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Έφτασε και πάλι η εποχή του χρόνου όπου μικροί και μεγάλοι λατρεύουν να ζουν. Με την ελπίδα της 
δημιουργίας τείχους ανοσίας μέσω του εμβολιασμού, η ανεμελιά, τα πλάνα των διακοπών και τα βράδια 
στο μπαλκόνι του σπιτιού μας, κάνοντας μεγάλες συζητήσεις με φίλους, σηματοδοτούν ξεκάθαρα ότι το 
καλοκαίρι είναι και πάλι εδώ. Ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι, που με την αύρα του θα έρθει για να πάρει από 
μέσα μας όλη την ψυχική κούραση, να μας αναγεννήσει, να μας αναζωογονήσει και να μας χαρίσει απλό-
χερα όλες του τις ομορφιές!

Όλοι εμείς στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS έχουμε διπλή χαρά για το τεύχος που κρατάτε στα 
χέρια σας. Σηματοδοτεί και για εμάς το καλοκαίρι, αλλά είναι και ένα τεύχος επετειακό. Το Pharma PLUS 
Link συμπληρώνει 60 τεύχη, κυκλοφορώντας εδώ και 15 χρόνια!!! Γιορτάζουμε την επέτειο αυτή με τον 
μεγαλύτερο διαγωνισμό που έχει γίνει ποτέ στον χώρο του φαρμακείου. Χαρίζουμε σε 15 τυχερούς από 
ένα τεράστιο κουτί με προϊόντα αξίας άνω των 350 ευρώ! Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις 
επόμενες σελίδες!

Στο τεύχος μας θα διαβάσετε ενδιαφέροντα άρθρα, που περιστρέφονται γύρω από τους τρεις βασικούς 
πυλώνες της Pharma PLUS, δηλαδή την Υγεία, την Ομορφιά και την Ευεξία. Στην ενότητα της Υγείας, το 
βασικό μας άρθρο αφορά τα συμπληρώματα διατροφής που συνιστώνται για το καλοκαίρι. Όλοι μας συχνά 
αναρωτιόμαστε ποια είναι τα κατάλληλα και γιατί θεωρούνται αναγκαία την πιο ζεστή εποχή του χρόνου. 
To άρθρο έχει επιμεληθεί η φαρμακοποιός Ευγενία Παπανικολάου, η οποία εργάζεται στο φαρμακείο 
Χαϊμαλά στο Αιγάλεω, μέλος του Δικτύου Pharma PLUS.

Δεν διστάζουμε να «σπάσουμε» τα στερεότυπα σχετικά με τη γυναικεία ηλικία. Είναι κοινή ομολογία 
εξάλλου ότι η γυναίκα μετά τα 40… είναι τελικά στα καλύτερά της, έτοιμη να κατακτήσει κάθε όνειρο και 
φιλοδοξία! Αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και ακολουθώντας χρήσιμες οδηγίες το καλοκαιρινό φαινόμενο 
της ρινορραγίας, ένα θέμα που ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο αυτή την εποχή. Η ζωή με το μωρό σας στην 
παραλία το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ανέμελη όσο φαντάζεστε. Με απλές συμβουλές, φροντίστε για εκείνα 
τα πράγματα που, αν τα λάβετε υπόψη σας και τους δώσετε τη δέουσα προσοχή, τότε μπορείτε πραγματικά 
να απολαύσετε τη θάλασσα, την αμμουδιά και τον ήλιο με ήσυχο κεφάλι, κι εσείς αλλά και το μωρό σας!

Στις επόμενες σελίδες, θα μάθετε πώς θα κάνετε το σωστό detox πριν από την παραλία, πράγμα που θα 
σας βοηθήσει να αισθανθείτε πιο ανάλαφρες και με την αυτοπεποίθησή σας πιο ανεβασμένη από ποτέ. 
Και, φυσικά, θα ενημερωθείτε ενδελεχώς πόσο σημαντική είναι η αντηλιακή προστασία κατά την έκθεσή 
σας στον ήλιο, καθώς και η επιλογή του σωστού προϊόντος για τις δικές σας ανάγκες.

Με χαρά καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS ένα νέο φαρμακείο, στην περιοχή του 
Χαϊδαρίου στην Αθήνα. Πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει, προσφέροντάς σας όλες τις 
καινοτόμες υπηρεσίες που διακρίνουν εδώ και χρόνια τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS. 

Βρείτε το κοντινότερο σ’ εσάς φαρμακείο Pharma PLUS στην… παλάμη σας, κατεβάζοντας στο κινητό το 
Pharma PLUS app. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τις σελίδες μας στο Facebook pharmapluspharmacies.
gr και στο Instagram pharma_plus_pharmacies. Κάντε like και follow, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα 
και τις προσφορές μας. 

Τέλος, χρησιμοποιώντας την κάρτα πελάτη +plus card του Δικτύου Pharma PLUS, κερδίζετε πόντους σε 
κάθε σας αγορά, που εξαργυρώνονται σε δώρα και εκπλήξεις, και βγαίνετε πάντοτε πολλαπλά κερδισμένοι.

Και μην ξεχνάτε, το Pharma PLUS Link γιορτάζει 15 χρόνια! Γιορτάστε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από 
τα 15 πλούσια δώρα αξίας 350 ευρώ το καθένα!

Σας ευχόμαστε από καρδιάς ένα ξέγνοιαστο, ασφαλές και γεμάτο όμορφες στιγμές καλοκαίρι!

Στέλιος Μουσαμάς,
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS
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Το  

γιορτάζει και χαρίζει πλούσια δώρα!

Ναι! Είναι αλήθεια! Για ακόμα μία φορά, η Pharma PLUS καινοτομεί και πρωτοπορεί!

Γιορτάζουμε μαζί σας τα 15α γενέθλια του περιοδικού μας, και οργανώσαμε έναν διαγωνισμό που δεν έχει γίνει 
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ στον χώρο του φαρμακείου!
Εσείς δεν έχετε παρά να συμμετάσχετε και να διεκδικήσετε ένα από τα 15 εορταστικά κουτιά γεμάτα με αγαπημένα 
προϊόντα του πρώτου περιοδικού καταναλωτή στο χώρο του φαρμακείου, αξίας 350 ευρώ το καθένα!

Μπορείτε να λάβετε μέρος με δύο διαφορετικούς τρόπους:
•  Μέσω των αγορών σας σε φαρμακείο Pharma PLUS χρησιμοποιώντας την +plus card σας. Με κάθε αγορά σας* 

κερδίζετε μία συμμετοχή. Επιπλέον, για κάθε 10 ευρώ στην απόδειξή σας εξασφαλίζετε μία επιπλέον συμμετοχή. 
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας και διεκδικείστε 1 από τα 14 εορταστικά κουτιά!

•  Μέσω της σελίδας μας στο Instagram. Ακολουθείστε όλα τα βήματα στο σχετικό post και διεκδικείστε 1 εορταστικό 
κουτί!

Διάρκεια διαγωνισμού: από 14 Ιουνίου 2021 έως 23 Ιουλίου 2021. 
H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου 2021.

Διεξαγωγή κλήρωσης: H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω Zoom την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, 12:00μ.μ.  
Mπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά είτε από υπολογιστή είτε από κινητή συσκευή, στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://lavipharm.zoom.us/j/89652093501?pwd=dG03TmhrWllsczREQ3ZZb2dDNGZ0UT09.  
Meeting code: 896 5209 3501. Passcode: 475877.

Μην περιμένετε! Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί & βγείτε ΠΟΛΛΑΠΛΑ κερδισμένοι!

Κάθε κουτί περιλαμβάνει δώρα που έχουν χορηγήσει τα κάτωθι brands:

χρόνια!
εορταστικά κουτιά!
τυχεροί!15 

Οι όροι και οι προϋπόθεσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρίσκονται στις επίσημες σελίδες μας  
στο Ιnstagram «pharma_plus_pharmacies» και στο Facebook «Pharma PLUS Δίκτυο Φαρμακείων»

*Δεν αφορά σε αγορές φαρμάκου

 pharmapluspharmacies.gr                 pharma_plus_pharmacies                www.pharmapluspharmacies.gr 

Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή  

 app 
ΕΚΠΤΩΣΗ & ΠΟΝΤΟΙ  

στην 
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INFO 
Περισσότεροι από 
200.000 καταναλωτές 
προτιμούν συστηματικά τα 
φαρμακεία Pharma PLUS, 
γιατί τους προσφέρουν:

• Άριστο περιβάλλον  
& άμεση εξυπηρέτηση

• Εξειδικευμένες συμβουλές  
και υπηρεσίες

• Διαρκή ανανέωση  
και πληρότητα προϊόντων  
υγείας και ομορφιάς

• Προνομιακές αγορές με  
τη χρήση της +plus card

• Μοναδικά δώρα

Pharma PLUS Link
Περιοδικό Υγείας & Ομορφιάς.
Διανέμεται δωρεάν μέσω 
των φαρμακείων 

www.pharmapluspharmacies.gr

Ακολουθήστε τη  
στο Instagram και κάντε like 
στο Facebook.

 υγεία
08
Τα Συν της Διατροφής
Συμπληρώματα για το καλοκαίρι.

12 
Ψυχολογία
Γυναίκα, σαράντα και κάτι.

14 
Ρινορραγία
Ο «κόκκινος» συναγερμός.

16
Μωρό στη θάλασσα
Τι πρέπει να προσέξετε.

22

 ομορφιά
22 
Τα Συν της Ομορφιάς
Αποτοξίνωση με φυσικό τρόπο.

26 
Αντηλιακά
Πώς θα βρείτε το κατάλληλο.

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

Τα σχόλιά σας 
είναι σημαντικά 
για εμάς και 
λαμβάνονται 
υπόψη στη 
διαμόρφωση 
κάθε τεύχους. 
Mπορείτε να 
στέλνετε τις 
απόψεις και 
τις παρατηρήσεις 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.

 linked
30
Pharma News
Καλοκαίρι στο φαρμακείο.

32 
Shopping List
Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

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
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Είτε φύγετε για διακοπές είτε όχι, 
δώστε στον εαυτό σας ευκαιρίες 
για ψυχική και σωματική ανανέωση.

Δ
ΙΑΤΡ Ο ΦΗΣ

ΤΑ

ΤΗΣ

Τα συμπληρώματα 
του καλοκαιριού

40 ΚΑΙ ΚΑΤΙ
Οδηγός επιβίωσης.

ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ
Καταρχήν, 

ψυχραιμία.

ΠΑΙΔΙ
Μωρό στη 
θάλασσα.

12

συμπληρωμάτων ηλεκτρολυτών είναι απαραίτητη. 
Εντάξτε στην καθημερινότητά σας συμπληρώματα 
με κάλιο, νάτριο και μαγνήσιο. Η δράση τους είναι 
σημαντική, καθώς:
• Ρυθμίζουν την ισορροπία οξέων-βάσεων στον 

οργανισμό.
• Ρυθμίζουν την ισορροπία των υγρών στο εσω-

τερικό των κυττάρων.
• Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μυϊκού και 

του νευρικού συστήματος.
• Ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση.

TIP: Συμπληρώστε με B-COMPLEX για ενίσχυση της 
ενέργειας και τη μείωση της κόπωσης.

Ενίσχυση της άμυνας
Τα συστατικά που κάνουν τη διαφορά σε 

περιπτώσεις ατονίας είναι οι βιταμί-
νες C και Ε.

Βιταμίνη C: Εάν η βιταμίνη C 
είναι απαραίτητη όλο τον χρόνο, 

το καλοκαίρι είναι διπλά σημαντική, 
καθώς βοηθά το σώμα να αντιμετωπίσει 

καλύτερα την εκτεταμένη ζέστη και αποτρέπει 
την εμφάνιση προβλημάτων από την υψηλή θερ-
μοκρασία, όπως η θερμοπληξία και η ηλίαση. Ενι-
σχύει τη δράση των ιδρωτοποιών αδένων, βοηθώ-
ντας τους να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο φόρτο 
εργασίας τους, ενώ παράλληλα προστατεύει την 

Το καλοκαίρι είναι παρόν, και καλούμαστε να βοη-
θήσουμε τον εαυτό μας να επανακτήσει τη χαμένη 
ψυχική ενέργεια και δύναμη που δαπανήσαμε τη 
δύσκολη αυτή χρονιά. Τα βήματα προς την υγεία 
και την ομορφιά είναι απλά και εύκολα για όλους.

Ενυδάτωση
Η σωστή ενυδάτωση αποτελεί το άλφα και το ωμέγα 
ενός υγιούς οργανισμού. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, που οι ανάγκες σε υγρά είναι αυξημένες 
–καθώς με τις υψηλές θερμοκρασίες ο οργανισμός 
αποβάλλει περισσότερο νερό μέσω του ιδρώτα, των 
πνευμόνων και των ούρων– και η επιθυμία μας για 
τη διατήρηση της σιλουέτας ακόμη μεγαλύτερη, η 
καλή ενυδάτωση αποτελεί προτεραιότητα σε ένα 
ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. 
Ηλεκτρολύτες: Πρόκειται για στοιχεία που 
βρίσκονται σε υγρά του σώματος και 
φέρουν ηλεκτρικό φορτίο. Η διατή-

ρηση της ισορροπίας τους στον 
οργανισμό είναι σημαντική, καθώς 
ρυθμίζουν την κατανομή του νερού 
στο σώμα, επηρεάζουν το pΗ του αίμα-
τος και συμβάλλουν στη νευρομυϊκή διέγερση. 
Ηλεκτρολύτες περιέχουν οι μπανάνες, το γάλα, το 
γιαούρτι, οι ξηροί καρποί, το μπρόκολο και άλλα 
τρόφιμα. Στις περιπτώσεις όμως που η άθληση 
είναι έντονη, η διατροφή ελλιπής και η ποσότητα 
νερού που προσλαμβάνεται ελάχιστη, τότε η λήψη 

Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ:

Γράφει η φαρμακοποιός 
Ευγενία Παπανικολάου 

από το φαρμακείο του 
Δικτύου Pharma PLUS 

του Χαϊμαλά στο Αιγάλεω.
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επιδερμίδα από ηλιακά εγκαύματα, αφού δρα ως 
φυσικό αντιοξειδωτικό και συνδράμει στην παρα-
γωγή κολλαγόνου στο δέρμα. Τέλος, δεδομένης της 
αντιισταμινικής της δράσης, βοηθά στην αντιμετώ-
πιση των εποχιακών αλλεργιών.
Βιταμίνη Ε: Έχει προστατευτικό ρόλο απέναντι στην 
ηλιακή ακτινοβολία και συμβάλλει στην αποτοξίνωση 
του οργανισμού, μέσω της εφίδρωσης. Επιπλέον, 
η ικανότητά της να συνεργάζεται με τη βιταμίνη C 
έχει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των αλλεργι-
κών συμπτωμάτων που ταλαιπωρούν πολλούς κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ενάντια στις ουρολοιμώξεις
Όσο η θερμοκρασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
ανεβαίνει, τόσο οι λοιμώξεις του κατώτερου ουρο-
ποιητικού συστήματος (ουρολοιμώξεις, κυστίτιδες 
κ.λπ.) αυξάνονται. Για την πρόληψη του προβλήμα-
τος, ενδείκνυται η αυξημένη λήψη νερού και υγρών 
γενικότερα τις θερμές ημέρες, αλλά η πιο πρακτική, 
αποτελεσματική και ασφαλής λύση είναι η επιλογή 
συμπληρώματος διατροφής που περιέχει εκχύλισμα 
κράνμπερι. Δεν είναι τυχαίο ότι το αποκαλούν «κόκ-
κινο θησαυρό», καθώς είναι πλούσια πηγή πολυφαι-
νολών, προανθοκυανιδινών, ουσιών που προσδίδουν 
το κόκκινο χρώμα στο κράνμπερι, ενώ εμποδίζουν 
την ανάπτυξη παθογόνων παραγόντων στο ουρο-
ποιητικό σύστημα.

Λαμπερή επιδερμίδα
Ωμέγα-3 λιπαρά: Τα συμπληρώματα ωμέγα-3 λιπα-
ρών είναι ιδανικά για όσες επιθυμούν μια λαμπερή 
επιδερμίδα και αυτό το καλοκαίρι. Τα υγιεινά λιπαρά 
συνεισφέρουν στην υγεία των νυχιών, καθώς και 
στην προστασία των μαλλιών και της επιδερμίδας. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, και αρκετοί διατροφολόγοι προ-
τείνουν την κατανάλωση αβοκάντο, ξηρών καρπών, 
λαδιού καρύδας κ.ά. Η ανεπαρκής πρόσληψη ωμέγα-3 
λιπαρών επηρεάζει αρνητικά την όψη της επιδερμί-
δας, προκαλώντας ξηρότητα, ξεφλούδισμα και αφυδά-
τωση. Θρέψτε την επιδερμίδα σας και διατηρήστε την 
υγιή καταναλώνοντας ωμέγα-3 λιπαρά καθημερινά. 
Εάν αισθάνεστε ότι δεν λαμβάνετε αρκετά «καλά» 
λιπαρά, ή απλά δεν σας αρέσουν τα παραπάνω τρό-
φιμα, τότε μπορείτε να συμπληρώσετε τη διατροφή 
σας με κάψουλες ωμέγα-3 λιπαρών.
Βήτα καροτένιο: Φυσική χρωστική που προσδίδει 
χρώμα σε πολλά φρούτα και λαχανικά. Όταν απορ-
ροφάται σε μορφή συμπληρώματος, μετατρέπεται 
από τον οργανισμό σε βιταμίνη Α και διεγείρει την 
ανάπτυξη δερματικών κυττάρων, συμβάλλει στην 
παραγωγή κολλαγόνου και βοηθά στη διατήρηση της 
ελαστικότητας της επιδερμίδας. Όταν λαμβάνεται σε 
υψηλές δόσεις μέσω συμπληρωμάτων βήτα καρο-
τίνης, μπορεί να προσδώσει ακόμη και μια πορτο-
καλί ή χρυσαφένια απόχρωση στην επιδερμίδα σας, 
κάνοντάς τη να φαίνεται μαυρισμένη.

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Προβιοτικά για 
τη δυσκοιλιότητα 
των ταξιδιωτών

Εάν κάθε φορά που 
ταξιδεύετε αλλάζουν 
οι συνήθειες του 
εντέρου σας, τότε μην 
ξεχάσατε να βάλετε 
στη βαλίτσα σας τα 
προβιοτικά, φιλικούς 
μικροοργανισμούς 
που «κατοικούν» 
στο έντερο και 
συνδυάζονται με 
την τροφή τους, τις 
πρεβιοτικές φυτικές 
ίνες. 
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ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Σαράντα & κάτι

Η σύγχρονη 
κοινωνία ξεπερνά 
τις αγκυλώσεις 
του παρελθόντος 
και λέει «ναι» στις 
μονογονεϊκές 
οικογένειες.

Στη σύγχρονη εποχή, η ηλικία των σαράντα 
χρόνων είναι η καλύτερη περίοδος για 
τη γυναίκα, προκειμένου να κοιτάξει μπροστά, 
να ανασχεδιάσει και να απολαύσει τη ζωή της.

να αλλάξουν το σκηνικό της ζωής τους ανά πάσα 
στιγμή, οι γυναίκες που έχουν περάσει το κατώφλι 
των «39 Μαΐων» είναι και νιώθουν νέες, αντίθετα 
με τις αλλοτινές «μεσόκοπες» των ελληνικών ται-
νιών της δεκαετίας του ’60. Οι σημερινές σαραντά-
ρες δεν κρύβουν την ηλικία τους, δεν καταπιέζουν 
τα θέλω τους, δεν πτοούνται μπροστά σε εμπόδια.

Η πρόκληση της μητρότητας 
Ο ερχομός ενός παιδιού γίνεται προσωπική υπό-
θεση, ενώ η ερώτηση «εγώ πότε θα γίνω μάνα;» έχει 
την απάντηση «όποτε το αποφασίσω!». Η σύγχρονη 
κοινωνία ξεπερνά τις αγκυλώσεις του παρελθόντος 
και λέει «ναι» στις μονογονεϊκές οικογένειες. Όλο 
και περισσότερες γυναίκες αποφασίζουν να γεννή-
σουν ή να υιοθετήσουν παιδί χωρίς την παρουσία 
κάποιου άνδρα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία 
μετά από αιώνες πατριαρχίας που η φράση «Το σώμα 
είναι δικό μου» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Οι 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

επιτυχημένες γυναίκες, ακόμη και αν δεν εξαργυρώ-
σουν επαγγελματικά τις μεταπτυχιακές σπουδές τους 
σε έναν ακόμη ανδροκρατούμενο εργασιακό κόσμο, 
έχουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, 
έχοντας επενδύσει στην επιμόρφωση.

Οι σαραντάρες που «συνωστίζονται» στις ψηφι-
ακές πλατφόρμες διά βίου μάθησης ή στα zoom 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και στον ελεύθερο 
χρόνο τους εκπονούν τη διατριβή τους δεν είναι οι 
sui-generis μεγαλοκοπέλες, όπως θα χαρακτηρίζο-
νταν σε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά διαρκώς εξε-
λισσόμενα άτομα. Και, όταν οι συνθήκες επιτρέψουν 
την επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδι-
κασία, μια νέα κατηγορία φοιτητριών θα παρελαύ-
νει στα πανεπιστήμια: οι έτοιμες για τη νέα γνώση 
ώριμες γυναίκες.

Λογική και ευαισθησία
Στα σαράντα και κάτι ή στα σαράντα παρά κάτι, 
υπάρχει αρκετό παρελθόν αλλά και μέλλον για 
έρωτες, υπαρξιακές αναζητήσεις, επιτυχίες αλλά 
και ματαιώσεις. Η φθορά, η εξέλιξη, η μητρότητα, 
όλα έχουν το τίμημά τους. Το στοίχημα της σύγχρο-
νης ώριμης γυναίκας είναι η διαχείριση όλων αυτών 

των καταστάσεων χωρίς φόβο αλλά με πάθος, σε 
μια εποχή που έχει δύο πρόσωπα: αυτό της προό-
δου και της ανεκτικότητας και εκείνο της συντήρη-
σης και του σεξισμού. Ζώντας στον ανεπτυγμένο 
κόσμο του 21ου αιώνα, ακόμη και αν όλες οι ευκαι-
ρίες δεν προσφέρονται απλόχερα σε όλους, υπάρχει 
ένα πεδίο ελεύθερο για εξέλιξη. Στην ψυχοθεραπεία 
του Ρότζερς, την πελατοκεντρική ροτζεριανή ψυχο-
θεραπεία, το άτομο εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του. Δεν έχουν τελειώσει όλα στην παι-
δική ηλικία, όπως είχε υποστηρίξει ο Φρόιντ. Υπάρχει 
χρόνος, ακόμη και στην τρίτη ηλικία, για να δουλέ-
ψει κανείς με τον εαυτό του, να ξεκολλήσει από το 
παρελθόν και να υλοποιήσει τα όνειρά του.

Συμπέρασμα; Με δύναμη από την αισιοδοξία του 
Καρλ Ρότζερς, αν τα δείτε σκούρα ενδεδυμένες τον 
μανδύα της μέσης ηλικίας, επιστρατεύστε τη λογική 
σας και συνειδητοποιήστε τη δύναμή σας να ανα-
τρέψετε το παρόν και να ζήσετε από την αρχή τη 
ζωή σας, αντικρίζοντας το ώριμο –και όχι πλέον 
νεαρό– είδωλό σας στον καθρέφτη. Όσο για εκεί-
νες τις παντός καιρού και ηλικίας σκοτεινές ώρες; 
Ακόμη και οι καουμπόισσες μελαγχολούν, όπως δια-
τείνεται ο Τομ Ρόμπινς. 

γυναίκες μπορούν να γίνουν μαμάδες στα σαράντα, 
τα σαράντα πέντε, ή ακόμη και στα πενήντα τους, 
με τη βοήθεια της επιστήμης, και να στήσουν τη 
δική τους μονογονεϊκή οικογένεια με τη σφραγίδα 
της νομοθεσίας. 

Από την άλλη, είναι η ίδια η επιστήμη που, δίνο-
ντας στις γυναίκες αυτή τη δυνατότητα επιλογής του 
χρόνου σύλληψης και κύησης, τους στήνει παγίδα, 
καθώς αναβάλλουν διαρκώς την υπόθεση της μητρό-
τητας, προκειμένου να σώσουν την επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία. Είναι κοινό μυστικό: Το εργα-
σιακό περιβάλλον δεν είναι φιλικό προς τα βρέφη. 
Όσο κι αν η Πολιτεία «προστατεύει» τη νέα μητέρα, 
η εγκυμοσύνη, η μητρότητα και ο θηλασμός θέλουν 
τον χρόνο τους, και ο χρόνος κοστίζει πολύ για τον 
ιδιωτικό τομέα. 

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου 
Ωραία τα σαράντα, αλλά τι είναι πάλι αυτή η ρυτίδα 
που σπάει το χαμόγελο στα δύο; Είναι σημάδι του 
χρόνου, που σας θυμίζει ό,τι έχετε ζήσει. Αν σας 
αρέσει, την κρατάτε∙ αν όχι, κλείνετε ραντεβού 
στον εξειδικευμένο δερματολόγο ή τον πλαστικό 
χειρουργό. Τόσο απλά; «Όχι» είναι η απάντηση. Οι 

ερωτήσεις στον καθρέφτη «ποια είναι πιο όμορφη;» 
και «ποια είναι πιο νέα;» κρύβουν παγίδες, στις 
οποίες πέφτει εύκολα μια μερίδα γυναικών. Υπάρ-
χει όμως και μια κατηγορία γυναικών που αποδέχε-
ται την αλλαγή, νιώθοντας ότι υπάρχει κέρδος από 
το πέρασμα του χρόνου, και αποφασίζει να μην μπει 
σε «μαστορέματα».

Διά βίου εκπαίδευση 
Η γνώση είναι δύναμη, και το ξέρουμε πλέον όλες 
καλά. Αυτό φαίνεται και στον μέσο όρο ηλικίας των 
γυναικών που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προ-
γράμματα και σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, 
ο οποίος ολοένα και μεγαλώνει, αλλά και στην αυξα-
νόμενη ζήτηση εκμάθησης «εξωτικών» ξένων γλωσ-
σών από μεσήλικες. Τα ρωσικά, τα τουρκικά και τα 
κινεζικά είναι μαγνήτης για τις φιλομαθείς μαθήτριες 
ετών 40+ που αναζητούν ένα νέο παράθυρο στον 
κόσμο μαθαίνοντας μία ακόμη ξένη γλώσσα, η οποία 
κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το βιογραφικό τους. Και 
μιας και αναφερόμαστε στα CV –στα οποία παρεμπι-
πτόντως δεν αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον η χρο-
νολογία γέννησης–, όλο και περισσότερες γυναίκες 
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Οι MSc 

Οι σαραντάρες του 21ου αιώνα έχουν παρελθόν 
αλλά και μέλλον, αυτοπεποίθηση αλλά και ικανότητα 
αυτοκριτικής. Συχνά είναι εργαζόμενες και μητέρες ή 
βρίσκονται στην προσπάθεια να βιώσουν τη μητρό-
τητα. Διοικούν εταιρείες, τμήματα ή/και απλώς το 
σπίτι τους,  είναι υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και ζουν τον νέο φεμινισμό, αγωνιζόμενες 
για ίσα δικαιώματα στον εργασιακό χώρο. Έτοιμες 
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Αν η ρινορραγία 
σας είναι ένα τυχαίο 
γεγονός και οφείλεται 
εν μέρει στην ξηρότητα 
του βλεννογόνου, 
διατηρήστε την 
υγρασία της περιοχής 
τοποθετώντας μικρή 
ποσότητα βαζελίνης 
στο ρουθούνι σας 
το βράδυ πριν από 
τον ύπνο. Αν έχετε 
αλλεργική ρινίτιδα, 
αντιμετωπίστε την 
αποτελεσματικά, 
ώστε η περιοχή να μη 
βρίσκεται σε κατάσταση 
διαρκούς φλεγμονής. 
Σε κάθε περίπτωση, 
ακολουθήστε τις 
συμβουλές ειδικού 
γιατρού και φροντίστε 
να έχετε πάντα 
μαζί σας μερικά 
χαρτομάντιλα 
παραπάνω και 
μια συσκευασία 
αιμοστατικών ρινικών 
ταμπόν, που θα βρείτε 
στο φαρμακείο της 
γειτονιάς σας.

Για να μην 
«ανοίξει 
ρουθούνι»

ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

έντονες, καθώς προέρχονται από αρτηρία, και όχι 
από αγγείο. Ευτυχώς, είναι σπάνιες και εμφανίζο-
νται κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα. Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται η εισαγωγή στο νοσοκομείο. Αν η 
ρινορραγία είναι έντονη, έχει διάρκεια περισσότερο 
από 3 λεπτά ή αν επανέλθει σύντομα, είναι επιβε-
βλημένη η επίσκεψη στον ωτορινολαρυγγολόγο ή 
στα επείγοντα κάποιου νοσοκομείου. Προσοχή, δεν 
πρέπει να οδηγήσετε!

Στην πλειοψηφία των περιστατικών, η ρινορραγία 
σταματά με την τοποθέτηση πωματισμού (ταμπόν 
από γάζα), που μένει στο ρουθούνι για 3-4 ημέρες. 
Στην ακραία περίπτωση που η αιμορραγία επιμένει, 
ο γιατρός μπορεί να προχωρήσει στον καυτηρια-
σμό του αγγείου ή στην τοποθέτηση ειδικού κλιπ. 
Πιο σπάνια, ο ωτορινολαρυγγολόγος θα προβεί σε 
ενδοσκοπική εξέταση της μύτης.

Κρίσιμα συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγή-
σουν επειγόντως στο νοσοκομείο είναι: Ζάλη ή τάση 

λιποθυμίας, ταχυκαρδία ή δυσκολία στην αναπνοή, 
βήχας ή και έμετος με αίμα, εξάνθημα ή πυρετός 
υψηλότερος από 38,5° C.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη υγρασίας 
στο εσωτερικό της μύτης ευνοούν τις ρινορραγίες 
σε άτομα που έχουν προδιάθεση. Η παραμονή σε 
ζεστό και ξηρό περιβάλλον στεγνώνει τον βλεννο-
γόνο και τον κάνει πιο ευαίσθητο. Η γενική συμ-
βουλή είναι να αυξάνουμε τεχνητά την υγρασία των 
σπιτιών μας, όταν χρησιμοποιούμε για πολλές ώρες 
θερμαντικά σώματα.

Οι αλλεργικές ρινίτιδες ταλαιπωρούν τον βλεννο-
γόνο της μύτης και αποτελούν προδιαθεσικό παρά-
γοντα. Αν όμως παρουσιάζετε συχνά ρινορραγίες, 
πρέπει να αποταθείτε στον γιατρό σας. Σε σπάνιες 
περιπτώσεις, μπορεί να είναι σύμπτωμα διαταρα-
χής της πηκτικότητας του αίματος ή αποτέλεσμα της 
λήψης αντιπηκτικών φαρμάκων, όπως η ασπιρίνη ή η 
βαρφαρίνη, αλλά και από συγκεκριμένες θεραπείες, 
όπως η χημειοθεραπεία.

Υπέρταση και ρινορραγία 
Οι πιο πρόσφατες μελέτες καταρρίπτουν τον μύθο 
της άμεσης συσχέτισης των υπερτασικών επεισο-
δίων με τη ρινορραγία. Από την άλλη, αν ένας όχι 
καλά ρυθμισμένος υπερτασικός ασθενής εμφανίσει 
ρινορραγία, ο πανικός θα ανεβάσει ακόμη περισσό-
τερο την αρρύθμιστη πίεση, και αυτή με τη σειρά της 
είναι δυνατόν να κάνει εντονότερη τη ρινορραγία.

Ρινορραγία: 
Ο κόκκινος 
συναγερμός

Ακολουθήστε τις συμβουλές 
των ειδικών και αντιμετωπίστε 
την αιμορραγία από τη μύτη 
με ψυχραιμία. 

Στη θέα του αίματος όλοι αναστατωνόμαστε. Μεί-
νετε ψύχραιμοι και αντιμετωπίστε τη ρινορραγία με 
τις σωστές κινήσεις: 
1 Καθίστε με ίσια την πλάτη, γείρετε το κεφάλι σας 

ελαφρά προς τα εμπρός και φυσήξτε τη μύτη σας. 
Δεν γέρνετε το κεφάλι προς τα πίσω, γιατί σε αυτή 
την περίπτωση απλώς το αίμα «εξαφανίζεται», 
καθώς το καταπίνετε, πράγμα που μπορεί να σας 
προκαλέσει τάση προς έμετο και ζάλη. 

2 Πιέζετε τα ρουθούνια χαμηλά στο μαλακό τους 
σημείο, κρατώντας το κεφάλι εμπρός ή ελαφρώς 
προς τα κάτω, μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. 

3 Τοποθετείτε λίγο βαμβάκι ή, ιδανικά, μια αποστει-
ρωμένη γάζα με φυσιολογικό ορό ή οξυζενέ στο 
ρουθούνι που αιμορραγεί και πιέστε το χαμηλά, 
στο μαλακό του σημείο. 

4 Επιπλέον βοήθεια θα προσφέρει η τοποθέτηση 
μιας παγοκύστης στο μέτωπο, που θα προκαλέσει 
αντανακλαστικό αγγειοσπασμό. Εναλλακτικά, μπο-
ρείτε να έχετε ένα παγάκι στο στόμα, κρατώντας 
το στον ουρανίσκο λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω.

Επείγον περιστατικό
Η ρινορραγία μπορεί να προέρχεται από την εμπρό-
σθια ή την οπίσθια πλευρά της μύτης. Οι πρόσθιες 
ρινορραγίες αποτελούν το 90% των περιπτώσεων, 
προέρχονται από ένα αιμοφόρο αγγείο στο μπρο-
στινό μέρος της μύτης και ελέγχονται εύκολα. Οι 
ρινορραγίες που ξεκινούν από το πίσω μέρος είναι 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Ισχύει για τις συσκευασίες  
που φέρουν το αυτοκόλλητο  

10 STAR PLATINUM  
και έχουν εσωτερικά την  
κάρτα εγγύησης 10 ετών.

Ψηφιακά Πιεσόμετρα  
με Τεχνολογία AFIB για 
Ανίχνευση Κολπικής 
Μαρμαρυγής  

BP AFIB 
A7 Touch

BP AFIB  
A6  PC

ΒP B6
Connect
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ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Στη σκιά του ήλιου
Οι παιδίατροι και οι δερματολόγοι συνιστούν την απο-
φυγή της έκθεσης στον ήλιο μεταξύ 11 π.μ. και –του-
λάχιστον– 5 μ.μ. Εξάλλου, ο ήλιος, πολύ νωρίς το 
πρωί ή αργά το απόγευμα, βοηθά στη σύνθεση της 
πολύτιμης βιταμίνης D. 

Γιατί αυτή η στάση απέναντι στον ήλιο, που μεγά-
λωσε τόσες και τόσες γενιές; Διότι ο ήλιος «δεν 
είναι αυτός που ήταν κάποτε», όπως λένε και οι 
γιαγιάδες, και οποιαδήποτε στενή σχέση με τον 
πρωταγωνιστή του καλοκαιριού είναι επιβλαβής, 
ειδικά για τα βρέφη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνετε κλεισμένοι στο 
δωμάτιο του ξενοδοχείου με το τηλεκοντρόλ του 
κλιματιστικού ανά χείρας, μέχρι ο ήλιος να γίνει πιο 
φιλικός. Φορέστε στο παιδί σας καπέλο, ανοίξτε την 
ομπρέλα στο καρότσι, ντύστε το ελαφρά, και έξω από 
την πόρτα. Αν μάλιστα έχετε βρει παραλία με δέντρα 
που λειτουργούν ως φυσικά σκίαστρα, μπορείτε να 
απολαύσετε το θαλασσινό αεράκι χωρίς φόβο. Αρκεί 
οι θερμοκρασίες να μην είναι υψηλές και το μωρό 
σας να είναι καλά ενυδατωμένο. Να θυμάστε: Για τα 
βρέφη άνω των 2 μηνών συνιστάται η χρήση αντη-
λιακού δερμοκαλλυντικού προϊόντος με υψηλό δεί-
κτη προστασίας και απαγορεύεται η γυμνή έκθεσή 
τους στον ήλιο, ακόμη και αν είναι προστατευμένα 
από ισχυρό αντηλιακό προϊόν. Επίσης, στην παραλία 
πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή κάτω από την 
ομπρέλα τις ώρες που ο ήλιος καίει, γιατί ο χώρος 
της σκίασης μετατρέπεται σε θερμοκήπιο.

Στην παραλία 
με το μωρό

Η καλοκαιρινή ξεγνοιασιά εξαφανίζεται 
όταν εμφανίζεται το μωρό στην παραλία. 
Και υπάρχουν λόγοι σοβαροί.

Αν περάσατε τον χειμώνα προσπαθώντας να δια-
χειριστείτε τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις ιώσεις 
του μωρού σας, ο καλοκαιρινός ήλιος και η θάλασσα, 
που τόσο είχατε επιθυμήσει, ενεργοποιούν νέους 
συναγερμούς για την υγεία του. Είναι ευαίσθητο στις 
υψηλές θερμοκρασίες της στεριάς και τις χαμηλές 
της αιγαιοπελαγίτικης θάλασσας, στην ηλιακή ακτι-
νοβολία και τους μικροοργανισμούς που κρύβονται 
στην άμμο. Όσο για τον κίνδυνο της βαθιάς θάλασ-
σας, απαιτείται μεγάλη προσοχή!

Να έχετε 
«τα μάτια σας 
δεκατέσσερα» 
στο στόμα του 
μωρού, μέσο 
εξερεύνησης 
για βότσαλα 
και σκουπίδια.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Το καλοκαιράκι είναι εδώ,
κι εγώ για τα παιχνίδια στην άμμο ζω.
Ήλιο θέλω και βουτιές,
και χαρούμενες στιγμές.

www.pharmapluspharmacies.gr     pharmapluspharmacies.gr 

Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή 
 app 

   Συμβουλές για την καλή υγεία  
των μαλλιών.

   Εκπαιδευτικά παιχνίδια  
για τις καλοκαιρινές διακοπές!

Η μαγική ρουτίνα φροντίδας 
μαλλιών για παιδιά με 

σγουρά μαλλιά

Phytospecific Kids



Kαλοκαιράκι έφτασε ξανά
και μπρος ολοταχώς στην παραλία πάμε
κάστρα φτιάχνουμε ψηλά
και όλη μέρα κολυμπάμε!

Σαμπουάν και σπρέι έχω μαγικό
και τα σγουρά μαλλάκια μου,
η μαμά χτενίζει στο λεπτό.
Έχω και κρέμα θρέψης μαγική,
και έτσι το ξεμπέρδεμα γίνεται στο πι & φι.
Χωρίς πόνο, κόμπους & φωνές.

Υγιή και δυνατά μαλλιά όλο το καλοκαίρι! Kαλοκαιράκι έφτασε ξανά
και μπρος ολοταχώς στην παραλία πάμε
κάστρα φτιάχνουμε ψηλά
και όλη μέρα κολυμπάμε!

Μέρες για βόλτες και χαρά
τρέξιμο, παιχνίδια, ξεγνοιασιά
σε πάρκα και πλατείες τους φίλους μου θα δω.
Τί άλλο να ζητήσω το καλοκαίρι αυτό;

tips

>  Πριν το λούσιμο καλό είναι να χτενίσετε και να ξεμπλέξετε πιθανούς κόμπους  
που μπορεί να υπάρχουν. 

>  Προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε χτένα με αραιά δόντια, για να χτενίσετε  
τα μαλλάκια του παιδιού μετά το λούσιμο, έτσι ώστε να αποφύγετε  
ανεπιθύμητο τραυματισμό ή πόνο στο κεφάλι του.

>  Χρησιμοποιείστε σε καθημερινή βάση spray σε νωπά ή ακόμα και 
στεγνά μαλλάκια. Κάνει το χτένισμα απόλαυση και διατηρεί τα 
μαλλάκια τους λαμπερά, μυρωδάτα και απαλά!

>  Να θυμάστε να επιλέγετε πάντα προϊόντα  
με φυτικές & ασφαλείς συνθέσεις με όσο  
το δυνατόν μεγαλύτερη περιεκτικότητα  
σε φυσικά συστατικά!

Συμβουλές για υγιή και δυνατά μαλλιά!

Ένωσε  
τους αριθμούς  

για να σχηματίσεις  
τo ψαράκι!  

Χρωμάτισε το ψαράκι 
και το δελφινάκι!Κόψε τα ζωάκια 

της θάλασσας, βάλε 
τα κομμάτια στη σωστή θέση 

και κόλλησέ τα.Aντιστοίχησε τα μεταφορικά μέσα
με τις σκιές τους.
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Πρέπει να γνωρίζετε 
τα συμπτώματα 
της θερμοπληξίας, 
προκειμένου να 
αναζητήσετε έγκαιρα 
ιατρική βοήθεια:
1 Δραματική μείωση 

των βρεγμένων 
πανών μέσα στο 
24ωρο (σημείο 
αφυδάτωσης)

2 Πυρετός 
3 Απουσία πείνας
4 Ξηρή και 

αφυδατωμένη 
επιδερμίδα

5 Έντονη υπνηλία και 
νωθρότητα

6 Σε περιπτώσεις 
έντονης αφυδάτωσης, 
εμφανίζεται στα 
νεογνά και τα μικρά 
βρέφη εισολκή της 
μεγάλης πηγής, του 
μαλακού δηλαδή 
σημείου που 
βρίσκεται στο κρανίο 
του νεογνού.

Επικίνδυνα 
σημάδια

• Το κρατάτε ενυδατωμένο. Εάν θηλάζετε, προσφέ-
ρετε το γάλα σας όποτε το ζητήσει, προκειμένου 
να ξεδιψάσει, και φροντίστε να λαμβάνετε και η 
ίδια αρκετά υγρά.

Τις ώρες που ο υδράργυρος... χτυπάει κόκκινο, 
μένετε σπίτι, σε χώρο που αερίζεται και δροσίζεται 
με φυσικό τρόπο, όπως για παράδειγμα με ανεμιστή-
ρες οροφής. Εάν χρησιμοποιείτε κλιματιστικό, μην 
«παγώνετε» το σπίτι για να δροσιστείτε. Μπορεί για 
εσάς οι 19 βαθμοί Κελσίου να είναι ένα δροσερό 
περιβάλλον, αλλά για ένα ελάχιστα κινητικό βρέφος, 
που τις περισσότερες ώρες κοιμάται, είναι κρύο. Ιδα-
νικά ρυθμίζετε το κλιματιστικό στους 22-23 βαθ-
μούς και φροντίζετε ο αέρας να μη «στοχεύει» την 
κούνια του μωρού. Αποφεύγετε τις ακραίες αλλα-
γές θερμοκρασίας. Δεν βγαίνετε από το δροσερό 
σπίτι κατευθείαν στους 40 βαθμούς υπό σκιά, αλλά 
κλείνετε το κλιματιστικό για λίγο, αφήνοντας έτσι 
το μωρό μας να συνηθίσει σταδιακά στη μεγαλύ-
τερη θερμοκρασία, πριν φύγετε από το σπίτι. Το 
ίδιο ισχύει και για την επιστροφή από το εξωτερικό 
περιβάλλον στο σπίτι: Μειώνετε σταδιακά τη θερ-
μοκρασία δίνοντας χρόνο στο σώμα του παιδιού να 
προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση.
Τις ημέρες καύσωνα αποφεύγετε τις μετακινήσεις 
του μωρού σας με αυτοκίνητο, καθώς στην καμπίνα 
των επιβατών οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίν-
δυνα, και φυσικά δεν αφήνετε ούτε λεπτό το παιδί 
μόνο του στο αυτοκίνητο.

«Βάφτισμα» στο θαλασσινό νερό
Για να έρθει το βρέφος σε επαφή με το θαλασσινό 
νερό, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις:
• Το βρέφος να είναι άνω των 4 μηνών.
• Να μη νυστάζει, να μην πεινάει και να είναι καθαρό.
• Η ώρα του μπάνιου να μη συμπίπτει με τις ώρες 

υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας.
• Να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον 

πνιγμό. Πολλοί γονείς μπαίνουν στα ρηχά με το μωρό 
στα χέρια, προκειμένου να του βρέξουν τα ποδαρά-
κια και να «κολυμπήσουν» αγκαλιά με αυτό. Πράγμα 
άκρως επικίνδυνο, καθώς με ένα στραβοπάτημα του 
μπαμπά ή της μαμάς το μωρό μπορεί να βρεθεί στο 
νερό. Υπάρχουν ειδικά σωσίβια για παιδάκια ηλικίας 
ενός έτους, ενώ για τα μικρότερα βρέφη προτείνο-
νται οι μικρές φουσκωτές πισίνες, που τοποθετού-
νται στη σκιά, και το «πλατσούρισμα» γίνεται κάτω 
από την επιτήρηση των γονιών.

Προσοχή, άμμος!
Στις «χρυσές» αμμουδιές... παραθερίζουν και μύκη-
τες καθώς και άλλοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι 
εύκολα μπορούν να προσβάλουν την ευαίσθητη 
βρεφική επιδερμίδα. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να 
στρώνετε μια μεγάλη επιφάνεια της παραλίας με 
πετσέτες ή σεντόνια και να προσέχετε ώστε το μωρό 
σας να μην έρθει σε επαφή με την άμμο (εξαι-
ρούνται οι πραγματικά «παρθένες» παραλίες, σε 
περίπτωση μάλιστα που το παιδί σας πλησιάζει τον 
πρώτο χρόνο της ζωής του). Είναι επίσης σημα-
ντικό να μην αφήνετε το μωρό σας να κάθεται στην 
άμμο με την πάνα του, αλλά πάντα πρέπει να φοράει 
ένα σορτσάκι, προκειμένου να μην περάσει άμμος 
στην ευαίσθητη περιοχή του. Και, βέβαια, πρέπει 
να έχετε «τα μάτια σας δεκατέσσερα» στο στόμα 
του μωρού σας, μέσο εξερεύνησης για τα πάντα, 
από την άμμο και τα βοτσαλάκια μέχρι –το πιο επι-
κίνδυνο απ’ όλα– τα αποτσίγαρα, που μπορούν να 
γίνουν λόγος επείγουσας μεταφοράς του στο πλη-
σιέστερο ιατρικό κέντρο.

Προσοχή, καύσωνας!
Οι συνθήκες καύσωνα είναι απειλητικές για την υγεία 
των βρεφών, καθώς είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε 
καταστάσεις όπως η αφυδάτωση και η θερμοπλη-
ξία. Γι’ αυτό:
• Φοράτε στο μωρό σας βαμβακερά ανοιχτόχρωμα 

ρούχα. 
• Toυ κάνετε συχνά ντους.

www.pharmapluspharmacies.gr     pharmapluspharmacies.gr 

Στιχάκια: Creative Ideas Agency

Η μαγική ρουτίνα φροντίδας μαλλιών για παιδιά με σγουρά μαλλιά

ΒΗΜΑ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ & ΣΩΜΑΤΟΣ

Μαγικό σαμπουάν για ξέμπλεγμα των μαλλιών & Αφρόλουτρο 
96% συστατικά φυσικής και φυτικής προέλευσης. Καθαρίζει τέλεια κι 
απαλά το δέρμα και τα μαλλιά των παιδιών που είναι ευαίσθητα και βοη-
θάει στο ξέμπλεγμα των μαλλιών.

ΒΗΜΑ 2: ΑΠΑΛΟ ΞΕΜΠΛΕΓΜΑ

Μαγικό σπρέι για ξέμπλεγμα των μαλλιών
97% συστατικά φυσικής και φυτικής προέλευσης. Ξεμπλέκει εύκολα τα 
μαλλιά αμέσως. Τιθασεύει τα μαλλιά και διευκολύνει το styling. Μη-λιπα-
ρή, μη-κολλώδης υφή.

ΒΗΜΑ 3: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΡΕΨΗ

Μαγική κρέμα θρέψης
96% συστατικά φυσικής και φυτικής προέλευσης. Προσφέρει εντατική 
θρέψη και καλοσχηματισμένα μαλλιά. Απαλύνει και προστατεύει ακόμη 
και τα πιο ξηρά και εύθραυστα μαλλιά. Μη-λιπαρή, μη-κολλώδης υφή.

Phytospecific Kids

Η Phytospecific Kids είναι η σειρά φροντίδας μαλλιών για παιδιά με σγουρά 
μαλλιά από τη PHYTOSPECIFIC. Αποτελείται από 3 εξειδικευμένες λύσεις παι-
διατρικά ελεγμένες με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Οι φυτικές και 
ασφαλείς συνθέσεις -με 96% φυσικά συστατικά κατά μέσο όρο - κερδίζουν 
την εμπιστοσύνη των γονιών. 

Kοίταξε προσεκτικά 
τις εικόνες των παγωτών 

και βρες ποια είναι η διαφορετική

Μέτρησε τα φρούτα
και αντιστοίχισε τα με τους αριθμούς.

Στις 2 εικόνες
υπάρχουν

5 διαφορές. 

Μπορείς 
να τις βρεις;

Θα βοηθήσεις το κοριτσάκι
να φθάσει στην μπάλα;
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Δημιουργήστε τις συνθήκες
Βάλτε στόχο να πετύχετε και ξεκινήστε από τον προ-
σωπικό σας χώρο, «καθαρίζοντάς» τον ενεργειακά, 
ώστε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου θα 
μπορέσει τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα σας να 
ηρεμήσει. 
• Μην αφήνετε να επικρατεί ακαταστασία στο σπίτι. 
• Κάψτε φασκόμηλο που εξαγνίζει την ατμόσφαιρα. 
• Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει καθαρός αέρας. 
• Βάλτε σε μια συσκευή αρωματισμού χώρου τα 

αιθέρια έλαια που θα σας βοηθήσουν να εισπνεύ-
σετε βαθιά και ευχάριστα την καλή αύρα που θα 
δημιουργηθεί. Επιλέξτε ανάμεσα σε ελίχρυσο, 
γκρέιπφρουτ, δενδρολίβανο, μέντα, γεράνι, ευκά-
λυπτο, θυμάρι, φασκόμηλο, κανέλα, τριαντάφυλλο 
και λεβάντα.  

Η δύναμη του νερού
Η κλασική αγαπημένη συμβουλή να πίνετε πολύ νερό 
είναι και εδώ πολύτιμη. Η διούρηση είναι η απόλυτη 
μέθοδος για να απομακρυνθούν οι τοξίνες. Αν λοι-
πόν θέλετε να δείτε την επιδερμίδα σας να λάμπει, 
τη διάθεσή σας να ανεβαίνει και πιθανόν τα κιλά σας 
να κατεβαίνουν με μια παράλληλη καλή διατροφή, 

οφείλετε να βοηθάτε τη διούρηση με φυσικό τρόπο. 
Τα περισσότερα από τα συμπληρώματα διατροφής 
που στοχεύουν στην απώλεια βάρους κινούνται και 
προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό επιλέξτε προ-
σεκτικά το συμπλήρωμα διατροφής που θα κάνει 
πιο εύκολο το έργο σας. 

Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στο πράσινο τσάι, και 
κυρίως στο τσάι μάτσα, που είναι δημοφιλές στον 
κόσμο του wellbeing και της ομορφιάς. Οι χυμοί και 
τα smoothies, σε συνδυασμό με πολλά συστατικά 
που παλιότερα ίσως να μην τα σκεφτόσασταν καν, 
όπως το σπανάκι και το μπρόκολο, έχουν κερδίσει 
τη θέση τους στο πρωινό γεύμα κάθε σύγχρονου 
ανθρώπου που παίρνει στα σοβαρά την καλή υγεία 
του οργανισμού και της επιδερμίδας του. 

Οι τοξίνες που εισπράττουμε, συχνά 
χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε, 

έχουν συνέπειες στην υγεία και 
την ομορφιά μας.

Φυσικό
Detox
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Η συνύπαρξη σε χώρους με τοξικούς ανθρώπους, 
η απουσία επαφής με τη φύση, η πρόχειρη και γρή-
γορη διατροφή, το στρες, η έλλειψη ή η κακή ποιό-
τητα ύπνου και οι χημικές ουσίες που περιλαμβάνο-
νται στα καλλυντικά επιβαρύνουν τον οργανισμό και 
κάνουν επιτακτική την ανάγκη αποτοξίνωσης. Μια 
θεραπεία detox θα βοηθήσει τον οργανισμό να κάνει 
μια νέα αρχή. Για να έχετε όμως μόνιμα οφέλη, θα 
πρέπει να αναπροσαρμόσετε τον τρόπο ζωής σας 
και την περιποίησή σας. 

Η επιλογή των καλλυντικών συνθέσεων πρέ-
πει να γίνεται με πλήρη γνώση των συστατικών τους. 
Διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες και επιλέγετε τα 
προϊόντα που δεν επιβαρύνουν την επιδερμίδα με 
περίσσια συντηρητικά και αρώματα. 

Το ίδιο ισχύει και για τη διατροφή σας. Προτιμή-
στε βιολογικά, φρέσκα και αγνά φρούτα και λαχανικά 
στην εποχή τους, που προσφέρουν στον οργανισμό 
βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μεταλλικά άλατα. Τα φλα-
βονοειδή, που θα λάβετε είτε μέσω της διατροφής 
είτε σε συμπληρώματα, βοηθούν στην απομάκρυνση 
των τοξινών που έχουν συσσωρευτεί σε διάφορα 
σημεία του οργανισμού. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα 
από συμπληρώματα διατροφής που στοχεύουν 
στην αποτοξίνωση του οργανισμού και τα οποία θα 
σας βοηθήσουν να φτάσετε στο επιθυμητό σημείο 
πιο γρήγορα και σωστά: η αγκινάρα, η σημύδα, τα 
εσπεριδοειδή, ο ιβίσκος, το γαϊδουράγκαθο, η τσου-
κνίδα, το σκόρδο και ο κουρκουμάς είναι κάποια 
συστατικά με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ: 
Πώς θα βρούμε 
το κατάλληλο.
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Στην αρχή μιας 
αποτοξίνωσης θα 
έχετε έντονους 
πονοκεφάλους, 
αίσθημα κούρασης 
και εκνευρισμό. Μην 
υποκύψετε. Μετά από 
τρεις ημέρες, θα δείτε 
τα συμπτώματα αυτά 
να υποχωρούν, ενώ θα 
αυξάνονται τα επίπεδα 
ενέργειάς σας και η 
λάμψη της επιδερμίδας 
σας.

Η δύναμη 
μέσα σας

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ηρεμία ή ένταση: βρείτε τι σας ταιριάζει
• Στον δρόμο για την αποτοξίνωση βοηθούν  

κάποιες ασκήσεις αναπνοών που εκτελούνται 
κατά τον διαλογισμό ή τη yoga. 

• Τα ατμόλουτρα, με το χαμάμ και τη σάουνα να 
ξεχωρίζουν, απομακρύνουν τις τοξίνες, καθώς 
σας βοηθούν να χαλαρώσετε στις υψηλές θερ-
μοκρασίες τους και αφήνουν την επιδερμίδα σας 
εντυπωσιακά καθαρή και λαμπερή. 

• Ο οργανισμός έχει την ικανότητα με διάφορα 
όργανά του, μεταξύ των οποίων και το δέρμα, 
να απομακρύνει τις τοξίνες με φυσικές διαδικα-
σίες. Ο ιδρώτας και οι απεκκρίσεις, για παρά-
δειγμα, αποβάλλουν τις τοξίνες από τους ιστούς. 
Μετά από το τρέξιμο, πάντα αισθανόμαστε πιο 
ανάλαφροι. 

Στο μπάνιο
• Το στεγνό βούρτσισμα έχει αποκτήσει φανα-

τικούς. Τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται και η 
επιδερμίδα γίνεται πιο λαμπερή και απαλή. Κάντε 
το πριν μπείτε για μπάνιο και προσέξτε να μην 
είστε «επιθετικοί» στις κινήσεις σας. Χρειάζεται 
να ασκείτε ελαφρά πίεση, που θα τονώσει, χωρίς 
να προκαλεί δυσαρέσκεια. Επιλέξτε βούρτσα με 
φυσικές τρίχες και μακρύ χερούλι, για να έχετε 
πρόσβαση σε όλο το μήκος της πλάτης. Το dry 
brushing συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της 
κυτταρίτιδας, καθώς τονώνει τη μικροκυκλοφο-
ρία.

• Το μπάνιο με άλατα Epsom (θειικού μαγνη-
σίου) είναι από τις πιο απολαυστικές τελετουργίες 

που μπορείτε να εντάξετε στο πρόγραμμά σας. 
Καθώς βυθίζεστε στο ζεστό νερό, τα άλατα 
απορροφώνται από την επιδερμίδα, βοηθώ-
ντας σας να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε, ενώ 
συμβάλλουν στην αποβολή των τοξινών και διε-
γείρουν τη μικροκυκλοφορία. Χάρη στην έντονη 
μυοχαλαρωτική δράση τους, είναι ό,τι καλύτερο 
μετά από άσκηση. 

Η επιδερμίδα στην πρώτη γραμμή 
Στο πρόσωπο, οι τοξίνες κάνουν αισθητή την παρου-
σία τους με μαύρους κύκλους και πρήξιμο γύρω από 
τα μάτια, ενώ το πιο σύνηθες είναι η απώλεια λάμ-
ψης της επιδερμίδας και η θαμπή της όψη. 

Ένα προϊόν ομορφιάς που καλείται να βοηθή-
σει στην αποτοξίνωση της επιδερμίδας οφείλει 

να διεγείρει την αυτόλυση, τη φυσική διαδικασία 
αποτοξίνωσης των κυττάρων. Η καλύτερη ώρα για 
να επιτευχθεί η αποτοξίνωση είναι το βράδυ, όταν 
ο μηχανισμός αυτός των κυττάρων του δέρματος 
–και του οργανισμού γενικότερα– δουλεύει στο 
μέγιστο προς την αποτοξίνωση και την ανάπλαση 
της επιδερμίδας. 

Το οξειδωτικό στρες, που προέρχεται από τις 
ελεύθερες ρίζες και τις τοξίνες, βρίσκεται αντιμέ-
τωπο με τα αντιοξειδωτικά προϊόντα περιποίησης 
και συμπληρώματα και προϊόντα διατροφής. Καθη-
μερινά, η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε βοηθούν από 
μέσα και από έξω. 

Η αξία του μασάζ στο πρόσωπο και το σώμα, 
που ενεργοποιεί τη λέμφο και απομακρύνει τις 
τοξίνες, έχει αναγνωριστεί, ενώ οι περισσότερες 
κρέμες, serums και λάδια περιποίησης προτείνουν 
συγκεκριμένες κινήσεις κατά την εφαρμογή τους. 
Στις κινήσεις με τα δάχτυλα και τις παλάμες έχουν 
προστεθεί και διάφορα gadgets ομορφιάς. Τα Gua 
Sha, face-roller και jade-roller είναι εργαλεία που 
βοηθούν στην άμεση λεμφική αποστράγγιση.  

Συστατικά με έντονη αποτοξινωτική δράση είναι:
• Ενεργός μαύρος άνθρακας: Δεσμεύει ουσίες 

πολύ μεγαλύτερες του βάρους του, όπως οι τοξί-
νες και οι ρύποι, γι’ αυτό και είναι κατάλληλος 
για πολύ βαθύ καθαρισμό. Αναζητήστε και προ-
ϊόντα στοματικής υγιεινής με ενεργό άνθρακα.

• Λευκή και πράσινη άργιλος: Η συχνή παρου-
σία τους σε μάσκες οφείλεται στην ικανότητά 
τους να απορροφούν τις περιβαλλοντικές τοξί-
νες, μαζί με το σμήγμα και τους ρύπους. 
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επιλέξτε την αντηλιακή προστασία που θα 
αξιοποιήσει τη δύναμη του ήλιου, τις προηγμένες 
τεχνολογίες και τα ενεργά, δραστικά συστατικά 
που θα κάνουν το καλοκαίρι σας πιο όμορφο. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ Ξέρουμε πλέον ότι το 80% των σημαδιών γήρανσης 
οφείλεται στη UV ακτινοβολία και τη ρύπανση. Οι 
ακτίνες UV αποτελούν το 5% του ηλιακού φάσμα-
τος, ενώ το υπόλοιπο 95% είναι το ορατό φως και 
οι υπέρυθρες ακτίνες. Το ποσοστό 5% μπορεί μεν 
να είναι πολύ μικρό, αλλά δυστυχώς είναι αυτό που 
ευθύνεται για τη φωτογήρανση, η οποία προκαλεί 
ρυτίδες, κηλίδες, ανομοιόμορφο τόνο επιδερμίδας 
και απώλεια σφριγηλότητας. Και το κακό δεν τελειώ-
νει εδώ, καθώς το υπόλοιπο 95% είναι αυτό που 
διεισδύει πιο βαθιά στο δέρμα και επιδεινώνει τα 
ορατά σημάδια της φωτογήρανσης. Σκεφτείτε ότι η 
ορατή ακτινοβολία προκαλεί περισσότερες από τις 
μισές ελεύθερες ρίζες. 

Αντηλιακά: 
Ο έρωτας του καλοκαιριού

Από την άλλη, η φωτεινή ενέργεια του ήλιου έχει 
την ικανότητα να  επανενεργοποιεί διάφορους μηχα-
νισμούς των κυττάρων, ενισχύοντας τη συνοχή τους. 
Η επιδερμίδα ανανεώνεται, ενώ ο δερματικός φραγ-
μός γίνεται πιο ανθεκτικός. Ταυτόχρονα, προάγει τη 
θρέψη και την οξυγόνωση της επιδερμίδας, αφού 
ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και βελ-
τιώνει αισθητά την ποιότητά του. Το μυστικό, λοι-
πόν, είναι να εκτίθεστε σοφά στον λαμπερό, ζωο-
γόνο, ήλιο της χώρας μας, ώστε να αποκομίσετε τα 
μεγαλύτερα οφέλη και να έχετε τις ελάχιστες βλάβες.

Προετοιμαστείτε
Δεκαπέντε ημέρες πριν από την έκθεσή σας στον 
ήλιο, ξεκινήστε να λαμβάνετε κάποιο συμπλήρωμα 
διατροφής με αντιοξειδωτικά, καροτενοειδή και 
έλαια για προστασία και ενίσχυση, το οποίο θα δυνα-
μώσει τις «αντιστάσεις» του οργανισμού σας, θα 
κάνει την επιδερμίδα σας πιο ανθεκτική στην ηλιακή 
ακτινοβολία, θα μειώσει αιφνίδιες αντιδράσεις της 
και θα εξασφαλίσει ένα όμορφο, βαθύ, χρυσαφένιο 
μαύρισμα με διάρκεια.

Η επιλογή του αντηλιακού προϊόντος
Το ζητούμενο από το αντηλιακό προϊόν που θα 

επιλέξετε είναι να παρέχει την υπέρτατη αντιγηρα-
ντική προστασία από τον ήλιο και ταυτόχρονα να 
προσφέρει ουσιαστική φροντίδα στην επιδερμίδα. 
Ιδανικά, θα πρέπει να έχει προστασία εξαιρετικά 
ευρέος φάσματος και να στοχεύει στο 100% των 
UV ακτίνων, για ολική αντιγηραντική δράση. 
Η ανεκτικότητά του πρέπει να είναι αντίστοιχη 
του φωτοτύπου σας, ειδικά αν έχετε ευαίσθητη ή 
δυσανεκτική επιδερμίδα, και σε κάθε περίπτωση, δεν 
πρέπει να σας προκαλεί την παραμικρή ενόχληση. 
Οι ιδιαίτερες ανάγκες σας μπορούν να απαντη-
θούν στην αγορά του κατάλληλου για εσάς αντηλι-
ακού προϊόντος. Θα βρείτε αντηλιακά προϊόντα που 
βοηθούν στη ρύθμιση της παραγωγής σμήγματος, 
με δράση κατά των δυσχρωμιών και των κηλίδων 
και πρόληψη στην επανεμφάνισή τους, στη λείανση 
των ρυτίδων καθώς και στην επαναφορά της ελα-
στικότητας και της λάμψης της επιδερμίδας.
Η αισθητηριακή απόλαυση δεν μπορεί να αγνο-
ηθεί, η υφή του αντηλιακού προϊόντος οφείλει να 
σας προκαλεί ευχαρίστηση. Τα φίλτρα UV είναι συχνά 
σε ελαιώδη μορφή, και η ενσωμάτωσή τους σε μια 
προστατευτική και ευχάριστη σύνθεση αποτελεί 

πρόκληση. Ευτυχώς, πλέον τα φίλτρα UV παγιδεύ-
ονται σε μικροσταγονίδια γέλης, που μόλις εφαρμο-
στεί στην επιδερμίδα, σχηματίζεται ένα εξαιρετικά 
λεπτό, ομοιόμορφο και ανθεκτικό φιλμ. Όμως, όσο 
και αν ένα λεπτόρρευστο προϊόν με αόρατο τελεί-
ωμα είναι εύκολο για όλους, αν έχετε πολύ ξηρή 
επιδερμίδα, πιθανόν να προτιμάτε την πλούσια υφή. 
Σίγουρα, το αντηλιακό προϊόν πρέπει να απλώνεται 
εύκολα, χωρίς να «τραβά» την επιδερμίδα, και να 
είναι συμβατό με τους συνδυασμούς των συνθέσεων 
σε ένα ενδεχόμενο layering.
Με ή χωρίς άρωμα; Μην αμελήσετε να συνυπο-
λογίσετε ευαισθησίες που ίσως έχει εμφανίσει στο 
παρελθόν η επιδερμίδα σας. Αν έχετε ευαίσθητη 
επιδερμίδα, μάλλον πρέπει να επιλέξετε αντηλιακό 
προϊόν χωρίς άρωμα. Όπως και να ’χει, οι συνδυα-
σμοί των αρωματικών τόνων στα αντηλιακά προϊό-
ντα πλέον μας ταξιδεύουν σε υπέροχες θάλασσες και 
κατάφυτα νησιά, και αυτά τα υπέροχα αρώματα βρί-
σκουν τη συνέχειά τους και στα after sun προϊόντα. 
Και λίγο χρώμα μαζί; Σε αρκετές αντηλιακές συν-
θέσεις θα συναντήσετε ένα μείγμα από χρωστικές 
που προσφέρουν διακριτικό χρώμα – σε κάποιες 
περιπτώσεις, πρέπει να επιλέξετε τον σωστό τόνο για 
τη δική σας επιδερμίδα: ανοιχτό, μεσαίο και σκούρο. 

Πολλά αντηλιακά προϊόντα έχουν πολλαπλούς 
ρόλους. Άλλα περιέχουν σωματίδια που σβήνουν 
τις ατέλειες, άλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
βάση για λάμψη, ενώ άλλα στοχεύουν στις κηλίδες. 

Ένας ακόμη παράγοντας που έρχεται να προστεθεί 
στην επιλογή αντηλιακού προϊόντος είναι η οικολο-
γική συνείδηση και η ευαισθητοποίηση που επιδει-
κνύει κάθε brand. Τον σύγχρονο καταναλωτή κερδί-
ζουν οι αντηλιακές συνθέσεις που είναι φιλικές στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα, χωρίς σιλικόνες (δεν είναι 
βιοδιασπώμενες), προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, 
που προστατεύουν απειλούμενα φυτικά είδη, προ-
κύπτουν από zero-waste εκχύλιση των βοτάνων 
και αποφεύγουν εκατοντάδες επιβλαβή συστατικά.

Και μετά;
Είτε πειθαρχήσατε στον χρόνο και τον τρόπο με τον 
οποίο βγήκατε στον ήλιο είτε όχι, στο τέλος της ημέ-
ρας πρέπει να προσφέρετε στην επιδερμίδα σας την 
ανακούφιση και την καταπράυνση, που θα της δώσουν 
την υγρασία και τα στοιχεία που χρειάζεται. Ένα after 
sun προϊόν δεν πρέπει να λείπει από το νεσεσέρ των 
διακοπών. Συστατικά όπως το γιαούρτι, το εκχύλισμα 

Ένα after sun 
προϊόν δεν 
πρέπει να λείπει 
από το νεσεσέρ 
των διακοπών.
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αμαμελίδας, το έλαιο αβοκάντο, το εκχύλισμα μιμό-
ζας και, φυσικά, το υαλουρονικό οξύ είναι στη λίστα 
που πρέπει να αναζητήσετε στην ετικέτα του. Στα συν 
προσθέστε και την ευχάριστη αίσθηση που προσφέ-
ρουν τα προϊόντα αυτά με τα αναζωογονητικά αρώ-
ματα και τις δροσερές υφές τους. 

Η ιδιότητα κάποιων after sun προϊόντων να μει-
ώνουν τη θερμοκρασία της επιδερμίδας είναι βάλ-
σαμο. Κάποια μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και 
ως μάσκες ύπνου, για βαθιά ενυδάτωση και κατα-
πράυνση. Εκτός από κρέμες και λοσιόν, θα βρείτε 
after sun προϊόντα και σε tissue mask, που κάνουν 
ακόμη πιο εύκολη την εφαρμογή τους (διατηρήστε 
τα στο ψυγείο, για ακόμη πιο δροσερή αίσθηση).

Ένα για όλα ή όλα για την ομορφιά;
Τα σύγχρονα αντηλιακά προϊόντα καλύπτουν μεγάλο 
φάσμα αναγκών, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπο-
ρούν να αντικαταστήσουν τα στοχευμένα προϊόντα. 
Μην παρασύρεστε και αμελείτε τη ρουτίνα ομορ-
φιάς που έχετε επιλέξει για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
σας. Όσο καταπληκτικό και αν είναι το αντηλιακό σας 

προϊόν, ο ρόλος του είναι επικουρικός σε θέματα 
όπως η αντιγήρανση, οι κηλίδες, οι ρυτίδες, η χαλά-
ρωση, η λιπαρότητα και η έντονη ξηρότητα. Πριν 
από την αντηλιακή κρέμα, εφαρμόστε το προϊόν που 
στοχεύει στο τρέχον θέμα που έχετε επιλέξει να 
αντιμετωπίσετε. 

Το SPF που έχουν κάποιες κρέμες ημέρας ή προ-
ϊόντα μακιγιάζ δεν επαρκεί για τη δυνατή και συνεχή 
καλοκαιρινή ακτινοβολία. 

Η αντηλιακή κρέμα μπορεί να λειτουργήσει ως 
βάση για μακιγιάζ, αν η υφή της μπορεί να συνδυ-
αστεί με το make-up χωρίς να δημιουργήσει «τρίμ-
ματα». 

Για να ανανεώσετε την προστασία και την από-
χρωσή σας στη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να 
εμπιστευθείτε μια εύχρηστη πούδρα με αντηλιακά 
φίλτρα. Φροντίστε επιμελώς την επιδερμίδα σας 
κατά τη βραδινή ρουτίνα ομορφιάς, για να μπορέσει 
να ανακάμψει και να «διορθώσει» κατά τη διάρκεια 
της νύχτας τη ζημιά που έχει προκαλέσει στα κύτ-
ταρα η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία με ή χωρίς 
προστασία. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

Μη χρησιμοποιείτε 
το αντηλιακό προϊόν 
που σας περίσσευσε 
από πέρυσι. Η 
αποτελεσματικότητά 
του θα έχει μειωθεί και  
πιθανότατα η υφή του 
θα έχει αλλοιωθεί.

info
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LINKED

Yπέροχες καλοκαιρινές προσφορές 
μόνο στα φαρμακεία του Δικτύου 
Pharma PLUS!

Καλοκαίρι! Mία λέξη αλλά τόσα συναισθή-
ματα! Το καλοκαίρι είναι και επίσημα εδώ, 
και αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο για 
να ανέβει η ψυχολογία μας, να βγούμε έξω 
με φίλους, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τις 
εξορμήσεις μας στις παραλίες και να απο-
λαύσουμε τη θάλασσα και τον ήλιο!

Όλοι γνωρίζουμε ότι, για να απολαύ-
σουμε το καλοκαίρι μας ανέμελοι και 
ξέγνοιαστοι, είναι απαραίτητο να προσέ-
χουμε και να προστατεύουμε την υγεία μας 
αλλά και την εμφάνισή μας.

Το Δίκτυο Φαρμακείων της Pharma PLUS 
γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι 
να φροντίζουμε να παραμένουμε όμορ-
φοι και ασφαλείς. Για ακόμα μία χρονιά 

έχουμε μεριμνήσει, ώστε στα φαρμακεία 
του Δικτύου μας να μπορείτε να βρείτε 
προϊόντα αντηλιακής προστασίας από τις 
πιο γνωστές και αξιόπιστες εταιρείες σε 
ανταγωνιστικές τιμές και προνομιακές προ-
σφορές για εσάς αλλά και για τους αγαπη-
μένους σας!

Επίσης, θα βρείτε προϊόντα αδυνατίσμα-
τος που θα σας χαρίσουν γενναιόδωρα την 
ελκυστική εμφάνιση που επιθυμείτε, αλλά 
και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεστε 
προκειμένου να είστε πλήρως οργανωμέ-
νοι και προετοιμασμένοι για τις καλοκαι-
ρινές διακοπές που σιγά σιγά πλησιάζουν!

Μην ξεχνάτε, πραγματοποιώντας τις  
αγορές σας, να χρησιμοποιείτε πάντα την 

Κερδίστε
5% €πιστροφή

από τις αγορές σας στο ∆ίκτυο 
Φαρµακείων Pharma PLUS

µε κάρτες Eurobank που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.

Ισχύει από 31/5 έως και 19/6 .

∆εν ισχύει στην αγορά φαρµάκων & στις online αγορές.

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

Το Breath-C® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, εκχύλισμα Σαμπούκου και DIF15SB*. 
»  H βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη μείωση της κόπωσης. 
»  O ψευδάργυρος είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 
»  Tο εκχύλισμα Σαμπούκου έχει βλεννολυτικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες διευκολύνοντας την αναπνοή,  

ενώ παράλληλα προάγει την εφίδρωση συμβάλλοντας στην αποτοξίνωση του οργανισμού.

•  Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία  
του ανοσοποιητικού συστήματος. 

•  Διευκολύνει την αναπνοή!

Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, 
βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 68835/28.05.2019 (Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.). Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Lavipharm A.E.

ΔΙΠΛΌ 

ΌΦΕΛΌΣ

Χωρίς Γλουτένη
Κατάλληλο για παιδιά άνω των 4 ετών

*Τιτλοποιημένο εκχύλισμα Scutellaria baicalensis αποκλειστικής ιδιοκτησίας

Εμείς φροντίζουμε  
το ανοσοποιητικό μας και το καλοκαίρι!

+plus card σας, για να είστε ΠΟΛΛΑΠΛΑ 
κερδισμένοι! Κερδίζετε πόντους στις αγο-
ρές σας, οι οποίοι ισοδυναμούν με πλού-
σια δώρα αλλά και μοναδικές εκπτώσεις!

Γιατί στα φαρμακεία του Δικτύου Pharma 
PLUS, εμείς φροντίζουμε και είμαστε πάντα 
δίπλα σε εσάς και κάθε σας ανάγκη, έτοιμοι 
να σας εξυπηρετήσουμε και να σας προ-
σφέρουμε την ποικιλία και την αξιοπιστία 
που χρειάζεστε!

Κάντε σήμερα τις αγορές σας από τα 
φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS 
και επωφεληθείτε από πληθώρα προνο-
μίων και προσφορών, βγείτε κερδισμένοι 
και ζήστε ένα υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο 
υγεία, ασφάλεια και ομορφιά!
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1  ROGER & GALLET, 
Limited Edition Fleur De 
Figuier EDT

Εκλεπτυσμένο, απολαυστικό, λουλου-

δάτο-φρουτώδες άρωμα, μια ακα-

ταμάχητη πρόσκληση για χαλάρωση, 

σχεδιασμένο από τον μετρ αρωματο-

ποιό Francis Kurkdjian. Στην καρδιά 

του αρώματος, τα φύλλα της συκιάς 

ξεδιπλώνουν όλη τους τη λεπτό-

τητα. Με λαχταριστή πλούσια υφή, 

το γάλα του σύκου υπογραμμίζει την 

απίστευτη γκουρμέ πτυχή του Fleur 

de Figuier. Ο αθεράπευτος εθισμός 

παρατείνεται από το λείο σαν χάδι 

πέπλο των λευκών musks. Η φρε-

σκάδα του ενισχύεται με το ξύσμα του 

μανταρινιού και τον χυμό του γκρέιπ-

φρουτ. Φέτος, το εμβληματικό άρωμα 

περιέχεται κατ’ αποκλειστικότητα σε 

ένα νέο, σαγηνευτικό, ανθισμένο 

μπουκάλι, που συμπληρώνει την υπό-

σχεση του αρώματός του: Η αφθο-

νία της φύσης κυριαρχεί με φρέσκα 

πράσινα φύλλα, ανθισμένα λουλού-

δια και σαρκώδη σύκα. Μια χαρού-

μενη και λαμπερή εικόνα, μια θεϊκή 

ενσάρκωση του ηλιόλουστου αρώ-

ματος Fleur de Figuier. 

2  APIVITA, Bee Sun Safe
Νέας γενιάς φυσικά αντηλι-

ακά που προστατεύουν την 

επιδερμίδα και αγαπούν τη φύση. Τα 

νέα Bee Sun Safe είναι εμπλουτι-

σμένα με ένα πολυδύναμο θαλάσ-

σιο φύκος και με το πατενταρισμένο 

εκχύλισμα πρόπολης της Apivita. 

Προσφέρουν ενυδάτωση και προ-

στασία από την πρόωρη γήρανση 

και διαθέτουν καθαρές συνθέσεις 

υψηλής φυσικότητας, σε ελαφριές, 

ευχάριστες υφές που σέβονται την 

επιδερμίδα.

3  FREZYDERM, Sun 
Screen Color Velvet 
Face SPF 50+

Έγχρωμο αντηλιακό προσώπου, 

με χρώμα που προσαρμόζεται σε 

κάθε χρωματικό τόνο, ιδανικό για 

την κάλυψη δυσχρωμιών και ατε-

λειών, και με μοναδικά βελούδινη, 

ανάλαφρη υφή, χωρίς η επιδερ-

μίδα να ασφυκτιά κάτω από τον 

ήλιο. Τα φίλτρα του έχουν υψηλό 

βαθμό αγκίστρωσης στην επιδερ-

μίδα, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνουν 

τον ανθρώπινο οργανισμό ή το περι-

βάλλον, καθώς δεν διεισδύουν στις 

βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, 

δεν εισχωρούν στην κυκλοφορία 

του αίματος και δεν ανιχνεύονται 

στο θαλασσινό νερό, διαφυλάσσο-

ντας το θαλάσσιο περιβάλλον. Απορ-

ροφά τη λιπαρότητα, χαρίζοντας ματ 

όψη μέχρι και 6 ώρες. Είναι ιδανικό 

για όλο τον χρόνο, ως αντηλιακό 

πόλης, αλλά και για τις εξορμήσεις 

στη θάλασσα. 

4  SKY PREMIUM LIFE, 
Collagen
Το κολλαγόνο είναι η μεγα-

λύτερη σε ποσότητα πρωτεΐνη στον 

οργανισμό και παράγεται με τη βοή-

θεια της βιταμίνης C και των πρωτεϊ-

νών που προσλαμβάνονται μέσω της 

διατροφής, ενώ μετά την ηλικία των 

25 ετών η παραγωγή του από τον 

οργανισμό μειώνεται. Το Collagen 

της Sky Premium Life είναι ένα ολο-

κληρωμένο συμπλήρωμα διατροφής 

με εύπεπτα βιοδιαθέσιμα πεπτίδια 

κολλαγόνου, ειδικά σχεδιασμένο 

για γερά μαλλιά, δυνατά νύχια και 

λαμπερή επιδερμίδα, αλλά και για 

την υποστήριξη της φυσιολογικής 

κατάστασης του συνδετικού ιστού. 

Περιέχει επίσης υαλουρονικό οξύ, 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β1, 

Β2, Β5, Β6 και βιοτίνη), βιταμίνη C 

και μέταλλα, όπως ψευδάργυρο και 

χαλκό. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 

διαθέτει υπέροχη γεύση φράουλας!

 

5  CAUDALIE, Vinoperfect
Το νούμερο ένα προϊόν 

κατά των κηλίδων στη Γαλ-

λία, αποτελεσματικό για όλους τους 

τύπους κηλίδων και για όλους τους 

τύπους επιδερμίδας. Στον πυρήνα 

της σύνθεσης του ορού Vinoperfect 

βρίσκεται η βινιφερίνη, πατενταρι-

σμένο συστατικό της Caudalie, που 

προέρχεται από τον χυμό του αμπε-

λιού και προσφέρει εξαιρετική δράση 

κατά των κηλίδων, 62 φορές πιο 

αποτελεσματική από τη βιταμίνη C.

6  BIODERMA, Biphase 
Lipo Alcoolique
Διπλή δράση, με στόχο την 

προστασία των χεριών από την 

αφυδάτωση, την ερυθρότητα και την 

ξηρότητα. Εξουδετερώνει το 99% 

των ιών και βακτηρίων (κορονοϊός, 

ιός γρίπης, HIV, ιός απλού έρπητα), 

ενώ θρέφει άμεσα την επιδερμίδα 

επανορθώνοντάς την. Απολυμαίνει, 

χωρίς να διαταράσσει τον φυσικό 

δερματικό φραγμό. Χωρίς άρωμα, 

δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

7  LIERAC, Hydragenist 
Ορός Οξυγόνωσης – 
Booster Ενυδάτωσης

Ορός με μέγιστη συγκέντρωση 

σε σύμπλοκο Hydra O2 (15%) και 

εμπλουτισμένος με AHA, που προ-

σφέρει στην επιδερμίδα αληθινή 

ενυδάτωση. Η επιδερμίδα επανα-

πυκνώνεται εντατικά και ανακτά όλη 

τη φρεσκάδα της, καθώς μέρα με 

την ημέρα οι ρυτίδες και οι λεπτές 

γραμμές γίνονται λιγότερο ορατές.

8 ΗELIODERM,  
Velvet Mist
Αντηλιακό σπρέι προσώπου 

και σώματος με διάφανη, μη λιπαρή, 

βελούδινη υφή, κατάλληλη για ενή-

λικες και παιδιά άνω των 6 μηνών, 

και για κάθε τύπο επιδερμίδας. 

Περιέχει συνδυασμό αποτελεσμα-

τικών φίλτρων, τα οποία παρέχουν 

ισχυρή προστασία από τις βλαπτι-

κές επιδράσεις της UV ακτινοβο-

λίας και βιταμίνη Ε για αντιοξειδω-

τική προστασία από τις ελεύθερες 

ρίζες. Προστατεύει την επιδερμίδα 

δημιουργώντας ένα βελούδινο, 

διάφανο φιλμ. Απλώνεται εύκολα, 

χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότη-

τας, προσφέροντας εύκολη, γρή-

γορη και ομοιόμορφη εφαρμογή. 

Φιλική προς το περιβάλλον συσκευ-

ασία Bag On Valve. Με την αγορά 

ενός Helioderm Velvet Mist, δώρο 

η μοναδική Castalia Summer Bag!

LINKED ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ
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Η αξιόπιστη φροντίδα για κάθε είδους τραύμα
προϊόντα εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη 

Χλωρεξιδίνη ένας δυνατός σύμμαχος στην αντιμετώπιση των τραυμάτων 
Η διγλυκονική χλωρεξιδίνη είναι ένας αντιμικροβιακός παράγοντας δραστικός 

έναντι Gram- θετικών και Gram- αρνητικών οργανισμών, ζυμομυκήτων και μυκήτων. 
Ως αποτέλεσμα της δράσης της χλωρεξιδίνης, τα επιθέματα MASTER AID προάγουν την ορθή(σωστή)  

και ταχύτερη επούλωση των πληγών 

Αθήνα: Λεωφ. Αγ. Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου, 19400, Κορωπί
Τηλ.: 801 700 7701, Fax: 210 9600 954

Θεσσαλονίκη: EIFRON, Λεωφόρος Πολυγύρου 32, ΤΚ 57001, ΤΘ 60681 - Tηλ.: 2310 540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου: ΙΑΜΑ Pharmaceuticals Ltd - Τηλ: 2520 9500

Info@health-plus.gr - www.health-plus.gr

1991-2021

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 / 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  
• Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΕΣΒΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 9358452 / ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΟΚ.), ΟΜΗΡΟΥ 60, ΤΗΛ.: 210 9359755 • 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 ΝΕΟ  ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ, ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 84, ΤΗΛ.: 210 5985845  
• 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.



Όμορφοι  
και Aσφαλείς 
κάθε εποχή!

ΔΏΡΟ
με εξαργύρωση 1200 πόντων

στην 

EKΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/7/2021 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.

-50%
στο 2ο προϊόν

ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ 2 ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ  Ή ΑΔΥΝΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

EKΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/7/2021 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.

-30%
στο 1ο προϊόν

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟΥ  Ή ΑΔΥΝΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

 Ή ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αντηλιακή προστασία & Αδυνάτισμα 

στο 2ο προϊόν**

-30%
+Πόντοι

+Πόντοι

-50%*

Η προσφορά ισχύει έως 31/7/2021 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προσφορές. 
*Εξαιρούνται η Frezyderm και η Roger&Gallet, οι οποίες συμμετέχουν με κουπόνι έκτπωσης -30%. **Σε προϊόντα της ενέργειας της ίδιας μάρκας. Η έκπτωση εφαρμόζεται στο προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή.

 pharmapluspharmacies.gr             pharma_plus_pharmacies            www.pharmapluspharmacies.gr 

Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή  

 app 
ΈΚΠΤΏΣΗ & ΠΟΝΤΟΙ  

στην 




