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Διανύουμε έναν χειμώνα εν μέσω μιας πρωτόγνωρης πανδημίας και ζούμε καταστάσεις που μόνο σε ταινίες είχαμε 
δει και φανταστεί μέχρι σήμερα. Όμως, το φως στο βάθος του τούνελ έχει αρχίσει να αχνοφέγγει, καθώς τα νέα από 
τα εμβόλια που έρχονται είναι πολύ ενθαρρυντικά. Με την ελπίδα πολύ σύντομα ο Covid 19 να είναι παρελθόν, έχουμε 
μπροστά μας την ομορφότερη περίοδο του χρόνου, την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεο-
φανείων. Ακόμα και εάν είμαστε στο σπίτι μας, οι μυρωδιές από κανέλα και γαρίφαλο,, τα υπέροχα γλυκά της εποχής, 
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα λαμπιόνια του είναι βέβαιο ότι θα μας φτιάξουν τη διάθεση.

Ο χειμώνας όμως ήταν ανέκαθεν συνυφασμένος και με ιώσεις και κρυολογήματα. Αν και όλοι οφείλουμε να είμαστε 
πολύ προσεκτικοί αυτό τον χειμώνα, όπως έλεγε και ο αρχαίος Ιπποκράτης, «το προλαμβάνειν καλύτερο του θερα-
πεύειν», άρα η πρόληψη πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο και είναι απαραίτητη. Ειδικά για μια χρονιά σαν και αυτή που 
διανύουμε. Σας περιμένουμε λοιπόν στα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS, για να λάβετε τη σωστή συμβουλή από 
τους έμπειρους φαρμακοποιούς μας.

Στο νέο τεύχος μας, στην ενότητα της Υγείας, θα βρείτε πλούσια ενημέρωση για ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και επίκαιρα 
θέματα. Θα ενημερωθείτε για τα φυτικά συμπληρώματα και πώς αυτά μπορούν να έχουν ευεργετική επίδραση στη 
θωράκιση του οργανισμού μας. Το άρθρο αυτό έχει επιμεληθεί η φαρμακοποιός Σιμώνη Ρες, ένα νέο μέλος του Δικτύου 
Pharma PLUS, στο Κερατσίνι. Στις επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε επιστημονικώς για την αντισηψία καθώς και 
για τη δόκιμη χρήση και την αποτελεσμάτικοτα των σκευασμάτων με αντιφλεγμονώδη δράση. Θα ανακαλύψετε τα 
πάντα για το «cocooning», ενόψει Χριστουγεννιάτικων εορτών, και θα ενημερωθείτε για βασικά ερωτήματα που όλες 
οι μέλλουσες μανούλες έχουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Τέλος, μην παραλείψετε να διαβάσετε το άρθρο 
μας σχετικά με τις κακές συνήθειες, που λιγότερο ή περισσότερο όλοι έχουμε, και πώς η νέα χρονιά μπορεί να είναι το 
εφαλτήριο για να τις αφήσουμε πίσω μας! 

Προχωρώντας στην ενότητα της Ομορφιάς, μάθετε τα πάντα για τα μυστικά της πολύτιμης ρετινόλης και ανακαλύψτε 
μύθους και αλήθειες σχετικά με την ακμή. Πολύτιμες συμβουλές ακολουθούν στις επόμενες σελίδες και για το φαινόμενο 
«maskne» που, με τη μόνιμη χρήση μάσκας πλέον, ταλαιπωρεί όλους, άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, θα ενημερωθείτε 
για όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστή φροντίδα των χεριών σας, καθώς και για το πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος 
μας και ποια πράγματα, γύρω από αυτόν, είναι καλό να προσέχουμε.  

Τέλος, από το περιοδικό μας δεν λείπει το καθιερωμένο δισέλιδο με τις τελευταίες τάσεις του μακιγιάζ, έχοντας φυσικά 
στο επίκεντρο τις γιορτές!

Στα νέα της Pharma PLUS, θα διαβάσετε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον φαρμακοποιό Γιώργο Νύχα, 
2η γενιά φαρμακοποιό, ο οποίος είναι μέλος του Δικτύου Pharma PLUS από το 2018, διατηρεί το φαρμακείο του σε 
κεντρικό σημείο στην Καλλιθέα και μας εξηγεί πόσο απαιτητικός είναι ο ρόλος του φαρμακοποιού εν μέσω πανδημίας. 

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες όλοι βιώνουμε, η ομάδα της Pharma PLUS έχει και φέτος ετοιμάσει για εσάς 
ένα «Χριστουγεννιάτικο ταξίδι» με ασφάλεια και με σταθμούς το χαμόγελο, την αισιοδοξία και πολλές ασυναγώνιστες 
προσφορές από τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς για να κάνετε τα πιο όμορφα δώρα στον εαυτό σας αλλά και τους 
αγαπημένους σας. Η μεγάλη μας Χριστουγεννιάτικη ενέργεια είναι εδώ και σας προσκαλούμε να απολαύσετε εκπτώ-
σεις έως και -50% σε περισσότερα από 300 επώνυμα προϊόντα. Στο χριστουγεννιάτικο φυλλάδιό μας, θα βρείτε τα 
αντίστοιχα κουπόνια με τα οποία εύκολα και γρήγορα θα εξασφαλίσετε προνομιακές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! 

Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται, καθώς έχουμε εξασφαλίσει για εσάς ένα ιδιαίτερα κομψό και χρηστικό επώνυμο ισοθερ-
μικό τσαντάκι φαγητού από την εταιρεία «Τhe Lunchbags», το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε εντελώς δωρεάν, πάντα 
με τη χρήση της +plus card. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας!

Kαλωσορίζουμε στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS ένα νέo φαρμακείo στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, στο 
κέντρο της Κηφισιάς. Σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο να σας προσφέρει όλα τα οφέλη από 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 καθώς και 
στο Instagram pharma_plus_pharmacies, κάνοντας like & follow, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, τις προσφορές 
μας και να λαμβάνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, κερδίζοντας πλούσια δώρα!

Σας ευχόμαστε από καρδιάς ένα Ευτυχισμένο 2021, με Υγεία και Ασφάλεια, για εσάς και τις οικογένειές σας!

Επιβιβαστείτε μαζί μας στο πιο διαφορετικό και ταυτόχρονα ξεχωριστό «Χριστουγεννιάτικο Ταξίδι», μόνον στα Φαρμακεία 
του Δικτύου Pharma PLUS, εκεί που εμείς φροντίζουμε!

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

28

 υγεία
06
Τα Συν της Διατροφής
Η τάση για φυτικά συμπληρώματα.

10 
Νέα χρονιά, νέες συνήθειες
Για λιγότερο τοξική καθημερινότητα.

14 
Τα αντιφλεγμονώδη
Όλα όσα θέλετε να ξέρετε.

18 
Η επιστροφή του cocooning
Χριστούγεννα στο σπίτι.

20 
Αντισηπτικά 
Ένας πολύτιμος σύμμαχος.

24 
Τεστ εγκυμοσύνης «θετικό»
Οι πρώτες ερωτήσεις στον γυναικολόγο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ομορφιά
28 
Τα Συν της Ομορφιάς
Sleeping Beauty.

32 
Ακμή
Μύθοι & αλήθειες.

34 
Ρετινόλη και επιδερμίδα
Ξέρουμε πώς να την εφαρμόσουμε;

36 
Χέρια
Φροντίστε τα συνεχώς και επίμονα.

38 
Maskne 
H ακμή που προκαλεί η μάσκα.

40 
Beauty Report
Οι νέες τάσεις σε μαλλιά και μακιγιάζ  
για τον χειμώνα 2020-21.

42 
Shopping List
Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

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

www.pharmapluspharmacies.gr       
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 pharma_plus_pharmacies 

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

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

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

λαμβάνετε μια ευρεία ποικιλία «έξυπνων» λειτουργιών, όπως:

    Αποκλειστικές προσφορές του Δικτύου φαρμακείων Pharma PLUS

    Χάρτης και λίστα με τα πλησιέστερα φαρμακεία του Δικτύου  

ανάλογα με την τοποθεσία σας

    Διαδραστική εφαρμογή ημερολογίου του έμμηνου κύκλου 

    Υπενθύμιση φαρμάκων, για να μην ξεχάσετε ποτέ τη λήψη τους

   Νέα και ειδήσεις για υγεία, ομορφιά κι ευεξία

Google ή Apple Store: 

 app

Συνδεθείτε  
με τη νέα 

 app 
και appoλαύστε  

μοναδικά προνόμια!

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

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

44

 linked
44
Pharma News
Χριστούγεννα στο φαρμακείο.

46 
Συνέντευξη
Ο φαρμακοποιός Γιώργος Νύχας του 
Δικτύου Pharma PLUS στην Καλλιθέα.

48
What’s new
Τα νέα προϊόντα της αγοράς.
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6 COCOONING
Χριστούγεννα 

στο σπίτι.

ANTIΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
Τα πάντα για αυτά.

Όλο και μεγαλύτερη εμφανίζεται η τάση προς 
τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής με βάση 
τα φυτικά προϊόντα, καθώς, όταν χορηγούνται 
από το χέρι φαρμακοποιού, επιφέρουν πολλαπλά 
οφέλη στην υγεία.

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
Ο σύμμαχος 
της εποχής.

9 ΜΗΝΕΣ
Οι πρώτες ερωτήσεις 
στον γυναικολόγο.

Φυτικά 
συμπληρώματα

ΝΕΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Μια νέα, 

γενναία χρονιά.

14

18

ΥΓΕΙΑ

Η ΑΠΟΨΗ  
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:
Γράφει η
Σιμώνη Ρες,
φαρμακοποιός 
από το φαρμακείο
του δικτύου
Pharma PLUS 
στο Κερατσίνι.

10

20
24

Το αμερικάνικο ginseng συμβάλλει στη μείωση 
τόσο του προγευματικού όσο και του μεταγευματι-
κού σακχάρου του αίματος σε ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 2. Επίσης, περιορίζει την ιογενή λοίμωξη των 
αεροφόρων οδών, ελαττώνοντας τη συχνότητα και 
την ένταση των συμπτωμάτων. 

Το σιβηριανό ginseng λαμβάνεται προληπτικά 
κατά των συμπτωμάτων της γρίπης και του κρυο-
λογήματος, καθώς και για τη μείωση της έντασής 
τους σε ασθενείς με απλό έρπη τύπου 2. 

Όλα τα είδη ginseng είναι πολύ καλά ανεκτά όταν 
λαμβάνονται μέχρι 6 μήνες, με ενδιάμεσα διαλείμ-
ματα. Σε πιο ευαίσθητους οργανισμούς μπορεί να 
προκαλέσουν αϋπνία. Σπάνια, ανεβάζουν την αρτη-

ριακή πίεση και προκαλούν πονοκέφαλο.

Πρόπολη
Είναι το ρητινώδες μείγμα που 

παράγουν οι μέλισσες, για να 

σφραγίσουν τα ανοίγματα 
στην κυψέλη και να προστα-

τευτούν από τους… εισβολείς (η 
λέξη «πρόπολη» προέρχεται από το 

πρόθεμα «προ» και τη λέξη «πόλη»). Απο-
τελείται από 50% ρητίνες, 30% κερί, 10% αιθέρια 
έλαια, 5% γύρη και 5% άλλες οργανικές ουσίες. 
Χρησιμοποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση λοι-
μώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, 
της ακμής, του απλού έρπη και του έρπη γεννητικών 

Ginseng 
Πρόκειται για φαρμακευτικό φυτό, του οποίου οι ιδι-
ότητες έχουν αποδειχθεί ευεργετικές στην αντιμε-
τώπιση του διαβήτη και του καρκίνου, καθώς και στο 
καρδιαγγειακό, ανοσοποιητικό και κεντρικό νευρικό 
σύστημα. Η ρίζα Panax Ginseng, που είναι γνωστή 
ως «κορεάτικο ή ασιάτικο ginseng», χρησιμοποιείται 
για περισσότερα από 2.000 χρόνια στην Ανατολική 
Ασία ως παραδοσιακό φάρμακο. Η λέξη «panax» 
προέρχεται από τη λέξη «πανάκεια», που σημαίνει 
θεραπεία για όλες τις ασθένειες, μακροζωία, φυσική 
αντίσταση και αντοχή. Έχουν απομονωθεί περίπου 
50 διαφορετικές δραστικές ουσίες ginsenosides στη 
ρίζα του φυτού. Δεν πρέπει να συγχέεται το κορε-
άτικο/ασιάτικο ginseng με το αμερικάνικο και 
το σιβηριανό. 

Το κορεάτικο/ασιάτικο gin-
seng προσφέρει ενέργεια σε 
καταπονημένους οργανισμούς, 

βελτιώνει τη λειτουργία των 
πνευμόνων σε ασθενείς με χρό-
νια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 
τη γνωσιακή λειτουργία (μνήμη, συγκέ-
ντρωση, αριθμητικούς υπολογισμούς) σε 
μεσήλικες υγιείς ανθρώπους, ιδίως όταν συνδυάζε-
ται με gingko biloba, καθώς και τη στυτική δυσλει-
τουργία και τη σεξουαλική διέγερση και ικανοποίηση. 
Χρησιμοποιείται προληπτικά στη γρίπη, αλλά δεν μει-
ώνει την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων. 
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οργάνων. Επίσης, βοηθά στην επούλωση των τραυ-
μάτων, ενώ είναι βασικό συστατικό σε οδοντόκρεμες 
και στοματικά διαλύματα. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση, λόγω των φλαβονοειδών που εμπεριέχει, στα 
οποία οφείλονται και οι ανοσορυθμιστικές ιδιότητές 
της. Συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση των 
συμπτωμάτων των κρυολογημάτων και των ιώσεων, 
και διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες (ιδίως όταν 
συνδυαστεί με χλωρεξιδίνη, είναι εξαιρετική κατά της 
τερηδόνας). Επιπλέον, έχει αντιμυκητιασική δράση 
–τόσο δερματικά, όσο στοματικά και κολπικά–, καθώς 
και αντιφλεγμονώδη και αντιπρωτοζωική. Φαίνεται 
να επηρεάζει θετικά τη ρύθμιση της γλυκόζης στο 
αίμα, το σωματικό βάρος, τη νεφρική λειτουργία 
και το λιπιδαιμικό προφίλ των διαβητικών. Επίσης, 
είναι πολλά υποσχόμενη στην πρόληψη της διαβη-
τικής νεφροπάθειας σε διαβητικούς, λόγω της ισχυ-
ρής αντιοξειδωτικής της δράσης. Είτε λαμβάνεται 
από το στόμα είτε εφαρμόζεται τοπικά, είναι πολύ 
καλά ανεκτή. Αντενδείκνυται φυσικά για όσους είναι 
αλλεργικοί στα προϊόντα της μέλισσας. 

 

Ωμέγα-3 λιπαρά
Είναι τα «καλά» λιπαρά που υπάρχουν στα μικρά 
ψάρια, όπως το σκουμπρί, η σαρδέλα και ο τόνος, 
και σε φυτικές πηγές, όπως οι ξηροί καρποί. Η 
κατανάλωσή τους είναι πολύ σημαντική, εφόσον ο 
οργανισμός δεν μπορεί να τα παράγει από μόνος 
του. Τα ωμέγα-3 χρησιμοποιούνται ως αγωγή για 
τη μείωση των τριγλυκεριδίων και γενικότερα έχουν 
ευεργετική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα, 
καθώς βελτιώνουν τη ροή του αίματος (ήπια αντι-
πηκτική δράση) και εμποδίζουν την αθηρωμάτωση. 
Έτσι, προτείνονται τόσο σε ασθενείς με υπερτρι-
γλυκεριδαιμία όσο και σε ασθενείς με υπέρταση. 
Επίσης, έχουν αντικαταθλιπτική δράση (και στην 
επιλόχια κατάθλιψη) και μπορούν να χορηγηθούν 
παράλληλα με φαρμακευτική αγωγή. Χορηγούνται 
και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί βοη-
θούν στη σωστή ανάπτυξη των οφθαλμών και του 
εγκεφάλου του βρέφους. Συμβάλλουν στην αντι-
μετώπιση δερματικών παθήσεων, όπως η ψωρί-
αση, κυρίως όταν εφαρμόζονται τοπικά. Επιπλέον, 
έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε παιδιά 8-13 
ετών με ελλειμματική προσοχή-υπερκινητικότητα, 
καθώς βελτιώνουν την πνευματική λειτουργία, την 
προσοχή και τη σχολική συμπεριφορά. 

Ashwagandha
Πρόκειται για έναν μικρό αειθαλή θάμνο που φύε-
ται στην Ίνδία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Όι 
καρποί και η ρίζα της χρησιμοποιούνται ως δρόγες. Η 
ashwagandha έχει προσαρμογόνο δράση και βοηθά 
στη διαχείριση του στρες. H προτεινόμενη δοσολο-
γία είναι είναι 300 mg δύο φορές ημερησίως για 2 
μήνες. Αντενδείκνυται για ασθενείς που παίρνουν 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, καθώς φαίνεται ότι 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, αντεν-
δείκνυται για άτομα που λαμβάνουν ηρεμιστικά φάρ-
μακα, γιατί μπορεί να προκαλέσει υπνηλία.

Saw Palmetto (serenoa repens)
Πρόκειται για ένα δέντρο του οποίου οι καρποί απο-
τελούν φαρμακευτική δρόγη. Χρησιμοποιείται για 
να μειώσει τη φλεγμονή στην καλοήθη υπερπλασία 
του προστάτη. Η προτεινόμενη δοσολογία είναι 320 
mg ημερησίως. Επίσης, εμποδίζει τη μετατροπή της 
τεστοστερόνης στον πιο δραστικό μεταβολίτη της, τη 
διυδροτεστοστερόνη, στην οποία οφείλεται η ανδρο-
γενετική αλωπεκία.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν πρέπει να 
συγχέεται το 
κορεάτικο/
ασιάτικο ginseng 
με το αμερικάνικο 
και το σιβηριανό.
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ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ της σκέψης όχι μόνο στη νοηματοδότηση της ζωής 
μας, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Αν είμαστε 
λοιπόν ό,τι σκεφτόμαστε, καιρός να αναστοχαστούμε 
και να ξεφορτωθούμε παλιές κακές συνήθειες.
Κόψτε το κάπνισμα: Κάθε τσιγάρο σάς κλέβει 
χρόνο, υγεία και ομορφιά (και χρήμα). Επειδή πρό-
κειται για μία από τις πιο εθιστικές συνήθειες, αν 
αποφασίσετε να το κόψετε και να διαχειριστείτε 
αποτελεσματικά την περίοδο απεξάρτησης από τη 
νικοτίνη, πάρτε, όχι τη βοήθεια του κοινού, αλλά 
του ειδικού: Κέντρα διακοπής καπνίσματος, δημό-
σια και ιδιωτικά, λειτουργούν όχι μόνο στις μεγά-
λες πόλεις, αλλά και σε περιφερειακά νοσοκομεία, 
δίνοντας την ευκαιρία στους καπνιστές... να πάρουν 
επιτέλους ανάσα. 
Μειώστε το αλκοόλ: Ένα με δύο ποτηράκια κρασί 
την ημέρα κάνουν καλό, αλλά μεγαλύτερη ποσότητα 
αλκοόλ προσθέτει «κενές» θερμίδες και υπονομεύει 
τη σωματική και την ψυχική υγεία, προκαλώντας 

Αλλάξτε χρονιά, 
αλλάξτε συνήθειες

Με τη νέα χρονιά, κάντε μια νέα αρχή. 
Κόψτε τις κακές συνήθειες και αναβαθμίστε 
τη ζωή σας, υιοθετώντας μια καινούργια, 
λιγότερο τοξική καθημερινότητα.

Η πολυσυζητημένη στις μέρες μας «ατομική ευθύνη» 
βρίσκει εφαρμογή στις πρωτοχρονιάτικες δεσμεύσεις. 
Με αφορμή το νέο έτος, επιστρατεύστε υπευθυνό-
τητα και λογική, προσθέστε ευαισθησία και πολιτική 
ορθότητα, και κάντε ένα νέο ξεκίνημα, αλλάζοντας 
τη σκέψη σας. Γκουρού του life-coaching και επιστή-
μονες της ψυχικής υγείας υπερτονίζουν τη σημασία 

Βασίστε τη στάση 
σας στη μαγική 
φράση: «Τώρα 
είναι η ώρα».
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περισσότεροι από εμάς περνάμε ώρες από τη ζωή 
μας –κυριολεκτικά– χαζεύοντας. Αν θέλετε να πετύ-
χετε κάτι καλύτερο το 2021, συγκεντρωθείτε στον 
εαυτό σας και μην αφήνετε τα social media να σας 
απομακρύνουν από τον στόχο σας. 
Κόψτε το κουτσομπολιό: Όι ζωές των άλλων έχουν 
ενδιαφέρον, αλλά πιο ενδιαφέρουσα είναι η δική 
σας ζωή, που αναλώνεται σε κουβέντες για τους 
άλλους. Αν ενδιαφέρεστε για φίλους και γνωστούς, 
μιλήστε στους ίδιους για τους ίδιους και μην ανα-
κυκλώνετε κουτσομπολιά. Δεν είναι ούτε ηθικό ούτε 
εποικοδομητικό. 
Ρυθμίστε το εσωτερικό σας ρολόι: Κάθε χρονική 
καθυστέρηση σε φιλικές συναντήσεις ή επαγγελμα-
τικά ραντεβού μετρά αντίστροφα για τη φήμη σας, 
και από δημοφιλείς μπορεί να γίνετε διαβόητοι. Όι 
άνθρωποι που φτάνουν πάντα αργοπορημένοι δεν 
εμπνέουν εμπιστοσύνη, καθώς εκφράζουν την ανι-

κανότητά τους να οργανώσουν τον χρόνο τους και 
συνεπώς και τη ζωή τους. Αν ανήκετε στους μόνιμα 
αργοπορημένους και καταϊδρωμένους, δοκιμάστε 
να ρυθμίσετε το ρολόι σας ώστε να δείχνει πάντα 
μπροστά. Αν δεν πιάσει ούτε αυτό, «πειράξτε» τις 
ώρες των ραντεβού σας. Σας περιμένει ο γιατρός 
στις έξι; Σημειώστε πέντε! 
Σταματήστε την γκρίνια: Η γκρίνια είναι η αντί-
δρασή μας σε ό,τι δεν μας αρέσει. Κρατάμε μού-
τρα, μουρμουράμε, τσακωνόμαστε… ό,τι μπορεί 
κάνει ο γκρινιάρης. Φέτος αντιδράστε «δημιουρ-
γικά». Αλλάξτε όσα δεν σας αρέσουν και, αν αυτό δεν 
είναι εφικτό, αποδεχτείτε τα. Δώστε όμως όρκο ότι 
το 2021 θα ξεφορτωθείτε την γκρίνια, που –αν μη τι 
άλλο– είναι μια συμπεριφορά γεροντίστικη και τοξική. 
Τελειώστε με την αναβλητικότητα: Αν δεν κάνετε 
σήμερα αυτό που πιστεύετε ότι μπορείτε να το  
κάνετε αύριο, βασανίζεστε μονίμως με τις εκκρε-
μότητες που υπάρχουν στο μυαλό σας και το ημερο-
λόγιό σας. Η αναβλητικότητα είναι κακός σύμβουλος 
και κάνει παρέα με την τεμπελιά, αλλά και τον φόβο 
της αποτυχίας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρω-
ποι έχουμε την τάση να αποφεύγουμε τα δύσκολα, 
αλλά οι επιτυχημένοι είναι εκείνοι που παίρνουν μια 
βαθιά ανάσα και βουτούν στις υποχρεώσεις. Η ολο-
κλήρωση μιας δουλειάς προσφέρει ικανοποίηση και 
μειώνει τα επίπεδα του στρες. Τα έχουμε καταφέρει 
και συνεχίζουμε. Δοκιμάστε αυτή τη χρονιά να νική-
σετε την αναβλητικότητα, βασίζοντας τη στάση σας 
στη ζωή στη μαγική φράση: «Τώρα είναι η ώρα».

εκρήξεις θυμού και καταθλιπτικά επεισόδια, ενώ επι-
βαρύνει την ηπατική λειτουργία. Το αλκοόλ φαίνεται 
να σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού, 
αλλά και του παγκρέατος. Επιπλέον, οι επιστήμονες 
υποστηρίζουν ότι τα άτομα που πίνουν συστηματικά 
έχουν αυξημένο κίνδυνο αλκοολισμού. Αν νιώθετε 
ότι το παρακάνετε πίνοντας μόνοι στο σπίτι ή μεθώ-
ντας σε κάθε κοινωνική περίσταση, πάρτε τις απο-
φάσεις σας και αυτοπεριοριστείτε. 
Βελτιώστε τη διατροφή σας: Αντικαταστήστε το 
fast food με το «slow food» και απολαύστε αληθινό 
φαγητό: παραδοσιακές ή μη συνταγές της Μεσο-
γείου, ποικιλία φρούτων και λαχανικών εποχής, 
ροφήματα βοτάνων και υγιεινά γλυκίσματα, όπως 
η μαύρη σοκολάτα ή τα γλυκά του κουταλιού, θα 
ρυθμίσουν τη λειτουργία του οργανισμού σας τη νέα 
χρονιά και θα σας δώσουν τη λάμψη που χάνετε, 
καταναλώνοντας έτοιμα, κακομαγειρεμένα φαγητά, 

είδη περιπτέρου πλούσια σε τρανς λιπαρά και ανα-
ψυκτικά πλούσια σε ζάχαρη. 
Πείτε «όχι» στο ξενύχτι: Ό ύπνος είναι φάρμακο. 
Κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, γίνονται τα 
απαραίτητα «μαστορέματα» του οργανισμού. Ό,τι 
χαλάει την ημέρα μπορεί να «επισκευαστεί» με έναν 
βαθύ, χωρίς διακοπές ύπνο. Κλείστε τις οθόνες, που 
προκαλούν υπερένταση, και ξεφυλλίστε ένα βιβλίο, 
προκειμένου να ξεχάσετε τις έγνοιες της ημέρας 
και να αποκοιμηθείτε σαν πουλάκι. Αν το ξενύχτι 
δεν οφείλεται στις κακές σας συνήθειες αλλά σε 
άγνωστης αιτιολογίας αϋπνία, η οποία δεν αντιμε-
τωπίζεται με τα συνήθη γιατροσόφια (χλιαρό γάλα, 
χαμομήλι, τίλιο κ.ά.), συζητήστε το πρόβλημα με τον 
γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας προτείνει σκευ-
άσματα μελατονίνης, του εξαιρετικά αποτελεσματι-
κού φυσικού υπνωτικού. 
Σηκωθείτε από την καρέκλα σας: Από την καρέ-
κλα του γραφείου, το κάθισμα του αυτοκινήτου και 
τον καναπέ, που σας «περιθάλπει» μετά από μια κου-
ραστική ημέρα, το σώμα σας «μαγκώνει», πιάνεται 
και χάνει την ευλυγισία και το σφρίγος του. Καθώς η 
καθιστική ζωή «σκοτώνει» αργά, υπάρχει μόνον ένας 
τρόπος να σωθείτε: η άσκηση. Από το περπάτημα 
και το κολύμπι στην πισίνα ή στη θάλασσα μέχρι το 
τρέξιμο στον στίβο, το pilates ή TRX, εντάξτε την 
άσκηση στην καθημερινή σας ρουτίνα και βρείτε τη 
χαμένη σας ενέργεια. 
Κρατήστε αποστάσεις από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης: Με το πρόσχημα της ενημέρωσης, οι 

Υπολογίζεται ότι 
περίπου 40% με 50% 
των Αμερικανών 
παίρνουν αποφάσεις 
για τη νέα χρονιά, 
όπως να χάσουν 
βάρος ή να κόψουν το 
κάπνισμα. Από αυτούς, 
46% τα καταφέρνουν 
σε ποσοστό δέκα 
φορές υψηλότερο 
συγκριτικά με εκείνους 
που παίρνουν 
παρόμοιες αποφάσεις 
σε κάποια άλλη στιγμή 
της χρονιάς.

Μake 
a Wish!
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Το κατάλληλο ΜΣΑΦ
Η επιλογή του κατάλληλου ΜΣΑΦ για κάθε περί-
πτωση γίνεται εξατομικευμένα. 

Το πιο γνωστό είναι η ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυ-
λικό οξύ), η οποία χρησιμοποιείται ως αναλγητικό, 
αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες για περισσότερα 
από 100 χρόνια. Περί το 400 π.Χ., ο Ίπποκράτης 
χρησιμοποιούσε σκόνη από τον φλοιό της ιτιάς και 
αφέψημα από τα φύλλα της, για να αντιμετωπίσει 
διάφορους πόνους, μη γνωρίζοντας ότι χρησιμοποι-
ούσε ένα πρωτόγονο σαλικυλικό οξύ – ή, καλύτερα, 
την πρωτόγονη ασπιρίνη.

Η παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη) ως φάρμακο 
κατατάσσεται στα ΜΣΑΦ, αλλά διαφέρει από τα υπό-
λοιπα, διότι έχει μεν αποτελεσματική αντιπυρετική και 
αναλγητική δράση, αλλά ασθενή αντιφλεγμονώδη. 
Η παρακεταμόλη χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για 
κλινικό σκοπό το 1893 από τον Γιόζεφ φον Μέρινγκ, 
ενώ κυκλοφορούσε το 1950 στην Αμερική και το 
1956 στην Αυστραλία. Αποτελεί το βασικό αναλγη-
τικό και αντιπυρετικό για τους ενήλικες και, κυρίως, 
για τα παιδιά. Σήμερα, αριθμούμε περισσότερα από 
22 σκευάσματα τα οποία περιέχουν παρακεταμόλη.

Τα αντιφλεγμονώδη

Η ασπιρίνη 
χρησιμοποιείται 
ως αναλγητικό, 
αντιπυρετικό και 
αντιφλεγμονώδες 
για περισσότερα 
από 100 χρόνια. 

Η θέση τους στην αντιμετώπιση του πόνου, 
του πυρετού και της φλεγμονής.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) 
είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες κατηγορίες 
φαρμάκων που λαμβάνουν οι ενήλικες. Χρησιμο-
ποιούνται συνήθως για τη θεραπεία καταστάσεων 
οξέος ή χρόνιου χαρακτήρα όπου εκδηλώνεται 
πόνος, πυρετός ή/και φλεγμονή, και γενικά για τη 
συμπτωματική ανακούφιση πολλών επώδυνων κατα-
στάσεων. Κάποια κυκλοφορούν σε μορφή χαπιών 
και διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ άλλα 
κυκλοφορούν σε μορφή τοπικών κρεμών ή αλοιφών.

Λόγω της ευρείας χρήσης τους, είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε πώς πρέπει να λαμβάνονται και σε 
ποια δοσολογία, καθώς και ποιες είναι οι ανεπιθύ-
μητες ενέργειές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
είναι αναγκαία η συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΕΤΡΟΥ
Ιατρό, Medical Affairs Director της Lavipharm Hellas AE
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καφεΐνης αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παρά-
δειγμα συνέργιας. Μια μετα-ανάλυση της επίδρα-
σης του συνδυασμού των παραπάνω δραστικών 
ουσιών, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 
10.000 ασθενείς, πραγματοποιήθηκε πριν 30 χρό-
νια περίπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι χρειαζό-
ταν κατά 40% μικρότερη αναλγητική δόση για κάθε 
ουσία ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα που εξασφαλίζει ο συνδυ-
ασμός των ουσιών. 

Δοσολογία
Όι χαμηλές δόσεις ΜΣΑΦ επαρκούν, για να προσφέ-
ρουν αναλγησία στους περισσότερους ασθενείς. Αν 
η αρχική δόση δεν είναι αποτελεσματική, ο γιατρός 
μπορεί να την αυξήσει ή να προτείνει κάποιο άλλο 
φάρμακο. Η ταυτόχρονη χρήση δύο διαφορετικών 
ΜΣΑΦ με παρόμοια δράση και φαρμακολογικό προ-
φίλ θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός και αν συνι-
στάται κατόπιν ιατρικής συμβουλής. Αν οι χαμηλές 
δόσεις δεν είναι αποτελεσματικές, ο γιατρός μπο-
ρεί να προτείνει μεγαλύτερες για αρκετές εβδομά-
δες, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιφλεγμονώδης 
δράση των φαρμάκων.

Παρενέργειες
Όσον αφορά την ασφάλεια των ΜΣΑΦ, η λήψη τους 
θα πρέπει να αποφεύγεται –ιδίως για μακροχρόνια 
χρήση– από ασθενείς με νεφρική νόσο, καρδιαγγει-
ακά νοσήματα ή κίρρωση και να μη γίνεται σε συν-
δυασμό με τη λήψη διουρητικών. Όι ασθενείς που 
είναι αλλεργικοί στην ασπιρίνη μπορεί να λάβουν 
ΜΣΑΦ μόνο μετά από συνεννόηση με τον γιατρό 
τους. Στους περισσότερους ασθενείς, τα ΜΣΑΦ δεν 
προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως είναι η 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η διαταραχή της 
ρυθμισμένης υπέρτασης, οι ηπατικές και νεφρικές 
διαταραχές κ.ά. Σε περίπτωση που ο ασθενής λαμ-
βάνει και άλλα φάρμακα, δόκιμο είναι να ενημερώ-
νει τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό του, προκειμένου 
να αποφεύγονται πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των φαρμάκων.

Συμπερασματικά, τα ΜΣΑΦ αποτελούν πολύ σημα-
ντικά εργαλεία στην αντιμετώπιση καταστάσεων που 
σχετίζονται κυρίως με πόνο, αλλά και πυρετό ή φλεγ-
μονή. Η χρήση τους θα πρέπει να είναι λελογισμένη 
και η χρόνια χορήγησή τους να είναι αποτέλεσμα 
ιατρικής συμβουλής.

Τα σκευάσματα σταθερών συνδυασμών ΜΣΑΦ 
είναι πολύ διαδεδομένα στις μέρες μας. Ό συνδυ-
ασμός παρακεταμόλης και ασπιρίνης στο περιβάλ-
λον της αναλγησίας είναι πολύ γνωστός τόσο για 
την αποτελεσματικότητά του, όσο και για το σχετικά 
ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και ανοχής του. Εκτός 
αυτού, ο προαναφερόμενος συνδυασμός είναι ένας 
από τους πιο μελετημένους μεταξύ των ΜΣΑΦ, με 
εκτεταμένη κλινική χρήση σε όλο τον κόσμο για 
πολλά χρόνια.

Όι συνεργιστικοί συνδυασμοί φαρμάκων θεωρού-
νταν πάντα ως μια αποτελεσματική προσέγγιση στη 
θεραπεία του πόνου, καθώς ο συμπληρωματικός 
μηχανισμός δράσης των διαφορετικών συστατικών 
έχει καλύτερα αποτελέσματα από την αθροιστική 
δράση των επιμέρους συστατικών. Αν σε αυτούς 
τους συνδυασμούς προστεθεί και η καφεΐνη, η οποία 
διαθέτει αναλγητικές ιδιότητες αυτή καθαυτήν, αλλά 
κυρίως ενισχύει την αναλγητική δράση των άλλων 
ΜΣΑΦ, τότε ο ασθενής –αλλά και ο γιατρός– έχουν 
στο θεραπευτικό οπλοστάσιό τους ένα σκεύασμα με 
εξαιρετική αναλγητική αποτελεσματικότητα.

Ό συνδυασμός ασπιρίνης, παρακεταμόλης και 

info
Η ταυτόχρονη χρήση δύο 
διαφορετικών ΜΣΑΦ με 
παρόμοια δράση και 
φαρμακολογικό προφίλ 
θα πρέπει να αποφεύγε-
ται, εκτός και αν συνιστά-
ται κατόπιν ιατρικής συμ-
βουλής. 
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ Σπίτι μου, σπιτάκι μου
Στο κουκούλι του μεταξοσκώληκα, απ’ όπου πήρε 
και το όνομά του το «cocooning», δεν χωρούν πολ-
λοί, μόνο οι καλύτεροι. Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφα-
λείς και διασκεδάστε οικογενειακά. 
Ανάψτε τα φώτα: Σε πείσμα των σκοτεινών –λόγω 
υγειονομικής κρίσης– ημερών, φέρτε το φως στο 
σπίτι σας με κάθε λογής λαμπιόνια. Προτιμήστε 
εκείνα που λειτουργούν με μπαταρία, καθώς είναι 
απολύτως ασφαλή και δεν πρόκειται να... τινάξουν 
το σπίτι στον αέρα, αν είναι φθηνής κατασκευής. 

Και, καθώς το γενναιόδωρο πνεύμα των ημε-
ρών δικαιολογεί τις υπερβολές στη διακόσμηση, 
«φορτώστε» το δέντρο ή το καραβάκι με ό,τι σας 
έρθει στον νου: ακόμη και με παλιά παιχνίδια των 
παιδιών σας. 
Ανάψτε κεριά: Όχι για ατμόσφαιρα, αλλά για το 
άρωμά τους. Τα αιθέρια έλαια της κανέλας, του 
γαρίφαλου και των εσπεριδοειδών έχουν αφήσει το 

Η επιστροφή
του cocooning
Η αγαπημένη τάση της δεκαετίας του ’90 
επανέρχεται δριμύτερη για λόγους δημόσιας 
υγείας και δίνει εσωστρεφές οικογενειακό ύφος 
στα μέχρι πρότινος εξωστρεφή Χριστούγεννα.

Ό ιός SARS-CoV-2, η πιο επικίνδυνη «συνανα-
στροφή» στις μέρες μας, φρενάρει όλες τις φασα-
ριόζικες εορταστικές συνήθειες, που μέχρι πέρυσι 
μας άφηναν ξέπνοους στην αυγή του νέου έτους. 
Τα Χριστούγεννα της υπερκατανάλωσης και των 
αλλεπάλληλων κοινωνικών συνευρέσεων… μένουν 
σπίτι. Και όλοι εμείς, αντί να ξεροσταλιάζουμε στις 
πόρτες των καταστημάτων, των εστιατορίων και 
των κέντρων διασκέδασης, γιορτάζουμε ασφαλείς 
κεκλεισμένων των θυρών. Ας οργανωθούμε λοιπόν! 

σύντροφό σας, λύστε κόμπους και μυστήρια, κλάψτε 
τώρα, για να γελάτε αργότερα. Όι γιορτές σε καιρό 
επιδημίας μάς φέρνουν κοντά. 
TV or not TV;: Με όλα τα κανάλια ανοιχτά και το 
Netflix παραμάσχαλα, η τηλεόραση γίνεται πάλι της 
μόδας. Από το «Polar Express» μέχρι τα μυστήρια 
της Αγκάθα Κρίστι, δείτε οικογενειακώς τηλεόραση, 
χωρίς ενοχές και με μπόλικη ζεστή σοκολάτα.
Κάντε και καμιά δουλειά...: Θα κλειστείτε που θα 
κλειστείτε, βάλτε μπρος για εκείνες τις μικρές ή μεγά-
λες δουλειές που, ενώ στην καθημερινότητα μοιάζουν 
με αγγαρείες, στη σχόλη μάς φτιάχνουν το κέφι. Ξεκα-
θαρίστε και τυπώστε φωτογραφίες, προκειμένου να 
φτιάξετε επιτέλους εκείνο το «παλιομοδίτικο» οικο-
γενειακό άλμπουμ, που θα αντικαταστήσει το τόσο 
ευαίσθητο ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο που είναι 
στον υπολογιστή σας, αλλά ποτέ δεν επισκέπτεστε. 
Κάντε το καλό: Στην περίοδο των γιορτών κάθε 
ξεκαθάρισμα έχει την αξία του και... πιάνει τόπο: 
ρούχα που δεν φοριούνται από εμάς και δωρίζονται 
σε άλλους, αντικείμενα που βρίσκουν τη χαμένη τους 
αξία σε σπίτια γνωστών αλλά και αγνώστων, παιχνί-
δια που θα διασκεδάσουν άλλα παιδιά, με μεγαλύ-
τερες δυσκολίες από τα δικά μας. Σωστά το κατα-
λάβατε: Η προσφορά είναι το νόημα των γιορτών. 
Δώστε και σωθείτε.

στίγμα τους στις συνάψεις του εγκεφάλου μας και 
νιώθουμε χαρά και θαλπωρή σε μία και μόνη ανάσα. 
Αν δεν ψήνετε όλη την ημέρα μελομακάρονα, ανα-
ζητήστε αληθινά αιθέρια έλαια στα ράφια –κατά 
προτίμηση– των φαρμακείων και κάψτε καρδιές 
με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις και συναι-
σθήματα. Να θυμάστε ότι, εκτός από τις ειδικές 
κεραμικές συσκευές για την καύση των αιθέριων 
ελαίων, μπορείτε επίσης να ρίξετε λίγες σταγόνες 
στο καλοριφέρ ή στα ξύλα του τζακιού. 
Avanti maestro!: Η μουσική δεν μπορεί να λεί-
πει από κανένα σπίτι που γιορτάζει. Παρόλο που, 
κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει καλύτερο σάου-
ντρακ για τα Χριστούγεννα από τον «Καρυοθραύ-
στη» του Τσαϊκόφσκι, δοκιμάστε καθετί που σας 
προκαλεί χαρά και μη μείνετε στην κλισέ play list 
των Χριστουγέννων: Από τα παραδοσιακά κάλαντα 
της Λήμνου και της Ίκαρίας μέχρι τις ταραντέλες της 
Κάτω Ίταλίας, ο κόσμος της χαρούμενης μουσικής 
μπορεί να σας ταξιδέψει μακριά, σε μια περίοδο 
που τα ταξίδια γίνονται πλέον πολύ-πολύ δύσκολα. 

Παίξτε: Νικητής ή χαμένος, δεν έχει σημασία. Το 
παιχνίδι είναι μέρος των γιορτών. Από τα παιχνίδια 
με χαρτιά –ο μουτζούρης ή η κολτσίνα θα διασκε-
δάσουν πολύ τα παιδιά– μέχρι τη Monopoly και τη 
ναυμαχία, όλα τα παιχνίδια μπαίνουν στο τραπέζι 
και αποτοξινώνουν μικρούς και μεγάλους από τις 
ηλεκτρονικές οθόνες. 
Μαγειρέψτε: «Εκτελέστε» γαλοπούλες, χοιρινά 
κότσια ή μοσχαρίσια ρολά με δαμάσκηνα, βάζοντας 
και τους μικρούς μάγειρες στο παιχνίδι. Ποιος θα 
είναι chef και ποιος sous chef, δεν έχει σημασία. Το 
ζήτημα είναι να ανανεώσετε από κοινού μια παλιά 
συνταγή ή να δημιουργήσετε μια ολοκαίνουρια, που 
θα μείνει στο βιβλίο των συνταγών ως η χριστου-
γεννιάτικη συνταγή του 2020. 
Μυηθείτε και μυήστε και αλλήλους στην art de 
la table: Ένα είναι το σίγουρο μάθημα που παραδί-
δει ο νέος κορονοϊός: στην απρόβλεπτη ζωή μας, ο 
άνθρωπος, και όχι η ύλη, έχει αξία. Γι’ αυτό, στρώστε 
το γιορτινό τραπέζι χρησιμοποιώντας επιτέλους όλα 
τα κρύσταλλα και τις πορσελάνες, και μη σκάσετε αν 
το παιδί σας τα κάνει θρύψαλα με μια κίνηση. Η ύλη 
είναι για να τη χαιρόμαστε. 
Ανανεώστε τους δεσμούς σας: Ό καναπές του 
καθιστικού μπορεί να γίνει ο εξομολογητής όλων. 
Μιλήστε εκ βαθέων με τα παιδιά σας ή τον/τη 

Στο κουκούλι του 
μεταξοσκώληκα, 
απ’ όπου πήρε 
και το όνομά του 
το «cocooning», 
δεν χωρούν 
πολλοί, μόνο 
οι καλύτεροι.
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Απέναντι στην πανδημία, όπλα μας 
είναι η μάσκα και τα αντισηπτικά.

αναπτύχθηκε μια τάση που οδήγησε στην αποστει-
ρωμένη χειρουργική επέμβαση και φροντίδα τραυ-
μάτων, η οποία έχει σώσει εκατομμύρια ζωές.

Τι είναι
Τα αντισηπτικά και τα απολυμαντικά παρασκευά-
σματα είναι μη εκλεκτικοί, αντιμολυσματικοί παρά-
γοντες που εφαρμόζονται τοπικά. Η δραστηριότητά 
τους κυμαίνεται από την απλή μείωση του αριθμού 
των μικροοργανισμών (απολύμανση) έως την πλήρη 
καταστροφή τους (αποστείρωση) στην επιφάνεια 
που εφαρμόζονται. Τα χημικά απολυμαντικά-αντιση-
πτικά (ή «μη αντιβιοτικοί, αντιμικροβιακοί παράγο-
ντες» ή βιοκτόνα) περιλαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία 
ουσιών, που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή 
των μικροοργανισμών, τη μείωση του αριθμού τους 
ή την αναστολή της ανάπτυξής τους. Τα χημικά αντι-
σηπτικά θεωρείται σήμερα ότι συμβάλλουν εξίσου 

Αντισηπτικά: ένας πολύτιμος σύμμαχος
ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

με τα «αντιβιοτικά-χημειοθεραπευτικά» στον έλεγχο 
των λοιμώξεων.

Μερικές φορές, η ίδια χημική ένωση μπορεί να 
δράσει ως αντισηπτικό και απολυμαντικό, ανάλογα 
με τη συγκέντρωση του φαρμάκου, τις συνθήκες 
έκθεσης, τον αριθμό των μικροοργανισμών κτλ. Για 
να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα, είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη συγκέ-
ντρωση του φαρμάκου για τον επιδιωκόμενο σκοπό. 
Η λογική που δέχεται ότι «αν το λίγο είναι καλό, το 
διπλάσιο είναι καλύτερο» δεν είναι μόνον αντιοικονο-
μική, αλλά συχνά έχει και τοξικολογικές επιπτώσεις.

Προϋποθέσεις
Σε ιδανικές περιπτώσεις, τα αντισηπτικά προϊόντα θα 
πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και να έχουν 
ισχυρή μικροβιοκτόνο δράση, με ταχεία έναρξη και 
μακροχρόνια επίδραση, και να μην είναι επιρρεπή 

στην ανάπτυξη αντοχής σε μικροοργανισμούς. Θα 
πρέπει να αντέχουν σε μία σειρά περιβαλλοντικών 
παραγόντων (π.χ. pH/οξύτητα, θερμοκρασία, υγρα-
σία) και να διατηρούν τη δραστικότητά τους, ακόμη 
και παρουσία πύου, νεκρωμένου ιστού ή άλλου οργα-
νικού υλικού. Η υψηλή διαλυτότητα στα λιπίδια (λιπο-
διαλυτότητα) και η καλή ικανότητα διασποράς αυξά-
νουν την αποτελεσματικότητά τους. Τα αντισηπτικά 
παρασκευάσματα δεν πρέπει να είναι τοξικά για τους 
ιστούς (π.χ. επιδερμίδα), ούτε να επηρεάζουν την 
επούλωση πληγών. Τα απολυμαντικά πρέπει να είναι 
μη καταστρεπτικά στις επιφάνειες που εφαρμόζονται 
και εύκολα βιοαποικοδομήσιμα, να μη συσσωρεύ-
ονται στο περιβάλλον και να μην αλληλεπιδρούν με 
άλλες χημικές ουσίες, οδηγώντας στην παραγωγή 
τοξικών υπολειμμάτων. Όι δυσάρεστες οσμές, χρώμα 
και ιδιότητες χρώσης θα πρέπει να απουσιάζουν ή 
να είναι ελάχιστες.

Δράση
Όι περισσότερες από αυτές τις χημικές ενώσεις 
ασκούν την αντιμικροβιακή τους δράση με τροπο-
ποίηση ή/και καταστροφή των δομικών συστατι-
κών των μικροβίων (ένζυμα και δομικές πρωτεΐνες, 
λιπίδια, γενετικό υλικό κ.ά.). Αν και οι περισσότερες 

κατηγορίες αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊό-
ντων χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, η εμφά-
νιση μικροβιακής αντοχής σε ορισμένους παράγο-
ντες, ειδικά στο νοσοκομειακό περιβάλλον, οδήγησε 
σε συνεχή έρευνα για την ανάπτυξη νέων ενώσεων.

Διάφορα αντισηπτικά είναι ευρέως διαθέσιμα και 
παρέχουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατά των 
παθογόνων μικροβίων. Τα περισσότερα από αυτά 
έχουν χαμηλή τοξικότητα, εφαρμόζονται εύκολα και 
αναπτύσσουν εξαιρετική βιοκτόνο δράση σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. Με αυτή την έννοια, 
τα αντισηπτικά παρασκευάσματα αποτελούν έναν 
πολύτιμο σύμμαχο στον καθημερινό μας αγώνα, για 
να διατηρήσουμε υψηλά τα επίπεδα της υγιεινής και 
να προστατεύσουμε την ατομική και δημόσια υγεία. 
Μπορούν να υποδιαιρεθούν σε περίπου οκτώ κατη-
γορίες υλικών, με βάση τη χημική δομή τους και τον 
μηχανισμό δράσης τους: 

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

Τα αντισηπτικά προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν πρώτη 
φορά από τον Τζόζεφ Λίστερ, χειρουργό στο Βασι-
λικό Νοσοκομείο της Γλασκόβης, ο οποίος το 1867 
άρχισε να καθαρίζει τα χειρουργικά του εργαλεία 
με καρβολικό οξύ (γνωστό πλέον ως φαινόλη) και 
να διαποτίζει με αυτό τους επιδέσμους, πριν τους 
τοποθετήσει πάνω σε πληγές. Εκείνη την εποχή, 
ακόμη και μια μικρή μολυσμένη πληγή μπορούσε να 
προκαλέσει αναπηρία ή να οδηγήσει μέχρι και στον 
θάνατο. Με αφετηρία την ιδέα του ιατρού Λίστερ, 

Η εμφάνιση 
μικροβιακής 
αντοχής σε 
ορισμένους 
παράγοντες, 
ειδικά στο 
νοσοκομειακό 
περιβάλλον, 
οδήγησε 
σε συνεχή 
έρευνα για την 
ανάπτυξη νέων 
ενώσεων.
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• Η φαινόλη (καρβολικό οξύ) είναι ένας από τους 
παλαιότερους αντισηπτικούς παράγοντες. Είναι 
βακτηριοστατικό σε συγκεντρώσεις 0,1-1% και 
βακτηριοκτόνο/μυκητοκτόνο σε συγκεντρώσεις 
1-2%. Ένα διάλυμα 5% σκοτώνει τα σπόρια του 
άνθρακα σε 48 ώρες. Η βακτηριοκτόνος δράση 
ενισχύεται από το σύμπλοκο EDTA και τις υψηλές 
θερμοκρασίες, ενώ μειώνεται σε αλκαλικά περι-
βάλλοντα, σε παρουσία σαπουνιών και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. Συγκεντρώσεις > 0,5% επιφέρουν 
τοπικό αναισθητικό αποτέλεσμα, ενώ ένα διά-
λυμα 5% είναι έντονα ερεθιστικό και διαβρωτικό 
για τους ιστούς. Η από του στόματος κατάποση 
ή η εκτεταμένη εφαρμογή στην επιδερμίδα μπο-
ρεί να προκαλέσουν συστημική τοξικότητα, που 
εκδηλώνεται κυρίως από το κεντρικό νευρικό και 
το καρδιαγγειακό σύστημα, και η οποία μπορεί να 
αποβεί θανατηφόρα.

• Τα διγουανίδια έχουν ισχυρή αντισηπτική δράση. 
Η γλυκονική χλωρεξιδίνη είναι βακτηριοκτόνο 
αντισηπτικό, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη 
μείωση του κινδύνου μόλυνσης, μετά από χειρουρ-
γική επέμβαση, καθώς και σε στοματικά διαλύματα 
για τη θεραπεία της ουλίτιδας. Το πολυεξανίδιο 
(πολυεξαμεθυλένο διγουανίδιο) είναι αντιμικρο-
βιακή ένωση κατάλληλη για κλινική χρήση σε κρί-
σιμα αποικισμένα ή μολυσμένα οξέα και χρόνια 
τραύματα, καθώς αποτρέπει και εμποδίζει την 
ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών. 

• Όι αλκοόλες, όπως η αιθανόλη και η 2-προπα-
νόλη/ισοπροπανόλη, αναφέρονται και ως χει-
ρουργικό αλκοόλ. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποι-
ούνται για την απολύμανση της επιδερμίδας πριν 
από τις ενέσεις.

• Τα υπεροξείδια, όπως  το υπεροξείδιο του υδρο-
γόνου και το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, είναι 
επίσης αποτελεσματικά. Διαλύματα με 3% υπε-
ροξειδίου του υδρογόνου έχουν χρησιμοποιηθεί 
στις οικιακές πρώτες βοήθειες για γρατζουνιές 
κτλ. Ωστόσο, η ισχυρή οξείδωση προκαλεί σχη-
ματισμό ουλής και αυξάνει τον χρόνο επούλωσης 
του τραύματος.

• Το ιώδιο, ειδικά με τη μορφή ιωδιούχου ποβι-
δόνης, χρησιμοποιείται ευρέως, επειδή είναι καλά 
ανεκτό, δεν επηρεάζει αρνητικά την επούλωση των 
πληγών, αφήνει μια εναπόθεση ενεργού ιωδίου, 
δημιουργώντας το λεγόμενο «επίμονο» αποτέ-
λεσμα, και έχει ένα ευρύ πεδίο αντιμικροβιακής 

δράσης. Το παραδοσιακό αντισηπτικό ιώδιο είναι 
διάλυμα αλκοόλης (ονομάζεται βάμμα ιωδίου) 
ή διάλυμα ιωδίου Lugol. Σήμερα, η ιωδιούχος 
ποβιδόνη βρίσκεται σε διάφορες μορφές, όπως: 
αλοιφή και κρέμα εξωτερικής χρήσης, δερμα-
τικό διάλυμα, σαμπουάν, διάλυμα για γαργάρες 
και εκπλύσεις στόματος κ.ά. Η ιωδιούχος ποβι-
δόνη είναι δραστική ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα 
παθογόνων μικροβίων, συμπεριλαμβανομένων 
των βακτηρίων (ακόμη και των σπορίων, τα οποία 
θεωρούνται η πιο δύσκολη μορφή μικροοργανι-
σμών), των ιών και των μυκήτων, αλλά δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιείται από άτομα με θυρεοειδο-
πάθειες.

• Η διυδροχλωρική οκτενιδίνη αποτελεί ένα 
σημαντικό αντισηπτικό, που χρησιμοποιείται συχνά 
ως υποκατάστατο της χλωρεξιδίνης. 

  Άλλα αντισηπτικά είναι το βενζαλκόνιο και το 
χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο ή κετριμίδιο. 

Το ιώδιο είναι 
καλά ανεκτό, 
δεν επηρεάζει 
αρνητικά την 
επούλωση 
των πληγών 
και δημιουργεί 
το λεγόμενο 
«επίμονο» 
αποτέλεσμα.

ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ
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ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ είναι να γνωρίζετε εξαρχής όχι μόνο την αμοιβή 
του γιατρού σας, αλλά και το κόστος τοκετού και 
νοσηλείας στο ιδιωτικό ίδρυμα. 

• Θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να 
έχετε έναν φυσιολογικό τοκετό; Σε μια χώρα όπου 
οι καισαρικές είναι ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση, 
όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να 
γνωρίζετε τη θέση του επάνω στο ζήτημα, αλλά 
και την εμπειρία του σε φυσιολογικές γέννες. 

• Συνεργάζεται με κάποια συγκεκριμένη μαία ή 
 –έστω– είναι θετικός να κάνετε μαθήματα «ανώ-

δυνου» τοκετού με την ψυχοπροφυλακτική μέθοδο; 
Αν θέλετε να ζήσετε την εμπειρία του φυσιολο-
γικού τοκετού και να προετοιμαστείτε όχι μόνο 
για τον τοκετό αλλά και για τον θηλασμό, η μαία 
είναι απαραίτητη σύντροφός σας, τουλάχιστον για 
το τελευταίο διάστημα της εγκυμοσύνης, και όχι 
μόνο κατά τη διάρκεια του τοκετού. (Όι μαίες και οι 
μαιευτές αναλαμβάνουν τους τοκετούς στις περισ-
σότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, όπου 
ο γιατρός καλείται μόνο σε περιστατικά αυξημέ-
νου κινδύνου.) Αν ο γιατρός σας δεν συνεργάζεται 
με κάποια μαία ή εσείς δεν έχετε καλή επικοινω-
νία μαζί της, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

Τεστ εγκυμοσύνης «θετικό». 
Kαι τώρα τι;

Σε μια χώρα όπου 
οι καισαρικές 
είναι ο κανόνας, 
θα πρέπει 
να γνωρίζετε 
την εμπειρία 
του γιατρού σε 
φυσιολογικές 
γέννες.

Η λίστα με τις κατάλληλες ερωτήσεις 
προς τον γυναικολόγο και συνταξιδιώτη 
σας για τους επόμενους εννέα μήνες.

Το πρώτο, μετά το θετικό τεστ εγκυμοσύνης, ραντε-
βού με τον γυναικολόγο επιβεβαιώνει την κύηση, αλλά 
και τη «χημεία» μεταξύ της μέλλουσας μαμάς και του 
γιατρού. Για να πάνε όλα καλά και εποικοδομητικά από 
την πρώτη κιόλας συνάντηση, και να μη σκοντάψετε 
πάνω στη χαρά αλλά και την αγωνία, που η περίσταση 
δικαιολογεί, προετοιμαστείτε σωστά: πάρτε μολύβι και 
χαρτί, ετοιμάστε μία λίστα ερωτήσεων και ζητήστε 
απαντήσεις σε κρίσιμα για εσάς ζητήματα. 
• Είναι μονόδρομος η επιλογή του ιδιωτικού μαιευ-

τηρίου; Εάν, για παράδειγμα, ο γιατρός σας είναι 
καθηγητής ή ομότιμος ή αναπληρωτής καθηγητής 
πανεπιστημίου, είναι πιθανόν να μπορείτε να γεν-
νήσετε στην πανεπιστημιακή κλινική του νοσηλευ-
τικού ιδρύματος στο οποίο εργάζεται. Εάν συνερ-
γάζεται αποκλειστικά με ιδιωτικά μαιευτήρια, καλό 
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με ιστορικό αποβολών που αναφέρει ναυτίες και 
εμέτους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει 50% 
έως 75% λιγότερες πιθανότητες νέας αποβολής. 

Όι ναυτίες υποχωρούν συνήθως μέχρι τις 16 ή, το 
αργότερο, τις 20 εβδομάδες. Υπομονή, λοιπόν. Να τι 
άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το σύμπτωμα που σας 
θυμίζει το τελευταίο σας ταξίδι στην Ίκαρία στην καρ-
διά του μελτεμιού: 
• Η ναυτία προτιμά το άδειο στομάχι, γι’ αυτό προ-

τιμήστε τα μικρά και συχνά γεύματα, καθώς και τις 
αλμυρές από τις γλυκές γεύσεις.

• Επιλέξτε στεγνές τροφές και αποφύγετε τις λιπα-
ρές και τις σούπες. Ένα τοστάκι την κρίσιμη στιγμή 
κάνει θαύματα. 

• Για να μη σας γυρίζει ο κόσμος όλος πριν καλά-

καλά ξεκινήσει η ημέρα σας, πάρτε το πρωινό σας 
στο κρεβάτι: ιδανικά, μία φρυγανιά ή ένα κράκερ 
πριν από οτιδήποτε άλλο είναι η πιο ασφαλής επι-
λογή. 

• Όι έντονες οσμές, ειδικά όταν προέρχονται από 
την κουζίνα, μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω στο 
στομάχι σας. Γι’ αυτό, φροντίστε να αερίζετε συχνά 
το σπίτι σας. 

• Η αφυδάτωση είναι κακός σύμμαχος. Φροντίστε 
να ενυδατώνεστε σωστά πίνοντας –κυρίως– νερό 
ανά τακτά διαστήματα και με γεμάτο στομάχι. 

• Όι πλούσιες σε βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) τροφές, 
όπως το ψωμί, τα δημητριακά ολικής άλεσης, το 
αυγό, το αβοκάντο, τα φιστίκια, το κρέας και το 
ψάρι, είναι σύμμαχοι στην πρόληψη της ναυτίας.

• Προτιμήστε τα φυσικά αντιεμετικά, όπως το τζί-
ντζερ, το τσάι μέντας και το λεμόνι. Το καλοκαίρι, 
ακόμη και ένα παγάκι που λιώνει στο στόμα ανα-
κουφίζει από τη ναυτία.

• Κοιμηθείτε. Ό ύπνος είναι και σε αυτή την περί-
πτωση το καλύτερο φάρμακο.

• Προσοχή στην υπερέμεση κύηση: Εάν κάνετε 
πολλές φορές εμετό μέσα στην ημέρα, και εξαι-
τίας αυτής της κατάστασης υποσιτίζεστε και αφυ-
δατώνεστε, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα 
με τον γιατρό σας. Η κατάσταση αυτή απαιτεί 
ακόμη και νοσηλεία, προκειμένου να διασφαλι-
στούν η υγεία του εμβρύου και η καλή έκβαση 
της εγκυμοσύνης. Άμεση μεταφορά της εγκύου 
στο νοσοκομείο απαιτείται εάν αυτή είναι ιδιαί-
τερα εξαντλημένη ή παρουσιάζει συμπτώματα 
όπως πόνο στην κοιλιά, υψηλό πυρετό και τάση 
για λιποθυμία.

Σύλλογο Μαιών – Μαιευτών και να επιλέξετε να 
συνεργαστείτε με κάποιο μέλος του. 

• Θα έχει τη διάθεση αλλά και την ικανότητα να σας 
παρακολουθήσει με ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης, εάν πάσχετε από κάποιο χρόνιο 
νόσημα; Είναι αναγκαίο να σας διαβεβαιώσει ότι 
θα είναι συνεργάσιμος με τον θεράποντα γιατρό 
σας. 

• Τον βρίσκετε εύκολα; Με απλά λόγια: απαντά άμεσα 
ή, έστω, μετά από λίγη ώρα εκείνος ή κάποιος 
συνεργάτης του στις κλήσεις σας; 

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε: 
• Αν είστε καπνίστρια, ποιος είναι ο πιο ασφαλής 

τρόπος για να διακόψετε το κάπνισμα; 
• Μπορείτε να συνεχίσετε την άσκηση; Εξηγήστε 

λεπτομερώς στον γιατρό το είδος της άσκησης. 
Κάνετε τρέξιμο ή στρέτσινγκ; Pilates ή kick boxing;

• Είναι ασφαλείς οι ερωτικές επαφές σε όλη τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης;

• Μπορείτε να καταναλώνετε περιστασιακά μια μικρή 
ποσότητα αλκοόλ; 

• Τρώτε ό,τι θέλετε και όσο θέλετε; Συζητήστε μαζί 
του για την ενδεδειγμένη διατροφή της εγκύου και 
ζητήστε του να σας θέσει ένα όριο στην πρόσληψη 
βάρους. Αν, για παράδειγμα, είστε ήδη υπέρβαρη, 
θα πρέπει να είστε πιο αυστηρή με τις διατροφικές 
σας επιλογές. 

Ναυτία στη στεριά
Παρουσιάζετε ναυτία; Τα νέα είναι καλά: Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του Εθνικού 
Ίνστιτούτου Υγείας του Παιδιού των ΗΠΑ, μια έγκυος 

Μπορείτε να 
καταναλώνετε 
περιστασιακά μια 
μικρή ποσότητα 
αλκοόλ;
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οι μηχανισμοί επανόρθωσης απομακρύνουν τις συσ-
σωρευμένες τοξίνες. Χάρη στην αυτόλυση, τα φθαρ-
μένα συστατικά των κυττάρων παγιδεύονται και με 
κάποια ένζυμα «χωνεύονται», ώστε μέσα σε λίγες 
ώρες τα κύτταρα να έχουν καθαρίσει και να αρχί-
σουν να ανανεώνονται. Αν για κάποιο λόγο η διαδι-
κασία αυτή δεν γίνει σωστά, τα κύτταρα δυσκολεύ-
ονται να πολλαπλασιαστούν, καθώς έχουν τοξίνες, 
οι οποίες τους έχουν φορτώσει όλα τα φθαρμένα 
συστατικά που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν. 
Όταν η κυτταρική ανανέωση επιβραδύνεται, είναι 
φυσικό να παρατηρούνται στην επιδερμίδα σημά-
δια γήρανσης, όπως ρυτίδες, χαμένη ελαστικότητα 
και θαμπάδα. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, αν οι ώρες του 
ύπνου είναι αρκετές και σωστές, η κυκλοφορία του 
αίματος τονώνεται, εξασφαλίζοντας την υγεία της 
επιδερμίδας, η οποία αποκτά παράλληλα ομοιόμορφο 
τόνο και λάμψη. Με την ενεργοποίηση της φυσι-
κής διαδικασίας παραγωγής κολλαγόνου, ο κυττα-
ρικός ιστός αποκτά ελαστικότητα, με αποτέλεσμα μια 

επιδερμίδα χωρίς γραμμές και ρυτίδες. Ό επαρκής 
ύπνος αποτυπώνεται και στα μάτια, καθώς η έλλειψή 
του συχνά οδηγεί στον σχηματισμό μαύρων κύκλων 
και πρηξίματος. 

Η έλλειψη ύπνου προκαλεί στρες στην επιδερμίδα 
και υπερπαραγωγή σμήγματος, λόγω της πλεονά-
ζουσας παραγωγής αδρεναλίνης, με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται συχνά μικροερεθισμοί και σπυράκια.

Μεγιστοποιήστε τα οφέλη του ύπνου
Ξεχάστε τα ξενύχτια, τουλάχιστον τα πολλά και αναί-
τια. Τις ώρες που τα κύτταρα διενεργούν τις βασι-
κές λειτουργίες αποτοξίνωσης και επανόρθωσης, 
πρέπει να κοιμάστε. Κοιμηθείτε νωρίς και για του-
λάχιστον 7 ώρες. 

Δεν είναι μόνο ένα παραμύθι. 
Ο βραδινός ύπνος αποτελεί ένα 

από τα πιο δυνατά εργαλεία 
της ομορφιάς, χωρίς κανένα 

κόστος και με τεράστια οφέλη. 
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Στη διάρκεια ενός 24ώρου, η επιδερμίδα αναπτύσ-
σει συγκεκριμένους μηχανισμούς, που ενεργοποι-
ούνται ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Έτσι, κατά 
την ημέρα, που η επιδερμίδα έχει να αντιμετωπίσει 
το περιβάλλον και διάφορους επιθετικούς παράγο-
ντες, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηλιακή 
ακτινοβολία, βρίσκεται σε εγρήγορση και κρατά αμυ-

ντική στάση. Το βράδυ όμως, όταν φτάνει η ώρα της 
ξεκούρασης και του ύπνου, ενεργοποιείται άλλος 
μηχανισμός. Είναι η στιγμή που τα κύτταρα μπο-
ρούν να ανανεωθούν και παράλληλα μία εξαιρετική 
ευκαιρία για την επιδερμίδα να «δουλέψει» έξυπνα, 
σε δύο διαφορετικούς άξονες. Αφενός, να επιδι-
ορθώσει όποιες ζημιές έχουν προκληθεί κατά τη 
διάρκεια της ημέρας στα κύτταρα και, αφετέρου, να 
προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
της επόμενης ημέρας. 

Ο κυτταρικός μεταβολισμός 
Η διαδικασία της αποτοξίνωσης των κυττάρων 
ξεκινά στις 10 το βράδυ και ολοκληρώνεται στις 5 
το πρωί. Σε αυτό το διάστημα, και ενώ κοιμόμαστε, 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρόσωπο 
• Ό καλός καθαρισμός πριν από τον ύπνο είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση, για να μπορέσουν 
στη συνέχεια τα κύτταρα της επιδερμίδας να 
κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Διαφορετικά, 
οι πόροι φράσσουν και υπάρχει κίνδυνος ανά-
πτυξης βακτηριδίων και μολύνσεων. 

• Επιλέξτε μεταξωτή μαξιλαροθήκη. Το φιλικό 
προς την επιδερμίδα μετάξι δεν της στερεί τη 
φυσική της υγρασία και δεν προκαλεί τριβές 
που την ταλαιπωρούν. Ίδανικά, θα έπρεπε και 
τα σεντόνια να είναι μεταξωτά, αλλά η μαξιλα-
ροθήκη είναι αυτή που έρχεται σε άμεση επαφή 
με το πρόσωπο όλο το βράδυ. 

• Το μαξιλάρι δεν πρέπει να είναι πολύ σκληρό 
και να πιέζει την επιδερμίδα, ειδικά αν κοιμάστε 
στο πλάι. Προτιμήστε υλικά που απορροφούν το 
βάρος του κεφαλιού και δεν πιέζουν. Δεν πρέ-
πει το κεφάλι να είναι πολύ ψηλά, ευνοώντας 
τη δημιουργία γραμμών στον λαιμό, ούτε όμως 
και πολύ χαμηλά, προκαλώντας συσσώρευση 
υγρών. 

• Αν κοιμηθείτε ανάσκελα, θα αποφύγετε πολλές 
από τις ρυτίδες που σχηματίζονται στο πρόσωπο 
και τον λαιμό. Και αυτό, γιατί, όταν ασκείται πίεση 

στο πρόσωπο για αρκετές ώρες συνεχόμενα, η 
παραγωγή κολλαγόνου εξασθενεί. Έτσι, με τα 
χρόνια, οι πτυχώσεις που δημιουργούνται κατά 
τη διάρκεια της νύχτας από την επαναλαμβα-
νόμενη στάση το πρωί δεν θα φεύγουν αμέ-
σως, αλλά θα μετατρέπονται σταδιακά σε μόνι-
μες ρυτίδες.

• Επιλέξτε δραστικές συνθέσεις νυκτός στα 
προϊόντα περιποίησης που θα εφαρμόζετε 
πριν από τον ύπνο. Κρέμες, οροί και μάσκες 
προσώπου αξιοποιούν την αυξημένη δρα-
στηριότητα των κυττάρων της επιδερμίδας 
τις βραδινές ώρες. Επιπλέον, οι πόροι είναι 
πιο ανοικτοί κατά τη διάρκεια του ύπνου και 
η επιδερμίδα πιο δεκτική στα ενεργά συστα-
τικά των πλούσιων συνθέσεων. Η ρετινόλη 
είναι ένα συστατικό που ενδείκνυται για το 
βράδυ, καθώς έχει ιδιότητες που ανταποκρί-
νονται στις βραδινές ανάγκες των κυττάρων. 
Προκαλεί ελαφριά απολέπιση, ενεργοποιεί τον 
φυσικό μηχανισμό παραγωγής κολλαγόνου και 
υαλουρονικού οξέος, και τονώνει τον κυττα-
ρικό μεταβολισμό. Εντάξτε τη στη νυχτερινή 
ρουτίνα ομορφιάς από νωρίς.

Η έλλειψη ύπνου 
προκαλεί στρες 
στην επιδερμίδα 
και υπερπαραγωγή 
σμήγματος, λόγω 
της πλεονάζουσας 
παραγωγής 
αδρεναλίνης.

Τα κατάλληλα συμπληρώ-
ματα διατροφής ευνοούν 
τον ύπνο και παράλληλα 
ρυθμίζουν το βιολογικό 
ρολόι σας, ώστε μακρο-
πρόθεσμα να διατηρήσετε 
μία υγιή, σταθερή σχέση 
με τον ύπνο.

Μελατονίνη: Όρμόνη 
που εκκρίνει ο εγκέφα-
λος και επηρεάζεται από 
το φως, καθώς όσο σκο-
τεινιάζει η παραγωγή της 
αυξάνεται, δίνοντας σήμα 
στον οργανισμό να κοι-
μηθεί.  

Βαλεριάνα: Από τα πιο 
γνωστά και κοινά φυτά, 
χαλαρώνει το νευρικό 
σύστημα, διώχνει εντά-
σεις και επιφέρει κατά-
σταση ηρεμίας που βοη-
θάει στον ύπνο. 

Πασιφλόρα: Ακόμη ένα 
φυτό με υπνωτικές ιδιό-
τητες. 

Λυκίσκος: Φυτό με τις 
χαλαρωτικές ιδιότητες, το 
οποίο σε μορφή συμπλη-
ρώματος σας απαλλάσσει 
από την πικρή του γεύση.

Ασβέστιο και μαγνή-
σιο: Δύο μεταλλικά στοι-
χεία που βοηθούν στην 
παραγωγή σεροτονίνης 
και μελατονίνης και των 
οποίων η έλλειψη προ-
καλεί διέγερση. Αντί-
θετα, όταν βρίσκονται σε 
επάρκεια, βοηθούν ώστε 
ο ύπνος να είναι καλής 
ποιότητας.

Αμινοξύ 5- HTP: Μετα-
τρέπεται σε σεροτονίνη, 
η οποία παίζει σημαντικό 
ρόλο στην χαλάρωση και 
τον ύπνο. 

Βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β: Βοηθούν στην 
καλή λειτουργία του νευ-
ρικού συστήματος.

Βιταμίνη D3: Η έλλειψή 
της προκαλεί αϋπνίες.

Οι σύμμαχοί 
σας για καλό 
ύπνο

τα άκρα. Χέρια και πόδια ζητούν την πιο εντατική 
ενυδάτωση με κρέμες πλούσιες σε βούτυρο καριτέ. 
Αν τα καλύψετε με κάλτσες και βαμβακερά γάντια 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, το πρωί δεν θα 
υπάρχει ίχνος αφυδάτωσης, Ειδικά τα χέρια, του-
λάχιστον αυτή την περίοδο, με τα έντονα και συχνά 
πλυσίματα και τη χρήση των αντισηπτικών υγρών, 
έχουν τεράστια ανάγκη ενυδάτωσης. 

Προσέξτε το είδος των τροφίμων και τον χρόνο 
που θα τα καταναλώσετε πριν από τον ύπνο, ώστε 
να διατηρήσετε μια καλή σιλουέτα. Τρεις ώρες πριν 
ξαπλώσετε θα πρέπει να μην έχετε φάει και σίγουρα 
να μην έχετε καταναλώσει ζάχαρη και λιπαρά, καθώς 
τη νύχτα τα κύτταρα αποθηκεύουν λίπος. Παράλληλα, 
αποφύγετε και τα αλμυρά, γιατί θα ξυπνήσετε πρη-
σμένοι. Αντιθέτως, ένα ελαφρύ μασάζ πριν ξαπλώ-
σετε, ώστε να ενεργοποιήσετε την κυκλοφορία του 
αίματος στον λιπώδη ιστό και την αποσυμφόρηση 
ενάντια στην κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος, θα 
είναι ιδιαίτερα ευεργετικό.

Tips για ήρεμο ύπνο
• Μείνετε μακριά από τις οθόνες αρκετή ώρα πριν 

ξαπλώσετε. Επιλέξτε να ακούσετε χαλαρή μουσική 
ή να κάνετε διαλογισμό για ύπνο.

• Τελειώστε την ημέρα σας με ένα ζεστό, χαλαρω-
τικό μπάνιο ή ντους με προϊόντα φροντίδας ειδικά 
για τη χαλάρωση των αισθήσεων.

• Πιείτε ένα χαλαρωτικό ρόφημα, όπως το χαμο-
μήλι, η βαλεριάνα ή η πασιφλόρα, που θα βοηθή-
σουν τον οργανισμό να εισέλθει στη διαδικασία 
του ύπνου.

• Αν αργείτε να αποκοιμηθείτε, πάρτε ένα συμπλή-
ρωμα διατροφής κατάλληλο για τη μείωση του 
χρόνου έλευσης του ύπνου. 

• Ένα σπρέι χώρου, ένα κερί με χαλαρωτικό άρωμα 
ή κάποιο σπρέι μαξιλαριού με αιθέριo έλαιο (λεβά-
ντα, μαντζουράνα, βετιβέρια, βαλεριάνα) θα 
κάνουν πιο χαλαρή τη νύχτα σας. 

• Η θερμοκρασία του υπνοδωματίου παίζει βασικό 
ρόλο για έναν ήρεμο ύπνο. Διατηρήστε τη σε καλά 
επίπεδα όλο το βράδυ και μην υπερβάλλετε με 
ζεστά σκεπάσματα. 

• Το φως πρέπει να είναι ανύπαρκτο, ή τουλάχιστον 
πολύ διακριτικό, ώστε ο οργανισμός να ξεκουρά-
ζεται, χωρίς να βρίσκεται σε σύγχυση.

Μαλλιά 
Πριν κοιμηθείτε, εφαρμόστε στις άκρες των μαλλιών 
ένα θρεπτικό έλαιο, το οποίο θα απορροφηθεί επαρ-
κώς, ώστε τα μαλλιά σας να αποκτήσουν ελαστικό-
τητα και λάμψη. Βασική προϋπόθεσή είναι βέβαια 
το πρωί να έχετε αρκετό χρόνο, για να λουστείτε 
και να αφαιρέσετε την περίσσια ποσότητα ελαίου. 

Αν δεν χρειάζεστε τόσο βαθιά θεραπεία, αλλά 
επιθυμείτε να ξεφορτωθείτε το ενοχλητικό φριζά-
ρισμα, λουστείτε πριν κοιμηθείτε και ψεκάστε με 
ένα κατάλληλο προϊόν που δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. 

Η περίφημη μεταξωτή μαξιλαροθήκη θα ωφελή-
σει και τα μαλλιά, καθώς δεν θα υπάρχουν τριβές. 
Αντιθέτως, η επαφή της τρίχας με το μετάξι θα κάνει 
τα μαλλιά σας πιο λαμπερά. 

Σώμα
Όσο κι αν σας αρέσει να κοιμάστε σε εμβρυακή 
στάση, το βάρος και το «κλείσιμο» του στέρνου δημι-
ουργεί, με το πέρασμα των χρόνων, γραμμές ή και 
ρυτίδες στο ντεκολτέ και ανάμεσα στο στήθος. Αξί-
ζει να προσπαθήσετε να κοιμάστε ανάσκελα, αφαι-
ρώντας χρόνια από την εμφάνισή σας. 

Δύο σημεία του σώματος που μπορούν να επω-
φεληθούν πολύ από τη νυχτερινή ξεκούραση είναι 
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Μύθοι 
και αλήθειες 
για την ακμή

Η ακμή αποτελεί συχνότατο πρόβλημα, ειδικά στην 
εφηβική ηλικία. Όι πληροφορίες που μπορεί να βρει 
κάποιος είναι πολλές, δεν είναι όμως πάντα έγκυρες. 
Ενημερωθείτε για βασικά ερωτήματα σχετικά με την 
ακμή, ώστε να διαχωρίσετε μύθους από αλήθειες.

Θα υποχωρήσει συντομότερα η ακμή, αν 
επιμένω στο πλύσιμο του προσώπου;
Η ακμή δεν υποχωρεί με την έντονη τριβή της επι-
δερμίδας∙ αντίθετα, η επίμονη τριβή (scrubbing) μπο-
ρεί να επιδεινώσει την κλινική εικόνα. Το πλύσιμο του 
προσώπου θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές 
καθημερινά, με ένα ήπιο καθαριστικό χωρίς σάπωνες. 
Το καθαριστικό εφαρμόζεται με τα ακροδάχτυλα στο 
πρόσωπο και ξεπλένεται με ζεστό νερό. Ακολουθεί 
προσεκτικό σκούπισμα του προσώπου χωρίς τριβή.
Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας μπορεί να 
προλάβει μια ενδεχόμενη βαριά μορφή 
ακμής;
Η έγκαιρη έναρξη της αγωγής μπορεί να εμποδίσει 
τη μετατροπή βλατίδων ή φλυκταινιδίων σε επώδυ-
νες κύστες. Με την έγκαιρη θεραπεία και αντιμετώ-
πιση είναι επίσης δυνατό να αποφευχθεί η δημιουρ-
γία ακνεϊκών ουλών.
Μπορεί η χρήση make-up να επιδεινώσει το 
πρόβλημα;
Η χρήση δερματολογικών make-ups δεν αντενδεί-
κνυται. Ένα προϊόν make-up θα πρέπει να μην απο-
φράσσει τα στόμια των πόρων, να είναι μη φαγεσω-
ρογόνο και να μην είναι λιπαρό.
Η ακμή θα υποχωρήσει όταν τελειώσει και η 
εφηβεία;
Η εφηβεία είναι η κατεξοχήν χρονική περίοδος 
που η ακμή βρίσκεται στο ζενίθ. Η ενηλικίωση δεν 

συνοδεύεται απαραίτητα και από το τέλος της ακμής. 
Αρκετοί πάσχοντες θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν 
ακμή στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, ακόμη και στην έκτη 
δεκαετία της ζωής τους. Υπάρχουν μάλιστα παρα-
δείγματα νέων που δεν είχαν ακμή στην εφηβεία και 
παρουσίασαν σοβαρή ακμή κατά την ενηλικίωσή τους.
Υπάρχει αγωγή που μπορεί να θεραπεύσει την 
ακμή μέσα σε λίγες ημέρες;
Όποιαδήποτε δοθείσα αγωγή για ακμή θα χρειαστεί 
τουλάχιστον 4-8 εβδομάδες για να έχει αποτελέσματα.
Τα μαύρα στίγματα (κλειστοί φαγέσωρες) 
δημιουργούνται όταν οι πόροι αποφράσσονται 
από εξωτερικούς ρύπους;
Όι εξωτερικοί ρύποι δεν είναι υπεύθυνοι για τη δημι-
ουργία φαγεσώρων. Τα μαύρα στίγματα είναι αποτέ-
λεσμα συνδυασμού περίσσειας λιπαρότητας, νεκρών 
κυττάρων και βακτηριδίων που αποικίζουν την περι-
οχή. Το μαύρο χρώμα είναι συνέπεια της οξείδωσης 
του περιεχομένου που αποφράσσει τους πόρους.
Το μαύρισμα συμβάλλει στον περιορισμό της;
Η έκθεση στον ήλιο και η παραμονή σε τεχνητά μέσα 
μαυρίσματος (solarium) δεν επηρεάζουν την πορεία 
της ακμής. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
η χρήση, όμως, τεχνητών μέσων μαυρίσματος αυξά-
νουν τον κίνδυνο εμφάνισης νεοπλασιών, όπως το 
κακόηθες μελάνωμα, και άλλων καρκίνων (βασικο-
κυτταρικά, ακανθοκυτταρικά επιθηλιώματα κ.ά.).
Γιατί η ακμή αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα;
Η ακμή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ψυχολογικά 
προβλήματα. Όι ενδεχόμενες ουλές ακμής καθώς και 
η μακροχρόνια παραμονή της μπορεί να επιφέρουν 
κατάθλιψη, άγχος και τάση απομόνωσης στους πάσχο-
ντες. Η έγκαιρη θεραπεία προλαμβάνει τις δυσάρε-
στες καταστάσεις που προαναφέρθηκαν.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΏΝΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΟ
Δερματολόγο / Αφροδισιολόγο

Η επίμονη τριβή 
(scrubbing) 
μπορεί να 
επιδεινώσει την 
κλινική εικόνα.
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• ο ομαλός λειχήνας,
• οι μυρμηγκιές κ.ά.

Επιπλέον, η ρετινόλη βοηθά στην εξομάλυνση 
λεπτών αλλά και βαθύτερων ρυτίδων του προσώ-
που, του λαιμού, του ντεκολτέ και των χεριών, ενώ 
υπόσχεται διατήρηση της σφριγηλότητας και της νεα-
νικότητας της επιδερμίδας.

Συμβουλές για την εφαρμογή της
Η χρήση της ρετινόλης προτείνεται σε άτομα άνω των 
20 ετών και φαίνεται να έχει θεαματικά αποτελέσματα. 
Όπως όμως πολύ σωστά τόνιζαν και οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι, «παν μέτρον άριστον». Καθώς η ρετινόλη 
είναι ένα αρκετά ευαίσθητο συστατικό, η χρήση της 
πρέπει να γίνεται προσεκτικά και πάντα σύμφωνα με 
τις οδηγίες του δερματολόγου.

Παρόλο που νεότερες έρευνες δείχνουν ότι η ρετι-
νόλη δεν προκαλεί αλλεργική αντίδραση, φωτοευαι-
σθησία ή φωτοτοξικότητα, η υπερβολική της χρήση 
ωστόσο είναι δυνατόν να προκαλέσει έντονη ξηρο-
δερμία και ερεθισμό της επιδερμίδας, ενώ υπάρ-
χει πιθανότητα οι πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες να 
μην μπορούν να την αντέξουν. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, και για καλύτερα αποτελέσματα, προτείνεται 
η χρήση κρεμών με βάση τη ρετινόλη να γίνεται το 
βράδυ, καθώς η έκθεση στον ήλιο μετά την εφαρμογή 
της φαίνεται ότι μειώνει τη δράση της.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα επισκεφθείτε 
τον δερματολόγο σας, ρωτήστε τον για τα πολλαπλά 
οφέλη του φυσικού αυτού συστατικού της ρετινόλης, 
και εκείνος θα σας τα εξηγήσει λεπτομερώς και θα 
σας προτείνει τα προϊόντα που την εμπεριέχουν και 
ταιριάζουν στις ανάγκες της επιδερμίδας σας.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τη ρετι-
νόλη και την έντονη θεραπευτική και αντιγηραντική 
της δράση, τα πλεονεκτήματά της, αλλά και για τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση της σε υπερβολι-
κές ποσότητες. Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 
σε όλες τις απορίες γύρω από τη ρετινόλη.

Η πολύτιμη ρετινόλη
H ρετινόλη είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, η 
οποία αποτελείται από πλήθος θρεπτικών συστατι-
κών με ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανισμό 
ιδιότητες. Εμπεριέχεται σε τροφές όπως το μοσχάρι, 
το συκώτι του κοτόπουλου, το τυρί, το πλήρες γάλα 
και διάφορα πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά, όπως 
η γλυκιά κολοκύθα, η γλυκοπατάτα και το καρότο.

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η ρετινόλη 
έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί τον μεταβολισμό 
των κυττάρων και να προάγει τη δημιουργία κολ-
λαγόνου. Παράλληλα, προστατεύει την επιδερμίδα, 
καθώς εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου 
που παράγονται από τον φυσικό μεταβολισμό. Επομέ-
νως, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό 
θεραπευτικό και αντιγηραντικό υλικό, και γι’ αυτόν τον 
λόγο οι περισσότερες κρέμες προσώπου την εμπερι-
έχουν πλέον ως απαραίτητο συστατικό τους.

Η χρήση κρεμών με βασικό συστατικό τη ρετινόλη 
βοηθά στην εξομάλυνση της όψης της επιδερμίδας 
και την αντιμετώπιση πολλών δερματικών προβλη-
μάτων, όπως:
• η ακμή, οι μεγάλοι πόροι και τα μαύρα στίγματα, 

καθώς συμβάλλει στο άνοιγμα των φραγμένων 
πόρων,

• οι δυσχρωμίες και οι μελαγχρωματικές βλάβες,

Η χρήση πρέπει 
να γίνεται 
σύμφωνα με 
τις οδηγίες του 
δερματολόγου.

Ξέρουμε ότι είναι σημαντική. Ξέρουμε όμως 
τι ακριβώς κάνει και πώς να την εφαρμόσουμε;

ΑΠΟ ΤΟΝ MOHAMMAD MHAIDAT
Δερματολόγο / Αφροδισιολόγο

Ρετινόλη και 
Επιδερμίδα

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
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Με τη συνεχή χρήση σαπουνιών και 
αντισηπτικών προϊόντων, η περιποίηση 
των χεριών έρχεται στο προσκήνιο 
της ομορφιάς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και 
νερό πολλές φορές την ημέρα, καθώς και η συνε-
χής χρήση αντισηπτικών υγρών, gel και διαλυμά-
των, έχουν αντίκτυπο στην εμφάνιση αλλά και την 
αίσθηση της επιδερμίδας τους. 

Η ανάγκη
Ξηρότητα και αφυδάτωση, αίσθηση τραβήγμα-
τος, σκασμένη επιδερμίδα και έντονες γραμμές, 
κοκκίνισμα και φαγούρα εμφανίζονται στα χέρια 
μας απολύτως δικαιολογημένα. Καθημερινά, όλο 
τον χρόνο, είναι εκτεθειμένα στην έντονη ηλιοφά-
νεια, το τσουχτερό κρύο, τις συνεχείς και απότο-
μες εναλλαγές θερμοκρασίας, καθώς και σε όλους 
τους επιθετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
όπως η ρύπανση. Η καθημερινή μας ρουτίνα ομορ-
φιάς περιλαμβάνει τουλάχιστον μία κρέμα προσώ-
που που ενυδατώνει, προστατεύει και αναπλάθει. 
Ακριβώς το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα χέρια, 
αυτό το τόσο παραμελημένο σημείο του σώματος, 
του οποίου οι ανάγκες είναι ακόμη μεγαλύτερες, 
λόγω της φυσιολογίας του: Στην πάνω επιφάνεια 
των χεριών, ο λιπώδης ιστός κάτω από την επι-
φανειακή στιβάδα του δέρματος είναι λεπτός –και 
λεπταίνει περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες–, 
ενώ στο εσωτερικό της παλάμης είναι παχύτερος 
και δεν υπάρχουν σμηγματογόνοι αδένες. Έτσι, η 
απαραίτητη υγρασία δεν μπορεί να απορροφηθεί 
και να διατηρηθεί, παρά μόνο με συνεχή και αδιά-
λειπτη εξωτερική προσπάθεια. 

Το συνεχές πλύσιμο αφαιρεί, δυστυχώς, την όποια 
υγρασία και λιπαρότητα, καθώς οι επιφανειοδραστικές 

Χέρια: 
Φροντίστε τα 
συνεχώς και 
επίμονα

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

Κάθε χρόνο αυτή την εποχή, η εντατική περιποί-
ηση των χεριών επιβάλλεται, λόγω του κρύου, το 
οποίο τα ξηραίνει. Η χρονιά που διανύουμε όμως 
είναι πολύ απαιτητική σε πολλά και διαφορετικά 
επίπεδα. Ζώντας πλέον με τα μέτρα προστασίας 
από τον κορονοϊό, τα χέρια έχουν ακόμη μεγαλύ-
τερη ανάγκη προσοχής και εντατικής φροντίδας. 

Το πολύ 
ζεστό νερό 
απομακρύνει 
τα λιπίδια από 
την επιφανειακή 
στιβάδα του 
δέρματος. 

ουσίες που περιέχουν τα σαπούνια, αυτές δηλαδή που 
δημιουργούν τον αφρό, προκαλούν αφυδάτωση στην 
επιδερμίδα και τα νύχια. Η συνοχή των κερατινοκυτ-
τάρων διασπάται, το προστατευτικό υδρολιπιδικό φιλμ 
στην επιφάνεια της επιδερμίδας διαταράσσεται, τα 
επιδερμικά κύτταρα δεν μπορούν να συγκρατήσουν 
την υγρασία, παράγονται λιγότερα λιπίδια και ο προ-
στατευτικός φραγμός σπάει, με αποτέλεσμα να αλλά-
ζουν η όψη και η αίσθηση των χεριών. Το φαινόμενο 
ξεκινά με την εμφάνιση ξηρότητας και εξελίσσεται 
γρήγορα με έντονη κοκκινίλα, φαγούρα, οίδημα και 
σκάσιμο σε διάφορα σημεία στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό των χεριών. Επιπλέον, η χρήση αντισηπτι-
κών προϊόντων, που έχουν ως βάση το οινόπνευμα, 
επιδρά στον προστατευτικό υδρολιπιδικό φραγμό της 
επιδερμίδας και επιδεινώνει την κατάσταση. 

Το πλύσιμο των χεριών
• Πλένουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι, και απο-

φεύγουμε τη συνεχή χρήση αντισηπτικών διαλυ-
μάτων, για να μη διαταραχθεί η ισορροπία του 
μικροβιώματος.

• Επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τα σαπούνια μας. Να 
μην είναι επιθετικά, να σέβονται το pH της επι-
δερμίδας και να περιέχουν ενυδατικά συστατικά, 
όπως αλόη, ελαιόλαδο, γλυκερίνη και jojoba. 

• Πλενόμαστε με χλιαρό νερό, καθώς το πολύ ζεστό 
απομακρύνει τα λιπίδια από την επιφανειακή στι-
βάδα του δέρματος. Δεν εναλλάσσουμε κρύο και 
ζεστό νερό.

• Με ένα μικρό βουρτσάκι νυχιών τρίβουμε απαλά 
το κάτω μέρος των νυχιών, για να απομακρύ-
νουμε ρύπους και μικρόβια. 

• Μετά από κάθε πλύσιμο σκουπίζουμε σχολαστικά 
τα χέρια, ταμπονάροντάς τα απαλά με πετσέτα 
ή χαρτί, χωρίς να τα τρίβουμε. Δεν πρέπει να 
αμελούμε τα πιο «κλειστά» σημεία ανάμεσα στα 
δάχτυλα, προκειμένου να τα προστατεύσουμε 
από βακτήρια και μύκητες. 

• Αμέσως μετά το πλύσιμο των χεριών, και όσο 
αυτά είναι ακόμη νωπά, είναι η κατάλληλη στιγμή 
για να απλώσουμε την κρέμα, που θα αποκα-
ταστήσει τα σωστά επίπεδα του υδρολιπιδικού 
φραγμού. 

Η κρέμα
Σε κάθε μας έξοδο δεν ξεχνάμε να παίρνουμε μαζί 
μας, εκτός από τα απαραίτητα (κλειδιά, κινητό τηλέ-
φωνο, πορτοφόλι, μάσκα, αντισηπτικό), και την κρέμα 

χεριών. Απλώνουμε μια ικανοποιητική ποσότητα κρέ-
μας μετά από κάθε πλύσιμο των χεριών, κάνοντας 
ουσιαστικά τις ίδιες κινήσεις που κάνουμε και με το 
πλύσιμο, ώστε να απλωθεί σε όλα τα σημεία, όπως 
ανάμεσα στα δάχτυλα και πάνω στις κλειδώσεις, που 
εμφανίζουν πιο συχνά ξηρότητα. 

Στην αγορά που θα βρούμε πολλές έξυπνες 
μικρές συσκευασίες, μεταφέρονται πιο εύκολα. 
Διαφορετικά, μπορούμε να βάλουμε σε ένα μικρό 
μπουκάλι (π.χ. ταξιδιωτικού σετ) ποσότητα κρέμας 
που να επαρκεί για τις ανάγκες της ημέρας. 

Επιλέγουμε κρέμες που στη σύνθεσή τους εμπε-
ριέχουν συστατικά που συγκρατούν το νερό και δια-
θέτουν μαλακτική δράση καθώς και ενυδατικές και 
καταπραϋντικές ιδιότητες, όπως η βαζελίνη, η λανο-
λίνη, η ουρία, η γλυκερίνη, η διμεθικόνη, το γαλα-

κτικό οξύ, η βιταμίνη Β, η αλόη, το βούτυρο καριτέ, 
το έλαιο argan και, φυσικά, το υαλουρονικό οξύ.

Η προστασία
• Φοράμε γάντια για κάθε δουλειά του σπιτιού, 

ώστε να μην ερχόμαστε σε επαφή με χημικά. 
• Τα γάντια είναι αναγκαία και για τις εξωτερικές 

δουλειές, όπως αυτές του κήπου, αλλά και για 
να προστατευτούμε από το κρύο. 

• Τα γάντια μίας χρήσης απαιτούν προσοχή στον 
τρόπο με τον οποίο τα εφαρμόζουμε και τα αφαι-
ρούμε, ώστε να μην προκαλούνται ερεθισμός και 
δερματίτιδες. 

• Μία φορά τον μήνα, πριν κοιμηθούμε, εφαρμό-
ζουμε μια πλούσια στρώση θρεπτικής και ανα-
πλαστικής κρέμας χεριών, και φοράμε απλά βαμ-
βακερά γάντια.

• Εφαρμόζοντας κρέμα χεριών με αντηλιακό δεί-
κτη προστασίας SPF, εξασφαλίζουμε τη μέγιστη 
προστασία και νεανική τους εμφάνιση, αφήνο-
ντας τις κηλίδες, τις δυσχρωμίες και τη φωτο-
γήρανση στα αζήτητα. 

• Κάνοντας μία φορά την εβδομάδα απολέπιση, τα 
νεκρά κύτταρα απομακρύνονται και η απορρό-
φηση των δραστικών συστατικών της κρέμας ή 
της μάσκας χεριών λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό. 

• Τα νύχια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των χεριών 
και απαιτούν την ανάλογη προσοχή, για να μην 
αφυδατωθούν, αλλά και για να μην καταστούν 
πύλες εισόδου μικροβίων και εστίες μολύνσεων, 
τόσο αυτά όσο και οι παρωνυχίδες. Η ενυδάτωσή 
τους με κρέμες ή λάδια είναι απαραίτητη.

Η βοήθεια εκ των 
έσω είναι πάντα πολύ 
αποτελεσματική και 
άμεση. Εμπλουτίζουμε 
τη διατροφή μας 
και επιλέγουμε 
συμπληρώματα 
διατροφής με 
βιταμίνες C, A, Ε 
και Η. 

Η διατροφή
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

AΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΏΗ

εναλλακτική είναι η αντηλιακή κρέμα με ελαφρύ 
χρώμα. 
4. Πλύσιμο. Αν ιδρώνετε κάτω από τη μάσκα, 
βγάλτε την και πλύντε το πρόσωπό σας με νερό 
micellar. Προσοχή, γιατί το συνεχές πλύσιμο του 
προσώπου στεγνώνει την επιδερμίδα και την παρα-
πλανά να παράγει περισσότερα έλαια, που οδη-
γούν σε αναζωπύρωση της ακμής. Μετά το πλύ-
σιμο, εφαρμόστε την ενυδατική σας κρέμα (και το 
βράδυ, το προϊόν νυκτός σας).

Η θεραπεία
Όι θεραπείες ακμής είναι έντονες και 

πάλι θα έχετε να αντιμετωπίσετε τη 
συνεχή χρήση της μάσκας, γι’ αυτό 
και το maskne απαιτεί τεράστια 
προσοχή. Όι δερματολόγοι συστή-
νουν την εφαρμογή στα σπυρά-
κια μιας απλής κρέμας με υπε-
ροξείδιο του βενζολίου, που θα 
βρείτε στα φαρμακεία, ξεκινώντας 
με προϊόντα συγκέντρωσης 2,5% 

ή 5%, ποτέ 10%. Aν χρησιμοποι-
είτε κρέμα νυκτός με ρετινόλη, τη μία 

νύχτα εφαρμόζετε τη ρετινόλη και την 
επόμενη νύχτα τη θεραπεία με το υπε-

ροξείδιο του βενζολίου.
Αν παράλληλα εμφανίσετε δυσχρωμίες, χρη-

σιμοποιήστε μια τοπική κρέμα με γλυκολικό οξύ, 
που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τα σπυράκια και τις 
δυσχρωμίες (δεν ενδείκνυται για μακρά χρήση χωρίς 
τη συμβουλή του δερματολόγου). Όι μπλε οθόνες 
των συσκευών επιδεινώνουν τις δυσχρωμίες και 
συνιστάται η χρήση αντηλιακού προϊόντος ακόμη 
και μέσα στο σπίτι.

Αν ο ερεθισμός στο πρόσωπό σας μοιάζει περισσό-
τερο με εξάνθημα που σας προκαλεί φαγούρα, μπο-
ρεί να μην πρόκειται για ακμή, αλλά για δερματίτιδα, 
η οποία προκαλείται από τη βαφή κάποιου υφάσμα-
τος ή τη φορμαλδεΰδη που συνήθως εκλύει το ύφα-
σμα της μάσκας μετά το πλύσιμο και πρέπει να δείτε 
δερματολόγο για σωστή διάγνωση και θεραπεία. 

Αν δοκιμάσατε όλα τα παραπάνω και η ακμή επι- 
μένει, ίσως τα σπυράκια δεν οφείλονται στη χρήση 
μάσκας, αλλά στην κακή διατροφή (σοκολάτα, επε-
ξεργασμένα λιπαρά, ζάχαρη), την έλλειψη ύπνου ή 
και το στρες. 

Maskne

Όι γιατροί, οι οποίοι φορούν για πολλές 
ώρες τρεις μάσκες μαζί (χειρουργική, 
KN95 και ασπίδα), παραπονιούνται 
εδώ και χρόνια για προβλήματα 
που προκαλούν η συσσώρευση 
του ιδρώτα και η λιπαρότητα στα 
σημεία που καλύπτονται από 
τη μάσκα. Επιπλέον, η μάσκα 
μεγιστοποιεί τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήματα της επιδερμίδας. Η 
πιο διαδεδομένη μορφή maskne 
είναι η acne mechanica, δηλαδή 
το είδος της ακμής που αναπτύσσει 
ένας αθλητής του χόκεϊ στα σημεία 
όπου τα προστατευτικά έρχονται σε 
επαφή με την επιδερμίδα. 

Η πρόληψη
1. Η σωστή μάσκα. Όι δερματολόγοι προτείνουν 
μάσκες από 100% βαμβάκι ως μια συμβιβαστική 
λύση για ανθρώπους με ακμή. Πλένετε καθημερινά 
τη μάσκα, προκειμένου να απομακρύνετε τα κατά-
λοιπα της λιπαρότητας και του ιδρώτα.
2. Λιγότερα προϊόντα περιποίησης. Ένας λόγος 
είναι ότι η μάσκα επιτείνει τη δράση τους. Ειδικά 
στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν 
ρετινόλη ή οξέα, το «κουκούλι» που δημιουργεί η 
μάσκα μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέ-
σματα. Εφαρμόστε τα δραστικά προϊόντα περιποί-
ησης μόνο τη νύχτα, όταν δεν φοράτε μάσκα. Για 
την ημέρα, αρκεί μια ελαφριά ενυδατική κρέμα, η 
οποία έχει διπλό ρόλο: να συγκρατεί την υγρασία 
της επιδερμίδας και παράλληλα να την προστατεύει 
από την τριβή με τη μάσκα. 
3. Λιγότερο make-up. Αν βαφτείτε για μια βιντεο- 
κλήση, ξεβαφτείτε πριν βγείτε από το σπίτι. Μια 

Στην περίπτωση 
των προϊόντων 
που περιέχουν 
ρετινόλη ή οξέα, 
το «κουκούλι» 
που δημιουργεί 
η μάσκα μπορεί 
να επιφέρει 
ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα.

Το φαινόμενο της εποχής είναι οι 
ερεθισμοί και η ακμή που προκαλεί 
η συνεχής χρήση μάσκας.

Οδοντόπαστα 

NATURAL HERBS
(κωδ. 903.29)

Περιέχει:  
• Sulfetal ZN®
• Whitehorn
• Iceladic Lichen 
• Εχινάκεια & Asatic Penwort
• Microgranules

Αθήνα: Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί, τηλ.: 801 700 77 01 (αστική χρέωση), 210 9641162 
fax: 210 9600954 • e-mail: info@health-plus.gr • web site: www.health-plus.gr

Θεσσαλονίκη: Mακρυγιάννη 42, Θέρμη, 57001, Θεσσαλονίκη • τηλ./fax: 2310 540575
Aντιπρόσωπος Κύπρου: IAMA Pharmaceuticals Ltd • τηλ.: 2520 9500

Οι οδοντόπαστες Pasta del Capitano δεν περιέχουν 

Parabens, Triclosan, Sodium Lauryl Sulfate (SLS), συντηρητικά formaldehyde.

Οδοντόπαστα Oλοκληρωμένης 
Προστασίας 

ΜΕ ΤΖΊΝΤΖΕΡ 
(κωδ. 903.28)

Περιέχει: • Sulfetal ZN®, 
• Πιστοποιημένο οργανικό τζίντζερ

οδοντόπαστα 
ΛΕΥΚΑΝΤΊΚΉ 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΌ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 
(κωδ. 903.31)

Περιέχει: 
• Sulfetal ZN®
• Ενεργό Άνθρακα

οδοντόπαστα 

ΜΕ ΚΌΥΡΚΌΥΜΑ & ΠΡΌΠΌΛΉ 
(κωδ. 903.19)

Περιέχει: • Sulfetal ZN® • Fluorine 
• Πιστοποιημένο οργανικό κουρκουμά • Πρόπολη

Φυτική

Mαύρη

Mοναδική 

σύνθεση στην 

ελληνική αγορά

ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

1991-2021
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Tonal μανικιούρ
Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί η τάση του «τονικού» μανικιούρ, 
δηλαδή το βάψιμο κάθε νυχιού σε διαφορετική απόχρωση 
του ίδιου χρώματος, δημιουργώντας το αποτέλεσμα ombré 
νυχιών. Φέτος οι σχεδιαστές πειραματίζονται με διαφορετικά 
χρώματα, που όμως είναι ταιριαστά μεταξύ τους – όπως τα 
ζεστά χρώματα που παίρνουν τα φύλλα των δέντρων. 
Το «τονικό» μανικιούρ συνοδεύεται μάλιστα από την τάση 
του «αρνητικού χώρου», δηλαδή ένα μέρος του νυχιού μένει 
φυσικό ώστε να δημιουργείται το εφέ τρίτης διάστασης.

Ανάποδες στέκες
Φέτος οι πασαρέλες 
γέμισαν από στέκες 
κάθε είδους, που 
συγκέντρωσαν τα 
βλέμματα – εντυπωσιακά 
μεγάλες ή μεταλλικές, 
ενώ κάποιοι σχεδιαστές 
τις αντικατέστησαν με 
χοντρές αλυσίδες. Aυτή 
τη σεζόν όμως είδαμε κάτι 
για πρώτη φορά: τη στέκα 
«ανάποδα», στο πίσω 
κάτω μέρος του κεφαλιού, 
φορεμένη πάνω από κότσο 
και στερεωμένη στα αυτιά. 
Είναι το «αναπάντεχο 
στέμμα», που στρέφει την 
προσοχή σε αυτό που δεν 
βλέπουμε στον καθρέφτη. 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΏΗ

Τα μάτια της Edie Sedgwick, η στέκα 
αλλιώς, «ψεύτικες» φράντζες, tonal 
manicure.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ

Beauty trends
Χειμώνας 2020–21

Andy Warhol
Οι make-up artists αναζητούν πάντα 
έμπνευση από το παρελθόν, και αυτή τη σεζόν 
ανέτρεξαν στο Factory του Andy Warhol. 
Η βασική μούσα του, η Edie Sedgwick, 
τραβούσε γραμμές με το eyeliner, ορίζοντας 
τον χώρο γύρω από τα βλέφαρά της, συχνά 
χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου σκιές ματιών. 
Εμείς μπορούμε να «γεμίσουμε» το βλέφαρο 
με μια απαλή πορτοκαλί σκιά, αλλά οι πιο 
τολμηρές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ακόμη και παστέλ χρώματα. Το αποτέλεσμα 
είναι κινηματογραφικό, νοσταλγικό, αλλά 
συγχρόνως τόσο μοντέρνο.

Τέλειες, γυαλι-
στερές φράντζες
Οι αυστηροί κότσοι, 
που είναι από πέρυσι 
στη μόδα, φέτος 
συνοδεύονται από 
τέλεια χτενισμένες, 
«ψεύτικες» φράντζες, 
καθώς πρόκειται για 
μαλλιά που ξεκινούν από 
το πλάι και κατεβαίνουν 
αρκετά στο μέτωπο, 
τέλεια χτενισμένα και 
στιλπνά χάρη σε κάποιο 
προϊόν λάμψης. Το look 
θυμίζει τη δεκαετία του 
’60, ενώ ταυτόχρονα 
είναι σχεδόν αγορίστικο. 
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Λαμπερά δώρα 
ομορφιάς κάτω από 
το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο για εμάς 
και τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΏΗ

1VICHY, Lifactiv Collagen 
Night 
Φροντίδα νυκτός, που δρα 

ενάντια στην υποβάθμιση της ποιό-
τητας του κολλαγόνου και διορθώνει 
τον ανομοιόμορφο χρωματικό τόνο 
της επιδερμίδας. Εμπλουτισμένη με 
ρεσβερατρόλη φυσικής προέλευ-
σης, βιταμίνη Cg, αντιγηραντικά βιο-
πεπτίδια και Ιαματικό Ηφαιστειακό 
νερό της Vichy, μειώνει τις ρυτί-
δες και ενισχύει τη σφριγηλότητα 
και την ελαστικότητα της επιδερμί-
δας. Οργανομετρική δοκιμή σε 40 
γυναίκες έδειξε +36,7% τονικότητα, 
+17% ελαστικότητα και +16% σφρι-
γηλότητα.

2 APIVITA, Bee My Honey 
Φρέσκο και Αναζωογο-
νητικό Eau de Toilette 

Η πρόταση της Apivita για την από-
λυτη εμπειρία ευεξίας και αναζωο-
γόνησης εμπνέεται από το ίδιο 
της το DNA, το μέλι. Το Bee My 
Honey, με 80% συστατικά φυσικής 

προέλευσης, είναι ένα φρέσκο και 
αναζωογονητικό άρωμα, εμπνευ-
σμένο από τις ηλιόλουστες ακτές 
της Ελλάδας, που αιχμαλωτίζει τις 
γλυκές νότες του φρέσκου μελιού 
και τη ζωντάνια της φύσης. Όλες οι 
αρωματικές νότες αναμειγνύονται 
αρμονικά, συνδυάζοντας μια floral 
αίσθηση, με ένα μοντέρνο και εθι-
στικό τελείωμα μελιού. 

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

αντιγηραντικής φροντίδας και λάμψης 
για το πρόσωπο, τον λαιμό, το ντε-
κολτέ και τα χέρια, για κάθε τύπο επι-
δερμίδας. Με Ascorbic Acid, καθαρή 
και σταθερή βιταμίνη C, έχει αντι-
γηραντική, αντιοξειδωτική και αντι-
φλεγμονώδη δράση, εξασφαλίζο-
ντας λάμψη, επανόρθωση, ανάπλαση, 
μείωση της έντασης των κηλίδων 
γήρανσης, επιτάχυνση της ενεργο-
ποίησης του κολλαγόνου και μεί-
ωση του βάθους των ρυτίδων. Είναι 

εμπλουτισμένος με υαλουρονικό οξύ, 
το οποίο ενυδατώνει την επιδερμίδα 
και χαρίζει ελαστικότητα και αντοχή, 
μειώνει τις ρυτίδες και εμποδίζει την 
εμφάνιση νέων. Επίσης, εμπεριέχει 
βιομιμητικά πεπτίδια: το XEP-018 
(conopeptide), που προκαλεί παρο-
δική χαλάρωση των μυών, με απο-
τέλεσμα την εξάλειψη των ρυτίδων 
έκφρασης και τη λείανση της επιδερ-
μίδας, και το Palmitoyl Tripeptide-38, 
που λειαίνει τις ρυτίδες στο μέτωπο 
και στο «πόδι της χήνας». Στο καπάκι 
αποθηκεύεται με ασφάλεια η βιταμίνη 
C, σε μορφή σκόνης, και προστατεύε-
ται από το φως και την υγρασία, ενώ 
το φιαλίδιο περιέχει τον ορό για την 
ενεργοποίησή της. Έτσι, η βιταμίνη 
C παραμένει αποτελεσματική και 
ενεργή, χωρίς να χάνει καμία από 
τις ευεργετικές της ιδιότητες, λόγω 
οξείδωσης. 

4 FREZYDERM, Diamond 
Wrinkle Fighter 
Καινοτόμος συνδυασμός 

ειδικής συσκευής μικροδιάχυσης, 
με ταυτόχρονη εκροή ορού ισχυ-
ρής αντιγηραντικής δράσης, για την 
ώριμη/ή και ταλαιπωρημένη επι-
δερμίδα, μας βοηθά να πραγματο-
ποιήσουμε μια αισθητική παρέμ-
βαση από την άνεση του σπιτιού 
μας. 225 εξαγωνικές μικροκεφα-
λές από ανοξείδωτο ατσάλι βοηθούν 
στη διάχυση και την απορρόφηση 
των ενεργών συστατικών του στις 
στιβάδες της επιδερμίδας και ταυ-
τόχρονα ενισχύουν την αντιρυτιδική 
δράση του, με ορατά αποτελέσματα 
εντός μίας ημέρας. Εμπλουτισμέ-
νος με κρυστάλλους φυσικού δια-
μαντιού μέγιστης αποτελεσματικότη-
τας, ο ορός Diamond Wrinkle Fighter 
ενεργοποιεί την κυτταρική ανανέ-
ωση για άμεσα αναζωογονημένη 
επιδερμίδα, που ακτινοβολεί λάμψη 
και φρεσκάδα, ενώ ένας προσεκτικά 
επιλεγμένoς συνδυασμός δραστικών 
συστατικών μειώνει τις ρυτίδες βιο-
λογικής προέλευσης και τις ρυτίδες 
από μυϊκές συσπάσεις, αυξάνει τη 
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σύσφιξη, τη δερματική πυκνότητα 
και την ελαστικότητα, και ενισχύει 
τους μηχανισμούς ενυδάτωσης.

5 JOWAÉ, Pureness
Φροντίδα αφιερωμένη στις 
μεικτές-λιπαρές επιδερμίδες, 

με αντιοξειδωτικές φωτοφαινόλες και 
Ιερό λωτό, που διορθώνει τις ατέλειες 
και επαναφέρει την ισορροπία της επι-
δερμίδας. Οι συνθέσεις είναι εμπλου-
τισμένες με συστατικά φυσικής προέ-
λευσης έως και κατά 99%, με σεβασμό 
στην επιδερμίδα και τον πλανήτη. 
Καθαριστική Στυπτική Λοσιόν: 
Απομακρύνει τους ρύπους, συστέλ-
λει τους πόρους και βελτιώνει την 
υφή της επιδερμίδας, χωρίς να την 
ξηραίνει. Η επιδερμίδα μένει απαλή, 
φρέσκια και λαμπερή, με άμεση 
αίσθηση φρεσκάδας.
Gel SOS για τα σπυράκια: Εξπρές 
φροντίδα, που εξαφανίζει τα σπυρά-
κια με λίγες μόνο εφαρμογές. Καθα-
ρίζει, εξυγιαίνει και καταπραΰνει την 
επιδερμίδα, αφήνοντάς την καθαρή 

και εξαιρετικά απαλή. Το μη λιπαρό 
gel, δοκιμασμένο και σε ευαίσθητες 
επιδερμίδες, δρα χωρίς να αφυδατώ-
νει ή να ερεθίζει, ενώ η άμεση απορ-
ρόφησή του διευκολύνει το μακιγιάζ.

6 LIERAC, Premium gold 
mask
Από τη σειρά Premium, 

που προσφέρει φροντίδα απόλυ-
της αντιγήρανσης, εμπνευσμένη 
από την αναγεννητική ιατρική, μια 
χρυσή μάσκα που δίνει λάμψη, ανα-
ζωογονεί, λειαίνει και ενυδατώνει 
την επιδερμίδα, μεταμορφώνοντάς 
τη σε 15 μόλις λεπτά. Η καινοτόμος 
τεχνολογία διπλού matrix συντε-
λεί στη βέλτιστη απορρόφηση των 
δραστικών συστατικών. Ένα απαλό 
στρώμα από βισκόζη με occlusive 
aluminium sheet κρατά την επιδερ-
μίδα σε επαφή με τα ενεργά συστα-
τικά, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτι-
στη απορρόφηση, ενώ στην καρδιά 
της φόρμουλας το πατενταρισμένο 
εκχύλισμα τουλίπας και το σύμπλοκο 

Hyalu-3, χαρακτηριστικό ενεργό 
συστατικό Lierac, φωτίζουν και επα-
ναπυκνώνουν την επιδερμίδα. Η επι-
δερμίδα δείχνει άμεσα μεταμορφω-
μένη, πιο πυκνή, ενυδατωμένη, λεία 
και λαμπερή.

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 

εκχύλισμα Σταφυλιού, με τις αντιοξει-
δωτικές του ιδιότητες, προφυλάσσει 
από τους περιβαλλοντικούς ρύπους. 

8 LRP, Hyalu B5 Serum
Δερματολογική επανορ-
θωτική φροντίδα, που 

«γεμίζει» την ευαίσθητη επιδερ-
μίδα. Για πρώτη φορά, δύο τύποι 
υαλουρονικού οξέος διαφορετι-
κού μοριακού βάρους, επιλεγμένοι 
ειδικά για την ευαίσθητη επιδερ-
μίδα, συνδυάζονται με τη βιτα-
μίνη B5, καθιστώντας δυνατή την 
εντατική αποκατάσταση και επα-
νόρθωση της επιδερμίδας. Μετά 
από μόλις 4 ώρες, η επιδερμίδα 
«γεμίζει» και επανορθώνεται, φαί-
νεται πιο ελαστική και πιο σφρι-
γηλή, ενώ οι ρυτίδες και οι λεπτές 
γραμμές μειώνονται. Με δροσερή 
και ανάλαφρη υφή, συνδυάζεται με 
την καθημερινή φροντίδα Hyalu B5 
cream και την κρέμα ματιών Ηyalu 
B5 eyes, και εφαρμόζεται πρωί και 
βράδυ σε πρόσωπο και λαιμό.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ
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WHAT’S NEW
Τα νέα προϊόντα 

της αγοράς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο φαρμακοποιός Γιώργος 
Νύχας του Δικτύου Pharma 
PLUS στην Καλλιθέα.

46

Τα φαρμακεία του Δικτύου 
Pharma PLUS φροντίζουν για 
το πιο όμορφο και ασφαλές… 
Χριστουγεννιάτικο ταξίδι! 

Προσδεθείτε… Ξεκινάμε!
Χειμώνας και Χριστούγεννα! Ένας μονα-
δικός συνδυασμός, που μικροί και μεγάλοι 
περιμένουν με λαχτάρα και ανυπομονησία 
κάθε χρόνο! 

Η πιο λαμπερή περίοδος όλης της χρονιάς 
είναι εδώ. Κάθε σπιτικό «φοράει» και πάλι τα 
γιορτινά του, οι δρόμοι και τα μαγαζιά στο-
λίζονται με λαμπιόνια και στολίδια που θυμί-
ζουν παραμύθι, και όλοι έχουμε τη λαχτάρα να 
ευχαριστήσουμε και να κάνουμε χαρούμενους 
τους ανθρώπους μας, προσφέροντάς τους τα 
πιο όμορφα και με αγάπη διαλεγμένα δώρα!!!

Άλλωστε, η χαρά αυτού που ανοίγει τα 
χέρια του, για να προσφέρει, πολλαπλασιά-
ζεται, καθώς βλέπει τη χαρά στα πρόσωπα 

των αγαπημένων του, που δεν συγκρίνεται 
με τίποτε!

Η Pharma PLUS έχει και φέτος φροντίσει 
για εσάς, ώστε να βρείτε στο Δίκτυο φαρμα-
κείων ξεχωριστές προτάσεις δώρων, τόσο 
για τα αγαπημένα σας πρόσωπα όσο και για 
εσάς! Η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη ενέργεια 
περιλαμβάνει ασυναγώνιστες προσφορές 
στα διασημότερα προϊόντα των μεγαλύτε-
ρων εταιρειών, σε κατηγορίες που αφορούν 
τη γυναίκα, τον άντρα αλλά και το παιδί! 

Απολαύστε εκπτώσεις έως και 50% σε 
περισσότερα από 300 προϊόντα, εξαργυ-
ρώνοντας τα κουπόνια που θα βρείτε στο 
χριστουγεννιάτικο φυλλάδιο της Pharma 
PLUS, χρησιμοποιώντας πάντα την κάρτα σας 

τ ∆ί

Κερδίστε
5% €πιστροφή

από ις αγορές σας στο κτυο 
Φαρµακείων Pharma PLUS

µε κάρτες Eurobank που 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.

∆εν ισχύει στην αγορά φαρµάκων & στις online αγορές.

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

υφιστάµενους και νέους χρήστες της
εφαρµογής €πιστροφή app

Ισχύει από 8/12 έως και 27/12 αποκλειστικά για 

www.pharmapluspharmacies.gr 

 pharmapluspharmacies.gr

 pharma_plus_pharmacies 

+plus card. Βγείτε κερδισμένοι έως και τις 
31/1/2021! 

Και φυσικά εξαργυρώνοντας 1.200 
πόντους, μπορείτε να αποκτήσετε εντελώς 
δωρεάν το «Original Lunchbag»! Επιλέξτε 
ένα ή περισσότερα στα πιο όμορφα χρώματα, 
και το γεύμα για το γραφείο, το σχολείο ή την 
εκδρομή θα έχει πια τη θέση του με ασφάλεια!

Φέτος, εμείς φροντίζουμε το «Χριστου-
γεννιάτικο Ταξίδι» να είναι μαγικό, αλλά και 
ασφαλές για όλους!

Κάντε σήμερα κιόλας τις αγορές σας από 
ένα φαρμακείο του Δικτύου Pharma PLUS 
και βγείτε πολλαπλά κερδισμένοι, με εκπτώ-
σεις, προσφορές, πόντους και δώρα σε κάθε 
σας αγορά!
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να κατευθύνεις τους ασθενείς. Σίγουρα, η φυσική 
εξοικείωσή μας με την τεχνολογία μάς δίνει μεγάλο 
πλεονέκτημα να δώσουμε άλλη διάσταση στο ελλη-
νικό φαρμακείο και τις υπηρεσίες του. Το μεγαλύτερο 
εμπόδιο/κίνδυνος είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 
κορεσμός στην αγορά, που παλαιότερα δεν υπήρχε, 
και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος.

Τι διαφοροποιεί το φαρμακείο σας από τα άλλα;
Στο φαρμακείο μας εστιάζουμε στις ανάγκες του κάθε 
ασθενούς, είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη 
σωστή χορήγηση και χρήση όλων των σκευασμά-
των και σιγουρευόμαστε ότι δεν υπάρχουν αλλη-
λεπιδράσεις μεταξύ τους, ώστε ο ασθενής να είναι 
απόλυτα ασφαλής. Ταυτόχρονα, με το ανεπτυγμένο 
εργαστήριό μας μπορούμε και προσφέρουμε λύσεις 
σε ενδεχόμενες ελλείψεις φαρμάκων, για φάρμακα 
που μπορούν να παρασκευαστούν σε ένα οργανω-
μένο εργαστήριο φαρμακείου, όπως το δικό μας, για 
την κάλυψη θεραπειών.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που προέ-
κυψε με την πανδημία;
Η έλλειψη των επίκαιρων προϊόντων, όπως τα γάντια 
και οι προστατευτικές μάσκες. Αντισηπτικά καταφέ-
ραμε, ευτυχώς, να παρασκευάσουμε στο εργαστή-
ριό μας σε μεγάλες ποσότητες, καλύπτοντας έτσι τις 
ανάγκες των πελατών μας. Ό πανικός του κόσμου 
σχετικά με την κατάσταση και η ταυτόχρονη ανυ-
πακοή τους σε βασικές αρχές προστασίας, όπως η 
χρήση μάσκας, ήταν από τα σημαντικότερα καθη-
μερινά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όλοι μας.

Υπάρχει κάποιο best seller τα Χριστούγεννα;
Τα καλλυντικά προϊόντα και γενικά τα προϊόντα ομορ-
φιάς έχουν πάντα την τιμητική τους τα Χριστούγεννα.

Τι πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο 
φαρμακείο;
Το σύγχρονο φαρμακείο θα πρέπει κατ’ αρχάς να 
προσφέρει τη διαχρονική επιστημονικότητα, που 
δυστυχώς τείνει να εκλείψει. Όι εργαζόμενοι και οι 
υπεύθυνοι φαρμακοποιοί πρέπει να είναι καταρτισμέ-
νοι, ώστε να δίνουν σωστές συμβουλές για τη χρήση 
των φαρμάκων και των υπόλοιπων σκευασμάτων που 
διαθέτει ένα φαρμακείο. Η σταδιακή μετατροπή του 
φαρμακείου –όπως διαφαίνεται– σε σημείο υπηρε-
σιών είναι κάτι που θα διευκολύνει πολύ το υγειο-
νομικό μας σύστημα αλλά και το κοινό.

Φαρμακείο 
Γιώργος Νύχας: 
Δαβάκη 22,
Καλλιθέα, 
τηλ.: 210 9513048

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΏΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ο Γιώργος Νύχας, από το Δίκτυο Pharma PLUS στην Καλλιθέα, 
μιλά για τον ρόλο του φαρμακοποιού σε καιρό πανδημίας.

Ο φαρμακοποιός 
είναι για πολλούς 
«ο άνθρωπός τους»

Πώς αποφασίσατε να γίνετε φαρμακοποιός;
Προερχόμενος από οικογένεια υγειονομικών, η πορεία 
ίσως ήταν λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη. Από μικρός, 
«σύχναζα» στο ιατρείο του παππού και το φαρμακείο 
του πατέρα μου. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξε ποτέ 
πίεση να επιλέξω κάποιο από τα δύο επαγγέλματα. 
Όταν χρειάστηκε να επιλέξω πορεία, η επιλογή της 
φαρμακευτικής επιστήμης βγήκε μόνη της από μέσα 
μου και δεν δίστασα να ακολουθήσω αυτό το μονοπάτι.

Ποια είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει η σημε-
ρινή γενιά φαρμακοποιών και ποια τα εμπόδια 
που δεν είχε η προηγούμενη;
Η γνώση του αντικειμένου καθώς και η γνώση του 
υγειονομικού συστήματος και της λειτουργίας του 
είναι απαραίτητες για να μπορείς να κατανοήσεις τι 
συμβαίνει σήμερα και πώς μπορείς να βοηθήσεις και 

Πόσο επιστημονικός και πόσο κοινωνικός είναι 
ο ρόλος του φαρμακοποιού;
Ό φαρμακοποιός καλείται να υπηρετήσει πρώτα τον 
κοινωνικό του ρόλο και να έχει τα λεγόμενα «People 
skills», ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ασθε-
νούς. Στη συνέχεια, με τις επιστημονικές του γνώ-
σεις, καλείται να ενημερώσει πλήρως τον ασθενή για 
τις υπάρχουσες φαρμακευτικές αγωγές και τις πιθα-
νές αλληλεπιδράσεις των διαφόρων φαρμάκων ή να 
του παράσχει γενικές πληροφορίες που αφορούν την 
υγεία. Ό φαρμακοποιός είναι για πολλούς «ο άνθρω-
πός τους», που τη σωστή στιγμή θα δώσει τις σωστές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με θέματα υγείας. 
Είμαστε άλλωστε βασικός κρίκος της υγειονομικής 
αλυσίδας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όποιες χώρες η 
δράση των φαρμακοποιών ενισχύθηκε παρατηρή-
θηκε πτώση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η +plus card 
είναι μια ευκαιρία 
για τον κόσμο να 
εξοικονομήσει 
χρήματα και να 
επωφεληθεί των 
προσφορών και 
των δώρων.

Ποια είναι τα όπλα που σας παρέχει το Δίκτυο 
Pharma PLUS;
Το BEST-PRICE και η δυνατότητα συμβουλών σε 
εμπορικά θέματα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 
του Δικτύου.

Η μηχανογράφηση σας έχει βοηθήσει να λύσετε 
καθημερινά θέματα, όπως να θυμάστε τη φαρ-
μακευτική αγωγή κάθε πελάτη σας;
Η μηχανογράφηση βοηθά έως ένα σημείο, εφόσον 
ο ασθενής είναι πελάτης. Αυτό που πρέπει να διεκ-
δικήσουν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και ο 
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι όλοι 
οι φαρμακοποιοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση, 
κάτω από κάποιες συνθήκες, στο αρχείο φαρμάκων 
των ασθενών, καθώς είναι πολύ συχνό φαινόμενο ο 
ασθενής να μη γνωρίζει τα φάρμακα που λαμβάνει.

Τι σας προσφέρει σε καιρό κρίσης η +plus card;
Είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο, με τη συγκέντρωση 
πόντων, να εξοικονομήσει χρήματα και να επωφε-
ληθεί των προσφορών και των δώρων.

Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που ξεκινά τώρα 
το επάγγελμα του φαρμακοποιού;
Κατ’ αρχάς, η άπλετη υπομονή είναι απαραίτητη στην 
καθημερινότητά μας. Να μη μείνει στις πανεπιστη-
μιακές του γνώσεις, αλλά να στοχεύει στη διά βίου 
μάθηση – άλλωστε, η φαρμακευτική επιστήμη και το 
αντικείμενο του φαρμακείου ποτέ δεν τελειώνουν. 
Να λειτουργεί με επαγγελματισμό και αγάπη, και θα 
ανταμειφθεί μακροπρόθεσμα.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 49

> HEATED RAZOR ΑΠΟ ΤΗΝ GILLETTELABS

Θερμαινόμενη ξυριστική 
μηχανή για άνδρες

Vitamin C 1000mg: Με βιταμίνη 
C, rosehips και ρουτίνη, για δυνατό 
ανοσοποιητικό σύστημα κάθε μέρα – 
σε γεύση πορτοκάλι.
Vitamin C 1000mg & Zinc: Με 
βιταμίνη C, rosehips και ψευδάργυρο, 
για ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη 
του ανοσοποιητικού συστήματος – 
σε γεύση πορτοκάλι.
Echinacea & Propolis: Με εχι-
νάκεια, πρόπολη, βιταμίνη C και 

ψευδάργυρο, για την ισχυρή άμυνα 
του οργανισμού και την προστασία 
από τις ιώσεις – σε γεύση λεμόνι.
Q10 & Vitamins: Με συνένζυμο 
Q10, βιταμίνες Β, C και Ε, για την 
παραγωγή ενέργειας και τη μείωση 
της κόπωσης – σε γεύση πορτοκάλι.
Multi A-Z: Πολυβιταμίνη με 24 
θρεπτικά συστατικά, για ενέργεια 
και τόνωση – με γεύση τροπικών 
φρούτων.

Η Quest παρουσιάζει τη νέα της σειρά, Once A Day, με αναβράζουσες βιτα-
μίνες άριστης ποιότητας, χωρίς ζάχαρη, γλουτένη και λακτόζη. Διατίθεται σε 
συσκευασίες με 20 αναβράζουσες ταμπλέτες.

LINKED WHAT’S NEW

Συμπλήρωμα διατροφής με μοναδικό συνδυασμό βοτάνων 
(γαϊδουράγκαθο, αγριοράδικο, αγκινάρα, κουρκουμά κ.ά.), που 
παραδοσιακά συμβάλλουν στην αποτοξίνωση και την απομά-
κρυνση των τοξινών από το συκώτι, και αμινοξέων, που βοη-
θούν με φυσικό τρόπο στη μείωση του λίπους και, γενικότερα, 
τη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας. Ευεργετικό σε περιπτώ-
σεις ύπαρξης λίπους στο συκώτι ή υψηλών ηπατικών ενζύμων, 
απαραίτητο σε όσους έχουν καταναλώσει αλκοόλ, τρώνε ανθυ-
γιεινά, λαμβάνουν πολλά φάρμακα και επιθυμούν να διατηρή-
σουν τον οργανισμό τους αποτοξινωμένο πριν, κατά τη διάρ-
κεια και μετά τις καταχρήσεις των εορταστικών ημερών – και 
όχι μόνο. Καθώς λοιπόν το συκώτι είναι από τα πιο ευαίσθητα 
όργανά μας και συχνά το επιβαρύνουμε με κατάχρηση αλκοόλ, 
φαρμάκων ή τροφής, μήπως ήρθε η ώρα να το φροντίσουμε; 

Συμπληρώματα διατροφής για τον άνδρα και τη γυναίκα.
Prostavital: Για την υγεία του προστάτη. Συνδυασμός 
βιταμινών, μετάλλων, αμινοξέων, λυκοπενίου και βοτά-
νων προσεκτικά επιλεγμένων, ώστε να δρουν συνεργι-
στικά και να συμβάλλουν στην προστασία του ανδρικού 
αδένα από καλοήθη υπερτροφία, αντιμετωπίζοντας τα 
συμπτώματά της (συχνοουρία, νυχτερινή διούρηση κ.ά.). 
Menovital: Για τη φυσική αντιμετώπιση των δυσάρεστων 
συμπτωμάτων που προκαλεί η εμμηνόπαυση. Συνδυα-
σμός βιταμινών, μετάλλων, αμινοξέων, φυτοοιστρογόνων 
και βοτάνων που παραδοσιακά βοηθούν και στηρίζουν 
τον γυναικείο οργανισμό, ώστε να αποφεύγεται και να 
μειώνεται η εμφάνιση της κολπικής ξηρότητας, καταστά-
σεων εφίδρωσης και ψυχολογικών μεταπτώσεων, που 
δημιουργούνται πριν, κατά και μετά την εμμηνόπαυση. 

> LIVERCARE AΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Η απαραίτητη φροντίδα 
για το συκώτι

> CHRONODERM ΑCTIVE 7 SERUM 
   ΑΠΟ ΤΗΝ CΑSTALIA

Ολοκληρωμένη εντατική 
αντιρυτιδική και επανορθωτική 
φροντίδα

O Chronoderm Active 7 Serum 
είναι ορός ελαφριάς υφής, για 
ολοκληρωμένη αντιγηραντική 
φροντίδα προσώπου και λαι-
μού, κατάλληλος για κάθε τύπο 
επιδερμίδας και εμπλουτισμέ-
νος με καινοτόμα ενεργά συστα-
τικά που προσφέρουν πολλαπλή 
δράση: μείωση ρυτίδων, ανόρ-
θωση, αναδόμηση, σύσφιξη, ελα-
στικότητα, ενυδάτωση και λάμψη. 
Περιέχει βιομιμητικά πεπτίδια 
και ενεργά συστατικά που βοη-
θούν στην εξάλειψη των ρυτί-
δων έκφρασης, λειαίνουν την 
επιδερμίδα και βελτιώνουν τη 
σφριγηλότητα, τον όγκο και 
την πυκνότητά της. Παράλληλα, 
είναι εμπλουτισμένος με ενεργό 
συστατικό καινοτόμου τεχνολο-
γίας σταδιακής αποδέσμευσης 
και με υαλουρονικό οξύ πολύ 
χαμηλού μοριακού βάρους, που 
συμβάλλουν στην ανόρθωση και 
τη σύσφιξη της επιδερμίδας, τη 
μείωση των ρυτίδων, τη βαθιά 
ενυδάτωση και τη διατήρηση της 
λάμψης της.

> ONCE A DAY QUEST VITAMINS 
   ΑΠΟ ΤΗΝ DOUNI HEALTH PRODUCTS

Αναβράζουσες βιταμίνες 
Once A Day

> OLIVIOTIC ΑΠΟ ΤΗΝ POWER HEALTH

Η δύναμη της ελιάς  
ενάντια στο κρυολόγημα

Η πρώτη ξυριστική μηχανή με θερμαινόμενη μπάρα προ-
σφέρει, με το πάτημα ενός κουμπιού, τη θερμότητα και την 
απαλή αίσθηση του ξυρίσματος με ζεστή πετσέτα. Σχεδια-
σμένη για να μεταμορφώνει το ξύρισμα από μια απλή, καθη-
μερινή συνήθεια σε μια απολαυστική εμπειρία ευχαρίστησης, 
διαθέτει μια επαναστατική θερμαινόμενη μπάρα, για να προ-
σφέρει συνεχή θερμότητα και άνεση σε κάθε κίνηση ξυρί-
σματος. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο επιπέδων θερ-
μότητας, ώστε να πετύχετε την καλύτερη άνεση, ανάλογα με 
τις προτιμήσεις σας. Παράλληλα, διαθέτει τις πιο προηγμένες 
λεπίδες της Gillette για απίστευτη άνεση.

Η ελιά αποτελεί ένα πολύτιμο δώρο της φύσης προς τον άνθρωπο, λόγω των ωφέλιμων 
συστατικών της που βρίσκονται στον καρπό και το φύλλωμά της. Με στόχο πάντα την 
καινοτομία, η Power Health πρωτοπορεί αξιοποιώντας την άκρως ευεργετική δράση 
του εκχυλίσματος των φύλλων της ελιάς. Το Oliviotic αποτελεί ένα μοναδικό συνεργι-
στικό συμπλήρωμα διατροφής, καθώς περιέχει το Οlivactive® (τιτλοδοτημένο εκχύλισμα 
φύλλων ελιάς με περιεκτικότητα 20% σε ελαιοευρωπαΐνη), το οποίο, σε συνδυασμό 
με τον ψευδάργυρο και τη βιταμίνη D3, αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο στις λοιμώξεις 
του αναπνευστικού, συμβάλλοντας παράλληλα στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος. Η αποτελεσματικότητά του έχει διαπιστωθεί από κλινική μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε στην Α΄ Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Σωτηρία» 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

> ESI PROPOLGOLA HONEY SPRAY   
   AΠΟ ΤΗΝ KARABINIS 

Καταπραΰνει τον λαιμό!

> PROSTAVITAL ΚΑΙ MENOVITAL ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

PROSTAVITAL για εκείνον,  
MENOVITAL για εκείνη

To Propolgola Honey Spray της ESI, 
με πρόπολη και μέλι Μανούκα (500 
MGO), είναι συμπλήρωμα διατροφής 
που καταπραΰνει τον λαιμό. Η δράση 
της πρόπολης βοηθά στη φυσική απο-
λύμανση της στοματικής κοιλότητας 
και του φάρυγγα, που αποτελούν την 
είσοδο στους παθογόνους μικροοργα-
νισμούς. Το Sisymbrium officinale συμ-
βάλλει στην ανακούφιση των συμπτω-
μάτων του βήχα. Το μέλι Manuka έχει 
μαλακτικές ιδιότητες, ενώ το φυτό έχει 
ήπια κατευναστική δράση. Δεν περιέχει 
αλκοόλ, γλουτένη, πρόσθετα συντηρη-
τικά και τεχνικές χρωστικές.
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Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του Δικτύου Pharma PLUS

με Διπλά προνόμια

ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ανάγκες, επιθυμίες... πραγματοποιούνται με την 

www.pharmapluspharmacies.gr

 pharmapluspharmacies.gr              pharma_plus_pharmacies

• ΑΤΤΙΚΗ: 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 ΝΕΟ  • ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΑΦΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12-14, ΤΗΛ.: 2108088905 • 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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