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Μετά από έναν ιδιαίτερο χειμώνα, που μέχρι και χιόνια είχαμε, είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε και 
πάλι την άνοιξη! Όσο διαφορετική και αν είναι φέτος, δεν παύει να είναι η εποχή του χρόνου εκείνη όπου 
η φύση αναγεννιέται με τον δικό της μαγικό τρόπο, η διάρκεια της μέρας και πάλι μεγαλώνει, ο καιρός 
γλυκαίνει και οι βόλτες στη φύση με αγαπημένα πρόσωπα έχουν και πάλι την τιμητική τους! Άλλωστε, 
όπως έχει πει και ο μεγάλος ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης, «Την άνοιξη, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις»!

Έτσι και εμείς οφείλουμε στους εαυτούς μας να «οπλιστούμε» με όλη μας τη θετική ενέργεια και, με 
ένα πλατύ χαμόγελο, έστω και στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε, να δούμε και να απολαύσουμε 
τις χαρές αυτής της περιόδου!

Στο νέο τεύχος του “Pharma PLUS Link”, του αγαπημένου σας Δικτύου Φαρμακείων Pharma PLUS, 
το βασικό άρθρο της ενότητας για την Υγεία, άκρως επίκαιρο, ασχολείται με την εαρινή κόπωση. Ήδη 
οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αρχίσει να τη νιώθουμε σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο εγκλει-
σμό, και έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε ιδέες και λύσεις για να την ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο 
ανώδυνα! Το άρθρο έχει επιμεληθεί η φαρμακοποιός Άννα Κουμπρόγλου, που εργάζεται στο φαρμακείο 
Pharma PLUS του Δημήτρη Σούμπαση στα πανέμορφα Γιαννιτσά.

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για το φαινόμενο της εποχής μας, την 
«τηλεργασία». Υπάρχουν τελικά κανόνες που καλό θα είναι να ακολουθούμε; Και αν ναι, ποιοι είναι 
αυτοί; Ένας σύντομος οδηγός επιβίωσης στις νέες απαιτήσεις της εποχής.

Ξεφυλλίζοντας το περιοδικό μας, θα ενημερωθείτε πόσο σημαντική είναι η επαφή των παιδιών μας 
με τα βιβλία... ακόμα και από την κούνια, ενώ θα βρείτε και την απάντηση στο ερώτημα αν τελικά η 
περιποίηση είναι... αμιγώς γυναικεία υπόθεση ή τελικά μας αφορά όλους.

Στην ενότητα της Ομορφιάς, που ακολουθεί, θα διαβάσετε τα πάντα γύρω από το νέο ανερχόμενο 
κίνημα του «Clean Beauty», το οποίο φαίνεται να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό. 
Παράλληλα, θα ανακαλύψετε τους τρόπους ώστε να μετατρέψετε εύκολα και αποτελεσματικά το σπίτι 
σας σε ένα... ινστιτούτο ομορφιάς για στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας, που τόσο έχετε ανάγκη!

Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε πώς μπορείτε, ακολουθώντας απλές τακτικές και συμβουλές, να απο-
κτήσετε τους κοιλιακούς των ονείρων σας. Επίσης, θα μάθετε πόσο ωφέλιμο μπορεί να αποδειχτεί 
το ασκορβικό οξύ ή αλλιώς... η διάσημη βιταμίνη C για την πρόληψη της γήρανσης της επιδερμίδας! 

Από το τεύχος μας, φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και το καθιερωμένο δισέλιδο σχετικά με τις 
τάσεις που επικρατούν τη φετινή άνοιξη στο μακιγιάζ και τα χτενίσματα της εποχής!

Με χαρά καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Pharma PLUS δύο νέα φαρμακεία, το ένα στις όμορφες Σέρρες 
και το δεύτερο στα υπέροχα Χανιά! Είναι ήδη έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν, προσφέροντάς σας όλες 
τις καινοτόμες υπηρεσίες που διακρίνουν εδώ και χρόνια τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS. 

Τέλος, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τόσο οι φαρμακοποιοί μας, όσο και όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό της Pharma PLUS συνεχίζουμε να τηρούμε αυστηρά τους κανόνες προστασίας για την ασφά-
λεια όλων μας και να καλύπτουμε τις ανάγκες σας, προσφέροντας τη μέγιστη επάρκεια και ποικιλία 
προϊόντων... Εμείς φροντίζουμε!

Όλοι εμείς στη Pharma PLUS ευχόμαστε σε εσάς και τις οικογένειές σας να παραμένετε ασφαλείς και 
σύντομα να επιστρέψουμε όλοι στην «κανονικότητα» που τόσο έχουμε νοσταλγήσει!

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

 υγεία
06
Τα Συν της Διατροφής
Συμπληρώματα ενάντια στην εαρινή 
κόπωση.

10 
Η ζωή μας ένα zoom
Οδηγός επιβίωσης από τηλε-εργασία.

12 
Αναγνώστες από κούνια
Πώς να αγαπήσουν τα παιδιά  
το διάβασμα.

16

 ομορφιά
16 
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Clean Beauty.

20 
Ηome spa
Πολυτελείς θεραπείες στο σπίτι.

22 
Η κοιλιά που ονειρεύεστε
Και πώς να την αποκτήσετε.

24 
Βιταμίνη C
Το αντιγηραντικό της φύσης.

26 
Beauty Report
Οι νέες τάσεις σε μαλλιά και μακιγιάζ  
για την Άνοιξη 2021.

28 
Shopping List
Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
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ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ 
ΤΊΣ ΜΌΝΑΔΊΚΕΣ ΠΡΌΣΦΌΡΕΣ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΊΩΝ Pharma PLUS
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ +plus card

Εαρινή κόπωση
Συμπληρώματα διατροφής 

για αναζωογόνηση,
σελ. 6

PharmaPLUS app
Συνδεθείτε με τη νέα εφαρμογή και 

appολαύστε μοναδικά προνόμια!
σελ. 5

www.pharmapluspharmacies.grpharmapluspharmacies.gr   |       pharma_plus_pharmacies

link
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ  &  Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Σ

59
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2021 • ΤΟ ΤΕΎΧΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Καλωσόρισες, 
άνοιξη!

30

 linked
30
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Άνοιξη στο φαρμακείο.

32 
Συνέντευξη
Ο φαρμακοποιός Δημήτρης 
Γεωργόπουλος του Δικτύου  
Pharma PLUS στη Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ψάχνεις εργασία 
σε φαρμακείο;

Είσαι φαρμακοποιός, βοηθός 
φαρμακοποιού, αισθητικός ή 
διατροφολόγος και θα σε ενδιέφερε 
η προοπτική εργασίας σου σε ένα από 
τα φαρμακεία του Πανελλαδικού δικτύου 
φαρμακείων Pharma PLUS;

Στείλε το βιογραφικό σου στο 
pharmaplus@lavipharm.com

Σύμπλοκο Caffeine-Ginger -
Ενίσχυση Αποτελεσματικότητας x20**

*Κλινική δοκιμή σε 50 εθελοντές για 7 ημέρες - εφαρμογή δύο φορές την ημέρα -
εργαστηριακές μετρήσεις **σε σχέση με τη δράση κατά του λίπους μόνο με καφεΐνη - test in vitro
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Τι συμβαίνει και το σώμα δεν 
ακολουθεί την ανεμελιά του νου;

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

Εαρινή κόπωση 
& συμπληρώματα 
διατροφής

ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδηγός επιβίωσης.

ΠΑΙΔΙ
Πώς να αγαπήσει 

το διάβασμα.
12

ΥΓΕΙΑ

10

ρίζες και παράλληλα συμβάλλει στην υγιή κυτταρική 
ανανέωση. Η κυστεΐνη εκτοπίζει από τον οργανισμό 
τη βιταμίνη C, που επίσης δρα κατά του οξειδωτικού 
στρες. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται ταυτόχρονη λήψη 
συμπληρώματος βιταμίνης C έως ένα γραμμάριο ημε-
ρησίως. Η πιο απορροφήσιμη μορφή της βιταμίνης C 
είναι η εστερική, που είναι πιο φιλική στον βλεννο-
γόνο του στομάχου. Όσον αφορά τη συχνότητα λήψης, 
τα σκευάσματα γλουταθειόνης λαμβάνονται περίπου 
δύο φορές ετησίως, για διάστημα που συνήθως δεν 
υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες. Αντενδείξεις αποτελούν 
η επιβαρυμένη ηπατική και νεφρική λειτουργία.

Για τις αλλεργίες 
Για πολλούς, η άνοιξη ταυτίζεται με εποχικές 

αλλεργίες. Τα αλλεργικά συμπτώματα 
περιλαμβάνουν: ρινίτιδα, φτέρ-

νισμα, δακρύρροια, δερματικά 
εξανθήματα, αλλά και δύσπνοια. 

Όυσίες που δεν είναι παθογό-
νοι παράγοντες, όπως η γύρη 

και η σκόνη, εισερχόμενες κυρίως 
μέσω του αναπνευστικού συστήμα-

τος, μπορούν να προκαλέσουν τοπικές ή 
και συστηματικές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού 
συστήματος, άλλοτε ήπιας και άλλοτε ισχυρότερης 
έντασης. Υπεύθυνη για όλες τις αντιδράσεις αλλερ-
γικού τύπου είναι η ισταμίνη, η οποία εκκρίνεται αμέ-
σως μόλις ο οργανισμός έρθει σε επαφή με κάποιο 

Η άνοιξη παραδοσιακά φέρνει μαζί της την ελπίδα, την 
αισιοδοξία και την προσδοκία για κάτι καλύτερο. Είναι 
η εποχή που όλα τριγύρω ανθίζουν, παίρνουν χρώμα, 
ζωή. Κι ενώ η διάθεσή μας «χτυπάει κόκκινο» και 
νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε τόσο πολλά, ταυ-
τόχρονα αισθανόμαστε έντονη κατατονία και κόπωση. 
Η συγκεκριμένη εποχή χαρακτηρίζεται ως μεταβατική 
και ανέκαθεν θεωρούνταν περίοδος συσσωρευμένης 
σωματικής και πνευματικής κόπωσης. 

Η απαραίτητη αποτοξίνωση
Τον χειμώνα, η σωματική άσκηση περιορίζεται, ενώ η 
διατροφή εμπλουτίζεται με λιπαρά και υδατάνθρακες, 
λόγω των αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων του 
οργανισμού, προκειμένου να αντεπεξέλθει στο 
κρύο. Εδώ προστίθενται και οι αλλαγές 
των συνηθειών μας, λόγω των έκτα-
κτων συνθηκών της καραντίνας, 
που προκαλούν επιπλέον άγχος 

και αβεβαιότητα, λειτουργώντας 
επιβαρυντικά για την ψυχική μας 
υγεία. Για τους παραπάνω λόγους, 
η εντατική αποτοξίνωση του οργανι-
σμού κρίνεται απαραίτητη και επιτυγχάνεται 
στον μέγιστο βαθμό με τα συμπληρώματα γλουταθει-
όνης. Η γλουταθειόνη είναι χημική οργανική ένωση, 
τριπεπτίδιο, αποτελούμενη από τα αμινοξέα γλουτα-
μινικό οξύ, γλυκίνη και κυστεΐνη. Προσφέρει ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση, εξουδετερώνει τις ελεύθερες 

Η ΑΠΟΨΗ  
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:
Γράφει 
η φαρμακοποιός  
Άννα 
Κουμπρόγλου 
από το φαρμακείο 
του Δημήτρη 
Σούμπαση, του 
δικτύου Pharma 
PLUS στα 
Γιαννιτσά.
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αλλεργιογόνο που λανθασμένα αναγνωρίζει ως εχθρό. 
Η συμπτωματική αντιμετώπιση των αλλεργικών αντι-
δράσεων επιτυγχάνεται με την αναστολή της έκκρι-
σης και της δράσης της ισταμίνης. Τα συνήθη φάρ-
μακα που χρησιμοποιούνται είναι τα αντιισταμινικά, 
αλλά και τα κορτικοστεροειδή, τα οποία χορηγούνται 
τοπικά, αλλά επίσης είναι καταπινόμενα και εισπνε-
όμενα. Μόνη της η φαρμακευτική αγωγή συχνά δεν 
επιφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα, και γι’ αυτό συνι-
στώνται επικουρικά σκευάσματα κερσετίνης. Η κερ-
σετίνη ανήκει στην οικογένεια των βιοφλαβονοειδών 
και συναντάται σε πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως 
το μήλο και το κρεμμύδι, ωστόσο μόνο σε μεγαλύτε-
ρες συγκεντρώσεις αναχαιτίζει την έξαρση της εποχι-
κής αλλεργίας. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και 
θεωρείται ισχυρό φυσικό αντιφλεγμονώδες. Συμπλη-
ρώματα κερσετίνης λαμβάνονται κυρίως τους εαρι-
νούς μήνες, τόσο για τη μείωση της πιθανότητας 
εμφάνισης αλλεργικού επεισοδίου όσο και για τον 
έλεγχο των συμπτωμάτων κατά την εμφάνιση αυτού.

Πνευματική διαύγεια
Όι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι απαραίτητες 
για την υγιή λειτουργία του νευρικού συστήματος και 
την πνευματική διαύγεια. Τα νευρικά κύτταρα με την 
πάροδο του χρόνου εκφυλίζονται, χάνουν δηλαδή 
την αποτελεσματική λειτουργικότητά τους, με συνέ-
πεια την έκπτωση της νευρικής λειτουργίας. Δεν 
είναι διόλου τυχαία η ραγδαία αύξηση της συχνό-
τητας εμφάνισης του Alzheimer και του Parkinson, 
αν αναλογιστούμε τον «τεμπέλικο» τρόπο ζωής των 
σύγχρονων κοινωνιών του δυτικού κόσμου. Έτοιμη, 
«μασημένη» πληροφορία, επίμονο καθημερινό άγχος, 
καθιστική ζωή και ανθυγιεινή διατροφή επιβαρύνουν 
τον οργανισμό μη αναστρέψιμα. Ίσχυρά νευροτρο-
φικές βιταμίνες είναι η θειαμίνη, η ριβοφλαβίνη, η 
πυριδοξίνη, αλλά και το φολικό οξύ, το οποίο συνι-
στάται στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πριν 
και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, διότι συμ-
βάλλει στον υγιή σχηματισμό του νευρικού συστή-
ματος του εμβρύου. Τέλος, σημαντική είναι η δράση 
της βιταμίνης Β12, γνωστής ως κοβαλαμίνης, απα-
ραίτητου παράγοντα για την αιμοποίηση στον μυελό 
των οστών.

Η πολύτιμη D3

Ό σημαντικός ρόλος της βιταμίνης D3 στις χιλιάδες 
καθημερινές μεταβολικές διεργασίες του οργανι-
σμού, αλλά και στη διατήρηση ενός υγιούς ανοσο-
ποιητικού συστήματος, είναι αδιαμφισβήτητος. Η 
πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας μας διαγι-
γνώσκεται με έλλειψή της, γι’ αυτό και συνιστάται η 
λήψη συμπληρωμάτων της με παράλληλη ολιγόλεπτη 
καθημερινή έκθεση στον ήλιο. Καλό είναι να λαμβά-
νεται μαζί με βιταμίνη Κ2, που ευνοεί την καλύτερη 
και ευκολότερη απορρόφηση της D3.

Κλείνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμπλη-
ρώματα διατροφής δεν είναι πανάκεια, ούτε υποκα-
θιστούν μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά ο συν-
δυασμός των δύο οδηγεί στο καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Επιβάλλεται η συνεχής συνεργασία με 
τους κατάλληλους επαγγελματίες υγείας (γιατρός, 
φαρμακοποιός), όταν συνυπάρχουν χρόνια ή οξεία 
υποκείμενα νοσήματα. Στόχος όλων μας είναι να φρο-
ντίζουμε καθημερινά το σώμα και την ψυχή μας, ώστε 
να παραμένουμε υγιείς όλες τις εποχές του χρόνου.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οι βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β 
είναι απαραίτητες 
για την υγιή 
λειτουργία 
του νευρικού 
συστήματος και 
την πνευματική 
διαύγεια.
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ΥΓΕΙΑ WELLNESS

(Τηλε)εργασία από σπίτι: 
Η ζωή μας ένα zoom

Είσαι πάντα 
στο «γραφείο» 
και πάντα στο 
σπίτι, έτοιμη 
για meeting και 
συγχρόνως έτοιμη 
για οικιακά.

Η νέα κατάσταση πραγμάτων μεταφέρει 
αίθουσες συσκέψεων σε ροτόντες 
τραπεζαρίας με το πάτημα του enter.

Στην προ SARS-COV-2 εποχή σηκωνόσουν το πρωί, 
ξυπνούσες με ένα γρήγορο ντους, έπλενες δόντια και, 
με την ψυχή στο στόμα –μαζί με μια γουλιά καφέ–, 
έτρεχες στο γραφείο. Στην καρδιά της επιδημίας, ως 
εργαζόμενος σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, 
προσπαθείς να σηκωθείς το πρωί, αφήνεις το ντους 
για αργότερα, πλένεις δόντια και με μία μεγάλη κούπα 
καφέ βαδίζεις νωχελικά προς το διπλανό δωμάτιο. 
Κάποτε ευχόσουν να πρωταγωνιστήσεις σε αυτό το 
επιστημονικής φαντασίας έργο. Σήμερα νιώθεις αμή-
χανος μπροστά στο νέο εργασιακό καθεστώς που 
περιγράφεται με μία λέξη: «τηλεργασία».

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ

πρακτικές λύσεις: ακόμη κι ένα παραβάν μπορεί 
να θέσει τα όρια μεταξύ οικιακής και επαγγελμα-
τικής δράσης. 
Ποτέ με την πιτζάμα σας: Τα ράσα κάνουν τον 
παπά. Πριν καθίσετε στο γραφείο, περάστε από 
την ντουλάπα σας και φορέστε κάτι άνετο, αλλά όχι 
τη φόρμα σας (ή ακόμη χειρότερα τη ρόμπα σας). 
Φορέστε κάτι που θα φορούσατε μια πιο χαλαρή 
μέρα στη δουλειά. Αρωματιστείτε, μακιγιαριστείτε 
και πάρτε θέση.
Τηρήστε το ωράριο: Αν είστε ελεύθερος επαγγελ-
ματίας, ορίστε τις ώρες εργασίας σας, για να μην 
εργάζεστε νυχθημερόν. Αν έχετε υπαλληλική σχέση, 
διαπραγματευτείτε την τήρηση του προ κορονοϊού 
ωραρίου. 
Κλείστε τα social: Πώς διαχειριζόσασταν τον 
χρόνο όταν εργαζόσασταν εκτός σπιτιού, στο γρα-
φείο σας; Περνούσατε ώρες στο insta ή στο fb; 
Πιθανότατα όχι, γιατί θα βιαζόσασταν να ολοκλη-
ρώσετε τη δουλειά σας, για να επιστρέψετε σπίτι. 
Όταν όμως εργάζεστε στο σαλόνι σας, το πιθανότερο 
είναι να πέφτετε συχνά στην παγίδα του ανούσιου 
ξελογιάσματος. Επιστρατεύσετε την αυτοπειθαρχία 
σας και ολοκληρώστε τη δουλειά σας στον προβλε-
πόμενο χρόνο που έχετε θέσει, χωρίς να αποσπάται 
η προσοχή σας.

Θέστε και στους άλλους όρια: Ό σύντροφός σας 
θέλει να συζητήσει κάτι μαζί σας, το παιδί σας έχει 
μια απορία, ο σκύλος θέλει να πάει βόλτα… Θα έβρι-
σκαν απόκριση όλα αυτά τα αιτήματα, εάν ήσασταν 
μερικά χιλιόμετρα μακριά;
Κάντε ένα διάλειμμα: Μια βόλτα για ξεμούδια-
σμα, ένα τηλεφώνημα σε έναν φίλο, λίγες ασκήσεις 
stretching στην καρέκλα και ένα διάλειμμα για το 
κολατσιό είναι οι πολύτιμες συνήθειες που είχατε 
όταν πηγαίνατε στο γραφείο. Διατηρήστε τες ή και 
ενισχύστε τες με ένα εικοσάλεπτο περπάτημα εκτός 
σπιτιού, αντί για ένα σερφάρισμα στο διαδίκτυο. 
Ιερό μου Σαββατοκύριακο: Όταν εργαζόμαστε από 
το σπίτι, νιώθουμε υποχρεωμένοι να αποδείξουμε 
ότι αποδίδουμε εξίσου ή ακόμη και περισσότερο 
από την εποχή που πηγαίναμε στο γραφείο. Αυτός 
είναι ο κίνδυνος να καταργήσουμε τις αργίες και να 
βρεθούμε το πρωινό της Κυριακής μπροστά στον 
υπολογιστή με έναν πικρό καφέ παρέα. Αν παρ’ όλα 
αυτά αναγκαστείτε να εργαστείτε το Σάββατο ή την 
Κυριακή, προσπαθήστε να κρατήσετε ελεύθερη μία 
άλλη ημέρα την εβδομάδα.

Κατ’ οίκον εργασία ή κατ’ οίκον 
περιορισμός; 
Η υποχρεωτική από το κράτος τηλεργασία, η οποία 
αφορά το 40% των εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα, θα ήταν ιδανική συνθήκη, αν δεν θύμιζε 
οργουελικό σενάριο. Ακόμη και εργαζόμενες μητέ-
ρες με μικρά παιδιά, στις οποίες το καθεστώς είναι 
οικείο, περιγράφουν την εργασία από το σπίτι με 
μελανά γράμματα: Είσαι πάντα στο «γραφείο» και 
πάντα στο σπίτι, έτοιμη για meeting ή για οικιακά, 
ενώ υποφέρεις από εργασιακό στρες, καθώς το 
ωράριο καταπατείται ή καταργείται ή είναι «ευέλι-
κτο», δηλαδή ανύπαρκτο, κι εσύ διαθέσιμη. 

Σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων κάθε 
φύλου και ηλικίας καταλήγει να εργάζεται πέρα 
από το καθορισμένο ωράριο, εξυπηρετώντας τον 
συνεργάτη ή τον πελάτη οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας. Για όλους εκείνους κι εκείνες που μυήθη-
καν στην τηλεργασία στην καρδιά της υγειονομι-
κής κρίσης, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και 
πρωτόγνωρα: η αρχική χαρά τού «είμαι σπίτι» και 
«νιώθω άνετα» δίνει τη θέση της στη μελαγχολία. 
Είστε σπίτι και είστε μόνος με εικονικούς συνερ-
γάτες που φορούν homewear, όπως εσείς –έστω 
από τη μέση και κάτω– για να μην προδίδονται στις 
ψηφιακές συσκέψεις. 

Προσοχή, παγίδα!
Η πρακτική αυτή, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
των κοινωνικών επιστημόνων, ήρθε για να μείνει, 
απομονώνει τους ανθρώπους και μπορεί να προ-
καλέσει ακόμη και καταθλιπτικά συμπτώματα. Για να 
αντεπεξέλθει κάποιος στο νέο εργασιακό καθεστώς, 
κρίσιμο είναι να θέσει τα διακριτά όρια μεταξύ εργα-
σίας και προσωπικής ζωής με μία σειρά κανόνων. 
Με λίγα λόγια, για να επιβιώσετε στους χαλεπούς 
καιρούς της τηλεργασίας, οφείλετε να ακολουθήσετε 
τους κανόνες σας. 

Ορίστε χωροταξικά το γραφείο σας: Δεν εργα-
ζόμαστε εκεί όπου βλέπουμε τηλεόραση, ούτε εκεί 
όπου γευματίζουμε. Δεν κάνουμε zoom από το κρε-
βάτι μας και φροντίζουμε να έχουμε την ησυχία μας 
όταν «μπαίνουμε» σε meeting room. 

Διαχωρίστε τον χώρο εργασίας σας από το υπό-
λοιπο σπίτι. Αν δεν υπάρχει ο περισσός χώρος ή 
το budget, για να ανασχεδιαστεί το σπίτι σας και 
να βγει με αρχιτεκτονικά κόλπα στα υπάρχοντα 
τετραγωνικά ένα «έξυπνο» γραφείο, επιστρατεύστε 
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγράφουμε με λέξεις τον φόβο ή τη χαρά, την 
ελπίδα ή τον πόνο. Και πάντα, μα πάντα δίνουμε τον 
καλύτερο εαυτό μας μαζί με το ιδανικό δώρο προς 
το παιδί: το διάβασμα ενός βιβλίου.

Τροφή για το πνεύμα
Όταν διαβάζουμε βιβλία στα παιδιά μας από τη βρε-
φική κιόλας ηλικία:
• Διεγείρουμε τις αισθήσεις τους. Ξεφυλλίζοντας 

και διαβάζοντας ένα βιβλίο στο μωρό μας, εκείνο 
ακούει τη φωνή μας, παρατηρεί τις εικόνες και 
αγγίζει τις σελίδες του. 

• Τα ηρεμούμε. Τα παιδιά, ειδικά τα βρέφη, αναζη-
τούν την ασφάλεια που δίνει η ήρεμη φωνή του 
γονιού τους. Αλλά και οι γονείς αναζητούμε την 
ηρεμία που χαρίζει η ίδια η διαδικασία της ανά-
γνωσης. 

• Τα παρακινούμε να βγάλουν φωνούλες και αργό-
τερα να πουν τις πρώτες τους λεξούλες. Στα μεγα-
λύτερα παιδιά, το διάβασμα βιβλίων εμπλουτίζει 
το καθημερινό –και όχι μόνο– λεξιλόγιό τους.

• Θέτουμε τα θεμέλια για τη γενικότερη ανάπτυξη 
του λόγου και της έκφρασής τους στα μετέπειτα 
σχολικά χρόνια. 

• Επιλέγοντας παραμύθια και παιδικά μυθιστορή-
ματα με ήρωες που βιώνουν διάφορες ψυχικές 

Αναγνώστες 
από κούνια
Διαβάζοντας στα παιδιά μας, ενδυναμώνουμε 
τον δεσμό μας με αυτά και τα μυούμε στην 
απολαυστική συνήθεια της ανάγνωσης.

Ένα βιβλίο για «καληνύχτα» είναι μια πράξη βαθιάς 
αγάπης και φροντίδας απέναντι στο παιδί μας, ακόμη 
και εάν αυτό είναι μόλις λίγων μηνών. Ξαπλώνουμε 
κοντά του ή καθόμαστε στο πλευρό του και, χωρίς 
να μας κυνηγούν ο χρόνος και οι υποχρεώσεις, χρω-
ματίζουμε τη φωνή μας και ζωντανεύουμε ιστορίες. 
Μορφάζουμε ή κάνουμε ήχους από γουρουνάκια 
και κοτούλες ή ντυνόμαστε έναν ρόλο ήρωα, προ-
κειμένου να διαβάσουμε ένα παιδικό μυθιστόρημα. 

που θα επιλέξετε πρέπει πραγματικά να κεντρίσουν 
το ενδιαφέρουν του μικρού παιδιού. Τα διαδραστικά 
βιβλία, που μοιάζουν περισσότερο με παιχνίδια, είναι 
η κατάλληλη επιλογή.

Βαδίζοντας στον τρίτο χρόνο
Μετά τα δύο χρόνια και βαδίζοντας προς τον τρίτο 
χρόνο, τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία κατανόησης 
του περιβάλλοντός τους. Το «γιατί», ακόμη και όταν 
δεν εκφράζεται λεκτικά, υπάρχει πάντα στο παιδικό 
μυαλό. Όι γονείς, για να ικανοποιήσουν την περιέρ-
γεια των παιδιών τους, μπορούν να τα μυήσουν σε μια 
ειδική για τη συγκεκριμένη ηλικία κατηγορία βιβλίων, 
όπως αυτά που περιγράφουν ολοκληρωμένα τα ζώα 
και τα φυτά ή περιέχουν πληροφορίες για αυτοκίνητα, 
τρένα, αεροπλάνα, αλλά και για επαγγέλματα ή για 
τις εποχές του χρόνου. Σε αυτό περίπου το ηλικιακό 
σημείο, ξεκινά δειλά η σώρευση γνώσης, που γίνεται 
πιο επισταμένα στα επόμενα χρόνια με τη διδακτική 
σημασία. Τα θεμέλια όμως έχουν μπει ήδη όταν η 
μαμά και ο μπαμπάς ξεφυλλίζουν τα βιβλία μπρο-
στά στα γεμάτα περιέργεια μάτια των παιδιών τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται 
στις 2 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του μεγάλου Δανού 
παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

καταστάσεις, καλλιεργούμε στα μεγαλύτερα παι-
διά την ενσυναίσθηση. 

• Διώχνουμε τους φόβους τους. Το σκοτάδι, η 
αρρώστια, η απώλεια, ο καβγάς αρχίζουν να τα 
φοβίζουν λιγότερο – για όλους τους φόβους υπάρ-
χουν ιστορίες κατάλληλα γραμμένες. Στην εποχή 
μας, μάλιστα, πολλοί συγγραφείς προέρχονται από 
τους επιστημονικούς χώρους της ψυχικής υγείας 
και της παιδαγωγικής. 

• Καλλιεργούμε τη συγκέντρωσή τους, ώστε από 
πολύ μικρή ηλικία να μαθαίνουν να ακούν και να 
προσέχουν. Τη μαμά και τον μπαμπά τους στα πολύ 
μικρά τους χρόνια, τον δάσκαλο ή τον καθηγητή 
αργότερα. 

Το κατάλληλο βιβλίο στην 
κατάλληλη ηλικία
Έως 6 μηνών: Τα βιβλία φτιάχνονται και από ύφα-
σμα. Αυτό το μαθαίνει ο γονιός αναζητώντας στα 
ράφια του βιβλιοπωλείου το πρώτο βιβλίο για το 
μωρό του. Τα πάνινα βιβλία είναι κατάλληλα γι’ αυτή 

την περίοδο της βρεφικής ηλικίας, όπου η «ανά-
γνωση» γίνεται με τα χέρια αλλά και με το στόμα, 
που είναι το απόλυτο μέσο για την εξερεύνηση του 
περιβάλλοντος. 
7-12 μηνών: Πλησιάζοντας στα πρώτα τους γενέ-
θλια, τα παιδιά εντυπωσιάζονται από τα χρώματα 
και τα σχήματα. Τα ειδικά για την ηλικία τους βιβλία 
είναι φτιαγμένα από σκληρό υλικό και το περιεχό-
μενό τους αποτελείται από μεμονωμένες εικόνες της 
καθημερινής ζωής. Ό ρόλος του γονέα-αναγνώστη 
σε αυτή την ηλικία είναι να δείχνει τις εικόνες και να 
τις συνοδεύει με λέξεις ή ήχους. Για παράδειγμα: η 
αδρή εικόνα μιας γάτας συμπληρώνεται από τη λέξη 
«γάτα» και –γιατί όχι;– από το «νιάου» της μαμάς 
και του μπαμπά. 
13-18 μηνών: Όι μικροί εξερευνητές στέκονται 
στα δυο τους πόδια και κάνουν δειλά ή θαρραλέα 
βήματα προς την ανακάλυψη του κόσμου. Γι’ αυτό 
και οι ειδικοί προτείνουν γι’ αυτή την περίοδο ανά-
πτυξης βιβλία με απλές ιστοριούλες, που έχουν αρχή, 
μέση και τέλος, αλλά και επαναλαμβανόμενες λέξεις 
και φράσεις, που θα βοηθήσουν το παιδί στην ανά-
πτυξη του λόγου. 
19 μηνών έως 2 ετών: Στην ηλικιακή αυτή φάση, 
το άλλοτε προσηλωμένο μωρό σας περισσότερο 
κινείται παρά συγκεντρώνεται. Γι’ αυτό τα βιβλία 

Πλησιάζοντας 
στα πρώτα τους 
γενέθλια, τα παιδιά 
εντυπωσιάζονται 
από τα χρώματα 
και τα σχήματα.  
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Η Sky Premium Life, 
συνδυάζοντας τις 
προσεκτικά επιλεγμένες 
Α’ ύλες, την παραγωγή 
με βάση τα αυστηρά 
φαρμακευτικά πρότυπα 
και πρωτόκολλα GMP 
(Good Manufacturing 
Practices), καθώς 
και την επιστημονικά 
βασισμένη επιλογή των 
κατάλληλων θρεπτικών 
συστατικών, στον 
κατάλληλο συνδυασμό 
και στην ενδεδειγμένη 
περιεκτικότητα, 
δημιούργησε 
συμπληρώματα 
διατροφής υψηλής 
ποιότητας που 
υποστηρίζουν τις 
ανάγκες του σύγχρονου 
τρόπου ζωής.

ΤΡΟΠΟΣ 
ΖΩΗΣ

ΥΓΕΙΑ ADVERTORIAL

οργανισμό μειώνεται, γεγονός που καθιστά ανα-
γκαία τη λήψη του συμπληρωματικά. Το Collagen της 
Sky Premium Life, ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα 
διατροφής, με εύπεπτα βιοδιαθέσιμα πεπτίδια κολ-
λαγόνου, εμπλουτισμένο και με υαλουρονικό οξύ, 
βιταμίνες συμπλέγματος B, βιταμίνη C, ψευδάργυρο, 
και χαλκό, με υπέροχη γεύση φράουλας, χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης, μας δίνει τη λύση για γερά μαλλιά, 
δυνατά νύχια και λαμπερό δέρμα.

Για ακόμα πιο στοχευμένη δράση, επιλέγουμε 
το Hyaluronic Acid, ένα συμπλήρωμα με διαυγές 
πόσιμο διάλυμα υαλουρονικού οξέος, που υποστη-
ρίζει τη φυσιολογική κατάσταση του δέρματος και 
των αρθρώσεων και μπορεί είτε να ληφθεί από 
το στόμα, είτε να εφαρμοστεί απευθείας επάνω 
στην επιδερμίδα, ως ενισχυτικό της καλλυντικής 
μας κρέμας. Για μια έξτρα ενυδάτωση και αίσθηση 
διαρκείας! 

Για ενδυνάμωση της τρίχας και λαμπερό χρώμα 
στα μαλλιά, αλλά και προστασία των κυττάρων από 
το οξειδωτικό στρες, στη φαρέτρα της Sky Premium 
Life υπάρχει το Hair Advanced Formula, ένα προϊόν 
με κολλαγόνο τύπου ΊΊ, βιοτίνη, βιταμίνη C, ψευδάρ-
γυρο, σελήνιο και χαλκό, το οποίο ενισχύει συμπλη-
ρωματικά την καλή υγεία των νυχιών και της επι-
δερμίδας.

Όσο χρόνο όμως κι αν επενδύουμε στην προσω-
πική μας ομορφιά και τη διατήρηση της καλής μας 
υγείας, η δυσάρεστη πραγματικότητα της πανδημίας 
είναι εδώ, να μας υπενθυμίζει ότι δεν έχουμε την 
πολυτέλεια να επαναπαυόμαστε λεπτό. Με λύπη δια-
πιστώνουμε ότι ο κορονοϊός, επιφέροντας ποικίλα 
προβλήματα καθημερινής επιβίωσης, οικονομικά, 
επαγγελματικά και συναισθηματικά, επηρέασε αρνη-
τικά τη σεξουαλική μας διάθεση και υγεία. Επειδή 
όμως για όλα υπάρχει μία λύση, η Sky Premium Life 
παρουσιάζει το δίδυμο που θα βοηθήσει να ανακτή-
σουμε την αυτοπεποίθησή μας! Τα συμπληρώματα 
διατροφής King Eros και Queen Venus, περιέχουν 
επιλεγμένους συνδυασμούς βοτάνων, βιταμινών, 
μετάλλων και ιχνοστοιχείων που ενισχύουν τη λίμπι-
ντο, υποστηρίζουν την καλή σεξουαλική υγεία και τη 
θετική ψυχολογική διάθεση, συμβάλλουν στη μείωση 
της κόπωσης, βοηθούν στη διατήρηση ενός δυνα-
τού ανοσοποιητικού και είναι κατάλληλα για vegans.

Sky Premium Life… in love with life!

And… 
beauty 4 all!
Ποιος είπε ότι η περιποίηση είναι ένα σπορ 
αμιγώς γυναικείο; Καλλυντικές κρέμες, 
προϊόντα ενυδάτωσης και περιποίησης, scrub, 
κρέμες ματιών, ειδικές φόρμουλες υγείας και 
ομορφιάς για το πρόσωπο, το σώμα και τα 
μαλλιά, βρήκαν περίοπτη θέση στα ανδρικά 
ράφια και ντουλάπια. Τάση ή ανάγκη;

Σαφώς μια ανάγκη που, αν κοιτάξουμε πίσω ιστο-
ρικά, θα ανακαλύψουμε ότι τα μυστικά του ανδρικού 
καλλωπισμού ξεκινούν από την αρχαιότητα. Εκτός 
από τη συστηματική άσκηση, οι αρχαίοι Έλληνες 
ασχολούνταν ιδιαίτερα και με την προσωπική τους 
περιποίηση, καθώς θεωρούσαν σοβαρή υπόθεση 
την επιδίωξη της ομορφιάς. Τα μυστικά ομορφιάς 
τους οι γυναίκες φρόντιζαν να τα κρατούν καλά κλει-
σμένα, εντός σπιτιού!

Σήμερα, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον… γυναίκες 
και άντρες μοιράζονται χώρο και χρόνο για να ανα-
δείξουν ό,τι καλύτερο έχουν!

Όμως, είναι ευρέως γνωστό ότι η ομορφιά, αλλά 
και η υγεία ξεκινούν από μέσα μας και, παρόλο που η 
πραγματικότητα της πανδημίας έχει επιφέρει εγκλει-
σμό, άγχος και αβεβαιότητα, δεν πρέπει να αμελούμε 
την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς και φροντίδας 
προς τον εαυτό μας. Όφείλουμε να αποκτήσουμε και 
νέες συνήθειες που ίσως δεν είχαμε μέχρι σήμερα 
και μπορούν να μας δώσουν θετική ενέργεια.

Ξεκινάμε με ένα σκεύασμα που θα μας βοηθήσει 
να φέρουμε εις πέρας μια φορτισμένη και απαιτητική 
καθημερινότητα. Premium Male & Premium Female, 
μια ολοκληρωμένη πολυβιταμίνη, εμπλουτισμένη με 
περισσότερα από 20 θρεπτικά στοιχεία, βιταμίνες, 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία για ενέργεια, τόνωση του 
οργανισμού και γενική ευεξία.

Κρατάμε στο μυαλό μας ότι, μετά την ηλικία των 
25 ετών, η παραγωγή του κολλαγόνου από τον 
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απαγορευμένα συστατικά, συστατικά που είχαν κατη-
γορηθεί ότι μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς ή 
να βλάψουν την επιδερμίδα – ακόμη κι αν η κατη-
γορία αυτή ήταν υπερβολική, όπως στην περίπτωση 
των parabens. Η λίστα γινόταν όλο και πιο μακριά, 
και έτσι προέκυψε η ανάγκη για πλήρη διαφάνεια 
όσον αφορά στα συστατικά κάθε φόρμουλας. 

Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν «clean beauty», 
σίγουρα θα έχει αφαιρεθεί από αυτό μια πληθώρα 
συστατικών, διατηρώντας μόνο τα ασφαλή, ενεργά, 
δραστικά συστατικά, χωρίς περιττά βάρη. Τοξικά 
συστατικά αποκλείεται να βρείτε σε αυτές τις ετικέ-
τες, καθώς είναι επικίνδυνα όχι μόνο για τον ανθρώ-
πινο οργανισμό, αλλά και για το περιβάλλον. Στις 
ΗΠΑ έχουν απαγορευτεί λιγότερες από 30 χημικές 
ουσίες στις συνθέσεις των καλλυντικών, ενώ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση η απαγόρευση αυτή ισχύει για 
1.300 τέτοιες ουσίες. Υπάρχει, λοιπόν, πολύς δρό-
μος ακόμη για πολλά brands ομορφιάς. Πάντως στα 
προϊόντα «clean beauty» δεν θα βρείτε SLS, SLES, 
phthalates, PEGs, αιθανολαμίνες, BHT, BHA, προ-
πυλενογλυκόλη, mineral oils, συνθετικά αρώματα, 

parabens, σιλικόνες – με ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Είναι αναμενόμενο ότι οι πρώτες ύλες που προ-

τιμώνται είναι φυσικές, αλλά λάβετε υπόψη ότι στην 
τάση του Clean Beauty η αιχμή της τεχνολογίας βρί-
σκεται στην υπηρεσία της ομορφιάς. Στα εργαστή-
ρια έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η αποτελεσματικότητα 
των φυσικών καλλυντικών ουσιών σε δραστικές 
αναλογίες, αποκλείοντας τα συνθετικά και τοξικά 
συστατικά, ώστε να δημιουργούνται προϊόντα υψη-
λής ποιότητας και μέγιστης αποτελεσματικότητας. 
Παράλληλα, η ικανοποίηση των αισθήσεων, η απο-
λαυστική υφή και η πολυτέλεια δεν θυσιάζονται στο 
όνομα του φυσικού. Άλλωστε, σε αυτό το «παιχνίδι» 
έχουν μπει πολύ δυναμικά κολοσσοί της βιομηχα-
νίας της ομορφιάς.

Τα προϊόντα περιποίησης που 
επιλέγουμε μπορούν να βοηθήσουν σε 

ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Clean 
beauty: 
οικολογική, 
πολυτελής 
ομορφιά
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Το ανερχόμενο κίνημα του Clean Beauty αποσκοπεί 
στην παρασκευή προϊόντων με καλές πρώτες ύλες, 
απολύτως ενεργά, δραστικά συστατικά, που παρά-
γονται και διατίθενται με ηθικές και διαφανείς δια-
δικασίες, που δεν εκμεταλλεύονται κανέναν και δεν 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η στροφή της βιομη-

χανίας της ομορφιάς προς αυτήν την κατεύθυνση 
επιβλήθηκε από ένα απαιτητικό κοινό, που ξέρει να 
διαβάζει τα «ψιλά» γράμματα στις συσκευασίες και 
απορρίπτει προϊόντα με συστατικά που έχουν κατη-
γορηθεί ως τοξικά και επιβλαβή.

Οι συνθέσεις
Βασική αρχή της παρασκευής προϊόντων «καθα-
ρής ομορφιάς» είναι η αφαίρεση. Διαβάζοντας τα 
συστατικά που εμπεριέχει ένα clean beauty προϊόν, 
είτε αυτό ανήκει στην κατηγορία της περιποίησης 
είτε του μακιγιάζ είτε της καθημερινής φροντίδας, 
παρατηρούμε ότι αυτά είναι λιγότερα σε σχέση με 
τα αντίστοιχα συμβατικά. Πρόκειται για συνέχεια 
της τάσης «free from…», όταν υπήρχε αναφορά σε 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
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Cruelty Free: Mετράμε 
περίπου 15 χρόνια 
από την απαγόρευση 
των καλλυντικών 
που δοκιμάζονταν σε 
ζώα, σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κανονισμό. 
Το animal testing στον 
χώρο της κοσμετολογίας 
φαίνεται να έχει 
παρέλθει και να έχουμε 
γυρίσει σελίδα. 

Vegan και Vegan-
Friendly: Προϊόντα 
ομορφιάς στα οποία 
δεν έχει θέση κανένα 
συστατικό ζωικής 
προέλευσης. Σίγουρα 
πρόκειται για μια πιο 
μικρή κατηγορία, με 
ιδιαίτερα απαιτητικό 
κοινό, η οποία 
βρίσκεται σε συνεχή 
ανάπτυξη. Παράλληλα, 
αναπτύσσονται και τα 
Vegan-Friendly, με 
λιγότερο αυστηρούς 
περιορισμούς – για 
παράδειγμα, συνθέσεις 
με μέλι.

Οι παράλληλες 
τάσεις

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον 
πλανήτη
Μία πολύ σημαντική παράμετρος για την επιλογή 
των συστατικών αφορά έναν βασικό πυλώνα του 
Clean Beauty, την τήρηση και τον σεβασμό των 
αρχών της ηθικής και της βιωσιμότητας. Επιβάλλε-
ται να προέρχονται από πιστοποιημένες, βιώσιμες, 
αειφόρες καλλιέργειες, ώστε η συλλογή τους να 
μη διαταράσσει το οικοσύστημα. Επιπλέον, από τις 
πιο σημαντικές επιτυχίες που μπορούμε να αποδώ-
σουμε στο κίνημα της «καθαρής ομορφιάς» είναι η 
δέσμευση των εταιρειών να έχουν μικρότερο ενερ-
γειακό αποτύπωμα. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές 
στον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζουν, συσκευ-
άζουν και διανέμουν τα προϊόντα τους, ώστε να 
υπάρχουν εξοικονόμηση νερού και οι λιγότερες 
δυνατές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Έχει 
επιτευχθεί μείωση του πλαστικού και των μελα-
νιών, οι πρώτες ύλες είναι ανακυκλώσεις και οι 
συσκευασίες βιοδιασπώμενες. 

Όχι μόνο έξω, αλλά και μέσα
Η συγκεκριμένη τάση αφορά και τα συμπληρώματα 
διατροφής, τα οποία έχουν δείξει τη δυναμική τους 
τα τελευταία χρόνια. Το ενημερωμένο πλέον κοινό 
γνωρίζει τις ιδιότητες κάθε δραστικού συστατικού, 

αναζητώντας όσα δεν καταφέρνει να καλύψει με τη 
σωστή διατροφή – και ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
δημιουργεί πολλές ελλείψεις. Και στον χώρο αυτό 
υπάρχουν πλέον συνθέσεις απολύτως καθαρές, 
που εμπνέουν εμπιστοσύνη και δημιουργούν ένα 
δίχτυ ασφαλείας. 

Superfoods, φυτά στην πιο αγνή τους μορφή, 
εκχυλίσματα που έχουν αποσταχθεί με καινοτόμο 
τεχνολογία, ώστε να διατηρήσουν τα δραστικά τους 
συστατικά πλήρως αναλλοίωτα, βρίσκονται στη 
διάθεση των καταναλωτών που ανησυχούν και για 
τον εαυτό τους και για τον πλανήτη. Παράλληλα, 
αυξάνονται συνεχώς οι συνεργικοί συνδυασμοί 
που μπορούν να καταναλωθούν και από vegans. 

Η αξιοποίηση όλων των γνώσεων μέσα στον 
χρόνο για τις ιδιότητες μιας πληθώρας φυτών και 
φυσικής προέλευσης συστατικών από εταιρείες με 
μεγάλη εμπειρία και ερευνητική δράση, σε συν-
δυασμό με την επιθυμία για την πλήρη κάλυψη 
κάθε ανάγκης από το εξειδικευμένο συστατικό κάθε 
φορά, έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή πολ-
λών στοχευμένων συμπληρωμάτων διατροφής, τα 
οποία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετω-
πίζαμε μέχρι πρόσφατα την υγεία και την ομορφιά. 
Η εποχή επιβάλλει νέες συνήθειες, που υιοθετού-
νται μετά από πληροφόρηση και γνώση. 
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Mάσκες, gadgets ομορφιάς, αμπούλες, 
θεραπείες. Έχετε ήδη ό,τι χρειάζεστε, 
για να μετατρέψετε το σπίτι σας σε έναν 
επαγγελματικό χώρο ομορφιάς. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ για την επιδερμίδα σας, δημιουργήστε την κατάλληλη 
ατμόσφαιρα. Κατ’ αρχάς, αν μένετε με άλλους, κλείστε 
την πόρτα του δωματίου που θα χρησιμοποιήσετε, 
απομονωθείτε και απενεργοποιήστε το κινητό. Βάλτε 
μια πολύ απαλή, χαλαρωτική μουσική, ίσως με ήχους 
από κύματα να σκάνε απαλά στην άμμο. Φροντίστε η 
θερμοκρασία του δωματίου να είναι ευχάριστη και τα 
φώτα διακριτικά – τα κεριά, ιδίως της αρωματοθερα-
πείας, είναι πάντα μια καλή ιδέα. Ίδανικά, συνοδέψτε 
την εμπειρία σας με ένα αποτοξινωτικό ρόφημα.

Μάσκες, οι πολυεπίπεδες
Μια τάση που ξεκίνησε στον χώρο της ομορφιάς 
εδώ και κάποια χρόνια, αλλάζοντας το τοπίο, είναι οι 
μάσκες. Άμεσες, αποτελεσματικές και συχνά διασκε-
δαστικές, διακρίνονται για την ανεξάντλητη ποικιλία 
δράσεων και τρόπου εφαρμογής. Άλλες δημιουργούν 

Ηome spa 
& beauty institute

ένα λεπτό φιλμ, το οποίο μετά από κάποιον χρόνο 
αφαιρείται από την επιδερμίδα, άλλες είναι από 
βισκόζη εμποτισμένη με ενεργά συστατικά, άλλες 
απλώνονται με ειδικά πινέλα, ενώ άλλες σας κάνουν 
χρυσές ή ασημένιες με ένα αδιαπέραστο στρώμα 
αλουμινίου, όπου τα ενεργά συστατικά μένουν στα-
θερά σε επαφή με την επιδερμίδα, ώστε να διασφα-
λιστεί η βέλτιστη απορρόφησή τους.

Πολύ χρηστικές είναι και οι μονοδόσεις, δηλαδή 
μία μάσκα στη δική της συσκευασία για μία χρήση. 
Συνδυάζοντας διάφορες μάσκες, μπορείτε να καλύ-
ψετε πολλαπλές ανάγκες της επιδερμίδας σας. Σε ένα 
ινστιτούτο ομορφιάς θα ακολουθούσαν το τρίπτυχο: 
βαθύς καθαρισμός, θρέψη σε βάθος και κάλυψη μίας 
προσωπικής σας ανάγκης (κούραση, πανάδες, γραμ-
μές, απώλεια λάμψης). 

Gadgets, τα προχωρημένα
Πιθανόν να είστε κάτοχος τουλάχιστον ενός από 
τα gadgets ομορφιάς, που έχουν ξετρελάνει κάθε 
beauty junkie. Η δύναμη των ενεργειακών λίθων και 
μετάλλων, όπως του rose quartz του χαλκού, έχει 

αναδειχθεί και αξιοποιηθεί σε αντίστοιχα εργαλεία 
για μασάζ προσώπου, ενώ συσκευές fractional laser, 
παλμικών κυμάτων και άλλα «όπλα», που μέχρι πριν 
από λίγα χρόνια συναντούσαμε στο δερματολογικό 
ιατρείο, έρχονται σπίτι σας. 
• Jade roller, με ροζ χαλαζία, μοβ αμέθυστο ή πρά-

σινο νεφρίτη, που βοηθά στην καλύτερη απορρό-
φηση των προϊόντων περιποίησης στα βαθύτερα 
στρώματα, με προστιθέμενη αξία τη θεραπευτική 
ενέργεια των ημιπολύτιμων λίθων. Ηρεμιστική και 
anti-stress ροζ δράση, καταπραϋντική μοβ και 
πράσινη αποτοξινωτική και τονωτική. 

• Gua Sha, κρύσταλλος με καταγωγή από την κινέ-
ζικη ιατρική, που ξύνει την επιδερμίδα και απομα-
κρύνει τις τοξίνες, λειτουργώντας τελικά ως ένα 
ανατολίτικο lifting. 

• Το μεταλλικό Κansa wand, προερχόμενο από 
την Αγιουρβέδα, που βοηθά στην απομάκρυνση 
των τοξινών, κάνοντας λεμφική αποστράγγιση με τη 
βοήθεια του χαλκού, που είναι το βασικό του υλικό. 

• Derma roller με μικροακίδες, που δημιουργούν 
μικροτραυτισμούς στην επιφάνεια της επιδερμί-
δας, ενισχύοντας την παραγωγή ελαστίνης και 
κολλαγόνου, και διανοίγουν καλύτερη δίοδο, για 
να εισχωρήσουν οι καλλυντικές συνθέσεις στις 
βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Το ρολάρετε 

χωρίς πίεση πάνω στην επιδερμίδα και παρα-
τηρείτε ένα χαρακτηριστικό κοκκίνισμα. Είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να εφαρμόσετε την αγωγή 
ή τη θεραπεία που έχετε επιλέξει. 

• Ηχητικές συσκευές καθαρισμού συνδέονται 
μέσω bluetooth με το κινητό σας και εξατομι-
κεύουν το πρόγραμμά σας. Προσφέρουν επιλο-
γές μασάζ που στοχεύουν συγκεκριμένες περιο-
χές του προσώπου και αφήνουν την επιδερμίδα 
πεντακάθαρη και αναζωογονημένη.

• Μάσκα Led, που με κόκκινο, μπλε, λευκό και πρά-
σινο χρώμα διορθώνει ατέλειες, ενεργοποιεί τη 
σύνθεση του κολλαγόνου, μειώνει τις ευαισθησίες 
και αναζωογονεί την επιδερμίδα. 

Θεραπείες και αγωγές, 
οι εξειδικευμένες 
Απόλυτος στόχος σας είναι η ενεργοποίηση της κυττα-
ρικής ανανέωσης για σύσφιξη, ανόρθωση, δερματική 
πυκνότητα, ελαστικότητα και ενίσχυση των μηχανι-
σμών ενυδάτωσης, για να έχετε άμεσα αναζωογο-
νημένη επιδερμίδα. Όι τρόποι που ακολουθούν τα 

σύγχρονα δερμοκαλλυντικά για να την εξασφαλίσουν 
είναι ανάλογοι με αυτούς που εφαρμόζουν τα εργα-
στήρια κάθε brand. Αξιοποιούν κάθε γνώση, εμπνέ-
ονται από τον μηχανισμό επούλωσης των ιστών, από 
τεχνικές της ιατρικής και θεραπείες της αισθητικής 
ιατρικής, αξιοποιούν ενεργά συστατικά, επιστρα-
τεύουν βιταμίνες, υαλουρονικό οξύ, αμινοξέα και 
ιχνοστοιχεία, καταφέρνοντας τελικά να στείλουν το 
μήνυμα στην καρδιά των κυττάρων.

Κυκλοφορούν σε συσκευασίες που εξασφαλίζουν 
ακριβή εφαρμογή, όπως οι εύκαμπτες αμπούλες, που 
επιτρέπουν και διευκολύνουν την υγιεινή και πρα-
κτική τους χρήση, καθώς και σε συνθέσεις και περι-
έκτες που αξιοποιούν αισθητικές τεχνικές lifting και 
injection. Διαθέτουν προσθήκες κρυοθερμικού άκρου 
για λείανση και αποσυμφόρηση, που σε συνδυασμό με 
τις κατάλληλες πιέσεις μασάζ απογειώνουν το αποτέ-
λεσμα των προηγμένων συνθέσεων. Όι περισσότερες 
αγωγές ενδείκνυνται για χρήση ενός μήνα, με συχνό-
τητα 1 με 3 φορές μέσα στη διάρκεια ενός έτους, ενώ, 
συνδυάζοντας μια ειδική συσκευή μικροδιάχυσης με 
μικροκεφαλές από ανοξείδωτο ατσάλι, με ταυτόχρονη 
εκροή ορού ισχυρής δράσης, η διάχυση και η απορ-
ρόφηση των ενεργών συστατικών επιτυγχάνονται 
στον μέγιστο βαθμό. Ναι, θα βρείτε τέτοια προϊόντα 
ομορφιάς πλέον στο φαρμακείο! 

Άμεσες, 
αποτελεσματικές 
και συχνά 
διασκεδαστικές, 
οι μάσκες 
κυκλοφορούν 
σε ανεξάντλητη 
ποικιλία δράσεων 
και τρόπου 
εφαρμογής.

Τώρα που περνάτε αρκετό χρόνο στο σπίτι, έχετε την 
τέλεια ευκαιρία να το μετατρέψετε σε «ινστιτούτο 
ομορφιάς και ευεξίας», αξιοποιώντας τις εξελίξεις 
στον χώρο της περιποίησης.

Για να αποκτήσετε την κατάλληλη διάθεση και να 
μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα όσων θα κάνετε 

Για να κάνετε μασάζ 
στο πρόσωπο με 
κάποιο οικιακό gadget 
ομορφιάς, θα πρέπει 
πρώτα να έχετε 
ενυδατώσει σωστά 
την επιδερμίδα, ώστε 
να διευκολύνετε 
τις κινήσεις της 
συσκευής και να 
μην προκαλέσετε 
τραβήγματα και 
μικροτραυματισμούς. 
Ένα αιθέριο έλαιο 
μπορεί να αποτελέσει 
την ιδανική βάση, 
ώστε και μετά το 
μασάζ να δεχθεί 
η επιδερμίδα την 
εξειδικευμένη 
θεραπεία που σας 
ταιριάζει και να 
απορροφήσει όλα 
τα ενεργά συστατικά 
σε βάθος.

Πριν 
το μασάζ 
προσώπου
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μπορεί 
να καλύπτετε το τοπικό πάχος, όμως 
το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μακριά. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

από το ηλιακό πλέγμα. Επιπλέον, ο φυσικός μηχανι-
σμός της λιπόλυσης αναχαιτίζεται από το οξειδωτικό 
στρες. Tο φούσκωμα και το πρήξιμο, κάποιες φορές, 
είναι δυνατόν να οφείλονται και στο προεμμηνορρυ-
σιακό σύνδρομο.

Παράλληλα, μετά από εγκυμοσύνες ή μεγάλη 
απώλεια βάρους, οι κοιλιακοί μύες και η επιδερμίδα 
έχουν υποστεί χαλάρωση, με αποτέλεσμα η κοιλιά με 
λίπος να δείχνει πολύ πιο πλαδαρή και μεγαλύτερη.

Ο κίνδυνος
Η μεγάλη συγκέντρωση λίπους στην περιοχή της κοι-
λιάς μπορεί να αποβεί μοιραία για την υγεία, καθώς 
το λίπος βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος και κινεί-
ται γύρω από το συκώτι, το πάγκρεας, τα νεφρά και 
το έντερο. Είναι το λευκό λίπος, που ονομάζεται και 
σπλαχνικό λίπος, το οποίο δημιουργεί πρόσφορο 
έδαφος για καρδιακά νοσήματα, προβλήματα του 
θυρεοειδούς και του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 
2, επιδρώντας στα επίπεδα της ινσουλίνης μέσω 
της κορτιζόλης και των κυτοκίνων. 

Η κοιλιά που 
ονειρεύεστε

Αν έχετε να αντιμετωπίσετε απλώς το υποδόριο 
λίπος, δηλαδή το κανονικό λίπος κάτω από το δέρμα, 
τότε η προσπάθειά σας θα είναι πολύ πιο εύκολη και 
θα δείτε αποτελέσματα με τις πρώτες αλλαγές στον 
τρόπο ζωής σας. Εντάξετε στην καθημερινότητά σας 
τη γυμναστική, αλλάξτε διατροφικές συνήθειες, δώστε 
στον ύπνο τον χρόνο που του αξίζει, σταματήστε να 
ανησυχείτε και να αγχώνεστε για τα πάντα. Χρησιμο-
ποιήστε συμπληρώματα διατροφής αλλά και εξωτερι-
κές κρέμες, για να μπορέσετε να κοιτάζεστε περήφανα 
σε 1-2 μήνες στον καθρέφτη και να επιβραβεύετε τον 
εαυτό σας για την πειθαρχία που επιδείξατε. 

Διατροφή
• Ξεκινήστε την ημέρα σας με χλιαρό νερό και χυμό 

λεμονιού. Συνεχίστε να πίνετε σε όλη τη διάρκεια 
της ημέρας νερό, που μπορείτε να εμπλουτίσετε με 
«εχθρούς» του κοιλιακού λίπους: τζίντζερ, αγγούρι, 
λεμόνι και μέντα.

• Ξεχάστε τα αναψυκτικά, τα τηγανητά, τα κορε-
σμένα και τα τρανς λιπαρά. Προτιμήστε ως σνακ 
το αγγούρι, τις μπανάνες, το αβοκάντο, τα αμύ-
γδαλα ή το γιαούρτι.

• Επιλέξτε τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, για να 
ρυθμίσετε την ινσουλίνη σας. Αναζητήστε τροφές 
με B12, που βοηθά στη λιπόλυση, και καταναλώ-
στε φυτικές ίνες. 

• Καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας σε βιτα-
μίνη D, καθώς η έλλειψή της συνδέεται με το κοι-
λιακό πάχος.

• Τρόφιμα πλούσια σε Ω-3 λιπαρά οξέα ή το σχετικό 
συμπλήρωμα διατροφής βοηθούν στην καύση του 
λίπους και αποτρέπουν την αποθήκευσή του. 

• Το πράσινο τσάι, χάρη στις κατεχίνες, επηρεάζει 
τον μεταβολισμό και συντελεί στην απώλεια του 
κοιλιακού λίπους. Ένα έγχυμα με τα κατάλληλα 
βότανα, εκτός από την απώλεια του λίπους, θα 
βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των πρηξιμάτων 
και των φουσκωμάτων.

• Ένα συμπλήρωμα προβιοτικών θα συμβάλει στην 
καλή λειτουργία του εντέρου.

Γυμναστική
• Στο YouTube θα βρείτε διάφορα προγράμματα κοι-

λιακών ασκήσεων, ώστε να ακολουθήσετε αυτό 
που σας ταιριάζει. Δεν έχει σημασία ο μεγάλος 
αριθμός κοιλιακών από την αρχή. Το βασικό είναι 
να κάνετε κάθε μέρα, ακόμη κι αν είναι ελάχιστοι 

αρχικά, και σιγά-σιγά να αυξάνετε τον αριθμό τους. 
Στη συνέχεια εμπλουτίστε το πρόγραμμά σας, ώστε 
να γυμναστούν και οι εγκάρσιοι και οι πλαϊνοί, 
λοξοί κοιλιακοί μύες.

• Η αερόβια άσκηση συντελεί στην καύση του 
λίπους. Αν τα γυμναστήρια είναι κλειστά, βγείτε 
στο πάρκο για τζόκινγκ. 

Χαλάρωση
• Κοιμηθείτε τουλάχιστον 8 ώρες καθημερινά, και 

κάντε το με πρόγραμμα, όχι άστατα. Ξαπλώστε και 
ξυπνήστε πάντα την ίδια ώρα, αποκτώντας στα-
θερές συνήθειες ύπνου, και θα δείτε τα επίπεδα 
του σωματικού λίπους, και ειδικά της κοιλιάς, να 
μειώνονται. Αν κοιμάστε λιγότερο από 5 ώρες, 
τότε το κοιλιακό λίπος είναι σίγουρα αυξημένο.

• Υιοθετήστε συνήθειες που θα σας χαλαρώνουν 
καθημερινά και θα απομακρύνουν το στρες. Κάντε 
διαλογισμό για κάποια λεπτά και αποδιώξτε τις 
τοξικές σας σκέψεις. Μάθετε να ελέγχετε την κοι-
λιακή χώρα σιγά-σιγά, και να αναπνέετε ρουφώ-
ντας την κοιλιά, για ενδυνάμωση των μυών της. 

Στοχευμένα προϊόντα 
• Τα προϊόντα που καταπολεμούν το τοπικό πάχος 

στην κοιλιά συνήθως περιέχουν καφεΐνη, guarana 
και centella asiatica, που δρουν σε δύο επίπεδα: 

διασπούν το υπάρχον λίπος και ταυτόχρονα εμπο-
δίζουν την εγκατάσταση νέου. Επιπλέον, αυτές οι 
καλλυντικές φόρμουλες βοηθούν στην τόνωση 
και τη σύσφιξη της επιδερμίδας. 

• Εφαρμόστε το προϊόν με δεξιόστροφες και ήπιες 
κινήσεις μασάζ (σε κάποια προϊόντα θα βρείτε στη 
συσκευασία οδηγίες με ένα πρωτόκολλο κινήσεων 
ειδικά για την περίπτωση).

• Τα ειδικά έμπλαστρα, που εφαρμόζονται για 8 
ώρες και γίνονται ένα «δεύτερο δέρμα», είναι 
εμποτισμένα με δραστικά συστατικά, τα οποία 
απελευθερώνονται, κατά τη διάρκεια της εφαρ-
μογής τους, απευθείας πάνω στην κοιλιακή χώρα, 
αποδίδοντας στο μέγιστο. Μπορούν να εφαρμο-
στούν την ημέρα αλλά και τη νύχτα.  

• Η ζώνη λιποδιάλυσης γύρω από την περιοχή της 
κοιλιάς προκαλεί έντονη εφίδρωση και βοηθά στην 
αποτοξίνωση και την απώλεια πόντων. 

• Διάφορα προγράμματα ζώνης εκγύμνασης των 
κοιλιακών με ηλεκτρόδια σας επιτρέπουν να ρυθ-
μίζετε την ένταση στα μέτρα σας.

Η αερόβια 
άσκηση συντελεί 
στην καύση 
του λίπους. Αν 
τα γυμναστήρια 
είναι κλειστά, 
βγείτε στο πάρκο 
για τζόκινγκ.

Το καλογυμνασμένο, υγιές σώμα είναι πάντα στους 
στόχους μας. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια σημεία που 
απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και κόπο, και η περι-
οχή της κοιλιάς, όπου τόσο εύκολα εγκαθίσταται το 
λίπος, είναι ένα από αυτά, για άντρες και γυναίκες. 
Το τζιν που δεν κουμπώνει, όσο κι αν το πιέζετε, 
είναι αδιαμφισβήτητος μάρτυρας ότι το κοιλιακό σας 
λίπος έχει αυξηθεί.

Γιατί συσσωρεύεται το λίπος  
στην κοιλιά
Το σχήμα του σώματος, κατασκευαστικά, ευνοεί τη 
συγκέντρωση του λίπους γύρω από την κοιλιά. Αυτό 
συμβαίνει στο σχήμα «μήλου», που συνδέεται με το 
«ανδρικού τύπου» πάχος. Ένας ακόμη λόγος αύξη-
σης του όγκου της κοιλιακής χώρας είναι ο σύγχρο-
νος τρόπος ζωής, ο οποίος προκαλεί έντονο στρες, 
που με τη σειρά του επιδρά στο σώμα, προκαλώντας 
έντονα φουσκώματα, πρηξίματα και πόνους κάποιες 
φορές, είτε μπλοκάροντας τη λειτουργία του εντέ-
ρου είτε επηρεάζοντας ενεργειακά την περιοχή γύρω 
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δεν την παράγει, πρέπει να γίνεται κυρίως μέσω της 
σωστής διατροφής (φρέσκα φρούτα, κυρίως εσπε-
ριδοειδή και λαχανικά). Ωστόσο, το συκώτι φιλτράρει 
και μεταβολίζει την ποσότητα της βιταμίνης που είναι 
αναγκαία για τον οργανισμό, και έτσι αυτή δεν φτάνει 
στα επίπεδα της ανώτερης στιβάδας της επιδερμίδας. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, η χορήγησή της μέσω των δερ-
μοκαλλυντικών προϊόντων λειτουργεί συμπληρωμα-
τικά και αποδοτικά.

Πρόσληψη μέσα από δερμοκαλλυντικά
Η βιταμίνη C σε τοπική εφαρμογή κυκλοφορεί σε κρέ-
μες, μάσκες και ορούς, αλλά μόνο οι οροί περιέχουν 
την ενεργό μορφή σε σχεδόν διάφανο χρώμα. Πρό-
κειται για βιταμίνη εξαιρετικά ευαίσθητη και ασταθή 
στο φως, η οποία οξειδώνεται εύκολα. Η σταθερό-
τητά της εξασφαλίζεται με τη διατήρηση του pΗ του 
διαλύματος κάτω από 3.5, ώστε να είναι ικανή να 
διαπεράσει την κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας.

Η αποτελεσματικότητά της είναι ανάλογη της συγκέ-
ντρωσής της, αλλά το επιτρεπτό όριο είναι μέχρι 20%. 
Ίδανικά, χρειάζεται ανά 8ωρο εφαρμογή, για να εξα-
σφαλιστεί η επαρκής φωτοπροστασία. Καλύτερα, 
μάλιστα, είναι να εφαρμόζεται μετά την έκθεση στον 
ήλιο (βραδινές ώρες).

Η βιταμίνη C, ή ασκορβικό οξύ, είναι μια ισχυρά αντιο-
ξειδωτική ουσία, η οποία προστατεύει την επιδερμίδα 
από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, που προκαλούνται 
από την έκθεσή της στην υπεριώδη ακτινοβολία, συμ-
βάλλοντας έτσι στην πρόληψη της φωτογήρανσης. 
Παράλληλα, διεγείρει τη σύνθεση του κολλαγόνου, 
που αποτελεί δομική πρωτεΐνη της επιδερμίδας, και 
εξασφαλίζει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά της. 
Επιπλέον, παρεμποδίζει τη σύνθεση μελανίνης, μέσω 
του ενζύμου τυροσινάσης, και προσφέρει φωτεινότητα, 
λάμψη και ομογενοποίηση του χρωματικού τόνου.

Τα οφέλη για τον οργανισμό
Η βιταμίνη C έχει πολλά οφέλη για τον ανθρώπινο 
οργανισμό και, ειδικότερα, για κάποια συστήματα, 
όπως το ανοσοποιητικό, το μυϊκό και το αγγειακό 
σύστημα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η τοπική εφαρμογή 
10% βιταμίνης C μειώνει το ερύθημα που προκαλείται 
από την UVB ακτινοβολία κατά 52% και το έγκαυμα 
κατά 40-60%, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι 
αντικαθιστά τη χρήση αντηλιακού.

Πρόσληψη μέσα από τη διατροφή
Η πρόσληψη της βιταμίνης C από το στόμα θεωρεί-
ται απαραίτητη και, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός 

Το όπλο μας για υγιή και 
λαμπερή επιδερμίδα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΕΤΑ ΓΡΑΨΑ
MD, PhD, Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο, 
Δερματοχειρουργό – Αισθητική Δερματολογία, 
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΜΟΡΦΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Μερικές φορές, μετά την 
τοπική εφαρμογή της 
βιταμίνης C, μπορεί να 
προκληθούν ερύθημα, 
αίσθημα νυγμού και 
ξηρότητα, οπότε προτείνεται 
η συμπληρωματική χρήση 
κάποιου ενυδατικού 
προϊόντος. Παρόλο που 
έχει και αντιφλεγμονώδη 
δράση και θεωρητικά 
έχει ένδειξη για ακμή και 
ροδόχρου νόσο, συνιστάται 
η επιφυλακτική χορήγηση 
σε άτομα με αυτά τα 
προβλήματα.

Ας μην ξεχνάμε ότι η 
ομορφιά και η νεότητα 
προέρχονται και εκ 
των έσω, και γι’ αυτό η 
επιστημονική κοινότητα έχει 
στραφεί στον συνδυασμό 
σωστής διατροφής, lifestyle 
και κοσμετολογίας.

Βιταμίνη 
ενάντια 
στη γήρανση

C
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Το μυστικό στα μάτια της
Η προστατευτική από τα μικρόβια μάσκα που καλύπτει 
όλο το κάτω μέρος του προσώπου έχει ρίξει τους 
προβολείς στα μάτια, τα οποία αναλαμβάνουν 
να εκφράσουν την ευφορία που έρχεται 
με την άνοιξη. Οι σχεδιαστές γιορτάζουν 
τη νέα εποχή με μάτια «ντυμένα» 
στο γκλίτερ, που τολμά να φτάσει έως 
την αρχή των κροτάφων. Όλα τα χρώματα 
είναι θεμιτά, αλλά αυτό το γαλάζιο μιλά 
στην καρδιά μας.

Φρίντα Κάλο
Κακά τα ψέματα, λόγω της 
πανδημίας σταματήσαμε να 
δείχνουμε για την ομορφιά μας 
την επιμέλεια που επιδεικνύαμε 
όταν πηγαίναμε καθημερινά στο 
γραφείο, και ένα από τα πράγματα 
που ίσως παραμελήσαμε είναι τα 
φρύδια μας. Η μόδα μάς άκουσε 
και πλέον τα άναρχα φρύδια που 
δεν είναι κουρεμένα ή βγαλμένα 
σε γεωμετρικά σχήματα είναι η 
νέα κανονικότητα. Σε αυτήν την 
τάση, που θυμίζει μια λαμπερή 
εκδοχή της Φρίντα Κάλο, αφήνουμε 
τα φρύδια πυκνά και μακριά και 
διορθώνουμε αδιόρατα μόνο 
μεγάλες «στραβοτιμονιές», όπως 
τις τριχούλες που ξεφεύγουν στους 
κροτάφους ή στο βλέφαρο.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Το μυστικό στα μάτια της, μαντίλια, 
άναρχα φρύδια, τονικό manicure.

Beauty trends
Άνοιξη 2021

Σκακιέρα
Μία από τις μεγάλες χαρές της νέας εποχής είναι 
η αλλαγή της χρωματικής γκάμας των μανό, 
από τα σκούρα του χειμώνα στα παστέλ ή ποπ 
βασικά χρώματα της παλέτας. Φέτος βλέπουμε 
να συνδυάζονται δύο περασμένες τάσεις: το 
διαφορετικό χρώμα σε κάθε νύχι και το βάψιμο 
μόνο της άκρης του νυχιού. Συνδυάζοντας τα δύο, 
έχουμε νύχια σε αμυγδαλωτό σχήμα, περασμένα 
με διάφανο βερνίκι και στην άκρη τους είτε 
διαφορετικές αποχρώσεις της ίδιας παλέτας είτε 
πιο περίτεχνα κυματοειδή σχήματα, ακόμα και  
βαμμένα «καρό». Μια και έχουμε χρόνο στο σπίτι, 
μπορούμε να ευχαριστηθούμε τη διαδικασία, 
αρκεί να έχουμε τα ειδικά, πολύ λεπτά πινέλα 
για τα περίτεχνα σχέδια.

Μαντίλια 
στα μαλλιά
Μετά τις στέκες, τις οποίες 
είδαμε τα τελευταία χρόνια 
σε όλες τους τις εκδοχές, 
το νέο στολίδι των μαλλιών 
κρατά το σχήμα τους, αλλά 
μετατρέπεται σε ύφασμα. 
Φέτος όλα ξεκινούν από έναν 
εύκολο χαμηλό κότσο, απλό 
και σχεδόν αθώο. Χωρίζεις τα 
μαλλιά στα δύο, με χωρίστρα 
στη μέση, στρίβεις τα δύο 
μέρη των μαλλιών μέχρι που 
τα ενώνεις και τα πιάνεις 
χαμηλά με φουρκέτα. Το 
μαντίλι, μακρύ αλλά στενό 
σε πλάτος, δένει ψηλά στο 
κεφάλι.  
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Η άνοιξη φέρνει 
πολύτιμα δώρα για 
εμάς και τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

1 LIERAC, Premium  
La Cure 

Μια καινοτόμος εντατική 

θεραπεία ομορφιάς που συμβάλλει 

στην καταπολέμηση της ραγδαίας 

ή επιταχυνόμενης γήρανσης. Βασι-

σμένο στις τελευταίες ανακαλύ-

ψεις της αναγεννητικής ιατρικής, το 

Premium La Cure Απόλυτης Αντιγή-

ρανσης διαθέτει ένα πρωτότυπο και 

καινοτόμο σύμπλοκο που δρα στο-

χευμένα στο φαινόμενο της ραγδαίας 

γήρανσης της επιδερμίδας. Συνδυά-

ζει το εξαπεπτίδιο FX με την τεχνο-

λογία GDF-11, που ενεργοποιεί τη 

δράση της πρωτεΐνης της νεότητας 

GDF-11, η οποία ευθύνεται για την 

αναζωογόνηση των κυττάρων. Τολ-

μήστε να κάνετε μία ένεση νεότητας 

σε 28 ημέρες. 

2 SKY PREMIUM LIFE, 
Aloe Vera Gel
Η Aloe Vera είναι ένα θαυ-

ματουργό φυτό που, χάρη στις πολ-

λαπλές θεραπευτικές του ιδιότητες, 

χρησιμοποιείται εδώ και εκατοντάδες 

χρόνια στη φαρμακευτική, αλλά και 

την κοσμετολογία. Η Sky Premium 

Life παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο 

συμπλήρωμα διατροφής, με βάση 

βιολογικό Aloe Vera Gel, Βιταμίνη Ε, 

Βιοτίνη και ψευδάργυρο, σε πόσιμη 

μορφή με υπέροχη γεύση λεμόνι.

Το βιολογικό Aloe Vera Gel έχει 

υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά 

συστατικά, όπως βιταμίνες (A, B1, 

B2, B3, B6, B12, C & E), μέταλλα 

(κάλιο, ασβέστιο, φωσφόρο) και 

ιχνοστοιχεία (μαγνήσιο και ψευδάρ-

γυρο). Χωρίς προσθήκη ζάχαρης και 

αλοΐνης, συμβάλλει στην ενίσχυση 

του ανοσοποιητικού συστήματος, 

την ενδυνάμωση των μαλλιών, των 

νυχιών και του δέρματος, καθώς και 

στην προστασία των κυττάρων από 

το οξειδωτικό στρες. Δεν περιέχει 

γλουτένη, λακτόζη, γλυκόζη, αλάτι 

και είναι κατάλληλο για χορτοφάγους 

(vegetarians) και αυστηρά χορτοφά-

γους (vegans).

3 VICHY, Liftactiv H.A. 
Epidermic Filler
Νέος ορός από τη Vichy, με 

1,5% Υαλουρονικό Οξύ προοδευ-

τικής δράσης, εμπλουτισμένος με 

Βιταμίνη C και Πεπτίδια, διορθώνει 

τα σημάδια γήρανσης που προκα-

λούνται από την απώλεια υαλουρο-

νικού οξέος από την επιδερμίδα. Με 

κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσμα-

τικότητα, μειώνει τις ρυτίδες κατά 

47% και τις λεπτές γραμμές κατά 

60%, ενώ παράλληλα αναπληρώ-

νει την πυκνότητα της επιδερμίδας. 

Με 2-3 σταγόνες σε όλο το πρό-

σωπο και την περιοχή των ματιών, ο 

Liftactiv H.A. Epidermic Filler γίνεται 

ο καθημερινός σύμμαχός μας κατά 

των ρυτίδων. Η συσκευασία του είναι 

εμπνευσμένη από τις δερματολογι-

κές πρακτικές, με αποτέλεσμα η σύν-

θεσή του να μην έρχεται σε επαφή 

με τα δάχτυλα, κάτι που εξασφαλίζει 

τη διατήρηση της ακεραιότητας της 

σύνθεσης στο έπακρο.

4 CAUDALIE, Fresh 
Fragrance Thé des 
Vignes

To Thé des Vignes είναι ένα ιδιαί-

τερα απαλό και σαρκώδες άρωμα 

που μας προσφέρει έναν αρωματικό 
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περίπατο στους αμπελώνες. Αυτό το 

βραδινό, μυστικό άρωμα παντρεύει 

τις αισθησιακές νότες του λευκού 

μόσχου και του νερολί με το χάδι 

από τις μυρωδιές του τζίντζερ και 

με ένα έγχυμα από άνθη πορτοκα-

λιάς και γιασεμί.

5 LA ROCHE-POSAY, 
Anthelios Age Correct 
SPF50

Αντηλιακό Νέας Γενιάς, που βοηθά 

στη προστασία και τη διόρθωση 

των σημαδιών φωτογήρανσης που 

έχουν προκληθεί από την καθημε-

ρινή έκθεση στη UV ακτινοβολία. 

Χάρη στη νέα τεχνολογία Cellox-B3, 

περιορίζει τις κυτταρικές βλάβες που 

προκύπτουν από τις UVA/UVB και τη 

ρύπανση. Η σύνθεσή του με δερ-

ματολογικά ενεργά συστατικά είναι 

αποτελεσματική ενάντια στη γήρανση 

και προσφέρει ορατή βελτίωση σε 

ρυτίδες, σκούρες κηλίδες και ελα-

στικότητα σε 4 εβδομάδες. Αντιγή-

ρανση και αντηλιακή προστασία μαζί, 

με υψηλή καλλυντική αξία και 24ωρη 

ενυδάτωση, με ανάλαφρο δροσερό 

άρωμα.

6 APIVITA, Beesential Oils 
Έλαιο Προσώπου Ημέρας
Η νέα σειρά BEESENTIAL 

OILS της APIVITA αποτελεί το μονα-

δικό φυσικό booster ομορφιάς που 

συνδυάζει την απαράμιλλη προστα-

τευτική δύναμη των προϊόντων της 

μέλισσας με τη θεραπευτική δράση 

των αιθέριων ελαίων. Πρόκειται 

για 2 natural beauty boosters, ένα 

έλαιο προσώπου ημέρας και ένα 

balm προσώπου νύχτας, με όλες 

τις προστατευτικές αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες της πρόπολης και τις θερα-

πευτικές και τονωτικές ιδιότητες των 

αιθέριων ελαίων. Τα θρεπτικά αυτά 

ελιξίρια δρουν ως συμπλήρωμα δια-

τροφής για την επιδερμίδα και εξα-

σφαλίζουν την καθημερινή δόση 

ομορφιάς σου. Το Έλαιο Προσώ-

που Ημέρας ενυδατώνει σε βάθος, 

προσφέρει αντιοξειδωτική και αντι-

μικροβιακή προστασία και ενισχύει 

τη φυσική λάμψη. Χρησιμοποίησε 3 

σταγόνες κάθε πρωί, πριν από την 

κρέμα ημέρας, ακολουθώντας τις 

κινήσεις μασάζ BEESSENTIAL OILS.

7 CASTALIA, Chronoderm 
Active 7 Serum
Ορός ελαφριάς υφής για ολο-

κληρωμένη αντιγηραντική φροντίδα 

προσώπου και λαιμού, κατάλληλος 

για κάθε τύπο επιδερμίδας. Εμπλου-

τισμένος με καινοτόμα ενεργά 

συστατικά που προσφέρουν πολλα-

πλή δράση: Μείωση ρυτίδων, Ανόρ-

θωση, Αναδόμηση, Σύσφιξη, Ελα-

στικότητα, Ενυδάτωση & Λάμψη. 

Περιέχει βιομιμητικά πεπτίδια και 

ενεργά συστατικά που βοηθούν στην 

εξάλειψη των ρυτίδων έκφρασης, 

λειαίνουν την επιδερμίδα και βελτιώ-

νουν τη σφριγηλότητα, τον όγκο και 

την πυκνότητά της. Παράλληλα, είναι 

εμπλουτισμένος με ενεργό συστατικό 

καινοτόμου τεχνολογίας σταδιακής 

αποδέσμευσης και με υαλουρονικό 

οξύ χαμηλού μοριακού βάρους, που 

συνεισφέρουν στην ανόρθωση και 

σύσφιξη της επιδερμίδας, τη μεί-

ωση των ρυτίδων, την ενυδάτωση 

σε βάθος και τη διατήρηση της λάμ-

ψης της. Δερματολογικά ελεγμένος.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο φαρμακοποιός 
Δημήτρης Γεωργόπουλος 
του Δικτύου Pharma PLUS 
στη Θεσσαλονίκη.

32

Ανοιξιάτικη ανανέωση 
Υποδεχόμαστε την Άνοιξη και προετοιμαζόμαστε 
για το καλοκαίρι, με προσφορές και δώρα, μόνο 
στα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS!

Οι αμυγδαλιές ανθίζουν, ο χειμώνας σιγά-
σιγά μας αποχαιρετά, και μαζί του φεύ-
γει και το γκρίζο της μελαγχολίας, ώστε 
να υποδεχθούμε γεμάτοι θετική διάθεση 
και ενέργεια τη γλυκιά εποχή του Χρόνου, 
την Άνοιξη!

Στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS 
θα βρείτε τα αγαπημένα σας προϊό-
ντα ομορφιάς και φροντίδας που θα σας 
«συντροφέψουν» την Άνοιξη και θα καλύ-
ψουν τις ανάγκες σας για ενυδάτωση και 
ανανέωση της επιδερμίδας σας.

Η εποχή, όμως, επιβάλλει την αλλαγή 
της διάθεσής μας, καθώς βρισκόμαστε 
στο «κατώφλι» του καλοκαιριού, της πιο 

όμορφης εποχής του χρόνου. Επισκε-
φτείτε, λοιπόν, το Δίκτυο Φαρμακείων 
Pharma PLUS και προετοιμαστείτε έγκαιρα 
και σωστά για τις κομψές σας εμφανίσεις 
στην παραλία!

Αγοράστε προϊόντα των πιο γνωστών 
εταιρειών, στις δύο κατηγορίες «αιχμής» για 
την περίοδο: το αδυνάτισμα και την αντη-
λιακή προστασία (πρόσωπο, σώμα, παιδί, 
after sun και περιποίηση μαλλιών) και ετοι-
μαστείτε για τις καλοκαιρινές σας αποδρά-
σεις, πάντα με ασφάλεια και προστασία της 
επιδερμίδας σας, αλλά και των παιδιών σας, 
από την επικίνδυνη ακτινοβολία του ήλιου.

Μην ξεχνάτε: όσο αγοράζετε τα προϊόντα 

www.pharmapluspharmacies.gr 

 pharmapluspharmacies.gr

 pharma_plus_pharmacies 

σας με την κάρτα σας +plus card, κερδί-
ζετε, και μάλιστα διπλά. Γιατί οι εκπλήξεις 
και οι προσφορές στα φαρμακεία Pharma 
PLUS δεν σταματούν ποτέ! Αξιοποιώντας 
την ενέργεια Best Price, επωφεληθείτε 
των μεγάλων εκπτώσεων στα συγκεκριμένα 
προϊόντα προσφοράς και, παράλληλα, κερ-
δίστε πόντους με τη χρήση της κάρτας σας 
+plus card. Επισκεφθείτε το πιο κοντινό 
σας φαρμακείο του Δικτύου Pharma PLUS, 
προμηθευτείτε το προϊόν που ταιριάζει 
στη δική σας ανάγκη και κερδίστε διπλά! 
Υποδεχτείτε την Άνοιξη σε ένα φαρμακείο 
Pharma PLUS και μοιραστείτε τη δική μας 
θετική διάθεση! Εμείς φροντίζουμε!
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η καθημερινότητά μας έχει επιφορτιστεί με την αντι-
μετώπιση και τη διαχείριση του φόβου, της άγνοιας, 
της παραπληροφόρησης, ακόμη και της απόγνωσης 
των πελατών μας, έχοντας ως ρόλο και καθήκον να 
τους πληροφορούμε σωστά, σύμφωνα με τα νεότερα 
επιστημονικά δεδομένα, να τους καθησυχάζουμε και 
να στεκόμαστε δίπλα τους με κατανόηση.

Πόσο επιστημονικός και πόσο κοινωνικός είναι 
ο ρόλος του φαρμακοποιού;
Ό φαρμακοποιός της γειτονιάς μας είναι ο πιο προ-
σιτός επιστήμονας υγείας που μπορεί να βρει άμεσα 
κάθε πολίτης. Γι’ αυτό οφείλει να είναι ένας ανοιχτός 
φάρος ορθής επιστημονικής και τεκμηριωμένης πλη-
ροφόρησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο εν μέσω 
της πανδημίας που διανύουμε, όπου τα δίκτυα της 
παραπληροφόρησης για τον Covid-19 έχουν ανθί-
σει και οι πολίτες δέχονται έναν καταιγισμό ψεύτικων 
ειδήσεων. Ως εκ τούτου, ο φαρμακοποιός καλείται 
να υπηρετήσει το λειτούργημά του με σεβασμό τόσο 
στις ανάγκες του πολίτη και της κοινωνίας όσο και 
της επιστήμης.

Τι πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο φαρμα-
κείο σήμερα;
Ένα σύγχρονο φαρμακείο στην εποχή μας καλείται 
να υπηρετήσει και θεσμικά πλέον τον ρόλο ενός 
κέντρου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με ολο-
ένα και αυξανόμενες απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η 
επιστημονική κατάρτιση του φαρμακοποιού κρίνεται 
απαραίτητη από το κράτος, για να είναι στη διάθεση 
των πολιτών. Η κατάρτιση αυτή αφορά την αναγκαία 
συμβουλευτική σε θέματα συμμόρφωσης φαρμα-
κευτικών αγωγών και ορθής χρήσης φαρμάκων, για 
την αποφυγή τυχών αλληλεπιδράσεων, έως και την 
πιστοποιημένη διενέργεια εποχιακού εμβολιασμού 
και αντιτετανικού ορού στους πολίτες.

Τι διαφοροποιεί το φαρμακείο σας από τα άλλα;
Στο φαρμακείο μας, επίκεντρο της δραστηριότητάς 

Φαρμακείο 
Δημήτρη 
Γεωργόπουλου: 
Δωδεκανήσου 9, 
Θεσσαλονίκη, 
τηλ.: 2310 542636.

LINKED ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ο Δημήτρης Γεωργόπουλος, Φαρμακοποιός MSc 
in Pharmaceutics & Entrepreneurship, μας μιλά 
για τους επιπλέον ρόλους που καλείται να καλύψει 
ο φαρμακοποιός σε καιρούς πανδημίας.

Ενάντια στην 
παραπληροφόρηση, 
τον φόβο και την άγνοια

Τι ιδιαίτερες δυσκολίες έχει να αντιμετωπίσει 
ένα φαρμακείο που βρίσκεται σε μια πόλη, 
εν μέσω της σοβαρής αυτής πανδημίας;
Το φαρμακείο, ως ένα εξ ορισμού περιβάλλον παρο-
χών υγείας και φαρμακευτικής φροντίδας, εν μέσω 
μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, όπως η πανδημία 
που διανύουμε, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αντι-
μετώπισης των ριζικών αλλαγών που έχουν επέλθει 
στην καθημερινότητα και τη λειτουργία της κοινωνίας 
μας. Το φαρμακείο οφείλει κατ’ αρχάς να εναρμονί-
ζεται στο ακέραιο με τα νέα μέτρα προστασίας για 
την αποφυγή της διασποράς του ιού και να αποτελεί 
το παράδειγμα για την εφαρμογή τους. Επιπρόσθετα, 

μας είναι όχι μόνο η άριστη εξυπηρέτηση, αλλά πάνω 
απ’ όλα η ικανοποίηση και η χαρά των πελατών μας. 
Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της οικοδόμησης 
μιας βαθιάς και ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης με 
τους πελάτες μας, που έχει ως στόχο την κατανόηση 
των βαθύτερων αναγκών τους, για την παροχή των 
βέλτιστων συμβουλών και προτάσεών μας. Έχοντας 
αυτό καλά χαραγμένο στον πυρήνα της δεοντολογίας 
του λειτουργήματός μας, οι πελάτες μας αισθάνο-
νται απόλυτα ασφαλείς για τις υπηρεσίες που τους 
παρέχει το φαρμακείο μας.

Τι αλλάζει με την είσοδό σας στο Δίκτυο 
Pharma PLUS; 

Κάθε φαρμακείο-
μέλος του δικτύου 
Pharma PLUS 
απολαμβάνει μια 
μεγάλη εμπορική 
δυναμική.

Το δίκτυο Pharma ΡLUS, μέσω της κάρτας πελάτη, 
των μηνιαίων ενεργειών προσφορών και των καλύ-
τερων τιμών του φυλλαδίου BEST PRICE, μας 
χάρισε μια σημαντική εξωστρέφεια ως επιχείρη-
σης και ένα επιπλέον πακέτο υπηρεσιών στους 
πελάτες μας.

Ποια είναι τα όπλα που σας παρέχει το Δίκτυο;
Κάθε φαρμακείο-μέλος του δικτύου Pharma PLUS 
απολαμβάνει μια μεγάλη εμπορική δυναμική. Τα 
σημαντικότερα εργαλεία-όπλα που παρέχει το 
δίκτυο είναι η κάρτα πελάτη +plus card, η οποία 
έχει απήχηση στα φαρμακεία Pharma ΡLUS σε όλη 
την Ελλάδα. Επίσης οι ανταγωνιστικότερες τιμές 
δημοφιλών προϊόντων, μέσω του BEST PRICE, και, 
τέλος, η συμβουλευτική μέσω των συνεργατών του 
σε εμπορικά και άλλα θέματα του κλάδου.

Τι σας προσφέρει σε καιρό κρίσης η +plus card;
H +plus card, εκτός από έναν εξαιρετικά επικερδή 
τρόπο ανταμοιβής της εμπιστοσύνης των πελατών 
μας, προσφέρει επίσης πρόσβαση σε ένα ανοιχτό 
κανάλι ενημέρωσης μοναδικών προσφορών και και-
νούργιων προϊόντων. 

Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ξεκινά 
τώρα το επάγγελμα του φαρμακοποιού;
Να αγαπήσει το επάγγελμα του φαρμακοποιού, ώστε 
να ακολουθήσει τη δική του μοναδική πορεία, έχο-
ντας ο ίδιος πίστη στον εαυτό του, την επιστήμη και 
τον συνάνθρωπο. 
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• ΑΤΤΙΚΗ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕΛΦΩΝ 11, ΤΗΛ.: 210 9920759 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 & ΕΙΡΗΝΗΣ 95, ΤΗΛ.: 210 6006566 / ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.-ΒΛΑΧΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε., 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6396484 • 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 / ΡΕΣ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 84, ΤΗΛ.: 210 4617821  
• ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΥΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΨΑΛΗ 3, ΤΗΛ.: 210 7212870 • ΚΟΡΩΠΙ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137, ΤΗΛ.: 210 6627487 • ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 18, 
ΤΗΛ.: 210 8643194 • ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΗΛ.: 210 6858931 / ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23, ΤΗΛ.: 210 8025279 / ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑΣ 19, ΤΗΛ.: 210 8027301 / 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΤΗΛ.: 210 6196955 • ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΤΗΛ.: 210 6134912 • ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68, ΤΗΛ.: 210 9407842  
• ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΥΜΗΤΤΟΥ 64, ΤΗΛ.: 210 7519886 • Π. ΦΑΛΗΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΩΗΣ ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210 9888332 / ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Α.-ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤ. Ο.Ε., ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210 9823314 • ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΥΛΑΚΙ, ΤΗΛ.: 22990 73631 / ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ε. ΣΙΑΜΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΓΡΕΓΟΥ 4, ΤΗΛ.: 22990 72789 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΨΗ Α. ΑΝΝΑ, Λ. 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 27-31, ΤΗΛ.: 210 4525999 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 56, ΤΗΛ.: 210 5767776 • ΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ATHENS HEART, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, ΤΗΛ.: 210 3454700 • ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62, ΤΗΛ.: 210 5912025 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9, ΤΗΛ.: 210 6820071 / ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6858555 • ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑ Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 
ΒΟΥΤΣΙΝΑ 65, ΤΗΛ.: 210 6528036 / ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΥ 85, ΤΗΛ.: 210 6511953 • ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5, ΤΗΛ.: 22950 31933  
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΙΓΚΑ ΣΥΜΕΩΝΑ, Δ. ΓΟΥΖΕΛΗ 2, ΤΗΛ.: 2310 862064 / 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 / 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  
• ΣΕΡΡΕΣ: ΝΕΟ  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 4, ΤΗΛ. 23210 20458 • ΦΘΙΩΤΙΔΑ: ΛΑΜΙΑ ΜΙΧΕΛΗ ΛΙΛΙΑΝ, ΒΥΡΩΝΟΣ 3, ΤΗΛ.: 22310 26098 • ΧΑΝΙΑ: ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΚΑΛΙΔΗ 106-108, ΤΗΛ.: 28210 90210 /  
ΝΕΟ  ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΟΚ.), ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 30, ΤΗΛ.: 28210 43737 • XIOΣ: ΧΩΡΕΜΙΚΑ ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ, ΤΗΛ.: 22710 83365.
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μόνο με τη χρήση της 

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

 pharmapluspharmacies.gr         pharma_plus_pharmacies        www.pharmapluspharmacies.gr 

ΜΟΝΟ στο Δίκτυο Φαρμακείων 

 ΚΕΡΔΊΖΕΤΕ ΔΊΠΛΆ

Ε Κ Π Τ Ω Σ Η 
& ΠΟΝΤΟΊ

CASTALIA 
SENSIAL
CRÈME MAINS 

Ενυδατική, μαλακτική και επουλωτική 
κρέμα χεριών για ερεθισμένα, ξηρά και 
«σκασμένα» χέρια. 

75 ml

NEO!  
LAVIPLUS BREATH-C 

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ 

ΔΙΑΘΕΣΉ

ΠΆΛΜΊΚΟ 
ΟΞΎΜΕΤΡΟ 
ΔΆΚΤΎΛΟΎ

NEO!  LAVISEPT
Aλκοολούχο gel χεριών.  
To Lavisept gel προσφέρει  
στιγμιαίο, υγιεινό καθαρισμό  
χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.  
Περιέχει αντιμικροβιακό  
παράγοντα για ήπια αντισηπτική  
προστασία του δέρματος και  
έναν συνδυασμό συστατικών  
που προσδίδουν βελούδινη  
αίσθηση απαλότητας.

1000ml200ml  500ml65ml

-20%

€ 11,96
€ 14,95

1+1

€ 9,80
€ 16,00

-30%

€ 24,49
€ 34,99

-30%


