν μπορεί να διορθωθεί παρά 
μόνο με επέμβαση, αν το λίπος βρίσκεται κάτω από 
τους μύες. Αν, τώρα, είστε από τους τυχερούς που 
το λίπος βρίσκεται κάτω από το δέρμα, τότε μπορεί 
να αφαιρεθεί στο ιατρείο με αναίμακτες μεθόδους. 

Στο ιατρείο
Λιποαναρρόφηση: Είναι πολύ αποτελεσματική 
θεραπεία για την τοπική αφαίρεση του λίπους και 
γίνεται με μικροκάνουλα. Η επέμβαση διαρκεί μία 
με δύο ώρες. Απαιτείται τοπική αναισθησία ή μέθη 
και, στη συνέχεια, το περίγραμμα του λαιμού διορ-
θώνεται με lift στο πιγούνι.
Θεραπείες laser και παλμικού φωτός: Για την 
περιοχή του ντεκολτέ και του λαιμού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών laser, όπως ακρι-
βώς και στο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι ορατό 

Η χαλάρωση του «μαρτυριάρικου» λαιμού οφείλεται 
καταρχήν στη βαρύτητα, αλλά και στο γεγονός ότι 
η περιοχή αυτή δεν έχει πολλούς σμηγματογόνους 
αδένες, ούτε λιπίδια, ενώ με το πέρασμα του χρό-
νου χάνεται λιπώδης ιστός. Σε όλα αυτά έρχονται 
να προστεθούν και μηχανικοί παράγοντες, δηλαδή 
οι κινήσεις που κάνουμε όλη την ημέρα –αλλά και τη 
νύχτα–, οι οποίες ταλαιπωρούν την επιδερμίδα του 
λαιμού. Τέλος, κατά την εμμηνόπαυση, χάνεται σχε-
δόν ολοκληρωτικά η DHEA, μια ορμόνη που βοηθά 
δραστικά στην καλή υγεία του δέρματος. 

Το φαινόμενο του λαιμού που έχει κρεμάσει είναι 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

Για την περιοχή 
του ντεκολτέ 
και του λαιμού 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
διαφόρων ειδών 
laser, όπως 
ακριβώς και 
στο πρόσωπο.

κυρίως στις επιφανειακές ρυτίδες, αλλά, αν συν-
δυάσετε την εφαρμογή laser με κάποια θεραπεία 
σύσφιγξης, θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επί-
σης, σημάδια από τον ήλιο, καφέ κηλίδες και σπα-
σμένα αγγεία αντιμετωπίζονται με τη χρήση αυτών 
των μηχανημάτων. 
Χημικά peelings: Το γλυκολικό οξύ, το γαλακτικό 
οξύ και το σαλικυλικό οξύ είναι από τους καλύτε-
ρους συμμάχους στην απομάκρυνση των ρυτίδων 
σε αυτές τις περιοχές. 
Fillers: Αν οι ρυτίδες είναι πλέον βαθιές και εμφα-
νείς, τότε τα διάφορα fillers υαλουρονικού οξέος ή 
αντίστοιχων υλικών θα διορθώσουν την εμφάνιση 
του ντεκολτέ σας άμεσα. 
Μεταφορά λίπους: Το γέμισμα των ρυτίδων μπο-
ρεί κάλλιστα να γίνει με τη μεταφορά λίπους από 
κάποια άλλη περιοχή του σώματος. Πρόκειται βέβαια 
για πιο πολύπλοκη διαδικασία από τις υπόλοιπες. 

Στο σπίτι
Τοπικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και pads σιλι-
κόνης, που δρουν άμεσα στην περιοχή, αυξάνουν 
την παραγωγή κολλαγόνου και καταπολεμούν όλα 
τα σημάδια γήρανσης – από τις λεπτές γραμμές και 
την αφυδάτωση μέχρι τα σημάδια που προκαλού-
νται από την έκθεση στον ήλιο. 

Η ώρα της περιποίησης
Φροντίστε να καθαρίζετε σχολαστικά την περιοχή 
του λαιμού και του ντεκολτέ, όπως κάνετε και με το 
πρόσωπό σας. Μην ξεχνάτε και τον αυχένα, ειδικά 
αν μαζεύετε τα μαλλιά σας ψηλά! Επιλέξτε μια κρέμα 
ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή, που θα είναι πιο 
πλούσια σε δραστικούς παράγοντες ενάντια στη χαλά-
ρωση και τις ρυτίδες. Οι κρέμες που απευθύνονται 
σε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα σημεία βασίζονται σε 
ρετινοειδή, βιταμίνη Α, AHA και πεπτίδια, και καταφέρ-
νουν να αποκαταστήσουν την ικανότητα των κυττάρων 
στην παραγωγή κολλαγόνου, απαλύνοντας τις ρυτίδες 
αισθητά, ενώ παράλληλα διατηρούν την επιδερμίδα 
πολύ απαλή και σωστά ενυδατωμένη. Ένα δραστικό 
συστατικό που μπορείτε να αναζητήσετε σε μια κρέμα 
είναι το tretinoin, της οικογένειας της βιταμίνης Α. Η 
εφαρμογή των προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα με 
κινήσεις προς τα επάνω στον λαιμό και προς τα έξω 
στο ντεκολτέ, και να συνεχίζονται μέχρι πίσω από τα 
αυτιά, ψηλά στο πιγούνι και βαθιά στο στήθος. Επι-
πλέον, με μια τέτοια κρέμα θα απολαμβάνετε και ένα 

άμεσο εφέ λίφτινγκ, που –αν μη τι άλλο– θα βελτιώ-
σει την ψυχολογία σας. Η αντηλιακή προστασία ήταν, 
είναι και θα είναι το βασικότερο στοιχείο στην πρό-
ληψη της γήρανσης, και αυτό αφορά όλες τις περι-
οχές. Αν αναλογιστείτε πόσο εκτεθειμένα στον ήλιο 
είναι το ντεκολτέ και ο λαιμός, θα καταλάβετε γιατί 
επιβάλλεται η σταθερή χρήση αντηλιακού προϊόντος. 

Αλλάξτε συνήθειες
• Μην κοιμάστε στο πλάι. Καθώς κλείνει το στέρνο 

και το βάρος του κεφαλιού επιβαρύνει τον λαιμό, 
η συνήθεια αυτή δημιουργεί πρόωρες ρυτίδες. 

• Αφήστε τα πολλά και ψηλά μαξιλάρια, που σηκώ-
νουν το κεφάλι και δημιουργούν ρυτίδες στον 
λαιμό. Επιλέξτε ένα λεπτό μαξιλάρι και κοιμηθείτε 
ανάσκελα. 

• Φέρτε το κινητό και την οθόνη του υπολογιστή 
στο ύψος των ματιών σας και σταματήστε να σκύ-
βετε το κεφάλι, «τσαλακώνοντας» τον λαιμό σας. 

• Βάλτε στη ζωή σας καινούρια χόμπι. Η yoga και 
κάποιες κινήσεις του μπαλέτου βοηθούν στην 
εκγύμναση των μυών του λαιμού. Παράλληλα, 
λόγω της ευθείας στάσης που προωθούν, μειώ-
νουν την πιθανότητα για «κλειστό» στήθος, που 
δημιουργεί ρυτίδες.

• Βάλτε στη διατροφή σας αντιοξειδωτικές τρο-
φές, πλούσιες σε Ω-3 λιπαρά οξέα και πρωτεΐνες. 
Βοηθούν στην καταπολέμηση των ρυτίδων και τη 
δημιουργία πιο σφιχτού και νεανικού δέρματος. 

Επιλέξτε 
συμπληρώματα 
διατροφής με 
Ω-3 λιπαρά οξέα, 
προκειμένου να 
δώσετε στον 
οργανισμό σας 
την ποσότητα που 
κρίνεται αναγκαία για 
την αναγέννηση της 
επιδερμίδας σας. 
Το κολλαγόνο επίσης 
συμβάλλει αισθητά 
στην καλύτερη 
ποιότητα του 
δέρματος, καθώς 
αποτελεί βασικό 
δομικό υλικό του. 
Τα συμπλέγματα 
της βιταμίνης 
Β βοηθούν στη 
σωστή ενυδάτωση 
της επιδερμίδας, 
καθώς συγκρατούν 
την υγρασία, 
κάνοντας έτσι τον 
προστατευτικό 
φραγμό της πιο 
ανθεκτικό σε 
εξωτερικές επιθέσεις 
και προλαμβάνοντας 
τη χαλάρωση.

Συμπληρώ-
ματα που 
βοηθούν
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Sunshine yellow
Αυτό είναι το χρώμα της εποχής για τα νύχια, και το είδαμε σε πολλές 
εκδοχές, όπως τα τέσσερα νύχια βαμμένα με ασπρόμαυρα γραμμικά 
σχέδια και το πέμπτο σε κίτρινο ή κίτρινο με οριζόντιες λεπτές γραμμές 
σε χρυσό. Αλλά η εκδοχή που μας εντυπωσίασε είναι τα τέσσερα νύχια 
βαμμένα σε αυτή την απόχρωση του κίτρινου και το πέμπτο νύχι να έχει 
μόνο μία σταγόνα της ίδιας απόχρωσης, σαν να έσταξε πάνω το χρώμα.

Παστέλ στα μαλλιά

Στη συλλογή του Moschino 
για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 
2020 το θέμα ήταν ο Πικάσο. 
Τα φορέματα της συλλογής 
είναι ίδια με αυτά που φορούν 
τα μοντέλα στα έργα του 
Ισπανού μετρ ή αναπαριστούν 
ολόκληρους πίνακές του. Για 
να ολοκληρωθεί η εικόνα, 
τα μαλλιά, πιασμένα σε 
ανδαλουσιανό χαμηλό κότσο 
με χωρίστρα στη μέση, 
βάφτηκαν κατά τόπους με 
έντονα χρώματα από την 
παλέτα του ζωγράφου, 
σαν να τα πέρασε με ένα 
πινέλο με παστέλ. Αυτό το 
αναπάντεχα φρέσκο λουκ δεν 
χρειάζεται να εφαρμοστεί σε 
όλο το κεφάλι για να κάνει 
εντύπωση, αρκεί ένα σημείο, 
ιδανικά στο πλάι.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Ακόμα και κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού μας, 
η προσεγμένη –ακολουθώντας τις τελευταίες 
τάσεις της μόδας– εμφάνισή μας συμβάλλει στην 
καλή διάθεση, τη δική μας και όσων μας βλέπουν 
(έστω και ηλεκτρονικά!).

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

Beauty trends
Άνοιξη 2020

Βλέπω αστεράκια
Έχετε τις μαύρες σας; Βάλτε ένα αυτοκολλητάκι! Ποια 
δεν νιώθει υπέροχα όταν έχει αστέρια στο πρόσωπό 
της; Για ένα πανεύκολο λουκ, κολλήστε ένα αστεράκι 
στο μέσο του κάτω βλεφάρου και κρατήστε το 
υπόλοιπο πρόσωπο ουδέτερο. Αν θέλετε να συνεχίσετε 
το μακιγιάζ, επιβάλλεται να είστε δημιουργικές. Το 
μολύβι ματιών δεν χρειάζεται να είναι μαύρο, ούτε 
να περιορίζεται στο βλέφαρο. Η καταπάτηση των 
κανόνων είναι όλη η χαρά του μακιγιάζ.

Kοσμήματα 
στο μέτωπο

Η σεζόν και φέτος έχει 
όλα τα αξεσουάρ, με 
έμφαση στα φουλάρια 
και τα λουλούδια που 
στολίζουν τα μαλλιά. Τα 
κοσμήματα όμως που 
στολίζουν το μέσο του 
μετώπου κυριαρχούν 
πιο πολύ από ποτέ. 
Παρόλο που έρχονται 
κατευθείαν από την 
Ινδία, δεν χρειάζεται να 
έχουν και το ανάλογο 
στυλ, μπορούν να 
είναι ακόμη και γκοθ 
ή να παραπέμπουν 
σε showgirls του 
παρελθόντος. 
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Δώρα που έφερε 
η Άνοιξη για εμάς 
και τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

1 CASTALIA, Chronoderm 
Vitamine C 10% Ultra
Καινοτόμος ορός εντατικής 

αντιγηραντικής φροντίδας και 
λάμψης για το πρόσωπο, τον λαιμό, 
το ντεκολτέ και τα χέρια. Αυξάνει 
την παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης, μειώνει τις ρυτίδες και 
εμποδίζει την εμφάνιση νέων, ενώ 
διορθώνει τον ανομοιογενή τόνο 
της επιδερμίδας. Με Ascorbic Acid 
(καθαρή και σταθερή βιταμίνη C), 
υαλουρονικό οξύ και τα δυναμικά 
βιομιμητικά πεπτίδια Palmitoyl 
Tripeptide-38 και Conopeptide, 
έχει ισχυρή αντιοξειδωτική και 
αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ 
προσφέρει λάμψη, επανόρθωση, 
ανάπλαση, μείωση της έντασης 
των κηλίδων γήρανσης και 
επιτάχυνση της ενεργοποίησης 
του κολλαγόνου. Η πρωτότυπη 
ειδική συσκευασία εξασφαλίζει 
ότι η βιταμίνη C δεν χάνει καμία 
από τις ευεργετικές της ιδιότητες, 
λόγω οξείδωσης. Στο καπάκι 

αποθηκεύεται προστατευμένη 
από το φως και την υγρασία η 
Βιταμίνη C σε μορφή σκόνης και 
στο φιαλίδιο περιέχεται ο ορός με 
Υαλουρονικό Οξύ και τα Δυναμικά 
Βιομιμητικά πεπτίδια που απαιτείται 
για την ενεργοποίησή της.

2 LA ROCHE POSAY, 
Anthelios Invisible Fluid 
SPF50+

Πολύ υψηλή και αόρατη προστασία 
ευρέος φάσματος (UVA, UVB, 
υπέρυθρη και ατμοσφαιρική 
ρύπανση) για το πρόσωπο, με 
δείκτη προστασίας ενάντια στη UVA 
46, τον υψηλότερο μέχρι τώρα 
της ANTHELIOS και σχεδόν ισάξιο 
του δείκτη SPF. Η καινοτομία του 
κρύβεται πίσω από την τεχνολογία 
intelimer. έτσι, εφαρμόζεται 
εύκολα στην επιδερμίδα, 
σχηματίζοντας ένα ομοιόμορφο 
φιλμ ολοκληρωμένης προστασίας. 
Ultra ανθεκτικό στο νερό (δοκιμή 
μετά από 80 λεπτά παραμονής), 

τον ιδρώτα (δοκιμή μετά από 120 
λεπτά χαμάμ) και την άμμο (δοκιμή 
μετά από τριβή με άμμο). Ιδιαίτερα 
λεπτόρρευστη υφή, που δεν αφήνει 
ίχνη και δεν κολλά, σύνθεση που 
ελαχιστοποιεί το τσούξιμο των 
ματιών.

3 LIERAC, Premium  
La Cure
Εντατική θεραπεία 

ομορφιάς 28 ημερών, βασισμένη 
στις τελευταίες ανακαλύψεις 
της αναγεννητικής ιατρικής. Η 
πρωτοποριακή σύνθεση του 
Premium La Cure διαθέτει ένα 
καινοτόμο σύμπλοκο, που δρα 
στοχευμένα στο φαινόμενο 
της ραγδαίας γήρανσης της 
επιδερμίδας. Ο αριθμός των 
νέων κυττάρων αυξάνεται, ενώ 
ο αριθμός των γερασμένων 
μειώνεται, με αποτέλεσμα η 
επιδερμίδα να αναγεννάται. Οι 
ρυτίδες λειαίνονται, η χροιά της 
επιδερμίδας αποκτά πάλι ζωντάνια 

και λάμψη, ενώ το περίγραμμα και 
η σφριγηλότητα του προσώπου 
αποκαθίστανται. Το διακριτικό 
άρωμα, της «ένεσης ομορφιάς 
Premium La Cure» απελευθερώνει 
νότες γιασεμιού, ίριδας και musk.

4 JOWAÉ, Eau Micellaire 
Démaquillante 
To Νερό Καθαρισμού 

με Μικύλλια Jowaé ανήκει στο 
πρώτο βήμα της γαλλοκορεάτικης 
ιεροτελεστίας ομορφιάς Jowaé. 
Εμπλουτισμένο με αντιοξειδωτικές 
φωτοφαινόλες και αυτοκρατορική 
παιώνια, καθαρίζει την επιδερμίδα 
σε βάθος και αφαιρεί κάθε ίχνος 
μακιγιάζ και ρύπων, αφήνοντάς 
τη φρέσκια και λαμπερή. Με 94% 
συστατικά φυσικής προέλευσης, 
σέβεται την ισορροπία της 
επιδερμίδας και την προστατεύει 
από τις εξωτερικές επιθέσεις 
(ρύπανση, ακτίνες UV, στρες, 
κούραση), ενώ το διακριτικό 
άρωμα ανθέων sakura κάνει τον 
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καθαρισμό της επιδερμίδας ακόμη 
πιο απολαυστικό. Η απαλή του 
σύνθεση είναι κατάλληλη για όλους 
τους τύπους επιδερμίδας, ακόμη 
και τις πιο ευαίσθητες. 

5 APIVITA, Wine Elixir 
SPF30 με πολυφαινόλες 
από αμπέλια Σαντορίνης

Ο χρόνος, η ρύπανση και η 
παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο 
διαταράσσουν τη φυσιολογική 
παραγωγή μελανίνης, με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση πανάδων, 
που με τα χρόνια εγκαθίστανται 
μόνιμα. Η νέα Wine Elixir 
SPF30 για αποχρωματισμό των 
πανάδων είναι ένα πολυδραστικό 
αντιγηραντικό προϊόν που μειώνει 
τις ρυτίδες, ενώ παράλληλα 
ενισχύει τη σφριγηλότητα της 
επιδερμίδας και προσφέρει 
αίσθηση lifting. Εμπλουτισμένη με 
εκχύλισμα γλυκόριζας, ένα φυσικό 
σύμπλοκο κατά των δυσχρωμιών, 
αποχρωματίζει τις πανάδες, 

ρυθμίζει αποτελεσματικά τις 
διαταραχές στην παραγωγή 
της μελανίνης και προστατεύει 
από τη UVA και UVB ακτινοβολία, 
για την καλύτερη πρόληψη από 
την πρόωρη γήρανση και 
την εμφάνιση νέων πανάδων.

6 AVENE, Hydrance  
Aqua-gel
Το απόλυτο ενυδατικό 

τριπλής δράσης, που 
προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες 
ενυδάτωσης και όλα τα lifestyles. 
Η Hydrance Aquagel είναι εξίσου 
αποτελεσματική ως φροντίδα 
ημέρας (εφαρμόστε απλώνοντας 
από το κέντρο του προσώπου προς 
τα έξω και στον λαιμό), ως μάσκα 
νύχτας (εφαρμόστε μια πλούσια 
στρώση, για να έχετε μια απίστευτα 
φρέσκια επιδερμίδα μόλις 
ξυπνήσετε) και ως φροντίδα της 
περιοχής των ματιών (εφαρμόστε 
από την εσωτερική γωνία προς 
την εξωτερική, για να φροντίσετε 

αυτή την ευαίσθητη, εύθραυστη 
περιοχή). H Hydrance Aquagel έχει 
μοναδικό αποτέλεσμα Skin Detox, 
που αποκαθιστά τη φρεσκάδα 
του δέρματος, καθώς το προ-
τοκοφερύλιο και η θειική δεξτράνη 
συνεργάζονται για να προσφέρουν 
αποτοξίνωση και να απομακρύνουν 
τα σημάδια της κούρασης. Το 
προϊόν διαθέτει ειδική σπάτουλα 
λήψης προϊόντος για την ασφάλεια 
όλων μας!

7 FREZYDERM, Sun Screen 
Fluid-To-Powder  
SPF 50+

Αντηλιακή υγρή κρέμα προσώπου, 
που συνδυάζει την αποτελεσματική 
ηλιοπροστασία με τη νέα τάση 
μεταμόρφωσης υφής, για 
καλλυντική ευχαρίστηση και 
φροντίδα του δέρματος. Χάρη 
στην καινοτομία Transforming 
Τextures, η υφή του αντηλιακού, 
μόλις εφαρμοστεί στο δέρμα, 
μετατρέπεται σταδιακά από ελαφρύ 

γαλάκτωμα σε μια μοναδική 
αίσθηση πούδρας. Παράλληλα, 
το ευεργετικό για το δέρμα 
εκχύλισμα λευκής παιώνιας White 
Peony Pure Skin Benefits ενισχύει 
τον επιδερμικό φραγμό, μειώνει 
τη διαδερμική απώλεια υγρασίας 
και βελτιώνει τους μηχανισμούς 
ενυδάτωσης της επιδερμίδας.

8 ΕLANCYL, My Coach!
Πώς θα σας φαινόταν αν 
είχατε έναν ακόμη σύμμαχο 

στις καθημερινές σας προσπάθειες 
για το σώμα που ονειρεύεστε; 
Τώρα είναι δίπλα σας το My Coach! 
Χάρη στα μικροφύκη Tisochrysis 
Lutea, ένα συστατικό-προϊόν 
πράσινης βιοτεχνολογίας, μιμείται 
τον μεταβολισμό των αθλητών 
και πολλαπλασιάζει επί τέσσερα 
το αποτέλεσμα των μικρών 
καθημερινών σας προσπαθειών. 
Αποτέλεσμα: σύσφιγξη και τόνωση 
του δέρματος, καταπολέμηση 
της κυτταρίτιδας. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ
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Τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS 
φροντίζουν άλλη μία φορά για εσάς, ώστε 
να κυκλοφορείτε στην καθημερινότητά σας 
κομψή, πρακτική και με ανεπτυγμένη περι-
βαλλοντική συνείδηση, όπως επιτάσ-
σουν οι καιροί!

Η Pharma PLUS, ενισχύοντας με 
τον δικό της τρόπο τις προσπά-
θειες για τη μείωση της επιβά-
ρυνσης του περιβάλλοντος 
με πλαστικό, σχεδίασε και 
δημιούργησε μια τσάντα 
πολλαπλών χρήσεων, της 
σειράς Pharma PLUS 
eco+.

Κατασκευασμένη από 
λεπτό και αδιάβροχο 
πολυεστερικό υλικό, η 
τσάντα είναι ιδιαίτερα 

ελαφριά και, καθώς διπλώνει με ευκολία, 
μπορεί να αποθηκευτεί παντού, απαιτώντας 
ελάχιστο χώρο. Ταυτόχρονα, θα σας ξαφνιά-
σει με την αντοχή της!

Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε κατά 
τη διάρκεια όλης της ημέρας, καθώς σας 
προσφέρει την απαιτούμενη χωρητικό-
τητα, ώστε να μεταφέρετε αρκετά πράγ-

ματα. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από το 
στοχευμένο μήνυμα της eco+, κάθε 

φορά που τη χρησιμοποιείτε, 
μεταδίδετε το δικό σας μήνυμα 
και βάζετε θετικό πρόσημο σε 
μια πρωτοβουλία που μόνο 
ευεργετική μπορεί να είναι 
για το περιβάλλον μας!

Αναζητήστε τη στα φαρ-
μακεία του Δικτύου Pharma 
PLUS και κάντε τη διαφορά! 

Αναζητήστε τη Νέα τσάντα πολλαπλών 
χρήσεων της Pharma PLUS.

Συμβουλές για στήριξη παιδιών 
κατά την καραντίνα Covid-19
Η ψυχολόγος Εμμανουέλα Σιγάλα, της οργάνωσης παιδικής προστασίας
Terre des hommes Hellas (Γη των ανθρώπων), προσφέρει έναν σύντομο 
οδηγό ενδυνάμωσης των παιδιών κατά την απομόνωσή τους στο σπίτι.

Αρωγοί των παιδιών παγκοσμίως

Σημείωση:    •   Οι παραπάνω συμβουλές μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε κρίση ή στρεσογόνο κατάσταση.
     •   Στην τηλεφωνική γραμμή 10306 του υπουργείου Υγείας προσφέρεται όλο το 24ωρο ψυχολογική υποστήριξη και για θέματα παιδιού και οικογένειας 
          (η χρέωση διαφοροποιείται ανά πάροχο).

      Πηγές: • Νάντια Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου (2020). Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες για την αντιμετώπιση των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του κορωνοϊού (COVID-19). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή.

• Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου, Αθανασία Κατή, Κωνσταντίνα Λυκιτσάκου, Παναγιώτα Δημητροπούλου, Αικατερίνη Λαμπροπούλου, Αλεξία 
Μπακοπούλου (2008). Στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων. Αθήνα: Τυποθήτω.

EΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
(με κατάλληλο για την ηλικία 
τους τρόπο) για τα πραγματικά 
γεγονότα. Περιοριζόμαστε σε 
απλές, κατανοητές έννοιες, 
αποφεύγοντας τον ψευδή 
καθησυχασμό, αλλά και την 
υπερβολική έκθεση σε ειδήσεις 
αμφιβόλου αξιοπιστίας. Τα παιδιά 
έχουν ανάγκη από Γνωστική 
Κατανόηση του γεγονότος.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ να εκφράσει τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά του 
και να τα επικοινωνήσει. Ανάλογα 
με το αναπτυξιακό στάδιό του, 
αυτή η έκφραση μπορεί να πάρει 
διαφορετικές μορφές, όπως 
συζήτηση, παιχνίδι, ζωγραφική κ.λπ., 
αλλά οτιδήποτε κι αν εκφράζει το 
παιδί αντιμετωπίζεται με αποδοχή 
και ενεργή ακρόαση. Θυμόμαστε 
ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από 
Συναισθηματική Κατανόηση 
του Γεγονότος.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ 
ΑΙΣΘΗΜΑ προοπτικής 
για το μέλλον, εξηγώντας 
στα παιδιά πως όλες οι 
κρίσεις έχουν αρχή, μέση 
και τέλος. Θυμόμαστε ότι 
τα παιδιά έχουν ανάγκη 
από ενδυνάμωση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΡΟΥΤΙΝΑ, που 
θα βοηθήσει το παιδί τόσο να 
αντιμετωπίσει τη δύσκολη περίοδο 
της κρίσης, όσο και να μεταβεί 
πιο εύκολα στο κανονικό του 
πρόγραμμα αφού αυτή τελειώσει. 
Κατά τη ρουτίνα αυτή είναι σημαντικό 
να τηρούνται σχετικά σταθερά 
ωράρια ύπνου, δραστηριοτήτων, 
ξεκούρασης, γευμάτων κ.λπ.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ
των παιδιών μας με τους 
φίλους τους, μέσω της 
ισορροπημένης χρήσης των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
του τηλεφώνου κ.λπ., ώστε να 
συντηρήσουμε ένα κοινωνικό 
δίκτυο για αυτά.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
αντιμετώπισης της κρίσης, με τις αντιδράσεις μας. Στην 
περίπτωση που νιώθουμε ότι δυσκολευόμαστε οι ίδιοι, 
είναι σημαντικό να ζητήσουμε βοήθεια για να διαχειριστούμε 
καλύτερα τα συναισθήματά μας, γεγονός 
που συνεπακόλουθα θα βοηθήσει και 
τα παιδιά μας. Ψύχραιμος γονιός σημαίνει 
λιγότερο αγχωμένα παιδιά.
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συστήματος με σταγονίδια από το φτέρνισμα, τον 
βήχα ή την εκπνοή.

Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται 
περισσότερο μεταδοτική;
Ένα περιστατικό θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό 
όταν εμφανίζει συμπτώματα, αλλά θα μπορούσε να 
είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική φάση. 
Δεν γνωρίζουμε το ποσοστό των ασυμπτωματικών 
κρουσμάτων, ούτε τον ακριβή ρόλο που παίζουν στη 
μετάδοση του SARS-CoV-2, πιθανολογείται όμως 
ότι είναι μικρότερο από αυτό των συμπτωματικών 
περιπτώσεων της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 
λοίμωξης;
Τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι τα παρακάτω: 
πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, αρθραλγίες, μυαλγίες, 
καταβολή δυνάμεων και δυσκολία στην αναπνοή.

Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο;
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. Σε 
περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί 
να εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί 
νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19;
Εάν έχει:
• Οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια 

έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρα-
κάτω συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια), με 
ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας,

ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιο-
λογικά κριτήρια, εντός των τελευταίων 14 ημερών 
πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων:
• στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα 

λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊο SARS-CoV-2 ή
• ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από τον SARS-

CoV-2 περιοχές με βάση τα τρέχοντα επιδημιο-
λογικά δεδομένα.

Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται 
ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-
CoV-2.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την εργασία 

οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοί-
μωξης αναπνευστικού συστήματος.

• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι 
δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώ-
ματα, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό ιδι-
αίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις ευπα-
θείς ομάδες.

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και 
το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του 
στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με 
χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου 
χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και 
επιμελές πλύσιμο των χεριών.

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό 
σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν από 
τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην του-
αλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτι-
νες χειροπετσέτες μίας χρήσης και απόρριψή τους 
στους κάδους απορριμμάτων.

• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να 
εφαρμοστεί καλό τρίψιμό τους με αντισηπτικό 
αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

LINKED ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
μάς δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ερωτήσεις & απαντήσεις
για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2

Τι είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2;
Ο νέος κορωνοϊός ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, 
ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. 
O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 
2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως 
σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες 
σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνο-
ϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού;
Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδί-
δεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεω-
ρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού 

Οι ηλικιωμένοι 
και οι άνθρωποι 
με χρόνια 
υποκείμενα 
νοσήματα 
(π.χ. χρόνια 
αναπνευστικά 
νοσήματα, 
κακοήθειες κ.λπ.) 
ανήκουν στις 
ομάδες υψηλού 
κινδύνου.

Τι να κάνω εάν έχω στενή επαφή με 
κάποιον που υποψιάζομαι πως έχει 
COVID-19;
Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ στο τηλ. 210 5212054 
και μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παρο-
χής υπηρεσιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του 
ΕΟΔY. Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήρι-
ξης: 10306 (η χρέωση διαφοροποιείται ανά πάροχο).

Υπάρχει εμβόλιο για τον COVID-19;
Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο για 
τον COVID-19, γι’ αυτό έχουν μεγάλη σημασία η 
έγκαιρη διάγνωση και η εφαρμογή μέτρων πρόλη-
ψης διασποράς της νόσου. Αρκετές φαρμακευτικές 
εταιρείες εργάζονται για την παρασκευή εμβολίου.
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LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ελληνικές πόλεις. Γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής 
και συνδέθηκε με σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα 
οποία μαρτυρούνται από αρχιτεκτονικά μνημεία, 
όπως το βενετσιάνικο λιμάνι, το εντυπωσιακό απόρ-
θητο κάστρο, το Ρολόι, το παλιό αρχοντικό της οικο-
γένειας Μπότσαρη, που πλέον έχει γίνει μουσείο, η 
οικία Τζαβέλα και το Ασκληπιείο. 

Στην άκρη του λιμανιού, το άγαλμα του Μιγκέλ 
ντε Θερβάντες, συγγραφέα του «Δον Κιχώτη», μας 
θυμίζει ότι πολέμησε γενναία και έχασε το αριστερό 
του χέρι στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, «το πιο δοξα-
σμένο γεγονός που είδαν ή θα δουν ποτέ οι αιώ-
νες», κατά τον ίδιο. Αναπαράσταση της ναυμαχίας 
του 1571, όταν αναχαιτίστηκε ο οθωμανικός στόλος 
από τις ενωμένες ναυτικές δυνάμεις της χριστιανικής 
Ιερής Συμμαχίας (Βενετία, Ισπανία, Μάλτα), γίνεται 
στο λιμάνι κάθε Οκτώβριο.

Γεμάτη ιστορία, φυσική ομορφιά και διασκέδαση, 
η Ναύπακτος δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από ένα 
νησί. Εκτός από τις πολυσύχναστες παραλίες της 
πόλης, την Ψανή και το Γρίμποβο (με τους φανατι-
κούς kitesurfers), μπορείτε να επισκεφτείτε ακτές με 
κρυστάλλινα νερά σε κοντινή απόσταση: το Σκάλωμα, 
την πιο οικογενειακή Σεργούλα, το Μοναστηράκι με 
την Blue Lake, την αμμώδη Χιλιαδού με την πληθώρα 

Η Ναύπακτος 
μυρίζει θάλασσα 
σε κάθε της 
γωνιά, όμως δεν 
είναι μόνο αυτό.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Βουνό και θάλασσα σε ιδανικό συνδυασμό 
στην αρχόντισσα της Στερεάς Ελλάδας.

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 
180°C. Χτυπάμε στο μίξερ τη ζάχαρη 
με τους κρόκους (τα αυγά σε θερμο-
κρασία δωματίου) για 5 λεπτά, μέχρι 
να αφρατέψουν. Προσθέτουμε τη 
βανιλίνη, το ξύσμα λεμονιού και 120 
ml χλιαρό νερό. Χτυπάμε τα ασπρά-
δια με το αλάτι σε σφιχτή μαρέγκα. 
Αναμειγνύουμε το αλεύρι με το σιμι-
γδάλι. Σε ένα μεγάλο μπολ μεταφέ-
ρουμε το μείγμα με τους κρόκους και 
τη ζάχαρη και εναλλάξ προσθέτουμε 
κουταλιά-κουταλιά το σιμιγδάλι και τη 
μαρέγκα, μέχρι να ομογενοποιηθούν. 
Ανακατεύουμε απαλά με τη σπά-
τουλα. Ρίχνουμε το μείγμα σε βου-
τυρωμένο ταψί (το μείγμα τριπλα-
σιάζεται σε ύψος). Ψήνουμε στους 
180°C για 40 λεπτά. Για το σιρόπι, 
βράζουμε τη ζάχαρη με το λεμόνι σε 
1.150 ml νερό για 5 λεπτά. Περι-
χύνουμε το παντεσπάνι με το καυτό 
σιρόπι. Το γλυκό σερβίρεται κρύο.

Ναύπακτος

των beach bars, τη Μαραθιά. Το καλοκαίρι μπορείτε 
να κάνετε μια μίνι κρουαζιέρα στο ανέγγιχτο από 
τον χρόνο νησάκι Τριζόνια με τα γραφικά σπιτάκια. 

Το απογευματάκι επισκεφτείτε το μεσαιωνικό 
κάστρο, για να απολαύσετε τη μοναδική του θέα 
και να τραβήξετε μερικές selfies ανάμεσα στους 
προμαχώνες. Το βραδάκι κατευθυνθείτε προς το 
πλακόστρωτο καλντερίμι, που ξεκινά αριστερά από 
το λιμάνι (στενοπάζαρο), και την όμορφη Ψανή με 
τα πολλά μπαράκια.

Η Ναύπακτος μυρίζει θάλασσα σε κάθε της γωνιά, 
όμως δεν είναι μόνο αυτό. Η ορεινή Ναυπακτία, με 
τις κατάφυτες πλαγιές, τις ρεματιές, τις πολυάριθμες 
μονές και τα γραφικά χωριά, είναι γεμάτη ταβέρνες 
και καφέ υπό τη σκιά πλατανιών. Ξεκινήστε από το 
καταπράσινο Χάνι Μπανιά (όπου μπορείτε να επι-
δοθείτε σε rafting και κανόε καγιάκ), ανεβείτε στο 
Τρίκορφο, με το περίφημο μοναστήρι των Παπαρο-
κάδων, και συνεχίστε στην Άνω Χώρα.

Πριν φύγετε από τη Ναύπακτο, αγοράστε τα φημι-
σμένα κοκάκια του Νικολάου, καθώς και τυρί και 
παραδοσιακά ζυμαρικά από το τυροκομείο Γρατσάνη.

Η απαράμιλλη ομορφιά της και οι μαγευτικές ακρο-
γιαλιές του Κορινθιακού κόλπου, σε συνδυασμό με 
την παραμυθένια φύση της ορεινής Ναυπακτίας, 
καθιστούν τη Ναύπακτο έναν από τους πρώτους 
προορισμούς που θα επισκεφτούμε μόλις τελειώ-
σει η καραντίνα μας!

Η Ναύπακτος (το όνομα προέρχεται από τις 
αρχαίες λέξεις ναυς = πλοίο και πήγνυμι = κατα-
σκευάζω) είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε ένα παρα-
λιακό ύψωμα ανάμεσα στους Δελφούς και το Μεσο-
λόγγι. Περιζήτητη για τη στρατηγική της θέση και 
μήλο της έριδας ανάμεσα στους ισχυρούς της κάθε 
εποχής, η Ναύπακτος είναι μία από τις αρχαιότερες 

Παντεσπάνι Ναυπάκτου

ΥΛΙΚΑ

15 κ.σ. σιμιγδάλι ψιλό
3 κ.σ. αλεύρι φαρίνα
20 κ.σ. ζάχαρη
17 αυγά
¼ κ.γ. αλάτι
3 κάψουλες βανιλίνη
2 κ.σ. ξύσμα λεμονιού

Για το σιρόπι:
1 κ.σ. ζάχαρη
1 λεμόνι κομμένο στη μέση

Σερβίρεται 
με παγωτό και 

γλυκό του κουταλιού 
ή πασπαλισμένο με 

κανέλα.
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Το PropolGola Spray της ESI με Πρόπολη 
είναι συμπλήρωμα διατροφής που 
καταπραΰνει τον λαιμό. Η Πρόπολη 
βοηθά στη φυσική απολύμανση της 
στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα, 
που αποτελούν την πιο κοινή πρόσβαση 
στους παθογόνους μικροοργανισμούς. 
Επίσης, συνιστάται για την ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος. Χωρίς 
αλκοόλ, το προϊόν περιέχει αιθέριο έλαιο 
μέντας. Η υγρή μορφή του το καθιστά 
εύληπτο, ακόμα και σε περιπτώσεις 
δυσκολίας στην κατάποση. Διαθέτει 
ευχάριστη γεύση φρούτων.

> ORGANIC ALOE VERA ΑΠΟ ΤΗ LITINAS

Κρέμα Χεριών & Νυχιών  
με αλόη αντί για νερό

Καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής, με σύνθεση 
95% φυτικής προέλευσης, που προσφέρει 
αδυνάτισμα και σύσφιγξη. Χάρη στον μοναδικό 
συνδυασμό από καφέ φύκη, βιταμίνες και Guarana, 
συμβάλλει στην καύση των λιπών και μειώνει 
το αίσθημα πείνας, διατηρώντας παράλληλα την 
επιδερμίδα σφιχτή. Εκτός από τα συστατικά που 
συμβάλλουν στην καύση των λιπών, το Elancyl Slim 
Design Gelule Minceur είναι εμπλουτισμένο με 
βιταμίνες C, B2, B3, B6 και Guarana, που χαρίζουν 
τόνωση και ενέργεια. 

LINKED WHAT’S NEW

Η μειωμένη μεθυλίωση και η χαμηλή διαθεσιμότητα της 
S-αδενοσυλμεθειονίνης, κατά τη διαδικασία της γήρανσης, 
συνδέονται στενά με μεταβολές στις εγκεφαλικές και γνωστικές 
λειτουργίες, ενώ μπορεί να σηματοδοτήσουν και δομικές αλλοιώσεις 
των νευρικών κυττάρων. Η φόρμουλα του συμπληρώματος διατροφής 
SAMe, εκτός από την πολύτιμη S-αδενοσυλμεθειονίνη, περιέχει 
βιταμίνες Β1, Β6, Β12 και φολικό οξύ, και συμμετέχει σε πολλές 
σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες, δίνοντας ομάδες μεθυλίων σε 
άλλα μόρια, για τη σηματοδότηση των νευροδιαβιβαστών και τη 
λειτουργία των πρωτεϊνών. Επιπλέον βελτιώνει τη διάθεση και τις 
γνωστικές λειτουργίες, υποστηρίζει την υγεία του εγκεφάλου και 
των νευρώνων, και αυξάνει τα επίπεδα των αντιοξειδωτικών που 
παράγονται ενδογενώς, όπως η γλουταθειόνη. Οι βιταμίνες Β1, Β6 
και Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών 
διεργασιών, που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, ενώ το 
φολικό οξύ βοηθά στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης.

> SAME ΑΠΟ ΤΗΝ DOCTOR’S FORMULAS

Για την υγεία του εγκεφάλου

> CHRONODERM SÉRUM DE JEUNESSE 
ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA

Ολοκληρωμένη εντατική αντιρυτιδική 
και επανορθωτική φροντίδα
Η CΑSTALIA κυκλοφορεί τη σειρά προϊόντων Chronoderm 
εμπλουτισμένων με αντιγηραντικούς, αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς 
παράγοντες, που βοηθούν στην πρόληψη και τη διόρθωση των 
σημαδιών της χρονογήρανσης και της φωτογήρανσης της επιδερμίδας. 
O ορός πρόληψης, επανόρθωσης και ανάπλασης για τις πρώτες 
ρυτίδες Chronoderm Sérum de Jeunesse εξασφαλίζει ενυδάτωση 
και λάμψη σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, χάρη σε μια μοναδική 
σύνθεση με καινοτόμα ενεργά 
συστατικά που προσφέρουν 
πολλαπλή δράση. Το 
σύμπλοκο νεότητας 
Silanol-Hydroxyproline, 
το υαλουρονικό οξύ και ο 
ισορροπημένος συνδυασμός 
ενός φυσικού δισακχαρίτη 
με φυτική πρωτεΐνη 
μειώνουν τα σημάδια 
γήρανσης και ενισχύουν την 
ανάπλαση και ενυδάτωση 
της επιδερμίδας, 
ενώ διορθώνουν τον 
ανομοιογενή χρωματικό 
τόνο. Παράλληλα, ο 
συνδυασμός Glycoproteins 
με αμινοξέα και 
Glycosaminoglycans 
αναζωογονεί και διατηρεί 
τη νεανική υφή και λάμψη, 
εξασφαλίζοντας λεία 
και απαλή επιδερμίδα. 
Ενδείκνυται για κάθε τύπο 
επιδερμίδας.

> SLIM DESIGN GELULE MINCEUR ΑΠΟ ΤΗΝ ELANCYL

Το συμπλήρωμα  
που μας αδυνατίζει

> PROPOLGOLA SPRAY  
ΤΗΣ ESI ΜΕ ΠΡΟΠΟΛΗ

Καταπραΰνει
τον λαιμό

Tο μοναδικό μαύρο μαντίλι ντεμακιγιάζ SEPTONA 
Daily Clean Detox με ενεργό άνθρακα αναδείχθηκε 
από τους καταναλωτές «Προϊόν της Χρονιάς 2020» 
στην κατηγορία Μαντίλια Ντεμακιγιάζ. Η τελετή 
απονομής των βραβείων διοργανώθηκε από τον 
διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο θεσμό 
«Προϊόν της Χρονιάς», τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το βραβείο «Προϊόν 
της Χρονιάς» είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος 
θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία 
καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών και πλέον 
διοργανώνεται σε περισσότερες από 45 χώρες. Οι 
διακρίσεις προκύπτουν έπειτα από ψηφοφορία του 
καταναλωτικού κοινού. Η πανελλήνια έρευνα διεξήχθη 
από την IRI HELLAS σε 2.600 καταναλωτές.

> FIXODENT ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ PROCTER & GAMBLE

Για καθαρές τεχνητές 
οδοντοστοιχίες
Οι νέες ταμπλέτες καθαρισμού Fixodent, ειδικά σχεδιασμένες να 
προσφέρουν φρεσκάδα που διαρκεί, απομακρύνουν αποτελεσματικά 
τους λεκέδες, χωρίς να βλάπτουν την τεχνητή οδοντοστοιχία, και 
αφαιρούν έως και 99,99% των βακτηρίων που προκαλούν κακοσμία. 
Η ένταξη της ταμπλέτας καθαρισμού στην καθημερινή ρουτίνα 
στοματικής υγιεινής βοηθά στην απομάκρυνση των λεκέδων και των 
υπολειμμάτων τροφής, που δεν καταφέρνει να κάνει η χειροκίνητη 
οδοντόβουρτσα. Τα πλεονεκτήματα των ταμπλετών Fixodent είναι 
τα εξής:
• Αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας που διαρκεί.
• Αφαίρεση έως και 99,99% των βακτηρίων που προκαλούν 

κακοσμία.
• Αποτελεσματική αφαίρεση των λεκέδων, χωρίς να υφίσταται βλάβη 

η τεχνητή οδοντοστοιχία.
• Αργή διάλυση και βαθύς καθαρισμός.

Κρέμα χεριών και νυχιών με 
ποσοστό 68% βιολογικής 
ενεργής αλόης (τζελ αλόης, 
όπως βγαίνει από ένα 
φρεσκοκομμένο φύλλο) και 
επιπλέον προβιταμίνη Β5, 
κερατίνη, αμυγδαλέλαιο και 
γάλα γαϊδούρας ή βιολογικό 
λάδι ελιάς, συστατικά που 
προσφέρουν βαθιά περιποίηση 
στα ταλαιπωρημένα χέρια, 
δρουν καταπραϋντικά στους 
ερεθισμούς, χωρίς να αφήνουν 
λιπαρότητα, και διατηρούν τα 
νύχια σκληρά. Η κρέμα χεριών 
και νυχιών κυκλοφορεί σε δύο 
τύπους:
• Η Κρέμα Χεριών & Νυχιών 

Donkey Milk με γάλα 
γαϊδούρας προστατεύει την 
επιδερμίδα και καθυστερεί 

 τη φυσιολογική γήρανσή της.
• Η Κρέμα Χεριών & Νυχιών 

Olive Oil, κατάλληλη για 
όλους τους τύπους χεριών, 
προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, 
βοηθά στην επανόρθωση 
της επιδερμίδας και αφήνει 
ένα ευχάριστο και διακριτικό 
άρωμα ελιάς.

> DAILY CLEAN DETOX ΑΠΟ ΤΗ SEPTONA

«Προϊόν της Χρονιάς 2020»



Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του Δικτύου Pharma PLUS

με Διπλά προνόμια

ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ανάγκες, επιθυμίες... πραγματοποιούνται με την 

www.pharmapluspharmacies.gr

 pharmapluspharmacies.gr              pharma_plus_pharmacies

• ΑΤΤΙΚΗ: ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 5ΟΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 210 3533333 • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕΛΦΩΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 & ΕΙΡΗΝΗΣ 95, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ M. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. - 
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΛΙΤΑ Θ., ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717 / ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Λ. ΑΘΗΝΩΝ 93 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 3410040 • ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΪΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΗΦΙΣΟΥ 96-98 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST), ΤΗΛ.: 210 5699560 / ΝΕΟ  ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 14 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ-ΜΕΤΡΟ),  
ΤΗΛ.: 210 5911586 • ΑΛΙΜΟΣ ΚΟΦΦΑ ΕΛΕΝΗ, Λ. ΙΩΝΙΑΣ 171, ΤΗΛ.: 210 9922720 • ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1Α & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, ΤΗΛ.: 210 2797198 • ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΣΙΑ 
Ο.Ε., ΠΑΝΟΡΜΟΥ 21, ΤΗΛ.: 211 1835136 / ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16, ΤΗΛ.: 210 6410290 / ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΒΙΤΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ), ΤΗΛ.: 210 7700776 / ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 46, ΤΗΛ.: 210 7487067 
• ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 18, ΤΗΛ.: 210 9942544 • ΑΧΑΡΝΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 237-239, ΤΗΛ.: 210 2316737 • ΒΑΡΗ ΚΟΛΑΖΑ ΕΙΡΗΝΗ, 3Ο ΧΛΜ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 
ΤΗΛ.: 210 9653312 • ΒΟΥΛΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Α. - ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Λ. Ο.Ε., ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 17, ΤΗΛ.: 210 8956122 / ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 54, ΒΟΥΛΑ, ΤΗΛ.: 210 9689917 • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΙΓΝΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 13, ΤΗΛ.: 210 8962347 • ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, ΤΗΛ.: 210 8030543 • ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 10, ΤΗΛ.: 210 7658214 • ΓΕΡΑΚΑΣ  
ΝΕΟ  ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 131 (ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 6614138 • ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΥΡΟΥ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ 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.: 2109941432 • ΙΛΙΟΝ 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΥΜΗΤΤΟΥ 64,: 210 7519886 • Π. ΦΑΛΗΡΟ ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210 9888332 / ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ο.Ε., ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 
9823314 • ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 22990 73631 / ΝΕΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ε..ΣΙΑΜΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΓΡΕΓΟΥ 4, ΤΗΛ.: 22990 72789 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΨΗ Α. ΑΝΝΑ, Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 27-31, 
ΤΗΛ.: 210 4525999 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 56, ΤΗΛ.: 210 5767776 • ΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ATHENS HEART, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, ΤΗΛ.: 210 3454700 • ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, 
ΤΗΛ.: 210 5912025 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9, ΤΗΛ.: 210 6820071 / ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6858555 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑ Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65, ΤΗΛ.: 210 
6528036 / ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΥ 85, ΤΗΛ.: 210 6511953 • ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5, ΤΗΛ.: 22950 31933 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΙΓΚΑ 
ΣΥΜΕΩΝΑ, Δ. ΓΟΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 • ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΟΛΙΔΗ Π. 34 & ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΗΛ.: 23130 57057 • Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΛΑΜΗΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Ο.Ε., ΠΑΠΑΦΗ 142, ΤΗΛ.: 2310 910684 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΤΗΛ.: 2310 231822 / ΚΟΥΚΟΥΡΗ Θ. ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 89, ΤΗΛ.: 2310 829919 / ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.: 2310 
288495 • ΝΤΕΠΩ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΛΦΩΝ 208, ΤΗΛ.: 2310 322183 • ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΖΩΪΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΤΗΛ.: 2310 919424 • ΣΙΝΔΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ.Ο.Ε., ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20Α, ΤΗΛ.: 2310 
798394 • ΣΥΚΙΕΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ι. - ΝΤΑΟΥΤΖΑ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ Ι. Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 28, ΤΗΛ.: 2310 638048 • ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: • ΑΡΚΑΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η. ΗΡΑΚΛΗ, ΤΗΛ.: 27950 31400 • ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ, ΤΗΛ.: 2710 223400 • ΒΟΙΩΤΙΑ: ΘΗΒΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ., ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8, ΤΗΛ.: 22620 23443 • ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ Α. ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 
4, ΤΗΛ.: 22610 27097 • ΔΡΑΜΑ: ΚΟΛΛΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 52, ΤΗΛ.: 25210 48444 • ΕΒΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 20, ΤΗΛ.: 25510 82280 • ΗΛΕΙΑ: ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΑ & ΣΙΑ 
Ο.Ε., ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ 7, ΤΗΛ.: 26220 22260 • ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΗΡΑΚΛΗ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ.: 26260 22184 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ 159, ΤΗΛ.: 2810 310222 / ΛΙΟΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΒΑΝΣ 45, 
ΤΗΛ.: 2810 344753 / ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ο. Ο.Ε., ΣΜΠΩΚΟΥ & ΛΕΥΘΕΡΑΙΟΥ Λ. 8, ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ, ΤΗΛ.: 2811 103195 • ΚΑΒΑΛΑ: ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΙΤΟΠΟΥΛΑ , ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 2510 832484 • ΚΕΡΚΥΡΑ: ΔΑΣΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΣΙΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΛ.: 26610 93129 • ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΑΒΡΟΥ 21, ΤΗΛ.: 26610 90052 • ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛ. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 9, ΤΗΛ.: 26610 44720 • ΚΟΖΑΝΗ: 
ΡΕΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΒΑΚΑΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε., Π. ΧΑΡΙΣΗ 50, ΤΗΛ.: 24610 288180 • ΚΟΡΙΝΘΙΑ: ΒΕΛΟ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 97, ΤΗΛ.: 27420 33488 • ΚΙΑΤΟ ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 43, ΤΗΛ.: 
27420 22744 • ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 81, ΤΗΛ.: 27410 80680 / ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 46, ΤΗΛ.: 27410 72750 • ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΣΥΡΟΣ ΔΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΤΑ, ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 14, ΤΗΛ.: 22810 83545 
• ΛΑΚΩΝΙΑ: ΜΟΛΑΟΙ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ-ΛΑΓΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΛΙΜΗΡΑΣ 5, ΤΗΛ.: 27320 23396 • ΛΑΡΙΣΑ: ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΘΩΜΑΗ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 18, ΤΗΛ.: 2410 256919 • ΦΑΡΣΑΛΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ν. & 
ΣΙΑ Ο.Ε., Μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ 7, ΤΗΛ.: 24910 22342 • ΛΑΣΙΘΙ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΥΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΗΛ.: 28420 22231 • ΜΑΓΝΗΣΙΑ: ΒΟΛΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ, ΠΟΛΥΜΕΡΗ 157, ΤΗΛ.: 24210 39962 / ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., ΣΠΥΡΙΔΗ 28 & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΤΗΛ.: 24210 20201 • ΜΕΣΣΗΝΙΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51, ΤΗΛ.: 27210 21214 / ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3, ΤΗΛ.: 27210 
20757 • ΠΕΛΛΑ: ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 8, ΤΗΛ.: 23840 21001 • ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΖΑΒΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΤΗΛ.: 23820 24904 / ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 
ΤΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΤΗΛ.: 23820 81100 • ΠΙΕΡΙΑ: KΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7, ΤΗΛ.: 23510 26738 • ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ, Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17, ΤΗΛ.: 28310 28305 • ΡΟΔΟΠΗ: 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΓΚΑΝΤΗΣ Γ. & ΓΚΑΝΤΗΣ Ι. Ο.Ε. Σ/Φ, ΣΟΦ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 18, ΤΗΛ.: 25310 20221 • ΦΘΙΩΤΙΔΑ: ΛΑΜΙΑ ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, ΒΥΡΩΝΟΣ 3, ΤΗΛ.: 22310 26098 • ΧΑΝΙΑ: ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΚΑΛΙΔΗ 106-108, ΤΗΛ.: 28210 90210 
• XIOΣ: ΧΩΡΕΜΙΚΑ ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ, ΤΗΛ.: 22710 83365.

Αντιφθειρικό σαμπουάν
μιας χρήσης

για ψείρες & κόνιδες

... Nέο πρωτοποριακό προϊόν για 
την αντιμετώπιση της ψείρας & της κόνιδας 
με μία μόνο χρήση! σε 10 λεπτά!

Τo απόλυτο όπλο
στη μάχη με τις ψείρες 

MONO ΣΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 Βασισμένο στο φυσικό ενεργό συστατικό «Neem-extract»
 100% αποτελεσματικό (μελέτες in-vitro & in-vivo)
 Εξοντώνει τις ψείρες & τα αυγά τους με μία μόνο χρήση
  

   Είναι κλινικά & δερματολογικά ελεγμένο 
   και διατίθεται σε συσκευασία των 100ml 

Αθήνα: 
Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί  

τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση) 
210.9641.162  fax: 210.9600.954

e-mail: info@health-plus.gr  web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: 

Mακρυγιάννη 42, 57001 Θέρμη  τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου: 

ΙΑΜΑ PHARMACEUTICALS Ltd  τηλ.: 2520.9500
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μόνο με τη χρήση της 

ΜΈΧΡΙ ΈΞΑΝΤΛΉΣΈΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΈΜΑΤΩΝ. ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΠΟΝΤΟΙ ΜΈ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ PLUS CARD.  pharmapluspharmacies.gr         pharma_plus_pharmacies        www.pharmapluspharmacies.gr 

ΜΟΝΟ στο Δίκτυο Φαρμακείων 

 ΚΕΡΔΊΖΕΤΕ ΔΊΠΛΆ

Ε Κ Π Τ Ω Σ Η 
& ΠΟΝΤΟΊ

ΛΎΣΕΊΣ ΆΝΤΊΣΗΨΊΆΣ

LAVISEPT
Aλκοολούχο gel χεριών

To Lavisept gel προσφέρει  
στιγμιαίο, υγιεινό καθαρισμό  

χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.  
Περιέχει αντιμικροβιακό παράγοντα 

για ήπια αντισηπτική προστασία 
του δέρματος και έναν συνδυασμό 

συστατικών που προσδίδουν 
βελούδινη αίσθηση απαλότητας.

SEPTONA
ΆΝΤΊBACTERIAL

Αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών

με αιθυλική αλκοόλη, εξουδετερώνουν  
βακτήρια και τους ιούς Η1Ν1 και Η3Ν2.

0% Παραβένες και Αλλεργιογόνα.

65 ml

15 pcs/τεμ

200 ml 500 ml




