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Πάντα μαζί,
Πάντα με ασφάλεια!
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Έχοντας αποχαιρετήσει πλέον ένα διαφορετικό καλοκαίρι, υποδεχόμαστε το Φθινόπωρο, την εποχή 
εκείνη του χρόνου όπου την τιμητική τους έχουν τo νέο ξεκίνημα, με τους καινούργιους στόχους, η 
επιστροφή στα σχολεία, τα πρωτοβρόχια και η αλλαγή στα χρώματα της φύσης!

Πρόκειται σίγουρα για ένα ιδιαίτερο Φθινόπωρο, εξίσου διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, δεδομένων 
των πρωτόγνωρων συνθηκών, στις οποίες δυστυχώς συνεχίζουμε να ζούμε. Γι’ αυτό και ένα από τα 
άρθρα που θα διαβάσετε στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας δίνει πολύτιμες συμβουλές, ώστε να 
θωρακίσουμε και να διατηρήσουμε γερό το ανοσοποιητικό σύστημά μας, ενώ παράλληλα τονίζει πόσο 
σημαντική είναι η πρόληψη, προκειμένου να αποφύγουμε –όσο είναι εφικτό– τις λοιμώξεις του χειμώνα. 

Στην ενότητα της Υγείας, το βασικό μας άρθρο αφορά το σωματικό βάρος, υπογραμμίζοντας τον 
καθοριστικό ρόλο που παίζει η μείωσή του στη διατήρηση της υγείας μας. Το άρθρο έχει επιμεληθεί 
η φαρμακοποιός μας Βούλα Νικολάκη, μέλος του Δικτύου Pharma PLUS, στο Κορωπί.

Επίσης, στην ίδια ενότητα θα βρείτε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο για την προστασία των παιδιών 
μας από τις ενοχλητικές ψείρες, σήμα κατατεθέν της έναρξης της σχολικής χρονιάς, καθώς και τρόπους 
καταπολέμησής τους, εάν βρεθείτε αντιμέτωποι με τον «εχθρό».

Πόσες φορές δεν έχετε αναρωτηθεί αν η κακή ποιότητα ύπνου ευθύνεται για τον πονοκέφαλο της 
επόμενης ημέρας; Το σχετικό άρθρο μας που ακολουθεί εξετάζει κατά πόσον ο βραδινός ύπνος μπορεί 
να συνδέεται με την εμφάνιση πονοκεφάλων. Τέλος, στην ενότητα της Υγείας θα ενημερωθείτε για το 
Σύνδρομο του Ευερέθιστου Εντέρου, με μία λίστα από συμβουλές, για να διαχειριστείτε με ασφάλεια 
το συγκεκριμένο πρόβλημα, που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής όσων υποφέρων από αυτό.

Στην ενότητα της Ομορφιάς θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την αναδόμηση της επιδερμίδας 
μετά το καλοκαίρι, καθώς οι ακτίνες του ήλιου είναι μεν ευεργετικές, αλλά πολλές φορές την ταλαι-
πωρούν ίσως περισσότερο από όσο πρέπει. Ενημερωθείτε για την κυτταροπροστασία, όπως και για 
τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η συνεργιστική δράση των βιταμινών στην ανάπλαση και 
την αντιγήρανση της επιδερμίδας μας.

Το Φθινόπωρο είναι επίσημα εδώ, και όλοι εμείς στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS είμαστε έτοιμοι 
και οργανωμένοι, όπως επιβάλλουν οι καιροί, για να φροντίσουμε να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς! Σας 
περιμένουμε, λοιπόν, με επιστημονικές συμβουλές και άρτια ενημέρωση, ώστε να σας προσφέρουμε 
όλα όσα θα χρειαστείτε κατά την προετοιμασία σας για τον χειμώνα που θα ακολουθήσει!

Στα νέα της Pharma PLUS θα διαβάσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του φαρμακοποιού 
Παντελή Κοντογιώργου, ο οποίος διατηρεί φαρμακείο στον Κάλαμο Αττικής και μας μιλάει για τον 
κοινωνικό ρόλο του φαρμακείου εν καιρώ πανδημίας!

Ακόμη, καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS τρία (3) νέα φαρμακεία: ένα στο 
Κερατσίνι και δύο στη Θεσσαλονίκη! Είναι ήδη έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν και να σας προσφέρουν 
στο έπακρο την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας, που έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς 
και όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες μας, που μας κάνουν να διαφοροποιούμαστε στην ελληνική αγορά 
του φαρμακείου!

Τέλος, σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στις σελίδες μας στο facebook pharmapluspharmacies.gr 
και το Ιnstagram pharma_plus_pharmacies. Kάντε like και follow, ώστε να παραμένετε σταθερά συντο-
νισμένοι και να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας, τις προσφορές μας και τους διαγωνισμούς μας!

Και μην ξεχνάτε: όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα πελάτη +plus card του Δικτύου της Pharma PLUS, 
κερδίζετε σε κάθε αγορά σας πόντους, τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώνετε σε δώρα-εκπλήξεις.

Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή αρχή για κάθε νέο ξεκίνημα και κάθε νέο στόχο, τόσο για εσάς όσο 
και για τις οικογένειές σας!

Συνεχίζουμε να προσέχουμε! Παραμένουμε ασφαλείς!

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 
pharmaplus@lavipharm.com.

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

46
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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
42
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ΠΑΙΔΙ
Οι ψείρες... 
πάνε σχολείο.

ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΓΡΙΠΗΣ
Το «τσίμπημα» 
που σώζει ζωές.

Περίπου 6 στους 10 ενήλικες στη χώρα μας είναι 
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Πολλοί από αυτούς 
«κάνουν δίαιτα», άλλοτε χωρίς και άλλοτε 
με προσωρινά μόνο αποτελέσματα.

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

ΥΠΝΟΣ
Οδηγίες για 

καλές νύχτες. 

WELLNESS
Σύνδρομο 
Ευερέθιστου 
Εντέρου.

Μείωση βάρους 
για καλή υγεία

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Θωρακίστε το ενάντια 

στις λοιμώξεις.

16

18

ΥΓΕΙΑ

Η ΑΠΟΨΗ  
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:
Γράφει η
Βούλα
Νικολάκη,
φαρμακοποιός 
από το φαρμακείο
του δικτύου
Pharma PLUS 
στο Κορωπί.
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22

24

έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Για να εκτιμήσετε με 
ακρίβεια το ποσοστό λίπους στο σώμα σας, καλό 
είναι να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό.

Η εναπόθεση του λίπους στο σώμα δεν είναι 
πάντα ομοιόμορφη, αλλά διαφέρει ανάλογα με τον 
σωματότυπο. Όταν τα επιπλέον κιλά συσσωρεύο-
νται στην περιοχή της κοιλιάς, τότε το συσσωρευ-
μένο λίπος είναι σπλαχνικό και απειλεί την υγεία με 
σοβαρούς κινδύνους.

Επειδή οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν και 
οδηγούν στα παραπανίσια κιλά είναι πολλοί, γι’ αυτό 
και η προσπάθεια απώλειας βάρους απαιτεί μια ολι-
στική προσέγγιση. 

Η ισορροπημένη διατροφή είναι το μυστικό για 
να χάσετε τα κιλά που θέλετε, χωρίς να βλά-

ψετε την υγεία σας και, κυρίως, χωρίς 
να τα ξαναπάρετε. Η υγιεινή δια-

τροφή πρέπει να γίνει τρόπος 
ζωής, και όχι μια βραχύχρονη 

προσπάθεια. «Χτίστε» υγιεινές 
συνήθειες, και όχι απαγορεύσεις.
Εφόσον τα επιπλέον κιλά οφεί-

λονται στην πρόσληψη περισσότερων 
θερμίδων από όσες καταναλώνονται, στό-

χος είναι να αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο. Μια 
απλή αρχή είναι να μειώσετε τις ποσότητες του 
φαγητού που καταναλώνετε και, ταυτόχρονα, να 
αυξήσετε τη σωματική σας δραστηριότητα.

Όσον αφορά τον μεταβολισμό, τον οποίο πολλοί 

Η παχυσαρκία είναι μία νόσος, την οποία ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει επιδημία που 
μαστίζει τον Δυτικό κόσμο. Οι ειδικοί κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου, διότι τα επιπλέον κιλά αυξά-
νουν τις πιθανότητες εμφάνισης παθήσεων, όπως 
ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η υψηλή 
χοληστερίνη, ενώ μειώνουν το προσδόκιμο ζωής. 
Παράλληλα, η παχυσαρκία συνδέεται και με ψυχολο-
γικές επιπτώσεις, καθώς έρευνες δείχνουν ότι ένας 
υψηλότερος Δείκτης Μάζας Σώματος συσχετίζεται 
με περισσότερες πιθανότητες κατάθλιψης.

 
Για να υπολογίσετε τον 
Δείκτη Μάζας Σώματος:

     βάρος (κιλά) 
ΔΜΣ =      ______________
     ύψος (εκατοστά)²

ΔΜΣ < 18,5: Αδύνατος, δεν 
πρέπει να αδυνατίσετε.

ΔΜΣ 18,5-25: Φυσιολογικό 
βάρος, δεν χρειάζεται να αδυ-
νατίσετε.
ΔΜΣ 25-30: Υπέρβαρος, προσπα-
θήστε να χάσετε τα επιπλέον κιλά.
ΔΜΣ > 30: Παχύσαρκος, επιβάλλεται να μειώσετε 
το βάρος σας.

Ο ΔΜΣ βέβαια εκφράζει το επιπλέον βάρος και όχι 
το λίπος, ενώ τα επιπλέον κιλά λίπους είναι αυτά που 
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θεωρούν υπεύθυνο για τα περιττά κιλά τους, ο καλύ-
τερος τρόπος να τον ενεργοποιήσουμε είναι η αύξηση 
της μυϊκής μας μάζας, καθώς οι μύες καταναλώνουν 
πολλή ενέργεια, ακόμη κι όταν δεν εργάζονται (π.χ. 
κατά τον ύπνο). Άρα όσοι αθλούνται έχουν διπλό όφε-
λος: αφενός «καίνε» περισσότερες θερμίδες κατά τη 
διάρκεια της άσκησης, αφετέρου δυναμώνουν τους 
μυς, επιταχύνοντας έτσι τον ρυθμό του μεταβολισμού.

 
Χρήσιμες συμβουλές
Κάθε άνθρωπος που επιτυγχάνει απώλεια περιττών 
κιλών και πλησιάζει το επιθυμητό του βάρος αισθά-
νεται πιο ανάλαφρος και με τονωμένη την αυτοπε-
ποίθησή του, ενώ παράλληλα κερδίζει χρόνια ζωής. 
Αυτές είναι κάποιες απλές, αλλά πολύτιμες συνή-
θειες που μπορείτε εύκολα και άμεσα να εντάξετε 
στη ζωή σας:
• Τρώτε αργά και καθιστοί. Προσπαθήστε το γεύμα 

σας να διαρκεί τουλάχιστον 20 λεπτά σε ηρεμία 
και να το απολαμβάνετε.

• Μην παραλείπετε γεύματα, ακόμη κι αν δεν πεινάτε. 
Η κατανάλωση συχνών, μικρών υγιεινών γευμάτων 
μέσα στην ημέρα οδηγεί στον καλύτερο θερμιδικό 
έλεγχο, καθώς μειώνει το αίσθημα της πείνας.

• Κρατήστε ημερολόγιο διατροφής, για να γνωρί-
ζετε τι καταναλώνετε και πότε. 

• Ξεκινήστε το γεύμα σας τρώγοντας πρώτα σαλάτα. 
Τα λαχανικά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και θα 

περιορίσουν την πείνα σας, δημιουργώντας γρη-
γορότερα το αίσθημα κορεσμού.

• Πίνετε άφθονο νερό μέσα στην ημέρα και πάντα 
1 ποτήρι πριν από κάθε γεύμα.

• Κοιμηθείτε καλά. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδη-
γήσει σε ορμονική υπερφαγία.

• Αν δεν μπορείτε σταματήσετε τη λήψη ζάχαρης, 
προσπαθήστε να καταναλώνετε σταδιακά όλο και 
λιγότερη. Ο οργανισμός μας χρειάζεται περίπου 6-8 
εβδομάδες για να εξοικειωθεί και, με τον καιρό, 
συνηθίζει να μην αποζητά τις γλυκές γεύσεις.

• Περιορίστε το ανεξέλεγκτο τσιμπολόγημα τροφών. 
ειδικά το τσιμπολόγημα μπροστά στην τηλεόραση 
είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να 
βγει το πρόγραμμα διατροφής σας εκτός πορείας.

• Μην τρώτε επειδή βαριέστε και μην εκτονώνεστε 
συναισθηματικά καταναλώνοντας φαγητό.
 

Εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως ο οικογενειακός 
γιατρός σας, ο ενδοκρινολόγος, ο διατροφολόγος, 
ο ψυχολόγος και ο φαρμακοποιός σας, μπορούν να 
σας προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές και βοή-
θεια γύρω από το θέμα, όμως ο καταλύτης είναι η 
δική σας θέληση και αποφασιστικότητα. Θυμηθείτε 
να δίνετε συγχαρητήρια στον εαυτό σας κάθε μέρα 
που τα πηγαίνετε καλά και, αν κάποια στιγμή παρε-
κτραπείτε, μην απογοητευτείτε· συνεχίστε το πρό-
γραμμά σας κανονικά.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η παχυσαρκία 
συνδέεται και 
με ψυχολογικές 
επιπτώσεις.
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ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΕΤΡΟΥ
Ιατρό, Medical Affairs Director της Lavipharm Hellas AE

Το κοινό κρυολόγημα
Γνωστό και ως ρινοφαρυγγίτιδα ή οξεία ρινοφαρυγ-
γίτιδα, ή απλώς κρυολόγημα, το κοινό κρυολόγημα 
είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική νόσος του ανώτε-
ρου αναπνευστικού συστήματος, η οποία προσβάλ-
λει κυρίως τη μύτη. Τα συμπτώματα, τα οποία περι-
λαμβάνουν βήχα, πονόλαιμο, ρινική καταρροή και 
πυρετό, υποχωρούν συνήθως μέσα σε 7-10 ημέ-
ρες, ενώ ορισμένα μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 3 
εβδομάδες. Ο αριθμός των ιών που είναι υπεύθυνοι 
για το κοινό κρυολόγημα υπερβαίνει τους διακόσιους, 
με πιο συχνό τον ρινοϊό.

Οι οξείες λοιμώξεις της μύτης, των ιγμορείων, 
του λαιμού ή του λάρυγγα (λοίμωξη της ανώτερης 
αναπνευστικής οδού) κατηγοριοποιούνται ανάλογα 
με την περιοχή του σώματος που έχει προσβληθεί 
περισσότερο. 

Το κοινό κρυολόγημα προσβάλλει κατά κύριο λόγο 
τη μύτη, η φαρυγγίτιδα το λαιμό και η ιγμορίτιδα τα 
ιγμόρεια. 

Τα συμπτώματα είναι αποτέλεσμα της απόκρισης 
του ανοσοποιητικού συστήματος στη λοίμωξη, και όχι 
της καταστροφής των ιστών από τους ίδιους τους 
ιούς. Η πρωταρχική μέθοδος πρόληψης ενάντια στη 

Γερό ανοσοποιητικό 
σύστημα ενάντια στις λοιμώξεις του χειμώνα

Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι παρούσες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όμως 
ο χειμώνας χαρακτηρίζεται παραδοσιακά 
ως η «εποχή των ιώσεων». Το κοινό 
κρυολόγημα και η γρίπη αποτελούν 
δύο κοινούς εκπροσώπους τους.

Ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους, οι περιβαλ-
λοντικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες) και η 
μη τήρηση των βασικών μέτρων υγιεινής και προ-
στασίας αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους 
αύξησης της συχνότητας των ιώσεων την περίοδο 
του χειμώνα.

Το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη προκαλούνται 
από διαφορετικούς ιούς και εμφανίζουν διαφορε-
τική βαρύτητα συμπτωμάτων, πορεία και πιθανότητα 
επιπλοκών, και ενδεχομένως απαιτούν διαφορετική 
θεραπευτική προσέγγιση.
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ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

που δεν είναι δόκιμη, καθώς τα αντιβιοτικά δεν μπο-
ρούν να θεραπεύσουν κάποιον ιό, ενώ περιπλέκουν 
την κατάσταση και δημιουργούν μικροβιακές αντοχές, 
τόσο σε ατομικό όσο και σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Η σημασία της πρόληψης: 
Γερό ανοσοποιητικό σύστημα
Στην προσπάθειά μας είτε να προλάβουμε είτε να 
αντιμετωπίσουμε μια λοίμωξη του ανώτερου ανα-
πνευστικού συστήματος, το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα είναι το σημαντικότερο όπλο που διαθέ-
τουμε. Η διατήρησή του σε μια φυσιολογική, υγιή 
κατάσταση μειώνει τις επιπτώσεις των ιογενών λοι-
μώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα περίπλοκο 
δίκτυο εξειδικευμένων ιστών, οργάνων, κυττάρων και 
χημικών, που προστατεύουν τον ξενιστή από μολυ-
σματικούς παράγοντες και άλλες επιβλαβείς προ-

σβολές. Αυτοί οι περίπλοκοι αμυντικοί μηχανισμοί 
μπορούν να περιγραφούν στο επίπεδο δύο βασι-
κών μηχανισμών: 
• Ανατομικοί ή φυσιολογικοί φραγμοί (δέρμα, βλεν-

νογόνοι, μεμβράνες, θερμοκρασία, pH, τοπικά 
ένζυμα κ.ά.).

• Έμφυτη ανοσία, η οποία περιλαμβάνει εξειδι-
κευμένα κύτταρα και ουσίες του ανοσοποιητικού 
συστήματος (π.χ. κύτταρα ΝΚ, κυτοκίνες – ιντερ-
φερόνη-γ, μακροφάγα και κοκκιοκύτταρα).
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, πολύ συχνά, αντί να 

ενδυναμώνει, καταπονεί το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα, και ενδεχομένως επιτείνει τη σοβαρότητα 
και τη διάρκεια της συμπτωματολογίας μιας λοίμωξης. 
Στο χέρι μας είναι να το ενισχύσουμε, προσέχοντας 
γενικότερα την υγεία μας και λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
μέτρα προστασίας του, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.

Τα όπλα μας: Βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία
Καθώς το κοινό κρυολόγημα και, γενικότερα, οι 
ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 
θεωρούνται αυτοπεριοριζόμενα νοσήματα, έχει προ-
ταθεί μια ποικιλία μη φαρμακολογικών θεραπειών 
για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Μεταξύ αυτών των μη φαρμακολογικών προσεγ-
γίσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του 
κοινού κρυολογήματος είναι η πρόσληψη συγκεκρι-
μένων διατροφικών/θρεπτικών συστατικών, όπως 
ο ψευδάργυρος, το σελήνιο, ο σίδηρος, ο χαλκός, το 

λοίμωξη είναι το πλύσιμο των χεριών, ενώ κάποια 
στοιχεία υποστηρίζουν και την αποτελεσματικότητα 
της χρήσης ιατρικής μάσκας.

Στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, ετησίως οι ενή-
λικες εμφανίζουν 2 έως 5 κρυολογήματα, ενώ τα 
παιδιά 6 έως 12 κρυολογήματα, με τα ποσοστά 
συμπτωματικών λοιμώξεων να αυξάνονται στους 
ηλικιωμένους. 

Η θεραπεία του κοινού κρυολογήματος περιορί-
ζεται στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων του. 
Συνήθως προτείνονται απλά αναλγητικά/αντιπυρε-
τικά, τα οποία θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται σύμ-
φωνα με τις οδηγίες χρήσης τους. 

Εκτός από την επίδραση στην ποιότητα ζωής, τα 
κρυολογήματα έχουν τεράστια οικονομική επιβά-
ρυνση για τις κοινωνίες, ιδιαίτερα λόγω της απουσίας 
από την εργασία. Έτσι, οι θεραπείες που μειώνουν 
τη συχνότητα εμφάνισης της ιογενούς λοίμωξης ή/

και μειώνουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων ή/
και μειώνουν τη διάρκεια του κρυολογήματος έχουν 
μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για το άτομο όσο και για 
ολόκληρη την κοινωνία.

Η γρίπη
Η γρίπη, την οποία κάποιες φορές μπερδεύουμε με 
το κοινό κρυολόγημα, είναι μια πολύ πιο σοβαρή 
ασθένεια και προκαλείται από διαφορετικούς τύπους 
ιών, από αυτούς που προκαλούν το κοινό κρυολό-
γημα. Τα συμπτώματά της είναι πυρετός, πόνος στο 
λαιμό, μυϊκοί πόνοι, έντονος πονοκέφαλος, βήχας, 
αδυναμία και γενική αδιαθεσία. Σε σοβαρές περι-
πτώσεις, προκαλεί πνευμονία, η οποία μπορεί να 
αποβεί επικίνδυνη, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά και 
τους ηλικιωμένους. 

Η καλύτερη θεραπεία για τη γρίπη είναι η πρό-
ληψη. Γι’ αυτό συνιστάται από τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ ο εμβολιασμός –κάθε χρόνο, 
την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου– με το αντι-
γριπικό εμβόλιο όσων ανήκουν στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου. Φυσικά, ισχύουν τα βασικά μέτρα ενίσχυ-
σης της άμυνας του οργανισμού, όπως η ανάπαυση, η 
κατανάλωση άφθονων υγρών, η αποφυγή του καπνί-
σματος και του αλκοόλ κ.ά. Όταν θεωρείται αναγκαίο, 
πρέπει να απευθυνόμαστε είτε στον οικογενειακό είτε 
στον ειδικό ιατρό, προκειμένου να κάνει τη διάγνωση 
και να μας προτείνει την κατάλληλη αγωγή. 

Πολλές φορές οι ασθενείς καταφεύγουν στη χρήση 
αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συμβουλή, μια τακτική 
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Η βιταμίνη C είναι 
γνωστή για την 
ευεργετική δράση 
της στη σωστή 
λειτουργία του 
ανοσοποιητικού 
συστήματος.
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β-καροτένιο, οι βιταμίνες A, D, C και E, το φυλλικό 
οξύ, καθώς και φυτικά ή βοτανικά προϊόντα με αντιο-
ξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Η βασική 
θεώρηση πίσω από τον βιολογικό μηχανισμό δρά-
σης αυτών των συστατικών είναι ότι επηρεάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα δομικά στοιχεία του ανοσοποι-
ητικού συστήματος, βελτιώνοντας την ανοσολογική 
απάντηση του οργανισμού σε επιβλαβείς προσβολές. 
Αυτή η ανοσολογική επάρκεια τελικά θα συμβάλει 
τόσο στην πρόληψη όσο και –κυρίως– στον περι-
ορισμό των συμπτωμάτων και της διάρκειάς τους.

Τα παραπάνω μέταλλα και θρεπτικά συστατικά προ-
σλαμβάνονται είτε από τις τροφές είτε από συμπλη-
ρώματα διατροφής. Είναι, πάντως, γενική αρχή ότι τα 
τελευταία δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν μια ισορρο-
πημένη διατροφή και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Από τα πολυάριθμα όμως διατροφικά συστατικά, 
ποια είναι αυτά που διαθέτουν τεκμηριωμένη απο-
τελεσματικότητα στους μηχανισμούς του ανοσοποι-
ητικού συστήματος; 

Για τις βιταμίνες C και D καθώς και για τον ψευ-
δάργυρο, υπάρχει πρόβλεψη από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχε-
τικά με την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας στη φυσι-
ολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Ειδικά για τη βιταμίνη C και τον ψευδάργυρο, υπάρχει 
ειδική επιστημονική τεκμηρίωση που σχετίζεται με τη 
διατήρηση των φυσιολογικών φυσικών φραγμών, οι 
οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν τα πρώτα 
εμπόδια του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι των 

μολυσματικών και βλαπτικών παραγόντων. 
Εξάλλου, η βιταμίνη C είναι γνωστή για την ευερ-

γετική δράση της στη σωστή λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, την προστασία του γενετι-
κού υλικού (DNA), των πρωτεϊνών και των λιπιδίων 
από το οξειδωτικό στρες, για τη συμμετοχή της στον 
σχηματισμό του κολλαγόνου και την προστασία της 
φυσιολογικής λειτουργίας του νευρικού συστήμα-
τος. Μάλιστα, σύμφωνα με την EFSA, η θετική επί-
δραση της βιταμίνης C στο ανοσοποιητικό σύστημα 
μπορεί να δειχθεί σε δοσολογία άνω των 200 mg 
ημερησίως.

Όσον αφορά τον ψευδάργυρο, η EFSA θεωρεί 
αυτό το στοιχείο σημαντικό για τη σωστή λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος, τη διατήρηση της 
φυσιολογικής δομής του δέρματος και των εξαρτη-
μάτων του, καθώς και για τη σύνθεση και τον μετα-
βολισμό των βιολογικών μακρομορίων (DNA, υδα-
τανθράκων, πρωτεϊνών).

Τέλος, φαίνεται ότι η δράση των φυτικών ή βοτα-
νικών συστατικών, τόσο στην ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος όσο και στην αντιμετώπιση 
των λοιμώξεων, οφείλεται στην ιδιότητά τους να 
τροποποιούν την παραγωγή των προσταγλανδινών 
και των κυτοκινών, αλλά και τη γονιδιακή έκφραση 
ενζύμων (π.χ. COX-2) που παίζουν σημαντικό ρόλο 
στον καταρράκτη της φλεγμονής, και συνεπώς στην 
ικανότητα του οργανισμού να απαντήσει ανοσολο-
γικά με επάρκεια έναντι των ιών, των βακτηρίων ή, 
ακόμη, και των αλλεργιογόνων.

ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Η γρίπη είναι 
πιο σοβαρή 
ασθένεια από το 
κρυολόγημα και 
προκαλείται από 
διαφορετικούς 
ιούς.
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Το «τσίμπημα» 
που σώζει ζωές

Στην καρδιά της υγειονομικής κρίσης, ο επιστημονι-
κός κόσμος επεξεργάζεται τα θετικά και –κυρίως– τα 
αρνητικά σενάρια. Ένα από αυτά αφορά τη «συνά-
ντηση» γρίπης και νέου κορονοϊού. Ο ιός της γρίπης 
έρχεται για να περιπλέξει την ήδη δύσκολη κατά-
σταση, για τρεις λόγους: α. το δημόσιο σύστημα 
υγείας, το οποίο οριακά περιθάλπει τους ασθενείς 
με νόσο Covid-19, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 
νοσηλείες, β. η διαχείριση εμπύρετων περιστατι-
κών με συμπτώματα γρίπης θα απαιτεί περαιτέρω 
διερεύνηση, προκειμένου να αποκλειστεί η νόσος 
Covid-19, και γ. τα άτομα που θα προσβληθούν 
από γρίπη θα καθίστανται πιο ευάλωτα σε ενδε-
χόμενη λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό. Ο αντιγρι-
πικός εμβολιασμός, που μπορεί να σταθεί εμπόδιο 
στη μοιραία αυτή «συνάντηση», προτείνεται πιο 
ένθερμα από ποτέ από επιστήμονες υγείας στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Κλείνουμε την πόρτα στη γρίπη
Η γνωστή μας γρίπη δεν είναι για όλους μια «γρι-
πούλα». Είναι μια σοβαρή ιογενής λοίμωξη του ανα-
πνευστικού συστήματος, που εμφανίζεται στο δικό 
μας ημισφαίριο το φθινόπωρο –στην Ελλάδα συνή-
θως τον Οκτώβριο–, ενώ κατά την περίοδο μεταξύ 
Ιανουαρίου και Μαρτίου παρατηρείται έξαρση της 
επιδημίας, η οποία αφήνει πίσω της συχνά τριψή-
φιο αριθμό θυμάτων. 

Προκαλείται από τους ιούς γρίπης (Α και Β, και 
σπανιότερα C) και είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Η 
μετάδοση γίνεται μέσω σταγονιδίων, όταν ο ασθε-
νής βήχει ή φτερνίζεται, αλλά και μέσω της άμεσης 
επαφής με άτομο που έχει μολυνθεί ή με μολυσμέ-
νες επιφάνειες.

Όπως όλες οι λοιμώξεις, έτσι και η γρίπη χτυπά 

κυρίως τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομά-
δες: βρέφη, παιδιά, ενήλικες με χρόνια νοσήματα 
και ηλικιωμένους. Είναι δυνατόν όμως να οδηγήσει 
στο νοσοκομείο, ακόμη και στη ΜΕΘ, και υγιή άτομα. 
Όπως ακριβώς και η νόσος Covid-19.  

Στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία κανένα 
σύστημα υγείας δεν φαίνεται να είναι ικανό να αντε-
πεξέλθει χωρίς απώλειες, ο μόνος τρόπος περιορι-
σμού της νοσηρότητας είναι ο αντιγριπικός εμβολι-
ασμός, ο οποίος δεν θα αφορά μόνο τα άτομα που 
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά -ειδικά 
αυτή τη χρονιά- όλους μας. 

Το εμβόλιο στο μικροσκόπιο
Ιστορικά, τα εμβόλια έχουν νικήσει τις επιδημίες. Όσον 
αφορά τη γρίπη, η μάχη δίνεται κάθε χρόνο, καθώς ο 
αντιγριπικός εμβολιασμός δεν παρέχει ισόβια προστα-
σία. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συγκεκριμένος ιός μεταλ-
λάσσεται και ακολούθως αλλάζει και το εμβόλιο, το 
οποίο κάθε χρόνο περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη 
του ιού που εμφανίστηκαν σε προηγούμενες χρονιές. 
Έτσι, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο σε μία μόνο δόση.

Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά μικρής ηλικίας, για 
τα οποία ο παιδίατρος πιθανόν να συστήσει και δεύ-
τερη δόση, ειδικά εάν εμβολιάζονται για πρώτη φορά. 
Όταν το αντιγριπικό εμβόλιο χορηγηθεί έγκαιρα, ιδα-
νικά τον Οκτώβριο ή το αργότερο στις αρχές Νοεμ-
βρίου, και με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού, παρέχει 
προστασία από τη γρίπη σε ποσοστό 70-90%. Ακόμη 
όμως κι αν το εμβόλιο «δεν πιάνει» συγκεκριμένες 
μεταλλάξεις, ο εμβολιασμός συνεχίζει να είναι προ-
στατευτικός, καθώς μειώνει πολύ τη σοβαρότητα και 
τις επιπλοκές της γρίπης. Οι πιθανότητες μάλιστα να 
νοσήσει κάποιος από πνευμονία μετά από γρίπη μει-
ώνονται τουλάχιστον κατά 50%.

Κάλλιο νωρίς παρά αργά
Αν και ο αντιγριπικός εμβολιασμός μπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην επιδημία, η μέγι-
στη προφύλαξη επιτυγχάνεται όταν εμβολιαζόμαστε 
έγκαιρα, καθώς από την ημέρα του εμβολιασμού απαι-
τούνται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί 
ένας αριθμός αντισωμάτων ικανός για να μας προφυ-
λάξει από τον ιό. Όσο καθυστερούμε τον εμβολιασμό 
και πλησιάζουμε προς τον χειμώνα, τόσο αυξάνονται 
οι πιθανότητες να νοσήσουμε από οποιονδήποτε επο-
χικό ιό και να μην μπορέσουμε, λόγω συμπτωμάτων 
και αδιαθεσίας, να εμβολιαστούμε κατά της γρίπης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Πιο επίκαιρο από ποτέ, το εμβόλιο 
της γρίπης μάς αφορά όλους. Γι’ αυτό 
σηκώνουμε μανίκια και εμβολιαζόμαστε.

ΥΓΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

• Είμαστε ήδη «γριπω-
μένοι». Ο πυρετός 
και τα συμπτώματα 
κρυολογήματος είναι 
βασικές αντενδείξεις 
του εμβολίου. Γινό-
μαστε πρώτα καλά 
και έπειτα εμβολια-
ζόμαστε.

• Έχουμε εκδηλώσει 
σοβαρή αλλεργική 
αντίδραση σε προη-
γούμενο εμβολιασμό.

• Έχουμε ιστορικό 
αλλεργίας στο αυγό. 

Δεν 
κάνουμε το 
αντιγριπικό 
εμβόλιο, 
εάν:
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ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Διάγνωση: «φθειρίαση»
Αν και το μέγεθός του είναι ίσο με έναν σπόρο σου-
σαμιού, το συγκεκριμένο παράσιτο στηρίζει την ισχύ 
του στην ικανότητά του να γεννά μεγάλες ποσότη-
τες αυγών και να κάνει κατάληψη στα κεφάλια των 
μικρών παιδιών, μόλις 2-3 εικοσιτετράωρα μετά την 
πρώτη του επίσκεψη, προκαλώντας φθειρίαση, όπως 
ονομάζεται ιατρικά η παρασιτική λοίμωξη από ψεί-
ρες. Τα συμπτώματα είναι γνωστά: έντονη φαγούρα, 
ειδικά πίσω από τα αυτιά και στο ύψος του αυχένα, 
και σπανιότερα σοβαρός ερεθισμός της επιδερμίδας, 
που μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο των αδένων, 
ακόμη και σε αύξηση της θερμοκρασίας.

Η φθειρίαση είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Όταν 
παρουσιάζεται στα παιδιά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
το παράσιτο θα επισκεφθεί και τους μεγάλους. 

Το ’χει η κούτρα σου;
Η γνωστή παροιμία «Πρέπει να το ’χει η κούτρα σου 
να κατεβάζει ψείρες» φαίνεται ότι δεν ισχύει. Οι ψεί-
ρες δεν κάνουν διακρίσεις, δεν διαλέγουν καθαρά 

Οι ψείρες... πάνε σχολείο

Όταν 
παρουσιάζεται 
φθειρίαση στα 
παιδιά, είναι 
σχεδόν βέβαιο 
ότι το παράσιτο 
θα επισκεφθεί και 
τους μεγάλους. 

Τα παρασιτικά ζωύφια, αν και συνήθως 
κατοικοεδρεύουν στα κεφάλια των μικρών 
μαθητών, πονοκεφαλιάζουν τους γονείς, που 
κάθε φθινόπωρο κάνουν «απεντόμωση».

Δεν ξεπερνά τα 4 χιλιοστά, γεννά 7-10 αυγά ημε-
ρησίως και, πριν καν γίνει 30 ημερών, έχει αφήσει 
τα εκατοντάδες αυγά της –τις γνωστές μας κόνι-
δες– στα κεφάλια των μικρών παιδιών και τους πίνει 
κυριολεκτικά το αίμα. Είναι η γνωστή σε όλους μας 
ψείρα, που «συντρόφευσε» αρκετούς από εμάς στο 
σχολείο, έστω και για λίγες ημέρες, μέχρι η μαμά 
και ο μπαμπάς να το πάρουν χαμπάρι και να βάλουν 
τα μεγάλα μέσα: παλιότερα το πετρέλαιο και το ξίδι, 
σήμερα εξειδικευμένα δερματολογικά προϊόντα και 
το χτενάκι. 
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σκευάσματα. Τα προϊόντα αυτά, μάλιστα, είναι κατά 
κάποιον τρόπο οικολογικά, καθώς δεν δρουν ως 
«εντομοκτόνα» και δεν επιβαρύνουν το περιβάλ-
λον. Είναι όμως λιγότερο αποτελεσματικά και συνή-
θως απαιτείται περισσότερος χρόνος, καθώς και 
μεγάλη επιμονή και υπομονή, για να καθαρίσει το 
κεφάλι του παιδιού. Αντίθετα, τα προϊόντα με τα 
«δραστικά» συστατικά έχουν άμεσα αποτελέσματα, 
αλλά δεν προτιμώνται από τους γονείς μικρών παι-
διών, επειδή προκαλούν συχνά αντιδράσεις υπε-
ρευαισθησίας.

Οι παιδίατροι συνήθως προτρέπουν τους γονείς 
να επιλέξουν τα πιο φυσικά προϊόντα, υπογραμμί-
ζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της καθημε-
ρινής χρήσης της ειδικής χτένας. 

Σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών, η συνταγή του 
παιδιάτρου μοιάζει με συνταγή μαγειρικής. Μαγιο-
νέζα, βούτυρο ή ελαιόλαδο επιστρατεύονται και 
δρουν ως μηχανισμοί ασφυξίας των παρασίτων, τα 
οποία, προκειμένου να αναπνεύσουν, αποκολλώ-
νται από το τριχωτό και τελικά απομακρύνονται με 
το ειδικό χτενάκι. Την ίδια δράση έχουν και τα τζελ 
μαλλιών καθώς και τα conditioners. Για να είναι 
αποτελεσματικές οι εναλλακτικές αυτές μέθοδοι, 
απαιτείται αυστηρή τήρηση των οδηγιών, καθώς 
χρειάζεται επανάληψη της διαδικασίας τουλάχιστον 
κάθε 3-4 ημέρες για αρκετές εβδομάδες. 

ή βρόμικα κεφάλια, ούτε αποφεύγουν τα βαμμένα 
μαλλιά της μαμάς –όσο κι αν οι κομμωτές υποστη-
ρίζουν το αντίθετο– και κυρίως δεν απομακρύνονται 
με το κούρεμα. Κάποιες φορές μάλιστα γίνονται η 
αιτία να συνταχθούν «άβολα» σχολικά σημειώματα 
εκ μέρους της διεύθυνσης, με τα οποία καλούνται 
οι γονείς να λάβουν τα μέτρα τους. Ακόμη όμως κι 
όταν όλα γίνονται σωστά στο σπίτι, η επιδημία τελικά 
χτυπά το σχολείο, γιατί συνήθως το παιδί ξανακολλά 
ψείρες, οπότε το πρόβλημα απαιτεί νέα αντιμετώ-
πιση. Πόσο εύκολο όμως είναι να συγχρονιστεί μια 
τάξη 20 παιδιών στην «απεντόμωση»; 

Αντιμετωπίζοντας τον «εχθρό»
Η θεραπεία την οποία θα προτείνουν ο παιδία-
τρος ή ο φαρμακοποιός γίνεται με ειδικά αντιφθει-
ρικά προϊόντα και ενδείκνυται για παιδιά ηλικίας 
αυστηρά άνω των 2 ετών. Ορισμένα μάλιστα σπρέι 
ή λοσιόν απευθύνονται σε παιδιά άνω των 6 ετών. 
Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να συζητήσετε με 
τον ειδικό επιστήμονα τα υπέρ και τα κατά της φυσι-
κής ή, αντίθετα, της «επιθετικής» θεραπείας. Υπάρ-
χουν προϊόντα που απομακρύνουν τις ψείρες και 
είναι φιλικά όχι μόνο στην επιδερμίδα αλλά και σε 
όλο τον οργανισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι η επιδερ-
μίδα μας απορροφά μέρος των συστατικών που 
περιέχονται στα καλλυντικά και τα φαρμακευτικά 

Για να μην... τραβάτε τα 
μαλλιά σας και αυτά του 
παιδιού σας:
• Να είστε σε ετοιμότητα 

από την πρώτη κιόλας 
ημέρα του σχολείου, 
ελέγχοντας το κεφάλι 
του παιδιού σας για 
τυχόν κόνιδες.

• Αν παρατηρήσετε ότι 
το παιδί σας ξύνεται 
πίσω από τα αυτιά 
ή στο τριχωτό στο 
ύψος του αυχένα, μην 
περιμένετε να πιάσετε 
τον μικροσκοπικό 
ένοχο στα πράσα, 
για να πιστοποιήσετε 
ότι το παιδί σας έχει 
ψείρες. Δράστε άμεσα, 
χρησιμοποιώντας 
το χτενάκι σε 
καλοχτενισμένα 
μαλλιά, τα οποία 
έχετε ήδη περάσει με 
μαλακτικό ή ξιδόνερο.

• Η αλογοουρά είναι το 
χτένισμα επιλογής σε 
επιδημίες φθειρίασης, 
καθώς κάνει δύσκολη 
την πρόσβαση της 
ψείρας στο τριχωτό 
της κεφαλής.

• Οι ειδικές λοσιόν ή 
και το ξιδόνερο, όταν 
χρησιμοποιούνται 
καθημερινά, απωθούν 
τις ψείρες. Την ίδια 
απωθητική δράση 
έχουν επίσης τα έλαια 
λεβάντας, τεϊόδεντρου 
και δεντρολίβανου, τα 
οποία όμως πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με 
φειδώ, ειδικά σε μικρά 
παιδιά. Μία σταγόνα 
ελαίου στη χτένα 
του παιδιού και ένα 
πέρασμα από όλο το 
κεφάλι, πριν το παιδί 
φύγει για το σχολείο, 
είναι αρκετά, ώστε να 
γυρίσει στο σπίτι χωρίς 
τους παρασιτικούς 
«φίλους» του. 

Η καίρια 
πρόληψη
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Πώς ο ύπνος 
επηρεάζει τον 
πονοκέφαλο

Ένας καλός βραδινός ύπνος μπορεί να έχει μεγάλο 
αντίκτυπο στη συνολική ποιότητα της ζωής μας, 
καθώς ενισχύει τη δυνατότητα μάθησης, βελτιώνει 
τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης απο-
φάσεων, και αυξάνει την προσοχή και τη δημιουργι-
κότητά μας. Ενώ ο καθένας χρειάζεται τον δικό του 
χρόνο ύπνου για να λειτουργήσει σωστά, οι περισ-
σότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 8 ώρες καλού 
ποιοτικού ύπνου τη νύχτα. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι 
κοιμούνται κατά μέσον όρο μόνον 6 ώρες τείνουν 
να έχουν συχνότερα σοβαρούς πονοκεφάλους. Συμ-
βουλές για να κοιμηθείτε καλύτερα:
• Μειώστε τον χρόνο μπροστά στην οθόνη των 

ηλεκτρονικών φορητών συσκευών: Ο χρόνος 
που καταναλώνετε μπροστά στην οθόνη πριν από 
τον ύπνο, από την ηλεκτρονική ανάγνωση μέχρι 
τα smartphones, κάνει όλο και πιο δύσκολη την 
έλευση του ύπνου. Υπάρχουν ανησυχίες ότι το μπλε 
φως που εκπέμπουν αυτές οι συσκευές μπορεί 
να καταστείλει τα επίπεδα της μελατονίνης, της 
ορμόνης που μας βοηθά να κοιμηθούμε. Επίσης, η 
πολύωρη έκθεση στην οθόνη του κινητού μπορεί 
να προκαλέσει πίεση στα μάτια, πόνο στον αυχένα 
και πονοκέφαλο. Προσπαθήστε να απενεργοποιείτε 
κάθε ηλεκτρονική συσκευή μία ώρα πριν τον ύπνο, 
ώστε να βοηθήσετε τον εγκέφαλο να χαλαρώσει.

• Κάντε ένα ζεστό μπάνιο: Για καλύτερα αποτελέ-
σματα, βεβαιωθείτε ότι το μπάνιο είναι ζεστό, και 
όχι καυτό, προκειμένου το σώμα σας να φτάσει στην 
ιδανική θερμοκρασία για ανάπαυση. Αν σας γίνει 
συνήθεια, το σώμα θα αναγνωρίζει ότι έρχεται το 

τέλος της ημέρας και ακολουθεί η ώρα για ύπνο.
• Οργανώστε τις σκέψεις σας: Γράψτε σε ένα 

σημειωματάριο όλες τις ανησυχίες και τις σκέ-
ψεις σας από την ημέρα που πέρασε, καθώς και 
ό,τι χρειάζεται να κάνετε την επομένη. Θα κοιμη-
θείτε με απόλυτα καθαρό μυαλό, γνωρίζοντας ότι 
όλα όσα σας απασχολούν είναι καταγεγραμμένα 
και έτοιμα να λυθούν το επόμενο πρωί.

• Πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι: Ένα ζεστό φλιτζάνι 
τσαγιού χωρίς καφεΐνη θα σας βοηθήσει να χαλα-
ρώσετε και να κοιμηθείτε. 
Αν δοκιμάσετε τις παραπάνω συμβουλές, πολύ 

σύντομα θα αρχίσετε να βλέπετε διαφορά στην ποι-
ότητα του ύπνου σας, γεγονός που θα έχει ως απο-
τέλεσμα να έχετε πολύ πιο παραγωγικές ημέρες. Εάν 
εξακολουθείτε να υποφέρετε από πονοκεφάλους, 
η ιβουπροφαίνη 400mg (Nurofen 400mg) βοηθά 
σημαντικά στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, 
ενώ, σύμφωνα και με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 
της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, αποτελεί την 
πρώτη επιλογή στην αντιμετώπιση του πονοκεφά-
λου τάσης. Έρευνες, μάλιστα, έχουν δείξει ότι, για να 
έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα πρέπει να 
λάβετε το αναλγητικό με την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων και στη χαμηλότερη αλλά συγχρόνως 
αποτελεσματικότερη δόση. 

Πάντα πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης και, 
εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, είναι 
αναγκαίο να απευθυνθείτε στον γιατρό σας, ώστε να 
σας συμβουλεύσει και να σας δώσει πιο εξειδικευ-
μένες λύσεις για το πρόβλημά σας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΒΙΚΕΛΗ
Νευρολόγο, MSc in Headache Medicine, PhD, www.headaches.gr

Ο ύπνος βοηθά το σώμα να επανέλθει από 
την κούραση της ημέρας, να «διορθώσει» τους 
μυς και τα κύτταρα, και να αποβάλει τις τοξίνες.

ΥΓΕΙΑ  PUBLI

Παρόλο που είναι 
γνωστό ότι οι λίγες 
ώρες ύπνου προκα-
λούν πονοκεφάλους, 
ο πολύωρος ύπνος 
μπορεί επίσης να έχει 
ανάλογη επίδραση. Οι 
περισσότερες ώρες 
ύπνου το Σαββατοκύ-
ριακο, μετά από μια 
στρεσογόνο εβδο-
μάδα, είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν ταχεία 
απελευθέρωση των 
νευροδιαβιβαστών, με 
αποτέλεσμα τα αιμο-
φόρα αγγεία είτε να 
συσταλούν είτε να δια-
σταλούν και να εκδη-
λωθεί πονοκέφαλος. 

Πονοκέφαλος 
μπορεί να 
προκληθεί 
ακόμα και από 
τις πολλές 
ώρες ύπνου!
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Σύνδρομο 
Ευερέθιστου
Εντέρου

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, γνωστό στις προ-
ηγούμενες γενιές και ως «Σπαστική Κολίτιδα», αφορά 
ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό νέων συνήθως ατό-
μων και στην πλειοψηφία τους γυναίκες – η αναλογία 
αντρών-γυναικών που εμφανίζουν ΣΕΕ είναι 1:2. Στην 
«υπεροχή» αυτή των γυναικών φαίνεται ότι σημα-
ντικό ρόλο έχει ο έμμηνος κύκλος. Ακόμη και γυναί-
κες που δεν εμφανίζουν τα τυπικά συμπτώματα του 
συνδρόμου παραπονιούνται συχνά για φουσκώματα ή 
ναυτία τις παραμονές ή την πρώτη ημέρα της περιό-
δου. Η προγεστερόνη είναι η ορμόνη που πυροδοτεί 
τα συμπτώματα, καθώς αυξάνεται κατά την έμμηνο 
ρύση, ενώ τα επίπεδα των οιστρογόνων μειώνονται.

Το άγχος και το χρόνιο στρες, ορισμένες διατροφι-
κές συνήθειες, καθώς και η ιδιοσυγκρασία του ατόμου, 
είναι μερικά από τα αίτια για συμπτώματα όπως φου-
σκώματα και μετεωρισμός, αέρια, πόνος στο στομάχι 
ή χαμηλά στην κοιλιά, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, και 
σπανιότερα ναυτία, πόνος στη μέση, αίσθημα κορε-
σμού και φουσκώματος, ακόμη και με μικρή ποσότητα 
τροφής. Το ΣΕΕ δεν θεραπεύεται, αλλά ο γιατρός σας 
μπορεί να σας προτείνει συμπληρώματα διατροφής 
ή να σας συνταγογραφήσει φάρμακα, ανάλογα με τη 
βαρύτητα της συμπτωματολογίας. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις, εκτός από σπασμολυτικά προϊόντα, χορηγού-
νται χαμηλές δόσεις αντικαταθλιπτικών ή αγχολυτικών 
σκευασμάτων, ή ακόμη και αντιβιοτικών.

Ο Δεκάλογος που βοηθά
1 Λιγότερο στρες: Η διαχείριση του στρες με 

τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, ή άλλες 
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, μπορεί να 

μειώσει όχι μόνο το αίσθημα άγχους, αλλά και τα 
επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες.

2 Κατανάλωση τουλάχιστον 8 ποτηριών νερού 
καθημερινά.

3 Αποφυγή των οσπρίων και, σε περίπτωση διάρ-
ροιας, μείωση των φυτικών ινών. Αρωγός σας θα 
είναι η τήρηση ημερολογίου, στο οποίο θα κατα-
γράφετε τι τρώτε κάθε μέρα, ώστε να εντοπίζετε 
ποια τροφή σάς ενοχλεί.

4 Καλό μάσημα της τροφής: Μασώντας γρήγορα, 
καταπίνετε αέρα, ο οποίος εγκλωβίζεται στο έντερο 
και προκαλεί φούσκωμα και μετεωρισμό.

5 Η άσκηση είναι φυσικό αντικαταθλιπτικό και 
αγχολυτικό εργαλείο, αλλά και ένας τρόπος να 
κινηθεί το έντερο.

6 Η κατανάλωση βοτάνων, όπως της μέντας και 
του συγγενούς της δυόσμου, φαίνεται πως βοηθά 
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

7 Αποχή από καφεΐνη, νικοτίνη και αλκοόλ.
8 Διαλογισμός: Ο πιο ασφαλής τρόπος χαλάρω-

σης ηρεμεί και το πιο ευερέθιστο έντερο.
9 Ο επαρκής και καλός ύπνος είναι το απόλυτο 

και φυσικό αγχολυτικό. Επιπλέον, μετά από έναν 
ξεκούραστο ύπνο, δεν θα χρειαστείτε δύο φλι-
τζάνια καφέ για να ξυπνήσετε.

10 Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής: Με 
τη συμβουλή του φαρμακοποιού ή τις οδηγίες 
του γιατρού σας, επιλέξτε κάποιο σκεύασμα με 
προβιοτικά ή και πρεβιοτικά, τα οποία βοηθούν 
στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Αντίθετα, 
συμπληρώματα που περιέχουν σίδηρο μπορεί να 
επιδεινώσουν τη δυσκοιλιότητα.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ

Διαχειριστείτε με ασφάλεια την κατάσταση 
που απειλεί την ποιότητα ζωής σας.

ΥΓΕΙΑ WELLNESS

Το ΣΕΕ πρέπει να δια-
γνωστεί από ειδικό 
γαστρεντερολόγο, 
καθώς συμπτώματα 
όπως η διάρροια, η 
δυσκοιλιότητα και το 
φούσκωμα εμφανί-
ζονται και σε φλεγ-
μονώδεις νόσους 
του γαστρεντερικού 
συστήματος. Επίσης, 
αν έχετε ήδη διαγνω-
στεί με ΣΕΕ, αλλά τα 
συμπτώματά σας επι-
δεινώνονται ραγδαία, ή 
αν εμφανίσετε ακού-
σια απώλεια βάρους, 
σιδηροπενική αναιμία 
ή αίμα στα κόπρανα, 
ζητήστε άμεσα ιατρική 
συμβουλή.

Προσοχή!

Το άγχος, οι αυξημένες υποχρεώσεις, η κακή ψυχολογία 
και κάποιες γρήγορες, κακές διατροφικές επιλογές έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στο ευερέθιστο έντερο, με αποτέλεσμα 
να προκαλούνται φουσκώματα, μετεωρισμός, αέρια, 
πόνος, εναλλαγή δυσκοιλιότητας - διάρροιας και άλλες 
γαστρεντερικές διαταραχές.

Το TumBiotix της Quest είναι μια εξειδικευμένη σύνθεση 
με L.plantarum και 2 ακόμη προβιοτικά, τα οποία σύμφωνα 
με μελέτες ανακουφίζουν από τα παραπάνω συμπτώματα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

* Niedzielin K, Kordecki H, Birkenfeld B. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 Oct;13(10):1143-1147.
** Nobaek S, Johansson ML, Molin G, Ahrné S, Jeppsson B. Am J Gastroenterol. 2000 May;95(5):1231-8.
Συμπλήρωμα διατροφής. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 54257/13-06-2017. Το TumBiotix ανήκει στην ολοκληρωμένη σειρά προβιοτικών Biotix της Quest. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚOΣ ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΟΣ  • Τ. 210 9941451 •www.douni.gr facebook.com/QuestGreece               instagram.com/questvitamins_greece

• Ειδικά σχεδιασμένο για άτομα που η λειτουργία του εντέρου τους  
 διαταράσσεται από το άγχος, την κακή ψυχολογία ή την κακή  
 διατροφή

• Σε κάψουλες DR (delayed release) που απελευθερώνουν ενεργά  
 προβιοτικά κατευθείαν στο έντερο για σίγουρο αποτέλεσμα

• Χωρίς γλουτένη, λακτόζη, αλάτι & μαγιά

• Κατάλληλο για χορτοφάγους & vegans

Αποτελέσματα μελετών για την αποτελεσματικότητα του L.plantarum στα συμπτώματα του συνδρόμου 
ευερέθιστου εντέρου

Για τα προβλήματα του εντέρου που προκαλούνται 
από το άγχος

Τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου βελτιώθηκαν στο 95% των ατόμων που έλαβαν L.plantarum και 
μόνο στο 15% των ατόμων που έλαβαν placebo (εικονικό φάρμακο).*

Ο μετεωρισμός και ο πόνος μειώθηκαν γρηγορότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό στην ομάδα που έλαβε L.plantarum 
συγκριτικά με την ομάδα που έλαβε placebo (αριθμός ημερών με μεγάλη παραγωγή αερίων στην ομάδα που έλαβε 
L.plantarum: 6,5 πριν και 3,1 μετά, ενώ στην ομάδα που έλαβε placebo: 7,4 πριν και 5,6 μετά).**
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Αντιοξειδωτικά συστατικά
Όσες φορές κι αν ακούσετε για τη σημασία των 
αντιοξειδωτικών συστατικών στην ομορφιά, μην το 
θεωρήσετε υπερβολή. Η χρήση τους είναι ο θεμέ-
λιος λίθος κάθε ρουτίνας ομορφιάς. Κρέμες, serums 
και σκευάσματα, που η αντιοξειδωτική τους δράση 
δηλώνεται από το όνομά τους κιόλας, θα βρείτε 
πολλά για να επιλέξετε. Τα στοιχεία που θα πρέπει 
να αναζητάτε στην ετικέτα τους είναι η βιταμίνη Ε 
(αναγράφεται και ως τοκοφερόλη) και η βιταμίνη C. 

Βιταμίνη E 
Η βιταμίνη της ομορφιάς εξουδετερώνει τις ελεύ-
θερες ρίζες, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, εμποδί-
ζει τη διαδερμική απώλεια νερού και αντιμετωπίζει 
δραστικά το μεγάλο εχθρό που λέγεται οξειδωτικό 
στρες. Η τοπική εφαρμογή καλλυντικών προϊόντων 
που την εμπεριέχουν επιφέρει ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα. Για να επιτύχετε όμως τα μέγιστα οφέλη, θα 
πρέπει να τη λαμβάνετε καθημερινά και μέσω ενός 

συμπληρώματος διατροφής, αλλά και με μια δια-
τροφή πλούσια σε όσπρια, ξηρούς καρπούς, φυτικά 
έλαια και ελαιόλαδο, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
αβοκάντο και διάφορους σπόρους. 

Βιταμίνη C 
Αν πρέπει να αναφέρουμε έναν πολύ καλό συνδυ-
ασμό, τότε αυτός είναι της βιταμίνης Ε με τη βιτα-
μίνη C. Στην προσπάθειά της να εξουδετερώσει τις 
ελεύθερες ρίζες, η βιταμίνη Ε αποδυναμώνεται. Όταν 
όμως συνυπάρχει με τη βιταμίνη C, διατηρεί αναλ-
λοίωτες τις ιδιότητές της, αφού η δεύτερη αποκα-
θιστά την αντιοξειδωτική της δράση. Η προστασία 
που παρέχει η βιταμίνη C στον οργανισμό και στην 
επιδερμίδα είναι πολύπλευρη. 

Η διατήρηση της νεανικότητας 
των κυττάρων είναι σύνθετη 

υπόθεση. Οι σωστές επιλογές 
και οι ενδεδειγμένοι συνδυασμοί 

δραστικών συστατικών είναι που θα 
επιφέρουν την πολυπόθητη ομορφιά. 

Η ομορφιά... 
ολιστικά
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Τα μυστικά 
ομορφιάς 

της Κορέας.

ΒΕΑUTY 
REPORT
Οι νέες τάσεις 
σε μαλλιά και 
μακιγιάζ.
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Είναι τόσο πολλές οι ενδείξεις ότι η γήρανση έχει 
ξεκινήσει, που δεν αρκεί να αντιμετωπίσουμε μόνο 
μία-δύο από αυτές, αλλά πρέπει να δούμε το θέμα 
σφαιρικά και να το αντιμετωπίσουμε συνολικά. 
Καθώς η ομορφιά είναι άμεσα συνυφασμένη με 
την υγεία, είναι καλό να υιοθετήσουμε έγκαιρα μια 
ρουτίνα ομορφιάς που θα θέτει μακροχρόνιους στό-
χους και θα καταφέρει όχι μόνο να καθυστερήσει τη 

γήρανση των κυττάρων μας, αλλά να «γυρίσει τον 
χρόνο πίσω», επανορθώνοντας μέρος της ζημιάς που 
έχει προκληθεί από τις επιθέσεις των περιβαλλοντι-
κών παραγόντων και την προσωπική μας αμέλεια. 
Αυτό που χρειάζεται είναι η γνώση όλων εκείνων 
των συστατικών που είναι απαραίτητα για την επι-
δερμίδα, τα μαλλιά και τα νύχια μας, και από εκεί 
και πέρα η δέσμευσή μας να τροφοδοτούμε με αυτά 
τον οργανισμό μας εφ’ όρου ζωής. Επιτυγχάνοντας 
κυτταροπροστασία σε βάθος χρόνου, η νεανικότητα 
μπορεί να διατηρηθεί, αψηφώντας τους αριθμούς 
στην ταυτότητά μας.
Tip: Προφανώς θα εστιάζετε την προσοχή σας στα 
σημεία που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κατά περιόδους, 
χωρίς όμως να αμελείτε τη συνολική σας φροντίδα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
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Η καθημερινή κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού 
και η πλούσια σε εσπεριδοειδή διατροφή δεν 
αρκούν. Για να εξασφαλίζετε την ποσότητα βιτα-
μίνης C που πρέπει να προσλαμβάνετε καθημερινά, 
μπορείτε να επιλέξετε ένα συμπλήρωμα διατροφής 
αποκλειστικά με βιταμίνη C ή με έναν συνδυασμό 
που δίνει έμφαση σε αυτή, καθώς ο οργανισμός 
ούτε την παράγει ούτε την αποθηκεύει.

Προσοχή: Αν είστε οπαδός των καλλυντικών 
συνθέσεων με βιταμίνη C, αποφύγετε να τη συν-
δυάσετε με τη διάσημη ρετινόλη, που αποδυναμώ-
νει τη δράση της. Τα δύο συστατικά όχι μόνο δεν 
έχουν συνέργεια μεταξύ τους, αλλά το ένα μειώνει 
την αποδοτικότητα του άλλου, καθώς χρειάζονται 
διαφορετικό περιβάλλον pH για να είναι αποτελε-
σματικά. Έτσι, δεν κάνετε ποτέ layering με αυτά τα 
δύο συστατικά, αλλά, αν θέλετε να επωφεληθείτε 
και από τα δύο την ίδια χρονική περίοδο, τότε τα 
λαμβάνετε σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, όπως 
βιταμίνη C στην πρωινή περιποίηση και ρετινόλη 
στη βραδινή. 

Ρετινόλη 
Η ενεργή μορφή της βιταμίνης Α, η διάσημη ρετι-
νόλη, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά –αν όχι το 
πιο ισχυρό– όπλα στην καταπολέμηση της γήραν-
σης και των σημαδιών της στην επιδερμίδα. Η 
δράση της εντοπίζεται στη λείανση των γραμμών 
και των ρυτίδων, ενώ η συστηματική χρήση καλλυ-
ντικών προϊόντων που την εμπεριέχουν είναι άμεσα 

αποτελεσματική. Η ρετινόλη μοιάζει να επανεκκινεί 
το «εργοστάσιο» της κυτταρικής ανανέωσης στην 
επιδερμίδα, το οποίο κατακλύζεται από κολλαγόνο 
και ελαστίνη, ανασηκώνοντας με ένα καινούριο 
δίκτυο στήριξης την περιοχή όπου έχουν δημιουρ-
γηθεί λεπτές γραμμές και ρυτίδες. 

Απαιτείται όμως προσοχή στην επιλογή του καλ-
λυντικού προϊόντος, όσον αφορά την περιεκτικό-
τητά του σε ρετινόλη, καθώς οι ευαίσθητες επι-
δερμίδες χρειάζονται κάποιον χρόνο προσαρμογής 
στη χρήση της, προκειμένου να μην παρουσιάσουν 
ερεθισμούς – κάποιες φορές μάλιστα δεν την ανέ-
χονται καθόλου. Προτείνεται η σταδιακή της εισα-
γωγή στη ρουτίνα ομορφιάς με ένα προϊόν περιε-
κτικότητας 0,5%. Επίσης, πρέπει να συνδυάζεται 
με μια κρέμα υψηλής προστασίας από την ηλιακή 
ακτινοβολία, γι’ αυτό και προτείνεται σε καλλυντι-

κές κρέμες ή θεραπείες βραδινής περιποίησης, με 
τη σημείωση να χρησιμοποιηθεί επαρκής αντηλιακή 
προστασία την επομένη της χρήσης της. 

Όσον αφορά τη διατροφή, βιταμίνη Α περιέχουν 
οι γλυκοπατάτες, το συκώτι, τα καρότα, το σπανάκι 
και το μπρόκολο. Επιπλέον, η λήψη ενός ανάλογου 
συμπληρώματος διατροφής θα ωφελήσει ταυτό-
χρονα και τα μάτια σας, καθώς η βιταμίνη Α ενι-
σχύει την όραση. 

Φερουλικό οξύ και γλυκερίνη
Με τι μπορεί όμως να συνδυαστεί η ρετινόλη, ώστε 
να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ενυδάτωση της 
επιδερμίδας και να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της 
ξηρότητας; Με γλυκερίνη, που λειτουργεί άψογα 
στην επιφάνεια της επιδερμίδας, ελκύοντας νερό, 
και με φερουλικό οξύ, που αναπληρώνει τα λιπί-
δια στην κεράτινη στιβάδα, ενώ παράλληλα έχει 
και ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το τελευ-
ταίο βρίσκεται στους σπόρους των λαχανικών και 
των φρούτων, και εμπεριέχεται σε συμπληρώματα 
διατροφής σε έξυπνους συνδυασμούς. 

Υαλουρονικό οξύ
Δεν είναι καινούριο, αλλά σίγουρα βρίσκεται στην 
καλύτερή του στιγμή. Δεν υπάρχει καλλυντικό σκεύ-
ασμα σύγχρονης κοσμετολογίας που να μην περιέ-
χει υαλουρονικό οξύ στη σύνθεσή του (θα το δείτε 
και ως HA). Το υαλουρονικό οξύ βοηθά στην ενυ-
δάτωση των ιστών του δέρματος, «κλειδώνοντας» 

Χαρίστε νεότητα και λάμψη στην επιδερμίδα σας

ΠΆΝΩ ΆΠΌ 20 ΧΡΌΝΙΑ ΤΕΧΝΌΓΝΩΣΊΆΣ ΣΤΗ ΒΊΌΛΌΓΊΆ ΤΗΣ ΕΠΊΔΕΡΜΊΔΆΣ

Ρ ΩΤ Ή Σ Τ Ε ΤΟΝ Δ Ε Ρ Μ ΑΤΟΛΟΓΟ Ή ΤΟΝ ΦΑ Ρ Μ Α ΚΟ Π ΟΙΟ Σ Α Σ

www.castalia-derm.com       CastaliaLaboratoires      castalia_laboratoires

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA 

Όλοκληρωμένη σειρά 
φροντίδας κατά των ρυτίδων  

& των δυσχρωμιών

Προληπτική & επανορθωτική 
δράση ενάντια στα σημάδια 
γήρανσης & φωτογήρανσης

ΝΕA

Επιτυγχάνοντας 
κυτταροπροστασία 
σε βάθος χρόνου, 
η νεανικότητα 
μπορεί να 
διατηρηθεί, 
αψηφώντας 
τους αριθμούς 
στην ταυτότητά 
σας.
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την υγρασία στα κύτταρα – σκεφτείτε ότι έχει την 
ιδιότητα να απορροφά έως και 1.000 φορές το 
βάρος του σε νερό. Είναι γλυκοζαμινοπρωτεΐνη, 
ένας υδρόφιλος πολυσακχαρίτης, που την παράγει ο 
οργανισμός, αλλά καθώς τα χρόνια περνούν η δια-
δικασία αυτή ατονεί. Αν η έλλειψη ελαστικότητας, 
η απώλεια όγκου και οι ρυτίδες είναι στην πρώτη 
γραμμή αναγκών σας, τότε αναζητήστε καλλυντικά 
προϊόντα και φόρμουλες που περιέχουν υαλουρο-
νικό οξύ μικρού μοριακού βάρους, για μέγιστα απο-
τελέσματα, αφού τότε δρα στα κατώτερα στρώματα 
της επιδερμίδας. Στην περίπτωση μεγάλου μορια-
κού βάρους, η δράση του γίνεται με τη δημιουργία 
ενός φιλμ που συγκρατεί την υγρασία. Υπάρχει πλη-
θώρα από κρέμες, μάσκες προσώπου και ματιών, 
καθώς και serums, με την τάση των μονοδόσεων σε 
αμπούλες να αυξάνεται συνεχώς, οπότε θα βρείτε 
τρόπο να εντάξετε το υαλουρονικό οξύ στην καθη-
μερινή ρουτίνα ομορφιάς σας. Πιθανόν να εμπερι-
έχεται ήδη σε κάποιο προϊόν που χρησιμοποιείτε, 
καθώς και σε αντηλιακά, ακόμη κι αν δεν είναι το 
κύριο συστατικό της σύνθεσής τους. 

Με ένα συμπλήρωμα διατροφής θα μπορέσετε 
να ενισχύσετε την αποτελεσματικότητα αυτού του 
πολύτιμου συστατικού που χάνεται μαζί με τη νεό-
τητα, ώστε να «γεμίσετε» γραμμές και ρυτίδες, και 
να δώσετε σφρίγος, ενισχύοντας τον επιδερμικό 
φραγμό και συγκρατώντας την υγρασία στις βαθύ-
τερες στιβάδες του δέρματος. Και μπορεί να ανα-
φερόμαστε στα οφέλη που αφορούν την ομορφιά 
–άλλωστε η μισή ποσότητα υαλουρονικού οξέος 

στο σώμα μας συναντάται στο δέρμα–, αλλά παί-
ζει σημαντικό ρόλο και σε άλλα σημεία, όπως τις 
αρθρώσεις, τις οποίες ευεργετούμε όταν λαμβά-
νουμε υαλουρονικό οξύ εκ των έσω, ως συμπλή-
ρωμα, π.χ. μουρουνέλαιο σε χάπι ή σιρόπι. 

Για να το λάβετε μέσω της διατροφής, κατανα-
λώστε γλυκοπατάτες, πατάτες, φρούτα πλούσια σε 
βιταμίνη C, ζωτικά όργανα βιολογικών κρεάτων, 
όπως το συκώτι, και ιχθυέλαιο. 

Κολλαγόνο
Τα συμπληρώματα διατροφής που συνδυάζουν 
υαλουρονικό οξύ με κολλαγόνο βοηθούν την επι-
δερμίδα να είναι υγιής, όμορφη και νεανική, καθώς 
ενισχύουν την απορρόφηση του υαλουρονικού 
οξέος από τον οργανισμό. Το αποτέλεσμα είναι να 
έχουν έντονη αντιγηραντική δράση όχι μόνο στην 
επιδερμίδα, λειαίνοντας τις λεπτές γραμμές και τις 
ρυτίδες, και δίνοντάς της όψη ζωντάνιας και λάμψης, 
αλλά και σε ολόκληρο τον οργανισμό. Άλλωστε, η 
σχέση των δύο συστατικών είναι πολύ δυνατή έτσι 
κι αλλιώς, καθώς το υαλουρονικό οξύ είναι αυτό 
που βοηθά στην ανάπλαση της επιδερμίδας και την 
αναγέννηση του κολλαγόνου με την παραγωγή νέων 
ινών αυτού. Το κολλαγόνο είναι βασική πρωτεΐνη 
που την παράγει ο οργανισμός, για να ενδυναμώνει 
τους συνδετικούς ιστούς του δέρματος, όπως και να 
τους επανορθώνει όταν χρειάζεται, ενώ παράλληλα 
ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας και απο-
τελεί μία από τις πιο δυνατές τάσεις στα συμπλη-
ρώματα διατροφής τα τελευταία χρόνια. 

Σε συμπληρώματα 
διατροφής που δεν 
έχουν ένα μόνο στοιχείο 
συχνά βλέπουμε να 
τονίζεται το γεγονός 
της συνέργειας μεταξύ 
των συστατικών τους. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, καθώς 
κάποια απαραίτητα 
συστατικά χρειάζονται 
το κατάλληλο 
«περιβάλλον», 
προκειμένου να 
απορροφηθούν από 
τον οργανισμό και 
να αξιοποιηθούν 
οι ιδιότητές τους 
στο μέγιστο βαθμό. 
Γνωρίζοντας τη 
δράση των βασικών 
στοιχείων και την 
αλληλεπίδρασή τους, 
και αναγνωρίζοντας τις 
συγκεκριμένες ανάγκες 
που έχει ο οργανισμός 
σε κάποια δεδομένη 
χρονική περίοδο, είτε με 
καλλυντικά σκευάσματα 
για τοπική χρήση είτε 
με συμπληρώματα 
διατροφής είτε 
με εξειδικευμένη 
διατροφή, είναι πιθανόν 
να δείτε μέσα σε λίγους 
μήνες να βελτιώνονται 
η όψη της επιδερμίδας 
σας, το αίσθημα ευεξίας 
και μαζί η υγεία του 
οργανισμού σας.

Η απαραίτητη 
συνεργιστική 
δράση

ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
MÉSOLIFT C15
Έκρηξη Ενέργειας

15% Καθαρή Βιταμίνη C*

Recherche Dermo-esthétique depuis 1975

100% λεία και ομοιόμορφη   
 όψη επιδερμίδας**

Ρωτήστε το σύμβουλο / φαρμακοποιό σας

Αποτέλεσμα Μεσοθεραπείας
Υαλουρονικό οξύ
Ιχνοστοιχεία
Αμινοξέα

 *Για το συμπύκνωμα μόνο. **Κλινική μελέτη σε 31 εθελοντές για 15 ημέρες - 
εφαρμογή του συμπυκνώματος δύο φορές την ημέρα - % ικανοποίησης

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία

A - L_MESOLIFT_210X280_GR.indd   1 7/27/2020   1:17:14 PM
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από τα ίδια τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι 
η σειρά με την οποία τα εφαρμόζουμε, καθώς αυτή 
επηρεάζει τον βαθμό απορρόφησής τους. Ένας απλός 
κανόνας λέει ότι «όσο πιο αραιά η υφή ενός προϊό-
ντος, τόσο πιο νωρίς εφαρμόζεται». Επιπλέον, ανά-
μεσα στην εφαρμογή δύο προϊόντων απαιτείται να 
περάσουν 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό, προκειμέ-
νου τα προϊόντα να απορροφηθούν καλά. 

Χιονάτη
Οι Κορεάτισσες αγαπούν τα φυσικά λευκαντικά συστα-
τικά, όπως το εκχύλισμα ρυζιού, η βιταμίνη C και η 
γλυκόριζα, αλλά και τα προϊόντα απολέπισης. 

Mul-gwang: Γυάλινη επιδερμίδα
Η έκφραση «mul-gwang» κυριολεκτικά σημαίνει 
«νερό-φως», αλλά έχει επικρατήσει στη Δύση ως 
«γυάλινη επιδερμίδα». Σημαίνει την υγιή επιδερμίδα 
που γυαλίζει από καθαριότητα και, κυρίως, ενυδά-
τωση. Για να πετύχουν την απόλυτη λάμψη, οι Κορεά-
τισσες χρησιμοποιούν mist, μάσκες sheet και στρώ-
ματα διαφορετικών ενυδατικών προϊόντων, αλλά και 
κρέμες ματιών ή primer που περιέχουν εκχύλισμα 
μαργαριταριού που χαρίζει λάμψη. H όψη του δέρ-
ματος που λάμπει επιτυγχάνεται και με ένα υγρό 
highlighter στα κατάλληλα σημεία.

ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆ΑΣ ΣΑΣ

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

συστατικά φυσικής προέλευσης(1)

93%

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

jowae.gr

∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΦΑΙΝΟΛΕΣ(2)

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆ΕΣ

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

JOWAE_PRESSE_GAMME_205X275_SIMPLE_03_gr.indd   2 18/9/2019   17:08:51

Ο πλανήτης μοιάζει συνεπαρμένος από τα εξωτικά 
μυστικά ομορφιάς της Νότιας Κορέας, τα οποία η 
Δύση ερωτεύτηκε στις αρχές της νέας χιλιετίας. Τα 
άρθρα υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία της βιομηχανίας 
ομορφιάς της χώρας βρίσκεται δέκα χρόνια μπρο-
στά, κι ας πρόκειται για μια βιομηχανία που βασίζε-
ται αρκετά στην παράδοση, χρησιμοποιώντας κυρίως 
πρώτες ύλες της ασιατικής φύσης (αυτοκρατορική 
παιώνια, ηφαιστειακό νερό κ.ά.) και μυστικά που περ-
νούν από γενιά σε γενιά «εδώ και χιλιάδες χρόνια» 
για πορσελάνινη επιδερμίδα. Αναφερόμαστε πάντως 
σε μια χώρα στην οποία 20% των γυναικών έχουν 
κάνει κάποιου είδους αισθητική επέμβαση και 42% 
των γυναικών ηλικίας 21 έως 55 ετών έχουν κάνει 
botox ή κάποιο ενέσιμο filler. 

Η αντηλιακή προστασία
Οι Κορεάτισσες είναι επιρρεπείς στις πανάδες, γι’ αυτό 
και λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να προστατευτούν 
από τις ακτίνες UVA/UVB. Μια Κορεάτισσα δεν δια-
νοείται να φύγει από το σπίτι χωρίς αντηλιακό προϊόν, 
ενώ επιπλέον χρησιμοποιεί καπέλο, ομπρέλα, ακόμη 
και γάντια, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

Το layering
Κοινή πεποίθηση στην Κορέα είναι ότι πιο σημαντική 

Πιο σημαντική 
από τα ίδια τα 
προϊόντα είναι 
η σειρά με 
την οποία τα 
εφαρμόζουμε, 
καθώς αυτή 
επηρεάζει 
τον βαθμό 
απορρόφησής 
τους από την 
επιδερμίδα.

H χώρα που μας έδωσε τις 
κρέμες ΒΒ, τους ορούς με έκκριμα 
σαλιγκαριού και την περίφημη 
ρουτίνα ομορφιάς των 10 βημάτων, 
έχει πολλά ακόμη να δώσει.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

K-Beauty

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
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BEAUTY & RESPECT…
IT’S A MATCH!

Μόνιμη Βαφή με φυτικές χρωστικές
Οι έμπειροι colorists των Εργαστηρίων Phyto, δημιούργησαν την πρώτη μόνιμη 
βαφή με φυτικές χρωστικές, χωρίς αμμωνία, η οποία συνδυάζει τέλεια κάλυψη 
για όμορφα μαλλιά, χωρίς να επιβαρύνει το τριχωτό. Η φόρμουλα της Phytocolor 
είναι εμπλουτισμένη με ένα μοναδικό συνδυασμό φυτικών χρωστικών. Η υψηλή 
τους περιεκτικότητα σε χρωστικές βάσης - έως 74% ανάλογα με την απόχρωση 
- διασφαλίζει έντονο φυσικό χρώμα με λαμπερές, διακριτικές ανταύγειες. 

Διαθέσιμα σε επιλεγμένα Φαρμακεία.

Phyto_SP_Color Kit gr_230x300.indd   1 11/3/2020   13:21:40

Όχι βιασύνες
Οι γυναίκες στη Δύση έχουν πια συνηθίσει στα προ-
ϊόντα διπλής δράσης, π.χ. εφαρμόζουν ένα προϊόν 
που προσφέρει παράλληλα ενυδάτωση και τόνωση. 
Αντίθετα, οι Κορεάτισσες προτιμούν να κάνουν ευλα-
βικά όλα τα βήματα, με κάθε βήμα να έχει το δικό του 
εξειδικευμένο προϊόν.

Ταμπονάρισμα
Οι Κορεάτισσες είναι ιδιαίτερα τρυφερές με την επι-
δερμίδα τους και δεν την ταλαιπωρούν ποτέ με τρί-
ψιμο. Όταν πρόκειται να εφαρμόσουν ένα προϊόν, 
όπως ένα αιθέριο έλαιο, ή να σκουπιστούν μετά από 
τον καθαρισμό με νερό, το κάνουν ταμποναριστά με 
τα δάχτυλά τους ή με μια απαλή πετσέτα.

 
Σύμμαχος το ψυγείο
Η μάσκα sheet (η μάσκα σε φύλλο που απλώνεται σε 
όλο το πρόσωπο, με τρύπες στα μάτια και τη μύτη) 
λειτουργεί καλύτερα (και έχει πιο ευχάριστη αίσθηση) 
αν μείνει ένα βράδυ στο ψυγείο. 

Το σφουγγάρι Konjac
O θάμνος Konjac φύεται στους ηφαιστειογενείς 
λόφους του νησιού Jeju στη Νότια Κορέα, χαρα-
κτηρισμένη ως Περιοχή της Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς της UNESCO. Τα απαλά, 100% φυτικά (και 
βιοδιασπώμενα) σφουγγάρια τέλειας υφής, που 
φτιάχνονται από τις ίνες του, καθαρίζουν, απολε-
πίζουν σε βάθος και είναι κατάλληλα ακόμη και για 
τις ημέρες εκείνες που η επιδερμίδα είναι ερεθι-
σμένη. Επιπλέον, ρυθμίζουν το pH, αποτοξινώνουν, 
διεγείρουν τη ροή του αίματος και αναζωογονούν 
την επιδερμίδα. 

Τα Spot Dots
Τα μικρά ειδικά αυτοκολλητάκια, ημιδιαφανή ή στο 
χρώμα της επιδερμίδας, που εφαρμόζονται πάνω 
σε ένα αναπάντεχο σπυράκι, είναι εκ των ουκ άνευ 
του κορεάτικου νεσεσέρ. Προστατεύουν το σημείο, 
συμβάλλοντας στην πιο γρήγορη υποχώρηση της 
φλεγμονής και εφαρμόζονται ημέρα ή νύχτα, με ή 
χωρίς μακιγιάζ.

Βλέννα σαλιγκαριού
Το εκχύλισμα σαλιγκαριών (η βλέννα που εκκρίνουν 
όταν στρεσάρονται), γεμάτο από πρωτεΐνες, έχει 
αντιγηραντικές ιδιότητες, καταπραΰνει κάθε ερεθι-

σμό και προσφέρει ενυδάτωση και λάμψη. Δεν λει-
τουργεί στο βάθος της επιδερμίδας, αλλά βελτιώνει 
σημαντικά την υφή.  

Η ρετινόλη
Η γυναίκα της Δύσης, όταν ξεκινά να χρησιμοποιεί 
ρετινόλη, επιλέγει προϊόντα περιεκτικότητας 0,5% 
και, αν όλα πάνε καλά, μπορεί ίσως να προχωρή-
σει σε προϊόντα με 1% ρετινόλη. Στην αγορά της 
Νότιας Κορέας υπάρχουν κρέμες με έως και 3,8% 
ρετινόλη, περιεκτικότητα που θα έκανε κάθε δερ-
ματολόγο της Δύσης να λιποθυμήσει.

Το Μist
Oι Κορεάτισσες κάνουν τα 10 βήματα της περιποί-
ησης πρωί και βράδυ, όμως κατά τη διάρκεια της 
ημέρας δεν ξεχνούν να χρησιμοποιούν κάθε τόσο 
ένα Mist, για να διατηρούν την υγρασία της επιδερ-
μίδας τους, το οποίο βγάζουν από την τσάντα τους 
οποιαδήποτε ώρα, προκειμένου να ψεκαστούν με 
ένα σύννεφο δροσιάς. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ Τα καθαριστικά σε 
σκόνη είναι αυτή τη 
στιγμή τάση στην 
Κορέα. Είναι πολύ 
βολικά για το ταξίδι 
ή το γυμναστήριο, 
καθώς τα έχουμε 
στην τσάντα χωρίς 
να ανησυχούμε αν θα 
χυθεί το περιεχόμενό 
τους, ενώ δεν 
υπόκεινται και στους 
περιορισμούς για την 
επιβίβασή μας στο 
αεροπλάνο, όπως τα 
υγρά.

Για την 
τσάντα
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Το τοτέμ της κορεάτικης ομορφιάς: 
Τα 10 βήματα της περιποίησης
Η περίφημη ρουτίνα των Κορεατισσών περιλαμβάνει 
περίπου 10 με 17 βήματα, ανάλογα με το ζήλο μας 
από το σημείο του καθαρισμού ή της ενυδάτωσης.
1-3 Ο καθαρισμός 
Είναι ίσως το πιο βασικό βήμα στη ρουτίνα ομορφιάς 
της Κορεάτισσας, καθώς οι ρύποι μπλοκάρουν τους 
πόρους και δεν αφήνουν την επιδερμίδα να αναπνεύ-
σει. Παράλληλα, το υπερβολικό σμήγμα οξειδώνεται 
και δημιουργεί στην επιδερμίδα συνθήκες ευνοϊκές για 
τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. Η λιπαρότητα, οι 
ρύποι και τα βακτήρια οδηγούν σε πρόωρη γήρανση, 
μαύρα στίγματα και σπυράκια. Επιπλέον, χωρίς έναν 
καθαρό «καμβά», το μακιγιάζ δεν θα σταθεί σωστά.
Πρώτος καθαρισμός: Με ένα υγρό μαντιλάκι αφαι-
ρείτε το πρώτο στρώμα ρύπων από την επιδερμίδα, 
χωρίς να παραλείπετε την περιοχή του λαιμού.
Δεύτερος καθαρισμός: Κάνετε μασάζ με ένα λιπαρό 
καθαριστικό, για να αφαιρέσετε τα προϊόντα με λιπαρή 
σύσταση (προϊόντα μακιγιάζ και αντηλιακής προστα-
σίας) και το πλεονάζον σμήγμα. Ξεβγάλετε.
Τρίτος καθαρισμός: Σε βρεγμένο πρόσωπο, χρησι-
μοποιήστε αφρίζον καθαριστικό, για να απομακρύνετε 
τους ρύπους με βάση το νερό (π.χ. ιδρώτας). Ξεβγά-
λετε και σκουπίστε ταμποναριστά.

Οι Κορεάτισσες σοκάρονται από κάποιες μεθόδους 
καθαρισμού που χρησιμοποιούνται στη Δύση, καθώς 
στη χώρα τους όλα τα βήματα γίνονται απαλά. Το πρωί 
μπορείτε να παραλείψετε το πρώτο βήμα, καθώς η 
επιδερμίδα δεν έχει δεχτεί ακόμη τους ρύπους που 
της επιτίθενται την ημέρα. 

4 Τονωτική λοσιόν. Η τονωτική λοσιόν ισορροπεί 
το pH και προετοιμάζει τους πόρους να δεχτούν τα 
προϊόντα περιποίησης που ακολουθούν. Οι Κορεάτισ-
σες προτιμούν την τονωτική λοσιόν χωρίς οινόπνευμα, 
καθώς δεν ξηραίνει την επιδερμίδα. Εφαρμόζεται με 
ένα βαμβάκι ή με τα δάχτυλα.
5 Essence. Αυτή η κατηγορία προϊόντων, που βασι-
λεύει στην Ασία, εμφανίζεται όλο και περισσότερο και 
στη Δύση. Το παραδοσιακό essence έχει υφή παχύρ-
ρευστη, σαν πυκνό serum, και συμβάλλει στην ενυ-
δάτωση της επιδερμίδας. Τελευταία, οι Κορεάτισσες 
προτιμούν τα πιο λεπτόρρευστα προϊόντα, σαν νερό, 
τα οποία εφαρμόζουν και αυτά ταμποναριστά, και στη 
συνέχεια τα απλώνουν με κινήσεις μασάζ στα μήλα 
και το μέτωπο. 
6 Serum. Πολλά προϊόντα στη Νότια Κορέα είναι 

απόλυτα εξειδικευμένα σε ένα πρόβλημα της επιδερ-
μίδας, οπότε συνήθως οι Κορεάτισσες συνδυάζουν 
τις ανάγκες τους (ενυδάτωση, αντιγήρανση κ.λπ.) και 
φτιάχνουν το δικό τους κοκτέιλ, δηλαδή βάζουν στην 
παλάμη τους μια σταγόνα αντιγηραντικού serum, μια 
σταγόνα ενυδατικού serum κ.ο.κ., και απλώνουν το 
μείγμα στην επιδερμίδα τους κάνοντας ελαφρύ μασάζ. 
7 Μάσκα ή απολέπιση. Πριν ή μετά το serum μπο-
ρείτε να κάνετε απολέπιση ή να βάλετε μια μάσκα. Τα 
κορεάτικα απολεπιστικά έχουν μορφή τζελ. Η μάσκα 
έχει τον ρόλο του επιπλέον serum, à la carte. για 
παράδειγμα, μια μέρα που θεωρείτε ότι μπορεί να 
χρειάζεστε έξτρα ενυδάτωση, χρησιμοποιείτε μια 
ενυδατική μάσκα.
8 Κρέμα ματιών. Μια πλούσια κρέμα ματιών εφαρ-
μόζεται πρωί και βράδυ, πάλι ταμποναριστά, με απα-
λές κινήσεις.
9 Μάσκα ύπνου. Στη βραδινή ρουτίνα περιποίησης, 
το τελευταίο βήμα είναι η εφαρμογή ενός καλού ενυ-
δατικού προϊόντος. Κάποιες φορές την εβδομάδα μάλι-
στα μπορεί να αντικατασταθεί από μια ενυδατική μάσκα 
ύπνου, ένα νέο προϊόν που απορροφάται από την επι-
δερμίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και το οποίο 
έχουν αγκαλιάσει οι Κορεάτισσες, εκμεταλλευόμενες την 
ανανέωση των κυττάρων και τη διαδικασία της αποτοξί-
νωσης που διενεργεί ο οργανισμός τις νυχτερινές ώρες.
10 Αντηλιακό/ΒΒ. Στην πρωινή ρουτίνα, το τελευ-
ταίο βήμα περιλαμβάνει τη χρήση ενός προϊόντος με 
δείκτη SPF, για προστασία από τον ήλιο. Εξάλλου, 
στην Κορέα ανακαλύφθηκαν τα αντηλιακά με χρώμα 
που έρχονται σε μορφή compact και απλώνονται με 
σφουγγαράκι. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Τα σφουγγάρια 
Konjac 
ρυθμίζουν 
το pH, 
αποτοξινώνουν, 
διεγείρουν 
τη ροή του 
αίματος και 
αναζωογονούν 
την επιδερμίδα. 
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Mεταλλικό ψαράκι
H δεκαετία του ’80 μπορεί να δυσφήμισε τη λαμέ διχρωμία στα 
μάτια, όμως αυτή επανέρχεται το 2020 με νέους όρους. Το 
πρόσωπο μένει φυσικό, με ελάχιστο χρώμα στα μήλα, και τα 
χείλη ουδέτερα σε απαλό σομόν, ενώ το μάτι αναδεικνύεται, 
με το «ψαράκι» να μένει μέσα στις αυστηρές γραμμές του, 
περιορισμένο σε ένα μικρό τρίγωνο, που όμως αρκεί για να 
«ανασηκώσει» το βλέμμα. Οι μεταλλικές σκιές συναντιούνται 
ακριβώς στο μέσο του βλεφάρου, με την πιο ανοιχτή 
απόχρωση στο εσωτερικό του ματιού.

Welsh Red
Είναι αυτό το χρώμα της εποχής; 
Στις πασαρέλες του φθινοπώρου 
αρκετά μοντέλα παρουσιάστηκαν 
με ανταύγειες στα μαλλιά τους 
συνήθως σε έναν τόνο πιο 
σκούρο από το φυσικό τους 
χρώμα (π.χ. καστανά μαλλιά με 
σκούρες καστανές ανταύγειες, 
αντί για τις έως τώρα ανοιχτές 
καστανές), και κάποια άλλα σε 
πιο έντονο χρώμα. Εντυπωσίασε 
η παρουσία των μοντέλων με 
ανταύγειες βαμμένες (προσωρινά 
ή μόνιμα) στο φωτεινό, ζωντανό 
κόκκινο του οίκου της Ουαλίας, 
δηλαδή στην απόχρωση του 
κόκκινου της βρετανικής σημαίας. 
Λόγω του έντονου χρώματος, το 
χτένισμα μένει αυστηρό και λιτό.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Ουαλέζικο κόκκινο, γυαλιστερό 
cat-eye, κομψοί φιόγκοι, squoval νύχια.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

Beauty trends
Φθινόπωρο 2020

Squoval νύχια
Είναι το σχήμα νυχιών που επικρατεί στις φετινές 
πασαρέλες, κάτι ανάμεσα σε τετράγωνο (square) 
και οβάλ (oval), ένα διακριτικό look για εκείνες που 
διστάζουν να κάνουν το αμυγδαλωτό, αλλά θέλουν 
κάτι πιο ενδιαφέρον από το τετράγωνο. Για το 
βερνίκι, παραμένει τάση το γαλλικό με χρώμα, ενώ 
η πιο ενδιαφέρουσα παραλλαγή είναι η εφαρμογή 
του χρώματος σε επιλεγμένα σημεία του νυχιού.

Μισά πάνω, 
μισά κάτω
Το πιο σικ χτένισμα 
μαλλιών έρχεται –quelle 
surprise– από το Παρίσι 
και αναβιώνει ο μύθος 
της κομψής Γαλλιδούλας. 
Εφαρμόζεται ιδανικά 
σε μαλλιά με όγκο (το 
σπρέι με θαλασσινό 
αλάτι στις ρίζες μπορεί 
να βοηθήσει), κατά 
προτίμηση σπαστά, 
αλλά όχι ατίθασα, που 
πιάνονται μισά πάνω και 
μισά κάτω. Το θηλυκό 
look ολοκληρώνεται με 
έναν μεγάλο φιόγκο, 
κατά προτίμηση 
βελούδινο ή σατέν.
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Δώρα που έφερε 
το φθινόπωρο για 
εμάς και τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

1 APIVITA, Μάσκα Μαλλιών 
Ενυδάτωσης με Αλόη & 
Υαλουρονικό Οξύ

Όπως η επιδερμίδα, έτσι και τα μαλ-
λιά έχουν ανάγκη από ενυδάτωση – 
ιδίως μετά το καλοκαίρι. Η νέα μάσκα 
μαλλιών της Apivita προσφέρει εντα-
τική και βαθιά ενυδάτωση, επανορ-
θώνει την τρίχα και προλαμβάνει το 
σπάσιμο και την ψαλίδα, αναζωογο-
νώντας τα μαλλιά και διατηρώντας 
τα εξαιρετικά απαλά. Η σύνθεσή της 
αποτελείται κατά 97% από συστατικά 
φυσικής προέλευσης, ενώ το νερό 
έχει αντικατασταθεί από αντιγηρα-
ντικό έγχυμα δεντρολίβανου.

2 CASTALIA, Sensial BB 
Crème SPF15 Claire & 
Moyenne

Κρέμες προσώπου, σε 2 αποχρώ-
σεις, για δραστική ενυδάτωση και 
ανακούφιση της ευαίσθητης επιδερ-
μίδας. Εμπλουτισμένες με ενυδα-
τικούς, καταπραϋντικούς παράγο-
ντες και αντηλιακά φίλτρα, χαρίζουν 
φυσική κάλυψη και ομοιόμορφο τόνο 
στην επιδερμίδα. Η σύνθεσή τους 
είναι ενισχυμένη με φλαβονοειδή 

Pyrus Malus extract και βιταμίνη Ε, 
που προστατεύουν από τη βλαπτική 
επίδραση των ελεύθερων ριζών και 
συμβάλλουν στην πρόληψη της πρό-
ωρης γήρανσης, ενώ το εκχύλισμα 
Sea Mayweed βοηθά στη μείωση 
ερεθισμών και κοκκινίλων, καθώς 
και στην αποκατάσταση της απαλό-
τητας της ευαίσθητης επιδερμίδας. 
Το έλαιο Καμελίνας και τα Ceramides 
ΙΙΙ συμβάλλουν στη διατήρηση της 
φυσικής υγρασίας, ώστε η επιδερ-
μίδα να παραμένει λεία και απαλή. 
Μη λιπαρή υφή, για κάθε τύπο επι-
δερμίδας.

3 FREZYDERM, Diamond 
Velvet Moisturizing 
Cream

Κρέμα ενισχυμένης ενεργητικής και 
παθητικής ενυδάτωσης της ώριμης 
ή ταλαιπωρημένης επιδερμίδας, που 
συγκεντρώνει μοναδικές καινοτομίες 
επανόρθωσης, αποτελώντας την 
ιδανική λύση εάν οι αισθητικές επεμ-
βάσεις δεν είναι στις επιλογές σας ή 
για μια ενισχυμένη καθημερινή φρο-
ντίδα μετά από αυτές. Χάρη στους 
ειδικά σχεδιασμένους κρυστάλλους 

φυσικού διαμαντιού και το Boron 
Nitride, επιταχύνει την κυτταρική 
ανανέωση και βελτιώνει άμεσα την 
όψη του ανάγλυφου του προσώπου, 
κάνοντας την επιδερμίδα να ακτινο-
βολεί με λάμψη και φρεσκάδα, ενώ 
ένας προσεκτικά επιλεγμένος συν-
δυασμός ισχυρών ενυδατικών δρα-
στικών υψηλής διαβατότητας «κλει-
δώνει» την υγρασία, δημιουργώντας 
υψηλά αποθέματα παρατεταμένης 
ενυδάτωσης στην επιδερμίδα. Επι-
πλέον, τα ενεργά συστατικά της 
Diamond Velvet Moisturizing Cream, 
βασισμένα στα τελευταία δεδομένα 
της Επιγενετικής, ενεργοποιούν τη 
σύνθεση κολλαγόνου, γλυκοζαμινο-
γλυκανών και υαλουρονικού οξέος, 
αποκαθιστώντας την ελαστικότητα 
και τη σφριγηλότητα της επιδερμί-
δας και μειώνοντας αποτελεσμα-
τικά τις ρυτίδες. Η Diamond Velvet 
Moisturizing Cream είναι εμπλουτι-
σμένη και με Marine Glycogen, έναν 
πολυσακχαρίτη θαλάσσιας προέλευ-
σης με εξαιρετικές προστατευτικές 
ιδιότητες από τις ελεύθερες ρίζες 
και τους σωματιδιακούς περιβαλ-
λοντικούς ρύπους.

4 JOWAÉ, Οι τέσσερις 
κινήσεις ομορφιάς της 
γαλλοκορεάτικης ιεροτε-

λεστίας: καθαρισμός, προετοι-
μασία, ενεργοποίηση, διόρθωση
1. Νερό καθαρισμού με μικύλλια: 
Απομακρύνει μακιγιάζ και ρύπους από 
το πρόσωπο και τα μάτια. Με αντιοξει-
δωτικές φωτοφαινόλες και αυτοκρα-
τορική παιώνια, για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας, ακόμη και τις ευαίσθητες. 
Συστατικά 95% φυσικής προέλευσης.
2. Ενυδατικό Νερό Περιποίησης: 
Ενυδατώνει και προετοιμάζει την 
επιδερμίδα του προσώπου να δεχτεί 
την επόμενη περιποίηση. Με αντιοξει-
δωτικές φωτοφαινόλες και νερό από 
άνθος Sakura, για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας, ακόμη και τις ευαίσθητες. 
Το διακριτικό του άρωμα ξυπνά όλες 
τις αισθήσεις.
3. Ορός νεότητας κατά των κηλί-
δων: Με αντιοξειδωτικές φωτοφαι-
νόλες και Λευκό Τσάι. Η επιδερμίδα 
ακτινοβολεί νεότητα και είναι πιο λεια. 
Οι κηλίδες μειώνονται ορατά, η επι-
δερμίδα είναι λαμπερή και ομοιογε-
νής. Με 89% συστατικά φυσικής προ-
έλευσης.
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4. Αέρινη ενυδατική κρέμα: 
Βοηθά στην ανάκτηση της ισορροπίας 
κάθε τύπου επιδερμίδας. Με αντιο-
ξειδωτικές φωτοφαινόλες και νερό 
από άνθος Sakura, ενυδατώνει απαλά 
την επιδερμίδα. Κατάλληλη ακόμη και 
για ευαίσθητες επιδερμίδες. Συστα-
τικά 95% φυτικής προέλευσης. 

5 LIERAC, Τα Best Sellers 
day creams σε ειδικές 
συσκευασίες 30ml

HYDRAGENIST GEL-ΚΡΕΜΑ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ & ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ 
30ml: Ενυδατική gel-κρέμα με 
συγκέντρωση 7% σε σύμπλοκο Hydra 
O2 για μεικτές επιδερμίδες, που προ-
σφέρει στην επιδερμίδα έντονη και 
άμεση αίσθηση δροσιάς και δράση 
επαναπύκνωσης.
SUPRA RADIANCE GEL CRÉME 
30ml: Βασισμένη στη διατροφική 
και περιβαλλοντική ιατρική, αυτή η 
αποτοξινωτική gel-κρέμα συνδυά-
ζει το εκχύλισμα λευκού μαρρού-
βιου, που καταπολεμά τη γήρανση 
από τις τοξίνες, με το αντιγηραντικό 
συμπύκνωμα Hyalu-3.
LIFT INTEGRAL CRÉME 30ml: 

Συσφικτική κρέμα ημέρας βασι-
σμένη στις συνδυασμένες αισθη-
τικές τεχνικές lifting + injection, με 
ενεργά συστατικά lifting στη βασική 
της σύνθεση. Το αποτέλεσμα του lift 
- injection κάθε μέρα.
CICA-FILLER MAT AΝΤΙΡΥΤΙ-
ΔΙΚΗ GEL-ΚΡΕΜΑ ΕΠΑΝΟΡ-
ΘΩΣΗΣ 30ml: Ματ αντιρυτιδική 
gel-κρέμα σχεδιασμένη για κανονική 
προς μεικτή επιδερμίδα, εμπνευ-
σμένη από την τεχνική επούλωσης 
των ιστών. Η καθημερινή περιποίηση 
Cica Filler περιέχει ένα νέας γενιάς 
ενεργό συστατικό με δράση παρό-
μοια με αυτήν της ρετινόλης: Προ-
κολλαγόνο Bakuchiol.
PREMIUM CRÈME VOLUP-
TUEUSE 30ml: Κρέμα απόλυτης 
αντιγήρανσης και άνεσης, που κατα-
πολεμά τις βαθιές ρυτίδες, την απώ-
λεια πυκνότητας, τη χαλάρωση, τον 
ανομοιογενή τόνο, τις κηλίδες, τους 
πόρους και την ανομοιογενή υφή της 
επιδερμίδας.

6 LΑ ROCHE-POSAY, 
Effaclar Serum
Ορός υψηλής συγκέντρωσης 

ενάντια σε ατέλειες και σημάδια 
για την επιδερμίδα ενηλίκων με 
τάση ακμής. Σχεδιασμένο με ένα 
σύμπλοκο οξέων για συνεργιστική 
δράση στην επιδερμίδα και με κατα-
πραϋντικά συστατικά για μέγιστη 
ανοχή, προσφέρει άμεση αίσθηση 
εξυγίανσης και φρεσκάδας. Μέρα 
με την ημέρα, η επιδερμίδα απο-
κτά όψη πιο ματ και ανανεωμένη, 
ενώ οι εξάρσεις αραιώνουν. Εφαρ-
μόζεται το βράδυ, σε συνδυασμό 
με αντηλιακή προστασία (τουλάχι-
στον spf15).

7 PHARMASEPT, Hygienic 
Cleansing Scrub 200ml
Απαλό scrub καθαρισμού, 

κατάλληλο για το πρόσωπο και το 
σώμα, με το πατενταρισμένο σύστημα 
καθαρισμού της Pharmasept και pH 
5.5 συμβατό με την επιδερμίδα. 
Ενισχυμένη σύνθεση με φυσικούς 
μικρόκοκκους Apricot και Rice, χαμη-
λής ερεθιστικότητας, που προσφέ-
ρουν ένα ευεργετικό peeling στην 
επιδερμίδα. Οι ήπιοι καθαριστικοί 
παράγοντες και το εκχύλισμα Πρό-
πολης παρέχουν απαλό καθαρισμό 

και ήπια αντισηπτική δράση. Παράλ-
ληλα, το Υαλουρονικό οξύ και τα Βιο-
μιμητικά Φωσφολιπίδια από έλαιο 
Καρύδας βοηθούν στην ενίσχυση του 
επιδερμικού φραγμού, ενώ το εκχύ-
λισμα Σταφυλιού, με τις αντιοξειδω-
τικές του ιδιότητες, προφυλάσσει από 
τους περιβαλλοντικούς ρύπους. 
 

8 VICHY, Liftactiv Supreme 
H.A. Epidermic Filler 
To πρώτο Filler υαλουρονικού 

οξέος για πρόσωπο και μάτια, που 
αναπληρώνει το 100% της καθη-
μερινής απώλειας υαλουρονικού 
οξέος στην επιδερμίδα, για άμεσο 
και προοδευτικό αποτέλεσμα filling. 
Εμπλουτισμένο με υψηλή συγκέ-
ντρωση, 1.5% καθαρού υαλουρο-
νικού οξέος υψηλού και χαμηλού 
ΜΒ, βιταμίνη Cg και Ιαματικό Ηφαι-
στειακό νερό της Vichy, «γεμίζει» 
τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, 
ενώ η επιδερμίδα είναι ορατά πιο 
σφριγηλή σε μία μόλις εβδομάδα. Η 
συσκευασία του είναι εμπνευσμένη 
από δερματολογικές πρακτικές 
για στοχευμένη εφαρμογή, ακριβή 
δοσολογία και υψηλή ασφάλεια.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Το μοναδικό 
Καρπενήσι.
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WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα 

της αγοράς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο φαρμακοποιός Παντελής 
Κοντογιώργος  του Δικτύου 
Pharma PLUS στους Αγίους 
Αποστόλους.

44

Συνεχίζουμε να… «μένουμε 
ασφαλείς» και το Φθινόπωρο 
στα φαρμακεία του Δικτύου 
Pharma PLUS!

Το Φθινόπωρο ανέκαθεν σηματοδοτούσε νέα 
ξεκινήματα, νέα αρχή, νέους στόχους. Μαζί 
του, βέβαια, φέρνει και την αναγκαστική επα-
ναφορά όλων μας –μικρών και μεγάλων– σε 
μια καθημερινότητα με πολλές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις, οι οποίες φέτος αυξάνονται 
ακόμη περισσότερο, λόγω των νέων συν-
θηκών που επιβάλλει η πανδημία!

Η Pharma PLUS, για μία ακόμη χρο-
νιά, παραμένει πιστή στο ραντεβού της 
και είναι εδώ, κοντά σε εσάς και τις ανά-
γκες σας. Όλη η ομάδα της Pharma PLUS, 
χωρίς να χάνει το κέφι και την καλή της 
διάθεση, έχει ετοιμάσει και εξασφαλίσει για 
εσάς ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προσφορές, 

προσφέροντάς σας ποικιλία επιλογών 
στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς, 
σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα brands, 
τόσο στον χώρο της καλλυντικής περιποί-
ησης όσο και στον χώρο των συμπληρω-
μάτων διατροφής.

Ταυτόχρονα, από τον Σεπτέμβριο έως 
και το τέλος του Νοεμβρίου, θα βρείτε 
στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS τη 
μεγάλη ενέργεια «Best Price». Όπως κάθε 
φορά, έχουμε εξασφαλίσει για εσάς απίθα-
νες προσφορές στις πιο δημοφιλείς κατη-
γορίες της εποχής, όπως είναι η ενίσχυση 
του οργανισμού, η αντισηψία, οι μάσκες 
προστασίας, οι διαγνωστικές συσκευές, η 

Κερδίστε 5% €πιστροφή 
από τις αγορές σας στο 

Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS 

με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν 

στο Πρόγραμμα, από 7/9 έως και 26/9. 

Ισχύει αποκλειστικά για υφιστάμενους 
& νέους χρήστες της εφαρμογής 

€πιστροφή app που θα την 
ενεργοποιήσουν έως και 26/9.

Δεν ισχύει στην αγορά φαρμάκων 
& στις online αγορές.

Όροι ενέργειας στο eurobank.gr/epistro  
και στο €πιστροφή app. 

www.pharmapluspharmacies.gr 

 pharmapluspharmacies.gr

 pharma_plus_pharmacies 

περιποίηση της επιδερμίδας, η καθημερινή 
υγιεινή, η παιδική φροντίδα και τόσες άλλες 
– πάντα στις πιο ανταγωνιστικές και συμ-
φέρουσες τιμές της αγοράς.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας το πλησιέ-
στερο φαρμακείο Pharma PLUS και κάντε 
τις πιο έξυπνες και απαραίτητες αγορές 
σας, πάντα με την αξιόπιστη και αποτελε-
σματική συμβουλή του φαρμακοποιού σας!

Γιατί... στα φαρμακεία Pharma PLUS, 
εμείς φροντίζουμε και αυτή την εποχή, 
περισσότερο από ποτέ, για την υγεία, την 
ασφάλεια και την ομορφιά σας!

Συνεχίζουμε να προφυλασσόμαστε! 
Παραμένουμε ασφαλείς!
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Τι ιδιαιτερότητες έχει ένα φαρμακείο που βρί-
σκεται σε «εποχικό» σημείο, με δυσανάλογα 
περισσότερο κόσμο το καλοκαίρι, στην προ-
κειμένη περίπτωση;
Η ιδιαιτερότητα του φαρμακείου μας έχει να κάνει, 
όπως πολύ σωστά σημειώσατε, με την εποχικό-
τητα, καθώς ο Κάλαμος αποτελεί έναν κατά βάση 
παραθεριστικό προορισμό. Η αυξημένη ζήτηση 
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών λει-
τουργεί ως πρόκληση για όλη την ομάδα του φαρ-
μακείου σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς καλούμαστε 
να σχεδιάσουμε στρατηγικά κάθε μας κίνηση –από 
τις παραγγελίες μέχρι το στήσιμο του φαρμακείου– 
προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση, αλλά και να καταφέρουμε να πετύ-
χουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. 

Πόσο επιστημονικός και πόσο κοινωνικός είναι 
ο ρόλος του φαρμακοποιού;
Η επιτυχία κρύβεται στη χρυσή τομή μεταξύ των δύο 
ρόλων. Στην περίοδο ωστόσο της πανδημίας που 

διανύουμε, ο κοινωνικός ρόλος μπαίνει σε προτεραι-
ότητα, καθώς πρώτοι εμείς βρισκόμαστε σε κρίσιμη 
θέση, προκειμένου να καταφέρουμε να είμαστε κοντά 
σε κάθε πελάτη, προσφέροντάς του την επιστημο-
νική μας γνώση. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή 
αυτής της πανδημίας και βιώνουμε ένα τεράστιο 
αίσθημα ευθύνης, ενώ δεν μπορούμε να παραβλέ-
ψουμε την επικινδυνότητα με την οποία ερχόμαστε 
αντιμέτωποι καθημερινά. 

Ποια είναι τα όπλα που σας παρέχει το 
Δίκτυο Pharma PLUS;
Η παροχή των ειδικών προσφορών στο πελατολόγιο 
του φαρμακείου μας είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
όπλα που μάς προσφέρει το δίκτυο. Επιπρόσθετα, 
το προμηθευτικό κέντρο μας δίνει τη δυνατότητα να 
είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί στην τοπική 
–και όχι μόνο– αγορά σε πολύ δημοφιλή προϊόντα.

Φαρμακείο 
Παντελή 
Κοντογιώργου: 
Παραλία Αγίων 
Αποστόλων, Κάλαμος,
τηλ.: 22950 82076.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

O φαρμακοποιός Παντελής Κοντογιώργος, 
με φαρμακείο στον Κάλαμο Αττικής, μας 
μιλά για τις ιδιαιτερότητες της εποχής.

«Ο κοινωνικός ρόλος του 
φαρμακοποιού στην πανδημία 
μπαίνει σε προτεραιότητα»

Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει προ-
κύψει για τα φαρμακεία με το ξέσπασμα της 
πανδημίας;
Η ανάγκη που έχει προκύψει έχει πολύπλευρο χαρα-
κτήρα, αλλά κυρίως σχετίζεται με την αυξημένη 
ζήτηση προστατευτικών ειδών: μασκών, γαντιών, 
αντισηπτικών προϊόντων κ.λπ. Παράλληλα, καλού-
μαστε να αντιμετωπίσουμε με διακριτικότητα και 
ψυχραιμία τις αντιδράσεις του κόσμου απέναντι στα 
νέα μέτρα και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά 
και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την κατά-
σταση, συμβάλλοντας στην τήρηση των μέτρων.

Τι σας προσφέρει η +plus card;
Μας προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης και δια-
τήρησης ενός πιστού πελατολογίου, το οποίο επω-
φελείται των προσφερόμενων προνομίων. Επίσης, 
μας δίνει τη δυνατότητα ενός ανοιχτού διαλόγου με 
τους πελάτες, ενημερώνοντάς τους για τα νέα και τις 
ειδικές προσφορές που διαθέτουμε ανά περιόδους. 

Ποια είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει η σημε-
ρινή γενιά φαρμακοποιών, για να αντιμετωπίσει 
τα υπάρχοντα εμπόδια;
Το φαρμακείο μας μετρά 39 χρόνια επιτυχημένης 
πορείας. Το γεγονός αυτό δίνει το βήμα σε εμένα, 
αλλά και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα του φαρμα-
κείου, να διαχειριστούμε την «κληρονομιά» μας, 
δημιούργημα της οικογένειας, με βασικά πλεονεκτή-
ματα. Ασφαλώς η επιστημονική κατάρτιση, η συνε-
χής ενημέρωση και παρακολούθηση της αγοράς και 

H +plus card 
μας δίνει τη 
δυνατότητα 
ενός ανοιχτού 
διαλόγου με 
τους πελάτες.

των τάσεων της, αλλά και η προσωποκεντρική εξυ-
πηρέτηση, είναι απαραίτητα εφόδια της γενιάς μας. 
Τα εμπόδια διακρίνονται σε όλη την αγορά, και όχι 
μόνο στον κλάδο των φαρμακοποιών, και τα αντιμε-
τωπίζουμε ως μια πρόκληση, για να βελτιωνόμαστε 
και να πετυχαίνουμε τον επόμενο στόχο μας. 

Πόσο σημαντική έχει αποδειχθεί η συμμετοχή 
σας στο δίκτυο Pharma PLUS;
Η συμμετοχή σε ένα δίκτυο προσφέρει αίσθημα 
ασφάλειας, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση συμ-
μετοχής σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. Η διεκ-
δίκηση δικαιωμάτων και η πρόσβαση σε μία σειρά 
προνομίων γίνονται ευκολότερες.

Έχουν γίνει πιο απαιτητικοί σήμερα οι πελάτες 
του φαρμακείου;
Ο πελάτης του φαρμακείου είναι κατά κανόνα απαι-
τητικός, και αυτό έχει την ερμηνεία του σε μία σειρά 
από λόγους: είτε διότι βρίσκεται σε ευάλωτη κατά-
σταση, λόγω του θέματος υγείας που αντιμετωπίζει, 
είτε διότι βρίσκει διέξοδο στο οικείο περιβάλλον που 
έχουμε δημιουργήσουμε για εκείνον. Παρατηρούμε 
βέβαια ότι ιδιαίτερα οι μικρότεροι σε ηλικία πελάτες, 
καθώς έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και 
γνωσιακό υλικό, έχουν και υψηλότερες απαιτήσεις 
στην εξυπηρέτησή τους. Οφείλω ωστόσο να ομο-
λογήσω ότι, όσο μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις, 
τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευκαιρία-πρόκληση για 
βελτίωση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 
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LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη του Καρπενησίου, στους πρόποδες του 
επιβλητικού όρους Βελούχι, παρά την κτιριακή της 
ανανέωση, παραμένει η καρδιά της Ρούμελης, πνιγ-
μένη στα δέντρα. Είναι γνωστή, μάλιστα, για τη διά-
σημη νυχτερινή ζωή της. Μπορείτε να μείνετε στην 
πόλη ή σε κάποιο από τα όμορφα χωριά του νομού, 
όπως στο Μεγάλο Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό 
ελατόδασος, το γραφικό Παλιό Μικρό Χωριό, στον 
φωλιασμένο μέσα στο μοναδικό καστανόδασος του 
νομού Άγιο Νικόλαο, με τις πιο συχνές χιονοπτώ-
σεις στην Ευρυτανία, ή στις πανέμορφες Κορυσχά-
δες, όπου ο χρόνος μοιάζει σαν να σταμάτησε, χάρη 
στον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και τον Κώστα 
Λάππα. Στο παλιό σχολείο του χωριού, στεγάζεται 
σήμερα το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, καθώς σε 
αυτό συστάθηκε, το 1944, η Κυβέρνηση του Βουνού. 

Στο Καρπενήσι μπορείτε να κάνετε ιππασία σε 
γραφικά μονοπάτια στις όχθες του Καρπενησιώτη, 
rafting στον Ταυρωπό, canoe-kayak (ή και κολύμπι) 
στη λίμνη των Κρεμαστών και διαδρομές με jeep 4x4 
στα θρυλικά Άγραφα. Επίσης, μπορείτε να περπα-
τήσετε στην Αρβανιτόβρυση και το Νεραΐδοβούνι, 
ανάμεσα σε άφθονα τρεχούμενα νερά, στο Κεφαλό-
βρυσο με τα πλατάνια και στα πολύ καλά σχεδιασμένα 
μονοπάτια. Όταν μάλιστα ο καιρός είναι κατάλληλος, 

Όπου κι αν 
στραφεί 
το βλέμμα, 
αντικρίζουμε 
ένα τοπίο που 
μας μαγεύει.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Απόλυτος κυρίαρχος 
ήταν πάντα η φύση.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• Σε ένα μπολ ζυμώστε τη 
θρυμματισμένη μυζήθρα με 
το μέλι, τη ζάχαρη και τα 
αυγά, μέχρι να σχηματιστεί 
μια αφράτη γέμιση. 

• Βουτυρώστε καλά ένα 
στρογγυλό ταψί, 28 εκ., και 
πασπαλίστε το με μπόλικο 
αλεύρι ή σιμιγδάλι. 

• Απλώστε στο ταψί τη 
γέμιση με μια σπάτουλα και 
ψήστε στους 170 βαθμούς 
για 45 λεπτά (μέχρι να 
ροδίσει). 

• Αφήστε την πίτα να κρυώ-
σει, πριν την πασπαλίσετε 
με κανέλα, καρύδια και 
έξτρα μέλι.

Καρπενήσι

μπορείτε να κάνετε νυχτερινό σκι στο χιονοδρομικό 
κέντρο του Βελουχίου με τις 18 πίστες.

Αξίζει να επισκεφθείτε το μοναστήρι της Προυσιώ-
τισσας, πνευματικό και προσκυνηματικό κέντρο ολό-
κληρης της περιοχής για τη θαυματουργή της εικόνα, 
που θεωρείται ότι έφτασε μόνη της εδώ από την 
Προύσα της Μικράς Ασίας (η επίσκεψη συχνά ακο-
λουθείται από πεζοπορία στη Μαύρη Σπηλιά, ανά-
μεσα σε καταρράκτες και όμορφα γεφυράκια μέχρι 
το φαράγγι της σπηλιάς). Άλλοι προορισμοί είναι το 
εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής ανάμεσα σε έλατα, 
η Ιερά Μονή της Παναγίας Δαμάστας, που προσφέ-
ρει μοναδική θέα στον Μαλιακό κόλπο και τα ερείπια 
του παλαιού κοινοτικού υδρόμυλου στα Παλιάλωνα. 

Στο Καρπενήσι θα φάτε παραδοσιακά κρέατα και 
πίτες, σε πολλές παραλλαγές, αλλά και τηγανητή 
πέστροφα με καλό ντόπιο κρασί ή τσίπουρο ή ποτό 
μούρο – τόσο δυνατό, που μόνο με τη μυρωδιά μεθάς. 
Πριν φύγετε, αγοράστε οπωσδήποτε μέλι ελάτης, το 
διάσημο πια προσούτο Ευρυτανίας, κατίκι, καρύδια, 
κάστανα, μούρα, βύσσινα, μανιτάρια, χαμομήλι, τσάι, 
αγριόμηλα, κυδώνια και γλυκά του κουταλιού.

Στον συνεχώς ανερχόμενο αυτόν προορισμό συνα-
ντιούνται δύο κόσμοι: ο παλιός, με τους παππούδες 
στα γραφικά καφενεία, οι οποίοι διηγούνται ιστο-
ρίες από την Αντίσταση, και ο νέος, τα εγγόνια τους, 
τα οποία χαράσσουν διαδρομές με περιπάτους και 
φτιάχνουν όμορφους παραδοσιακούς ξενώνες, ανα-
πτύσσοντας τον ορεινό τουρισμό, που αποδεικνύ-
εται μια κερδοφόρα επένδυση. Ο τουρισμός αυτός 
είναι επικεντρωμένος στη φύση, τον μεγάλο πρω-
ταγωνιστή της Ευρυτανίας, που απλώνεται σε όλο 
της το μεγαλείο, με πανύψηλα έλατα και καστανιές, 
βουνά και χαράδρες. Όπου και να κοιτάξεις, το τοπίο 
σε μαγεύει.

Μελόπιτα

ΥΛΙΚΑ

1,5 κ. μυζήθρα γλυκιά
1 φλιτζάνι μέλι ελάτης
1 φλιτζάνι ζάχαρη
7 αυγά
1 κ.σ. βούτυρο 
2 κ.σ. αλεύρι ή σιμιγδάλι1 κ.γ. κανέλα
1 φλιτζάνι καρύδι τριμμένο

Το 
μέλι ελάτης 
είναι ίσως ο 

μεγαλύτερος θησαυρός 
της Ευρυτανικής 

γης. 
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Η διατήρηση υγιούς ανοσοποιητικού και 
η προφύλαξη του οργανισμού μας από 
οποιαδήποτε εξωτερική απειλή είναι βασικός 
στόχος. Το Wintervits αποτελείται από 7 
ειδικά συστατικά, κάθε ένα από τα οποία 
εξειδικεύεται στην προστασία της υγείας μας. 
Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος, η πρόπολη, 
η κουερσετίνη, η ρουτίνη και ο αστράγαλος, 
σε συνδυασμό με την υπερτροφή Μαϊτάκε 
(είδος μανιταριού), δρουν συνεργιστικά 
και ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού. 
Ιδανικό για όσους εκτίθενται σε περιβάλλον 
επιβαρυμένο με μικρόβια και ιούς. 

> PROBIOZEN ΑΠΟ ΤΗΝ POWER HEALTH

Για την ομαλή λειτουργία  
του εντέρου

Το Sensial Eau Micellaire Démaquillant 
3 σε 1 είναι νερό καθαρισμού 
και τόνωσης, εμπλουτισμένο με 
ενυδατικούς παράγοντες, ιδανικό για 
την αφαίρεση μακιγιάζ και ρύπων 
από πρόσωπο, μάτια και χείλη για 
ευαίσθητες, μη ανεκτικές επιδερμίδες, 
οι οποίες εκτίθενται καθημερινά 
σε παράγοντες που προκαλούν 
ερεθισμό, είτε αυτοί είναι εξωγενείς 
(κρύο, ζέστη, ρύπανση, ακατάλληλα 
καλλυντικά) είτε ενδογενείς (ορμονικές 
μεταβολές, κούραση, στρες, διατροφή). 
Χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ, για να 
καθαρίσει απαλά την επιδερμίδα και να 
αφαιρέσει το μακιγιάζ, ενώ δεν απαιτεί 
πλύσιμο με νερό μετά την εφαρμογή. 
Τα ενεργά του συστατικά αφαιρούν 
ακόμη και το αδιάβροχο μακιγιάζ 
και χαρίζουν αίσθηση φρεσκάδας 
και τόνωσης. Παράλληλα, το Sensial 
Eau Micellaire Démaquillant είναι 
ενισχυμένο με έναν προστατευτικό 
παράγοντα, που αποτρέπει την 
απομάκρυνση των φυσικών λιπιδίων 
της επιδερμίδας, και με το εκχύλισμα 
Snow Mushroom, που δημιουργεί 
ένα ανεπαίσθητο λεπτό φιλμ, 
διατηρώντας την επιδερμίδα απαλή και 
προστατευμένη. Χωρίς σάπωνες και 
αλκοόλ.

LINKED WHAT’S NEW

Η οδοντόκρεμα Oral-B Professional Gum & Enamel Pro-Repair 
μειώνει τα προβλήματα στα ούλα και βοηθά στην αναδόμηση 
του σμάλτου σε μόλις δύο εβδομάδες. Η μοναδική τεχνολογία 
ActivRepair εξουδετερώνει τα επιβλαβή βακτήρια και μειώνει 
τους ερεθισμούς. Επιπλέον, βοηθά στην επαναμετάλλωση 
του σμάλτου και προστατεύει τα δόντια από τη διάβρωση 
των οξέων, συμβάλλοντας στην πρόληψη μελλοντικών 
προβλημάτων στοματικής υγείας. Κυκλοφορεί σε 3 κωδικούς:
Original: Πιο ήπια γεύση και λεία υφή
Extra fresh: Αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας 
που διαρκεί
Gentle whitening: Αφαιρεί απαλά τους λεκέδες, 
τα υπολείμματα και την πέτρα, αποτρέποντας την 
επανεμφάνισή τους.

Η Pharma PLUS υποδέχεται το φθινόπωρο 
με μία ακόμη πρωτοπόρα κίνηση. 
Κυκλοφορεί αποκλειστικά στα φαρμακεία 
του Δικτύου Pharma PLUS το συμπλήρωμα 
διατροφής Breath-C, με την υπογραφή του 
brand LaviPLUS από τη Lavipharm, ένα 
πρωτοποριακό συμπλήρωμα διατροφής 
με βασικά συστατικά το DIF15SB, 
τιτλοδοτημένο εκχύλισμα από Scutellaria 
baicalensis, βιταμίνη C, ψευδάργυρο και 
μαύρο σαμπούκο. Το όφελος είναι διπλό: 
το Breath-C συμβάλλει αφενός στην ομαλή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος 
και αφετέρου στην έγκαιρη αντιμετώπιση 
των πρώτων ενδείξεων αδιαθεσίας!

> ORAL-B PROFESSIONAL GUM & ENAMEL 
PRO-REPAIR ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
PROCTER & GAMBLE

Άμεση αναδόμηση του σμάλτου

> CHRONODERM SÉRUM DE JEUNESSE  
   ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA

Εντατική αντιρυτιδική και 
επανορθωτική φροντίδα
Τα ερευνητικά εργαστήρια της Castalia, με περισσότερα από 20 
χρόνια τεχνογνωσίας στη βιολογία της επιδερμίδας, κυκλοφορούν στη 
σειρά Chronoderm συνθέσεις εμπλουτισμένες 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. Εμπλουτισμένος με καινοτόμα ενεργά συστατικά, 
προσφέρει πολλαπλή δράση: πρόληψη και μείωση των ρυτίδων, 
ανόρθωση, αναδόμηση, σύσφιγξη, ελαστικότητα, ενυδάτωση και 
λάμψη. Η μοναδική του σύνθεση περιέχει το σύμπλοκο νεότητας 
Silanol-Hydroxyproline, 
υαλουρονικό οξύ και 
έναν ισορροπημένο 
συνδυασμό ενός φυσικού 
δισακχαρίτη με φυτική 
πρωτεΐνη, που μειώνουν 
τα σημάδια γήρανσης και 
ενισχύουν την ανάπλαση 
και την ενυδάτωση της 
επιδερμίδας. Παράλληλα, 
ο συνδυασμός 
Glycoproteins με αμινοξέα 
και Glycosaminoglycans 
αναζωογονεί και διατηρεί 
τη νεανική υφή και 
λάμψη, εξασφαλίζοντας 
λεία και απαλή 
επιδερμίδα. Για κάθε 
τύπο επιδερμίδας. 

> SENSIAL EAU MICELLAIRE DÉMAQUILLANT  
   ΑΠΟ ΤΗΝ CASTALIA

Δραστική ενυδάτωση και ανακούφιση 
της ευαίσθητης επιδερμίδας

> WINTERVITS ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Φυσικά συστατικά για την 
άμυνα του οργανισμού

> QUEST VITAMIN D3 2500I.U. 
ΑΠΟ ΤΗΝ DOUNI HEALTH PRODUCTS

Για δυνατό ανοσοποιητικό 
και γερά οστά

Το καθημερινό άγχος, η καθιστική ζωή και η κακή διατροφή 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη λειτουργία του εντέρου 
και, κατά συνέπεια, την ψυχολογία μας. Τα προβιοτικά είναι 
ζωντανοί μικροοργανισμοί που, όταν καταναλώνονται σε 
επαρκείς ποσότητες, συμβάλλουν στην καλή λειτουργία 
της εντερικής χλωρίδας. Συχνά όμως δεν επαρκούν για να 
ρυθμίσουν τη βακτηριακή ισορροπία στο έντερο, γι’ αυτό και 
η συμπληρωματική τους λήψη κρίνεται ιδιαίτερα βοηθητική. 
Το Probiozen είναι ένα υψηλής ποιότητας συμπλήρωμα 
διατροφής για την ομαλή λειτουργία του εντέρου, ένας 
μοναδικός συνδυασμός που αποδίδει υψηλή συγκέντρωση 
ειδικών προβιοτικών μαζί με πρεβιοτικά και εκχύλισμα 
ρίγανης. Ένα δισκίο την ημέρα αρκεί, αποδίδοντας 3 
δισεκατομμύρια ζωντανά και ενεργά προβιοτικά!

Το Vitamin D3 2500i.u. της Quest προσφέρει με μία 
μόνο ταμπλέτα την ιδανική ποσότητα των 2500i.u. 
(62,5 μg) φαρμακευτικής ποιότητας βιταμίνης D στη 
δραστική μορφή της D3 (χοληκαλσιφερόλη). Μελέτες 
έχουν δείξει ότι η βιταμίνη D παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, 
τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων και την εμφάνιση 
ελαφρύτερων συμπτωμάτων στην περίπτωση λοίμωξης. 
Επιπλέον, συμβάλλει στην υγεία των οστών, των δοντιών, 
των μυών, της καρδιάς, του θυρεοειδούς αδένα και του 
νευρικού συστήματος. Δεν περιέχει γλουτένη και λακτόζη.

> ΣΕΙΡΑ OSTEOFLEX ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Ελευθερία στην κίνηση
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> BREATH-C ΑΠΟ ΤΗ LAVIPHARM

Νέο συμπλήρωμα διατροφής!
Ολοκληρωμένη σειρά για την υγεία των 
αρθρώσεων, μία ακόμη φυσική λύση της 
ΗealthAid που απελευθερώνει τη σωματική 
κίνηση. Η σειρά Osteoflex αποτελείται από 
ειδικούς συνδυασμούς θειικής γλυκοζαμίνης 
και χονδροϊτίνης με ενεργά φυσικά συστατικά, 
που όλα μαζί δρουν συνεργιστικά για την 
υγιή λειτουργία των αρθρώσεων και την 
επαναφορά της κίνησης, χωρίς προβλήματα 
πόνου και τριγμών που δημιουργούνται είτε 
λόγω τραυματισμών είτε λόγω ηλικίας, με 
στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Osteoflex Plus: Έφοδος!
Osteoflex Κλασικό: Συντήρηση
Osteoflex Hyaluronic: Ενυδάτωση 
Osteoflex Fizzy: Σε αναβράζουσα μορφή
Osteoflex Cream: Για τoπική εφαρμογή.
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• ΑΤΤΙΚΗ: ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 5ΟΝ ΧΛΜ Λ. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, ΤΗΛ.: 210 3533333 • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕΛΦΩΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 & ΕΙΡΗΝΗΣ 95, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ M. - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. - 
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΤΗΛ.: 210 3239844 / ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΛΙΤΑ Θ., ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 22, ΤΗΛ.: 210 8233717 / ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Λ. ΑΘΗΝΩΝ 93 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 3410040 • ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΪΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΗΦΙΣΟΥ 96-98 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST), ΤΗΛ.: 210 5699560 / 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 ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε., Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 131 (ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 6614138 • ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΥΡΟΥ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΤΑΞΑ 7 & ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, ΤΗΛ.: 210 8981969 • ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 96, ΤΗΛ.: 210 8835883 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΦΑΦΟΥΤΗ Η. ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1, ΤΗΛ.: 2109941432 • ΙΛΙΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α. ΜΟΥΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), ΤΗΛ.: 210 2310080 • ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Π. - ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Δ. Ο.Ε. Σ/Φ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΛ.: 22950 82076 • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 234, ΤΗΛ.: 210 9423220 / ΝΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΝΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. Σ/Φ, Κ. ΔΑΒΑΚΗ 22, ΤΗΛ.: 210 9513048 • ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΧΡ. ΡΑΠΤΗ 43, ΤΗΛ.: 22990 47033 • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 149, ΤΗΛ.: 210 4610404 / ΝΕΟ  ΡΕΣ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 84, ΤΗΛ.: 210 4617821 • ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΥΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΨΑΛΗ 3, ΤΗΛ.: 210 7212870 • ΚΟΡΩΠΙ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΑΣ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137, ΤΗΛ.: 210 6627487 • ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 18, ΤΗΛ.: 210 8643194 • ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΗΛ.: 210 6858931 / ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23, 
ΤΗΛ.: 210 8025279 / ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑΣ 19, ΤΗΛ.: 210 8027301 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΤΗΛ.: 210 6196955 • ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΤΗΛ.: 210 6134912  
• ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68, ΤΗΛ.: 210 9407842 • ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΥΜΗΤΤΟΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886 • Π. ΦΑΛΗΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΩΗΣ ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210 9888332 / ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ο.Ε., ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 • ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 22990 73631 / 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 / ΝΕΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΛ.ΣΤΑΥΡΟΥ 11, ΤΗΛ.: 2310 848563 • 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  / ΝΕΟ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9, ΤΗΛ.: 
2310 542636 • 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.
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ΙΣΧΎΕΙ ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ 2020

CASTALIA SENSIAL
CRÈME MAINS 
Ενυδατική, μαλακτική και επουλωτική κρέμα χεριών 
για ερεθισμένα, ξηρά και «σκασμένα» χέρια. 

75 ml

NEO!  LAVIPLUS BREATH-C 

NEO! 
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. NEO!  ΜΆΣΚΕΣ                                                               

SEPTONA ΆΝΤΊBACTERIAL 
Αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών με αιθυλική αλκοόλη, 
εξουδετερώνουν βακτήρια και τους ιούς Η1Ν1 και Η3Ν2.  
0% Παραβένες και Αλλεργιογόνα.

Ένίσχυση 
ανοσοποιητικού

Συμπλήρωμα διατροφής 
που συμβάλλει στη 
φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού 
συστήματος και 
διευκολύνει την 
αναπνοή.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ 

ΔΙΑΘΕΣΉ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
ΜΕΤΩΠΟΥ

Ανέπαφη μέτρηση  
θερμοκρασίας,  
υψηλής  
ακρίβειας.

ΠΆΛΜΊΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 
ΔΆΚΤΥΛΟΥ

NEO!  ΔΊΆΓΝΩΣΤΊΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΟΛΛΆΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ1000ml 200ml 500ml 65ml

-20%

€ 11,96
€ 14,95

1+1

€ 9,80
€ 16,00

-25%

€ 34,99
MONO

€ 39,99
MONO

από € 1,85

MONO

€ 0,40
MONO

€ 1,98
MONO




