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Καλώς ήρθες,
φθινόπωρο!
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Η αξιόπιστη φροντίδα για κάθε είδους τραύμα

Με την ελπίδα το καλοκαίρι να χάρισε σε όλους απλόχερα όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, υποδεχόμαστε
το φθινόπωρο. Με δύναμη και αισιοδοξία, ευχόμαστε ότι θα το διανύσουμε με όσο το δυνατόν λιγότερα
απρόοπτα κι ανατροπές, με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση που ως χώρα και ως πλανήτης συνεχίζουμε να βιώνουμε!

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

Στέλιος Μουσαμάς
Γενικός Διευθυντής
Pharma PLUS

Έχοντας πλέον ανακτήσει τις δυνάμεις μας, είμαστε έτοιμοι, μικροί-μεγάλοι, για να επιστρέψουμε στα
θρανία, να κυνηγήσουμε νέους στόχους, να ζήσουμε έναν όμορφο χειμώνα που ακολουθεί.
Σίγουρα, αυτό το φθινόπωρο μας βρίσκει πολύ πιο προετοιμασμένους από το περσινό, καθώς πλέον η
επιστήμη μάς έχει προσφέρει το «όπλο» του εμβολίου ενάντια στην Covid-19. Ωστόσο, και η δική μας
προσωπική προσπάθεια για να διατηρούμε ισχυρό και υγιές το ανοσοποιητικό μας σύστημα από κάθε
απειλή παραμένει εξίσου σημαντική. Και σε αυτό το ζήτημα έχουμε αφιερώσει το κεντρικό άρθρο μας,
στην ενότητα της Υγείας. Καλό είναι να γνωρίζουμε τους κατάλληλους τρόπους για να το ενισχύουμε και
να το προστατεύουμε – ένα άρθρο που υπογράφει ο ιατρός κ. Εμμανουήλ Πέτρου.
Στην ενότητα της Υγείας θα βρείτε επίσης πολύ ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα. Θα ενημερωθείτε σχετικά
με το φαινόμενο της εποχικής τριχόπτωσης, που εμφανίζεται έντονα αυτή την εποχή, και θα μάθετε τους
τρόπους αντιμετώπισής του. Ακόμα, θα ανακαλύψετε όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το θέμα της κολπίτιδας, που δυστυχώς συχνά ταλαιπωρεί έντονα τις γυναίκες μετά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.
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Α.Ε.
Μέλος του Ομίλου
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Στις σελίδες που ακολουθούν θα ενημερωθείτε ακόμα για το γιατί τελικά ο θυμός, όσο παράξενο και αν
ακούγεται, είναι ένα χρήσιμο συναίσθημα, αλλά και για το πώς θα πρέπει να τον διαχειριζόμαστε. Επίσης,
αναλύεται η σημερινή γενιά μαθητών σε συνδυασμό με όλες αυτές τις εξωσχολικές δραστηριότητες που
έχουν στο πρόγραμμά τους σε καθημερινή βάση και απαντάται το ερώτημα «Πόσο απαραίτητες είναι τελικά;»
Στην ενότητα της Ομορφιάς, θα ενημερωθείτε για την ωριμότητα της επιδερμίδας κατά την περίοδο της
εμμηνόπαυσης και θα ανακαλύψετε τους ισχυρούς και αποτελεσματικούς συμμάχους που έχει η γυναίκα και
σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της. Ακόμα, θα βρείτε πληροφορίες για την τάση του «dry brushing» ή,
αλλιώς, το στεγνό βούρτσισμα του σώματος, μια αναζωογονητική μέθοδο που έχει αγαπηθεί από πολλούς
celebrities.
Το φθινόπωρο είναι επίσημα εδώ, και εμείς όλοι στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS φροντίζουμε.
Φροντίζουμε να παραμένουμε όλοι υγιείς και ασφαλείς! Με επιστημονικές συμβουλές, άρτια ενημέρωση
αλλά και ένα αισιόδοξο χαμόγελο, σας περιμένουμε να σας προσφέρουμε όλα όσα θα χρειαστείτε κατά
την προετοιμασία σας για τον χειμώνα.
Με χαρά καλωσορίζουμε στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS ένα νέο φαρμακείο, στην περιοχή του
Περιστερίου, στην Αθήνα. Ένας ολοκαίνουργιος, πολύ όμορφος χώρος σάς περιμένει για να σας εξυπηρετήσει, προσφέροντάς σας όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες που διακρίνουν εδώ και χρόνια τα φαρμακεία
του Δικτύου Pharma PLUS.
Τέλος, σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στις σελίδες μας στο Facebook, pharmapluspharmacies.gr,
καθώς και στο Ιnstagram, pharma_plus_pharmacies. Kάντε like και follow, ώστε να παραμένετε σταθερά
συντονισμένοι και να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας, τις προσφορές μας καθώς και τους διαγωνισμούς μας!
Και μην ξεχνάτε, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα πελάτη +plus card του Δικτύου της Pharma PLUS κερδίζετε
σε κάθε αγορά σας πόντους, τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώνετε σε δώρα και αγαπημένα προϊόντα.
Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή αρχή και καλή επιτυχία σε κάθε νέο στόχο σας. Να ζείτε καλά, να ζείτε
όμορφα.

Στέλιος Μουσαμάς,
Γενικός Διευθυντής Pharma PLUS
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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;
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Στείλε το βιογραφικό σου στο
pharmaplus@lavipharm.com
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Περισσότεροι από
200.000 καταναλωτές
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Για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

• Άριστο περιβάλλον
και άμεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευμένες συμβουλές
και υπηρεσίες
• Διαρκή ανανέωση
και πληρότητα προϊόντων
υγείας και ομορφιάς
• Προνομιακές αγορές με
τη χρήση της +plus card
• Μοναδικά δώρα
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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.

Pharma PLUS Link
Περιοδικό Υγείας & Ομορφιάς.
Διανέμεται δωρεάν μέσω
των φαρμακείων
Ακολουθήστε τη
στο Instagram και κάντε like
στο Facebook.
www.instagram.com/pharma_plus_pharmacies
www.facebook.com/pharmapluspharmacies.gr

www.pharmapluspharmacies.gr

Η φροντίδα του
ανοσοποιητικού
συστήματος:
Υπόθεση για όλες τις εποχές
ΔΙ

ΤΗΣ

Α

ΤΡ

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

Τι γίνεται αν βελτιώσουμε τη διατροφή μας,
λαμβάνουμε ορισμένες βιταμίνες ή φυτικά
παρασκευάσματα, κάνουμε άλλες αλλαγές
στον τρόπο ζωής μας με την ελπίδα να
δημιουργήσουμε μια θεωρητικά τέλεια
ανοσοαπόκριση;

ΠΑΙΔΙ
Μαθητές
χωρίς ρεπό.
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Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα περίπλοκο δίκτυο
εξειδικευμένων ιστών, οργάνων, κυττάρων και χημικών που προστατεύουν τον ξενιστή από μολυσματικούς παράγοντες και άλλες επιβλαβείς προσβολές. Αν
και αυτοί οι αμυντικοί μηχανισμοί είναι πολύ περίπλοκοι, μπορούν να περιγραφούν στο επίπεδο δύο βασικών μηχανισμών: ανατομικοί ή φυσιολογικοί φραγμοί
(δέρμα, βλεννογόνοι, μεμβράνες, θερμοκρασία, pH,
τοπικά ένζυμα κ.ά.) και έμφυτη ανοσία, που περιλαμ-

Σ

ΤΑ

ΟΦΗ

Πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε;
Η ιδέα της ενίσχυσης της ανοσίας μας ήταν ανέκαθεν
ενδιαφέρουσα, αλλά πολλές φορές έχει αποδειχθεί
αρκετά ασαφής. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ακριβώς αυτό: ένα σύστημα, όχι μια ενιαία ή μονοσήμαντη
οντότητα. Για να λειτουργήσει καλά απαιτεί ισορροπία
και αρμονία. Υπάρχουν ακόμα πολλά που οι ερευνητές
δεν γνωρίζουν για τα δομικά στοιχεία και τις αλληλοσυνδέσεις τους στη δημιουργία της ανοσολογικής απόκρισης. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επιστημονικά
αποδεδειγμένες άμεσες σχέσεις μεταξύ του τρόπου
ζωής και της ενισχυμένης ανοσολογικής λειτουργίας.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιπτώσεις του
τρόπου ζωής στο ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι
σημαντικές και δεν πρέπει να μελετηθούν. Οι επιστήμονες διερευνούν τις επιπτώσεις της διατροφής,
της άσκησης, της ηλικίας, του ψυχολογικού στρες
και άλλων παραγόντων στην ανοσοαπόκριση. Εν
τω μεταξύ, οι γενικές στρατηγικές υγιεινής διαβίωσης έχουν νόημα, καθώς πιθανώς βοηθούν την ανοσοποιητική λειτουργία και συνοδεύονται από άλλα
αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία, όπως η καλή
καρδιαγγειακή υγεία.

ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΘΥΜΟΎ
Για να μην
χαθούν σχέσεις.

12

ΚΟΛΠΊΤΙΔΑ
Καλοκαιρινό
«σουβενίρ».

14
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βάνει εξειδικευμένα κύτταρα και ουσίες του ανοσοποιητικού συστήματος (π.χ. κύτταρα ΝΚ, κυτοκίνες – ιντερφερόνη-γ, μακροφάγα και κοκκιοκύτταρα).
Συνολικά, το ανοσοποιητικό μας σύστημα κάνει μια
αξιοσημείωτη δουλειά, καθώς μας υπερασπίζεται από
μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες. Αλλά
μερικές φορές αποτυγχάνει: ένα μικρόβιο εισβάλλει με
επιτυχία και μας κάνει να αρρωσταίνουμε. Είναι δυνατόν
να παρέμβουμε σε αυτήν τη διαδικασία και να δημιουργήσουμε μια θεωρητικά τέλεια ανοσοαπόκριση;

Υγιεινοί τρόποι ενίσχυσης του
ανοσοποιητικού μας συστήματος
Η πρώτη μας γραμμή άμυνας είναι να επιλέξουμε έναν
υγιεινό τρόπο ζωής. Το να ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες καλής υγείας είναι το καλύτερο βήμα που μπορούμε
να κάνουμε προς τη φυσική διατήρηση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Κάθε μέρος του σώματός μας,
συμπεριλαμβανομένου του ανοσοποιητικού συστήματος, λειτουργεί καλύτερα όταν προστατεύεται από περιβαλλοντικές επιθέσεις και ενισχύεται από στρατηγικές
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ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
υγιεινής ζωής, όπως αποφυγή καπνίσματος, διατροφή
με υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτα και λαχανικά,
τακτική άσκηση, διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους, κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο, επαρκής ύπνος, λήψη μέτρων αποφυγής των μολύνσεων,
όπως συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό μαγείρεμα
των τροφών (ειδικά των ζωικών), κατά το δυνατόν
μείωση του άγχους, ενημέρωση για όλα τα συνιστώμενα εμβόλια.

Διατροφή, συμπληρώματα διατροφής
και το ανοσοποιητικό μας σύστημα
Όπως σε κάθε μάχη, ο στρατός του ανοσοποιητικού
συστήματος «βαδίζει με το στομάχι του». Οι υγιείς
πολεμιστές του ανοσοποιητικού συστήματος χρειάζονται καλή, τακτική τροφή. Οι επιστήμονες έχουν
αναγνωρίσει από καιρό ότι οι άνθρωποι που ζουν
σε συνθήκες φτώχειας και έχουν υποσιτισμό είναι
πιο ευάλωτοι σε μολυσματικές ασθένειες. Γενικά,
υπάρχουν ακόμη σχετικά λίγες μελέτες αναφορικά
με τις επιπτώσεις της διατροφής στο ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων. Παρά ταύτα, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι διάφορες ελλείψεις θρεπτικών συστατικών –για παράδειγμα, ψευδαργύρου,
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Όπως σε
κάθε μάχη,
ο στρατός του
ανοσοποιητικού
συστήματος
«βαδίζει με
το στομάχι του».

σεληνίου, σιδήρου, χαλκού, φολικού οξέος και βιταμινών Α, Β, C και Ε– μεταβάλλουν την ανοσοαπόκριση
στους ζωικούς οργανισμούς.
Τι μπορούμε να κάνουμε; Αν υποψιαζόμαστε ότι
η διατροφή μας δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες μας
σε θρεπτικά συστατικά –ίσως, για παράδειγμα, δεν
μας αρέσουν τα λαχανικά–, η λήψη ενός ημερήσιου
συμπληρώματος πολυβιταμινών και ανόργανων
συστατικών μπορεί να φέρει οφέλη για την υγεία,
πέρα από πιθανώς ευεργετικά αποτελέσματα στο
ανοσοποιητικό σύστημα.
Σε γενικές γραμμές, έχει προταθεί μια ποικιλία σκευασμάτων για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος. Μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων είναι και η πρόσληψη συγκεκριμένων διατροφικών/θρεπτικών συστατικών, όπως ο ψευδάργυρος, το σελήνιο, ο σίδηρος, ο χαλκός, το β-καροτένιο,
οι βιταμίνες A, D, C, και E, το φυλλικό οξύ, καθώς
και φυτικά ή βοτανικά προϊόντα με αντιοξειδωτικές
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Η βασική θεώρηση
πίσω από τον βιολογικό μηχανισμό δράσης αυτών
των συστατικών είναι ότι επηρεάζουν σε σημαντικό
βαθμό τα δομικά στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος, βελτιώνοντας την ανοσολογική απάντηση του

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
οργανισμού σε επιβλαβείς προσβολές. Τα παραπάνω
μέταλλα και θρεπτικά συστατικά προσλαμβάνονται είτε
από τις τροφές, είτε από συμπληρώματα διατροφής.
Είναι, πάντως, γενική αρχή ότι τα τελευταία δεν θα
πρέπει να αντικαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή
και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Αλλά μεταξύ αυτών των πολυάριθμων διατροφικών
συστατικών, ποια έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα στους μηχανισμούς του
ανοσοποιητικού συστήματος; Η Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει επιστημονικές συμβουλές και γνωστοποιεί τους υπάρχοντες και
τους αναδυόμενους κινδύνους που συνδέονται με την
τροφική αλυσίδα. Παράλληλα, η EFSA καθορίζει και
το κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο με βάση το οποίο
γίνεται η τεκμηρίωση των ισχυρισμών διατροφής και
υγείας για διάφορα διατροφικά προϊόντα.
Ειδικότερα για τη βιταμίνη C, η οποία ίσως αποτελεί και την πιο μελετημένη βιταμίνη, η EFSA δέχεται, μεταξύ άλλων, τη θετική δράση της τόσο στη
διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, όσο και στην προστασία
του γενετικού υλικού (DNA), των πρωτεϊνών και των
λιπιδίων από το οξειδωτικό στρες, αλλά και στη μείωση της κόπωσης.
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H βιταμίνη C
προστατεύει
το DNA των
πρωτεϊνών και
των λιπιδίων από
το οξειδωτικό
στρες.

Σχετικά με τον ψευδάργυρο, η EFSA θεωρεί, μεταξύ
άλλων, ότι υπάρχει ικανή επιστημονική τεκμηρίωση,
που σχετίζεται με τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την προστασία του γενετικού υλικού (DNA), των πρωτεϊνών και των λιπιδίων
από οξειδωτική βλάβη κ.ά.
Παρόμοιες δράσεις έχουν τεκμηριωθεί και για
άλλες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Τέλος, αναφορικά
με τα φυτικά ή βοτανικά συστατικά, φαίνεται ότι η
δράση τους τόσο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, όσο και στην αντιμετώπιση των
λοιμώξεων οφείλεται στην ιδιότητά τους να τροποποιούν την παραγωγή των προσταγλανδινών,
των κυτοκινών, αλλά και την γονιδιακή έκφραση
ενζύμων (π.χ. COX-2), που παίζουν σημαντικό ρόλο
στον καταρράκτη της φλεγμονής και συνεπώς στην
ικανότητα του οργανισμού να απαντήσει ανοσολογικά με επάρκεια έναντι ιών, βακτηρίων ή ακόμα
και αλλεργιογόνων.
Συμπερασματικά, είτε προσπαθούμε να προλάβουμε είτε να αντιμετωπίσουμε μια νοσογόνο κατάσταση, το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι το σημαντικότερο όπλο που διαθέτουμε. Στο χέρι μας είναι να
το ενισχύσουμε, προσέχοντας γενικότερα την υγεία
μας και λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του,
όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.

ΥΓΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Διαχείριση
θυμού
ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Κάνει θαύματα σε ανθρώπους που
όταν θυμώνουν χάνουν τον έλεγχο
και μαζί αγαπημένες σχέσεις.
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Ο θυμός είναι καταρχήν ένα χρήσιμο συναίσθημα.
Χωρίς τον θυμό πιθανόν δεν θα πολεμούσαμε με
πάθος, δεν θα αγωνιζόμασταν για το δίκιο μας, δεν θα
επιβιώναμε. Είναι, επίσης, χρήσιμος γιατί μας λέει κάτι
για τον εαυτό μας. Αν βέβαια τον αφουγκραστούμε.

• Επειδή –μόνο εγώ– έχω δίκιο. Αν πάντα σας πνίγει το δίκιο, θα ζείτε πάντα με τον θυμό. Επιπλέον,
μάλλον θα το χάνετε πάντα και μάλλον δεν το
έχετε κιόλας, καθώς είναι δείγμα ανωριμότητας
η πεποίθηση ότι έχεις πάντα δίκιο.

Γιατί θυμώνω;

Η ώρα της κρίσης

• Επειδή καταπιέζομαι. Από την αγάπη ή την αδιαφορία των οικείων μου, από τις προσδοκίες των
άλλων για μένα, από σχέσεις που δεν μου κάνουν
πια αλλά δεν τις κόβω, όπως δεν ξεφορτώνομαι
το φθαρμένο T-shirt μου επειδή το έχω από την
εφηβεία μου.
• Επειδή πιέζομαι/αγχώνομαι. Το στρες και ο θυμός
είναι αδέρφια, με τρίτο αδερφάκι την κατάθλιψη.
Οι άνθρωποι εκδηλώνουν θυμό σε στρεσογόνες
καταστάσεις.
• Επειδή αδικούμαι. Ο θυμός είναι συνήθης συναισθηματική αντίδραση στο υποκειμενικό αίσθημα
της αδικίας.

• Καταρχήν, μην αποφεύγετε τον θυμό – στην πραγματικότητα πυροδοτείτε μια μεγαλύτερη έκρηξη
θυμού, ενδεχομένως με ασήμαντη αφορμή. Αντίθετα, αναγνωρίστε τον θυμό και ακούστε τι έχει
να σας πει.
• Σκεφτείτε τις συνέπειες της έκρηξης. Μπορεί να
χαλάσετε μια πολύτιμη σχέση, να πείτε λόγια που
θα μετανιώσετε, να πληγώσετε ανεπανόρθωτα
κάποιον.
• Χαλαρώστε χρησιμοποιώντας αναπνοές γιόγκα
ή τεχνικές διαλογισμού. Ακόμη και το κλασικό
«μέτρα αργά μέχρι το δέκα» μπορεί να ανακόψει
την ένταση της έκρηξης.

Η κατανάλωση
αλκοόλ πυροδοτεί
και το πιο
απωθημένο
συναίσθημα
θυμού.

• Φύγετε. Όταν νιώσετε το αίμα να ανεβαίνει στο
κεφάλι, απλά αποχωρήστε από τη συζήτηση, τη
συνάντηση, τη συνάθροιση.
• Προσοχή στο αλκοόλ: μετά το δεύτερο ποτηράκι,
το οινόπνευμα θα πυροδοτήσει και το πιο απωθημένο συναίσθημα θυμού.
• Διατηρήστε ημερολόγιο θυμού καταγράφοντας
πρόσωπα και τα γεγονότα που σας φέρνουν εκτός
εαυτού. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι πίσω από τα
ξεσπάσματά σας είναι το εργασιακό περιβάλλον ή
η σχέση με τους γονείς σας.
• Αποφύγετε τους εριστικούς ανθρώπους, που –
συνειδητά ή όχι– χαίρονται όταν οδηγούν τους
συνομιλητές τους στα άκρα.
• Αν ο θυμός καταστρέφει τη ζωή σας και ύστερα
από κάθε ξέσπασμα μετράτε απώλειες, έφτασε η
ώρα να αποταθείτε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας,
ο οποίος θα δει την πάθηση πίσω από το σύμπτωμα
και θα σας βοηθήσει, όχι να διαχειριστείτε τον θυμό
σας, αλλά να θεραπεύσετε τα αίτιά του.
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Τα συμπτώματα

συμπτώματα, αυτά εμφανίζονται στο ουροποιητικό
σύστημα.

• Αίσθημα καύσου
• Κνησμός ή και πόνος
• Αυξημένες εκκρίσεις με ή ενίοτε χωρίς ιδιάζουσα
οσμή, ανάλογα με το είδος της κολπίτιδας
• Οίδημα των μικρών και των μεγάλων χειλέων σε
περίπτωση αιδοιοκολπίτιδας, φλεγμονής δηλαδή
όχι μόνο του κόλπου, αλλά και του αιδοίου
• Δυσφορία κατά την ούρηση, η οποία δεν οφείλεται σε κυστίτιδα
• Δυσπαρευνία, η επώδυνη δηλαδή σεξουαλική
επαφή

Κολπίτιδα από χλαμύδια: Ανήκει στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) και αν δεν
αντιμετωπιστεί θεραπευτικά επηρεάζει ακόμη και τη
γονιμότητα της γυναίκας. Σε ορισμένες περιπτώσεις
τα χλαμύδια δεν προκαλούν φλεγμονή και συνεπώς
η γυναίκα μένει ασυμπτωματική.
Ατροφική κολπίτιδα: Αφορά γυναίκες που βρίσκονται σε κλιμακτήριο ή εμμηνόπαυση, όπου τα
χαμηλά οιστρογόνα προκαλούν ατροφία κόλπου,
δηλαδή το ενδοθήλιο, η «επένδυση» του κόλπου,
γίνεται λεπτότερο και άρα πιο επιρρεπές σε ερεθισμούς και φλεγμονές. Η ατροφική κολπίτιδα δεν
προκαλείται από μικρόβιο.

Τα πολλά πρόσωπα της κολπίτιδας
Μυκητιασική κολπίτιδα: Η πιο συχνή κολπίτιδα
του καλοκαιριού οφείλεται συνήθως στον Candida
albicans, μύκητα που βρίσκεται στη χλωρίδα του
κόλπου και υπό κανονικές συνθήκες δεν προκαλεί
συμπτώματα. Όταν για οποιονδήποτε λόγο η ισορροπία διαταραχτεί, ο μύκητας αυτός πολλαπλασιάζεται
ανεξέλεγκτα και καταπνίγει τους προστατευτικούς
γαλακτοβακίλλους, που αποτελούν τη φυσιολογική
χλωρίδα του κόλπου, με αποτέλεσμα την πρόκληση
μυκητιασικής κολπίτιδας. Χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι ο έντονος κνησμός και οι αυξημένες και

Προσέχω για να μην έχω
• Σκουπίζουμε την ευαίσθητη περιοχή από εμπρός
προς τα πίσω, συνήθεια που μας προφυλάσσει
όχι μόνο από κολπίτιδες αλλά και ουρολοιμώξεις.
• Αποφεύγουμε τα συνθετικά εσώρουχα, καθώς
αποτελούν φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη
μικροοργανισμών.

ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Κολπίτιδα: Το ανεπιθύμητο
καλοκαιρινό «σουβενίρ»
ΑΠΌ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Η φλεγμονή του κόλπου είναι ο πιο
συνηθισμένος λόγος για τη φθινοπωρινή
επίσκεψη στον γυναικολόγο.
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Με «θορυβώδη» συμπτώματα και δυσφορία στην
ευαίσθητη περιοχή, η κολπίτιδα τινάζει στον αέρα
την ξεγνοιασιά αλλά και τον ερωτισμό των καλοκαιρινών διακοπών. Οφείλεται σε μόλυνση από μύκητες,
βακτήρια ή τριχομονάδες και εμφανίζεται συχνότερα
το καλοκαίρι. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, δηλαδή
η ζέστη και η υγρασία, ευνοούν την ανάπτυξη των
ένοχων μικροβίων στην ευαίσθητη περιοχή, όμως
η ανεμελιά και η μη ευλαβική τήρηση των κανόνων
υγιεινής αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης της
φλεγμονής: το βρεγμένο μαγιό που στέγνωσε επάνω
μας γιατί πίναμε κοκτέιλ στην παραλία, τα εφαρμοστά ρούχα, οι «απρόσεκτες» επαφές, όλα συντελούν
στην εμφάνιση της φλεγμονής, που είναι αιφνίδια και
συνοδεύεται από τσουξίματα και κνησμό.

παχύρρευστες εκκρίσεις, που θυμίζουν «κομμένο»
γάλα, χωρίς ιδιάζουσα οσμή.
Βακτηριακή κολπίτιδα: Και σε αυτή την περίπτωση
διαταράσσεται η ισορροπία της χλωρίδας του κόλπου
και δεν επικρατούν οι αθώοι γαλακτοβάκιλλοι αλλά
διαφόρων ειδών βακτήρια, όπως τα αναερόβια, με
συχνότερο την Gardnerella vaginalis. Η βακτηριακή
κολπίτιδα, παρότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), σχετίζεται
με τη σεξουαλική επαφή, ειδικά σε γυναίκες με πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους. Το σύμπτωμα είναι
λευκά υδαρή υγρά, συχνά δύσοσμα.
Τριχομοναδική κολπίτιδα: Η τριχομονάδα είναι
ένα πρωτόζωο που ανευρίσκεται στο 20% περίπου
των γυναικών και προκαλεί κολπίτιδα, η οποία είναι
σεξουαλικώς μεταδιδόμενη. Στα τυπικά συμπτώματα είναι τα αφρώδη, λεπτόρρευστα και δύσοσμα
κιτρινοπράσινα υγρά και ενοχλήσεις όπως η ερυθρότητα και ο κνησμός. Ο σύντροφος της γυναίκας που παρουσιάζει κολπίτιδα από τριχομονάδες
συχνά είναι ασυμπτωματικός. Αν όμως παρουσιάσει

Η κολπίτιδα
από χλαμύδια
επηρεάζει ακόμη
και τη γονιμότητα.

• Στεγνώνουμε καλά την περιοχή μετά το ντους.
• Χρησιμοποιούμε πάντα προφυλακτικό.
• Υιοθετούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που θα
κρατήσει σε φόρμα το ανοσοποιητικό μας: ποτό
με μέτρο, αποχή από το κάπνισμα, ισορροπημένη διατροφή, επαρκής ύπνος και διαχείριση
στρες.
• Δεν ξεχνάμε τα προβιοτικά σκευάσματα κάθε φορά
που ακολουθούμε αντιβιοτική αγωγή.

Αντίο, κολπίτιδα!
Η σωστή διάγνωση είναι το κλειδί για τη σωστή
θεραπεία. Η κλινική εξέταση, αλλά κυρίως η καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος θα δείξουν το είδος
της κολπίτιδας και θα οδηγήσουν στην επιλογή της
αποτελεσματικής αγωγής, η οποία μπορεί να είναι
μόνο τοπική (κρέμες ή υπόθετα) ή και από στόματος.
Τη συστηματική αγωγή θα ακολουθήσει τροποποιημένα και ο σύντροφος της γυναίκας, αν παρουσιάζει συμπτώματα. Σε περίπτωση που η καλλιέργεια
κολπικού εκκρίματος δείξει τριχομονάδες, ο σύντροφος θα ακολουθήσει θεραπεία ανεξάρτητα από την
εμφάνιση συμπτωμάτων.
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Ο Σεπτέμβρης είναι εδώ,
και τους φίλους μου στο σχολειό
και πάλι θα τους βρω.
Τα βιβλία μου θα ντύσω
και τα μολύβια μου θα ξύσω.
Μια νέα χρονιά αρχίζει,
ας την κάνουμε να αξίζει!

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙ

Μαθητές
χωρίς ρεπό
ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ

Η σημερινή γενιά μαθητών εργάζεται σκληρά
και αγόγγυστα σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
Πόσο απαραίτητο είναι;
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Τον Σεπτέμβριο, τον μήνα της οργάνωσης, τα ημερολόγια παίρνουν φωτιά. Στυλό, μολύβια και φλούο
μαρκαδόροι επιστρατεύονται για να λύσουν τον γρίφο:
Τρίτη-Πέμπτη Κινέζικα, Δευτέρα-Τετάρτη Αγγλικά και
όμιλος debate, Σάββατο σκάκι και θεατρικό παιχνίδι,
πού θα χωρέσει το μπαλέτο; Οι μαμάδες σε ρόλο
coach καταπιάνονται με σπαζοκεφαλιές προκειμένου
τα παιδιά τους να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και
δεξιότητες, αθλητικό παράστημα, διάνοια σκακιστή
και ρητορική δεινότητα μεγαλοδικηγόρου, τακτική
που έχει ρίζες στην ανταγωνιστικότητα που βασιλεύει
στις σύγχρονες κοινωνίες και προάγει το βιογραφικό
του αυριανού επιτυχημένου ατόμου.

Kατεβάστε τη νέα εφαρμογή

app

Συμβουλές για την πρόληψη
και την αντιμετώπιση της ψείρας.
Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την αρχή
της νέας σχολικής χρονιάς!

www.pharmapluspharmacies.gr

pharmapluspharmacies.gr

Χαρούμενοι και ξέγνοιαστοι
οι φίλοι και πάλι συναντιούνται.
Παίζουν παρέα,
τρέχουν και γελούν
και τις ψείρες πια
δεν τις φοβούνται!

Ολοκληρωμένη αντιφθειρική θεραπεία

Όλοι μαζί θα παίξουμε
και θα συναγωνιστούμε
με αγκαλιές, selfie, και χαρές
τη νίκη μας θα τη μοιραστούμε.

Ψείρες εμφανίστηκαν,
και τη διάθεση όλων μας χαλάνε,
μα η μανούλα έχει έτοιμη τη λύση
ώστε εύκολα και γρήγορα
όλα να περνάνε!

tips

Ποιο είναι πιο βαρύ;
Το σπουργιτάκι ή το κοτοπουλάκι;

Θα μετρήσεις πόσα είναι τα φύλλα
με το ίδιο σχήμα;

>
>
>
>
>
>
>

Συμβουλές για την πρόληψη
εμφάνισης της ψείρας

Mαθαίνουμε στα παιδιά να αποφεύγουν την άμεση επαφή, δηλαδή
να ακουμπούν τα κεφαλάκια τους, να αγκαλιάζονται, κλπ.
Συμβουλεύουμε τα παιδιά να μην ανταλλάσσουν καπέλο, σκουφί,
κασκόλ, κορδέλα, κοκαλάκια, λαστιχάκια, πετσέτες και όποιο
άλλο αντικείμενο έρχεται σε άμεση επαφή με το τριχωτό
της κεφαλής.
Τα παιδιά να μην κρεμάνε τα μπουφάν τους σε κοινές
κρεμάστρες στο σχολείο, αλλά το κάθε παιδί να
το βάζει στην καρέκλα του.
Τα κορίτσια με μακριά μαλλιά να τα σηκώνουν
ψηλά σε αλογοουρά.
Στο σπίτι, κάθε παιδί πρέπει να έχει τη δική του
11
χτένα ή βούρτσα, με διαφορετικό χρώμα
ώστε να τα ξεχωρίζουν εύκολα.
10
Τα παιδιά που φιλοξενούνται στο σπίτι
9
κάποιου φίλου/ης να μην ξαπλώνουν/
κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι.
8
7
Μια φορά την εβδομάδα, καλό είναι να
6
ελέγχουμε το κεφαλάκι των παιδιών, δί5
νοντας ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή
4
πίσω από τα αυτιά και τον λαιμό, και να
χτενίζουμε συχνά με ψιλή χτένα.

Ένωσε τους αριθμούς ώστε
να σχηματιστεί η χελωνίτσα και χρωμάτισε τη!
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Ολοκληρωμένη
ντιφθειρική θεραπεία
Το LICENER με μια μόνο εφαρμογή, είναι ένα μη τοξικό αντιφθειρικό σαμπουάν
που εξοντώνει ψείρες και κόνιδες σε 10 μόνο λεπτά.
Η χρήση του LICENER είναι πολύ εύκολη και δεν χρειάζεται χτένισμα ή επιπλέον
χρήση σαμπουάν μετά την εφαρμογή του.
Το LICENER περιέχει το φυσικό δραστικό συστατικό “Neem-extract”, το οποίο
βάση κλινικών μελετών “in-vitro” και “in-vivo” είναι 100% αποτελεσματικό σε ψείρες και κόνιδες.
Το LICENER έχει μηχανικό τρόπο δράσης, καθώς εισέρχεται στο αναπνευστικό σύστημα της ψείρας και
διακόπτει την παροχή οξυγόνου.

Kάθε σχήμα αντιστοιχεί σε κάποιον αριθμό,
βρες σε ποιόν και κάνε την πρόσθεση

Με τον ίδιο τρόπο εξαλείφονται και οι κόνιδες καθώς
μπορεί και διαπερνά την προστατευτική ασπίδα του
αυγού.
Σε περίπτωση επαναμόλυνσης χάρη στα φυσικά συστατικά του μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί άφοβα.
Επίσης χάρη στον τρόπο δράσης του, και των μη τοξικών συστατικών που περιέχει, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών.
Δεν περιέχει εντομοκτόνα, σιλικόνες και parabens.
Συσκευασία 100ml. Για ενήλικες και παιδιά άνω των
2 ετών.
Το LICENER είναι καταχωρημένο ως Medical Device
II A(CE) στην Ευρώπη και Class I (FDA) στην Αμερική.

Kόψε και κόλλησε!

Μπορείς να βοηθήσεις τα μανιταράκια
να βρουν τον δρόμο για να συναντηθούν!

Τα παιδία (δεν) παίζει
Κάθε εξωσχολική δραστηριότητα, που υποτίθεται
ότι εκτονώνει τον μαθητή μετά το σκληρό 6ωρο στο
σχολείο, ακόμη κι αν είναι το αγαπημένο του άθλημα,
εμπεριέχει τη διαδικασία εκμάθησης και αυξάνει
δραματικά το αίσθημα κόπωσης του παιδιού. Για
παράδειγμα, στο μπάσκετ, η σχέση μαθητή-δασκάλου μεταφέρεται στο γήπεδο ως σχέση αθλητήπροπονητή, με επιβράβευση ή παρατήρηση, νουθεσία ή τιμωρία. Το «κάτσε στον πάγκο» ίσως να
είναι και μεγαλύτερη ποινή από το «κάτσε μέσα στο
διάλειμμα».

Του αρέσει το τένις;
Στιχάκια: Creative Ideas Agency

Πόσα σαλιγκαράκια
κοιτάζουν αριστερά
και πόσα δεξιά;

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γέμισε τα γήπεδα τένις με πιτσιρικάδες όπως άλλοτε γέμιζαν τα γήπεδα του μπάσκετ
με επίδοξους Γκάληδες. Μήπως όμως πίσω από τους
μικρούς τενίστες υπάρχει το απωθημένο του μπαμπά ή
της μαμάς που δεν έπιασαν ρακέτα στην παιδική τους
ηλικία και τώρα βγάζουν το άχτι τους;

Μήπως όμως
πίσω από
τους μικρούς
τενίστες υπάρχει
το απωθημένο
του μπαμπά ή
της μαμάς που
δεν έπιασαν
ρακέτα στην
παιδική τους
ηλικία;

Ναι στον ελεύθερο χρόνο
Η μέρα που οι φωτογραφίες των παιδιών με μαγιό και
παγωτό στην πλατεία του χωριού αποκαθηλώνονται
από την πόρτα του ψυγείου για να μπει στη θέση τους
η μεγαλοπρεπής εκτύπωση του μηνιαίου προγράμματος είναι και η μέρα που το καλοκαίρι τελειώνει. Κάθε
μέρα και κουτάκι, κάθε κουτάκι και υποχρέωση και
δίπλα στην υποχρέωση το όνομα του παιδιού και του
γονέα που θα το πάει και θα το φέρει. «Αμερικάνικα
πράγματα», που έλεγαν οι παλιοί.
Για τα σκληρά εργαζόμενα παιδιά του ανεπτυγμένου κόσμου, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: το στρες καιροφυλακτεί εκφρασμένο ή καλά
κρυμμένο πίσω από φαγωμένα νύχια και τρέφει την
κατάθλιψη του αύριο. Φάρμακο; Το ελεύθερο παιχνίδι και το «χαζολόι». Αφήστε ένα κουτάκι λοιπόν
ελεύθερο για εκείνο το αληθινό παιχνίδι με φίλους,
που θα διασφαλίσει την ψυχική ευεξία του παιδιού
σας και θα μπει στην αποσκευή για μια πιο ισορροπημένη ενήλικη ζωή.

αριστερά δεξιά
www.pharmapluspharmacies.gr

pharmapluspharmacies.gr
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Η ωριμότητα
της ομορφιάς
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Διατηρήστε την ομορφιά σας
σε πρόσωπο, σώμα και μαλλιά κατά
το ταξίδι της εμμηνόπαυσης.

Όλο και πιο συχνά ακούγεται το σχόλιο «μα, δεν σου
φαίνεται!» όταν μια γυναίκα λέει την ηλικία της. Οι
50άρες της σημερινής κοινωνίας είναι πολύ «νεότερες» σε σχέση με προηγούμενες γενιές, μια κατάκτηση τόσο σε εξωτερικό όσο και σε εσωτερικό επίπεδο και κυρίως στη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής.
Η φύση του ανθρώπου, όμως, δεν αλλάζει κι αυτό
σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες περνάνε μια περίοδο
που φέρνει αλλαγές στον οργανισμό και το σώμα
τους.
Το πότε θα μπει μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση
είναι σχετικό. Κάποια στιγμή το κυρίαρχο οιστρογόνο οιστραδιόλη και η προγεστερόνη σταματούν να παράγονται από τον οργανισμό, απορρυθμίζοντας τα γονίδια

ΟΜ

ΟΜΟΡΦΙΑ

ΤΗΣ

ΟΡ

28
ΜΑΛΛΙΑ
Εποχική
τριχόπτωση.
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ΣΩΜΑ
Dry brushing.

clock. Τα δερματικά κύτταρα μπερδεύονται ως προς τις διεργασίες που έχουν να
επιτελέσουν μέσα στο 24ωρο (να προστατεύουν
την ημέρα και να επιδιορθώνουν και να αναγεννούν
τη νύχτα) και αποσυγχρονίζονται, μαζί με τον 24ωρο
κιρκάδιο ρυθμό.
Ταυτόχρονα, η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή και
ξηρή και παρουσιάζει ευαισθησίες και αντιδράσεις
σε εξωτερικούς παράγοντες που ποτέ πριν δεν είχαν
δημιουργήσει πρόβλημα. Παράλληλα, το οξειδωτικό

Σ

22

στρες βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς οι
ελεύθερες ρίζες αυξάνονται. Παρατηρούνται πολλές
λεπτές γραμμές με κάθε κίνηση του προσώπου και
μια αίσθηση τραβήγματος. Η έλλειψη της ελαστικότητας και η χαλάρωση της επιδερμίδας που συνοδεύουν αυτή την περίοδο είναι συνέπειες της έλλειψης
κολλαγόνου, αυτού του τόσο βασικού δομικού στοιχείου του οργανισμού και της ομορφιάς, το οποίο οι
ινοβλάστες δυστυχώς πλέον παράγουν με ρυθμούς
που δεν επαρκούν για τις ανάγκες του δέρματος.
Οι ορμονικές διαταραχές έχουν όμως επίπτωση
και στη διάθεση και την ψυχολογία. Αλλά η εποχή
έχει αλλάξει. Νέα πρότυπα είναι οι δυναμικές και
ακομπλεξάριστες γυναίκες που νιώθουν καλά με τα
παραπανίσια κιλά, γκρίζα μαλλιά, πρόσωπο και σώμα
με σημάδια γήρανσης και χαλάρωσης.
Το επόμενο βήμα για κάθε γυναίκα σε αυτή την
περίοδο περιλαμβάνει φροντίδα (pampering). Οι
αλλαγές που φέρνει η εμμηνόπαυση είναι αναπόφευκτες, αλλά υπάρχουν πολλά εργαλεία που κάνουν
πιο εύκολη κάθε μέρα που περνάει και εξειδικευμένες
σειρές για την ώριμη επιδερμίδα στην εμμηνόπαυση:
εξισορροπητικές κρέμες προσώπου διορθώνουν τις ατέλειες, κρέμες θρέψης
και πυκνότητας ενισχύουν την επιΤΑ
δερμίδα, ενώ κρέμες ήπιας αλλά

ΦΙΑ

τακτικής απολέπισης υποβοηθούν
τη φυσική αντίστοιχη διαδικασία που
επιβραδύνεται.
Είναι σημαντικό να τα χρησιμοποιείτε όλα συστηματικά και όχι μόνο όταν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης γίνονται ενοχλητικά. Με αυτόν τον τρόπο
θα διατηρείτε υψηλά τα επίπεδα της υγρασίας της
επιδερμίδας και θα προσφέρετε στο πρόσωπο και
το σώμα βασικά συστατικά που δεν έχει πλέον σε
επάρκεια.
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ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Οι αρωγοί μας
• Το υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους
προσφέρει ενυδάτωση και αφήνει πιο λείο το
δέρμα.
• Η βιταμίνη D βοηθά σημαντικά σε πολλά επίπεδα: ενισχύει τα οστά, που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής, ως «βιταμίνη της χαράς» απαλύνει
τις διακυμάνσεις της διάθεσης και δυναμώνει τα
μαλλιά και τα νύχια ώστε να διατηρούν την πυκνή
τους σύσταση και τη λάμψη τους.
• Η βιταμίνη B και ιδιαίτερα η Β9 αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά το αίσθημα κόπωσης που φέρνει
η εμμηνόπαυση.
• Άλλοι σημαντικοί σύμμαχοι είναι τα αντιοξειδωτικά, η αγαπημένη βιταμίνη C, η βιταμίνη της
ομορφιάς E, αλλά και η Α.
• Τα ceramides, τα Ω3 και τα Ω6 συντελούν
στην αποκατάσταση της υγείας του επιδερμιδικού φραγμού αυξάνοντας το επίπεδο λιπαρών
οξέων της επιδερμίδας και επαναφέροντας την
ελαστικότητά της.
• Θρεπτικά έλαια, όπως το έλαιο μποράγκο, το
primrose oil, που είναι το πλέον κατάλληλο για
την ώριμη επιδερμίδα αφού είναι πλούσιο σε
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Ποτέ χωρίς
αντηλιακό!
Ένας βασικός εχθρός
της επιδερμίδας, ο ήλιος,
εξουδετερώνεται, ενώ
γίνεται ευκολότερη
η αντιμετώπιση
των υπολοίπων.

γ-λινολενικό και λινολεϊκό οξύ, το έλαιο αργκάν,
που συμβάλλει στη διατήρηση της ομορφιάς των
μαλλιών, αποτελούν βασικά συστατικά σε πολλά
προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.
• Καθώς η χαλάρωση και η ευεξία είναι στα ζητούμενα, συμπληρώματα με σαφράν και εκχυλίσματα από χαμομήλι και λυκίσκο εξασφαλίζουν ήρεμο ύπνο την κατάλληλη ώρα, βοηθώντας
να επανέλθουν οι σωστοί βιορυθμοί σε όλες τις
λειτουργίες του οργανισμού και να μειωθεί η ευερεθιστότητα.
• Μπορεί να ανήκετε στο ποσοστό των ανθρώπων που δεν θέλουν να πάρουν ορμόνες, όπως
συχνά προτείνεται, όμως μια πληθώρα φυτικών σκευασμάτων υποκαθιστούν όσα στοιχεία
έχει χάσει ο οργανισμός, ενεργοποιούν την
κυτταρική ανανέωση και επαναρυθμίζουν τη
λειτουργία του. H DHEA είναι γνωστή και ως
ορμόνη νεότητας, αφού 38 φυσιολογικές διεργασίες που συνδέονται με τη νεανική εμφάνιση εξαρτώνται από αυτήν. Πλέον, υπάρχουν
κρέμες με συνθέσεις που μιμούνται τη δράση
της, βοηθώντας στην ανάπλαση της ώριμης
επιδερμίδας.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

Απώλειες του φθινοπώρου
Όποιος επηρεάζεται από την εποχική τριχόπτωση,
αλλά και όποιος τη βιώνει πρώτη φορά, για να σώσει
όσο περισσότερες τρίχες γίνεται, θέλει να την επιβραδύνει και κυρίως να ενισχύσει την ανάπτυξη
των τριχών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητά τους. Για να παραγάγει πιο όμορφα και δυνατά
μαλλιά, πρέπει να ενδυναμωθεί και να ενεργοποιηθεί ο βολβός της τρίχας ώστε να «δουλεύει» με
γρήγορους ρυθμούς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Η εποχική τριχόπτωση αυτήν τη φορά
θα σας βρει προετοιμασμένους.

Κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Το φθινόπωρο, όπως τα δέντρα χάνουν τα φύλλα τους, η
εποχική τριχόπτωση κάνει τα κεφάλια αρκετών «φτωχότερα». Βέβαια, στην ξαφνική εμφάνιση της τριχόπτωσης παίζουν ρόλο και παράγοντες όπως το έντονο
άγχος, οι εξαντλητικές δίαιτες, η υπερκόπωση και η
εγκυμοσύνη.

Αντιμετώπιση

Πώς την αναγνωρίζετε:
• Βρίσκετε περισσότερες τρίχες από το συνηθισμένο
στη βούρτσα και το μαξιλάρι.
• Η διάμετρος της τρίχας μικραίνει, καθώς τα μαλλιά
αναπτύσσονται πιο λεπτά και ο ρυθμός του κύκλου
ανάπτυξης επιβραδύνεται, κάνοντας τελικά τα μαλλιά λιγότερο πυκνά και όμορφα.
Το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι η κατάσταση είναι
αναστρέψιμη, καθώς η τριχόπτωση αυτού του τύπου
οφείλεται στη διαταραχή του κύκλου ζωής της τρίχας, σε αντίθεση με δύσκολες περιπτώσεις όπου τα
τριχοθυλάκια πεθαίνουν.
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Η βιταμίνη Β3
παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη
και την υγεία
των μαλλιών.

• Λουστείτε με ένα σαμπουάν που προετοιμάζει το
τριχωτό της κεφαλής με ενεργά συστατικά. Στη
συνέχεια, επιλέξτε μια τοπική τακτική αγωγή που
ενισχύει τον κύκλο ζωής της τρίχας. Ξεκινήστε
την αγωγή αμέσως μόλις διαπιστώσετε την τριχόπτωση.
• Η βιταμίνη Β3 παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη και την υγεία των μαλλιών. Δυστυχώς,
ενώ είναι απολύτως απαραίτητη για να παραχθεί
ενέργεια στον οργανισμό, δεν είναι δυνατή η αποθήκευσή της. Ένα συμπλήρωμα Β3 σε συνδυασμό
με μια αγωγή που την περιέχει στα δραστικά συστατικά της θα φέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.
• Το οξειδωτικό στρες επηρεάζει τη λειτουργία του
θύλακα της τρίχας. Προστατεύστε τον με συμπληρώματα διατροφής και τοπικά σκευάσματα που
καταπολεμούν την πρόωρη γήρανση του βολβού
και αυξάνουν την ανθεκτικότητά του στο στρες.

Recherche Dermo-esthétique depuis 1975

HYDRAGENIST

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΥΚΝΩΣΗ
ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΩΜΑ

Dry brushing
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

Η αναζωογονητική μέθοδος που έγινε τάση.
Καλό το καλοκαίρι και το καλοκαιρινό μαύρισμα, αλλά
κάποια στιγμή τελειώνει αυτή η περίοδος. Με την
επιστροφή στην καθημερινότητα πρέπει να βρεθεί ο
καλύτερος τρόπος για να αναγεννηθεί η επιδερμίδα
και να βρει τις ισορροπίες της, καθαρή, λαμπερή και
απαλλαγμένη από νεκρά κύτταρα και ακαθαρσίες.
Η τεχνική που έχει αγαπηθεί τα τελευταία χρόνια από
celebrities και μη είναι το dry brushing. Το στεγνό
βούρτσισμα του σώματος είναι ακριβώς ό,τι λέει η
ονομασία του.

Πότε και πώς:
Πριν μπείτε για ντους είναι η καλύτερη στιγμή, καθώς
το στεγνό βούρτσισμα τονώνει και «ξυπνάει» τον
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24H
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

*

Τι προσφέρει:
Βουρτσίζοντας την επιδερμίδα απομακρύνετε οτιδήποτε άχρηστο και περιττό από το σώμα. Τα νεκρά κύτταρα εξαφανίζονται, αποκαλύπτοντας τη νέα, λαμπερή
επιδερμίδα. Ταυτόχρονα αυξάνεται η ροή του αίματος,
κάτι πολύ σημαντικό για τις «προβληματικές» περιοχές. Το λεμφικό σύστημα διεγείρεται και οι συσσωρευμένες τοξίνες αποβάλλονται από τον οργανισμό.
Το dry brushing δεν εξαφανίζει, βέβαια, την κυτταρίτιδα, αλλά βοηθάει και σε αυτή την κατεύθυνση.

Τι θα χρειαστείτε:
Επιλέξτε μια βούρτσα με φυσική τρίχα που ταιριάζει
στη δική σας επιδερμίδα. Μπορεί να είναι πιο σκληρή
ή πιο μαλακή, από τρίχες χοίρου, κατσίκας ή άλλο.
Η ευχαρίστηση είναι μέρος της διαδικασίας και η
σωστή επιλογή βούρτσας παίζει σημαντικό ρόλο. Για να
φτάνετε στις δυσπρόσιτες περιοχές θα χρειαστείτε ένα
μακρύ χερούλι. Λάβετέ το υπόψη κατά την αγορά σας.

οργανισμό. Κάντε με τη βούρτσα κυκλικές κινήσεις
σε όλο το σώμα από κάτω προς τα πάνω και με
κατεύθυνση προς την καρδιά. Στα σημεία που είναι
πιο σκληρά, όπως τα γόνατα και οι αγκώνες, μπορείτε
να παραμείνετε λίγο παραπάνω και η ένταση να είναι
κάπως μεγαλύτερη. Στο υπόλοιπο σώμα δεν πρέπει
να είναι ενοχλητική η αίσθηση, αλλά μόνο αναζωογονητική και να μη διαρκεί πολύ. Όπου παρατηρείτε
κυτταρίτιδα, το dry brushing ενδείκνυται σαν μόνιμη
ιεροτελεστία. Μετά το ντους, απλώστε σε όλο το
σώμα ένα ενυδατικό προϊόν που θα επαναφέρει την
υγρασία και την ισορροπία στην επιδερμίδα.

Βιομιμητικό Οξυγόνο
+ Υαλουρονικό Οξύ
Διεγείρει την οξυγόνωση
των ιστών μέσω της βαθιάς
ενυδάτωσης.

Τι να προσέξετε:

Επιλέξτε
μια βούρτσα
με φυσική τρίχα
που ταιριάζει
στο δικό σας
δέρμα.

Αποφύγετε το dry brushing αν έχετε κάποια δερματική πάθηση, ανοιχτές πληγές από χτυπήματα, κοψίματα, κάψιμο από τον ήλιο ή υπερευαίσθητο δέρμα.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, φροντίστε απλώς να
φέρεστε με αγάπη και τρυφερότητα στο σώμα σας. Οι
κινήσεις δεν πρέπει να είναι επίπονες και δεν πρέπει
να αφήσουν τίποτα παραπάνω από ένα απαλό κοκκίνισμα που θα υποχωρήσει μετά από λίγο.

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία

*Κλινικές μελέτες σε 10 εθελοντές - μια εφαρμογή - κλινικές μετρήσεις

15 χρόνια ζωής, 15 νικητές!

Το περιοδικό μας Pharma PLUS Link, ο σύμβουλός σας σε θέματα Υγείας, Ομορφιάς
και Ευεξίας, που θα βρείτε αποκλειστικά
στα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS,
συμπλήρωσε 15 χρόνια κυκλοφορίας και τα
γιόρτασε με έναν πλούσιο διαγωνισμό που
δεν έχει ξαναγίνει!
15 τυχεροί νικητές από όλη την Ελλάδα
κέρδισαν 15 κουτιά γεμάτα προϊόντα από τα
μεγαλύτερα brands στον χώρο του φαρμακείου. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε μετά
το πέρας του διαγωνισμού διαδικτυακά, σε
ζωντανή μετάδοση. Οι δικές σας συμμετοχές,
δηλαδή των πελατών-κατόχων της κάρτας
των φαρμακείων του Δικτύου Pharma PLUS,

LINKED

Στα φαρμακεία του Δικτύου
Pharma PLUS υποδεχόμαστε
το φετινό φθινόπωρο με αισιοδοξία!
Το φθινόπωρο ανέκαθεν αποτελούσε την
εποχή της αναδιοργάνωσης, των νέων επαγγελματικών ή προσωπικών στόχων. Είναι
συνυφασμένο με το πρώτο χτύπημα στο
κουδούνι του σχολείου, καθώς και με τα
πρωτοβρόχια, που σηματοδοτούν ότι το
όμορφο καλοκαίρι μας έχει ήδη ανανεώσει
το ραντεβού του για του χρόνου!
Η Pharma PLUS, για ακόμα μια χρονιά, παραμένει πιστή στο ραντεβού της
και είναι εδώ κοντά σε εσάς και τις ανάγκες σας σε θέματα υγείας κι ομορφιάς. Με
στόχο να φροντίσει για εσάς και τις οικογένειές σας, είναι οργανωμένη κι έτοιμη να
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σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για την
υγεία, την ομορφιά αλλά και την ευεξία σας!
Παράλληλα, με πολλή όρεξη και χαμόγελο,
έχει ετοιμάσει και εξασφαλίσει και φέτος
για εσάς αποκλειστικές προσφορές, μεγάλη
ποικιλία επιλογών στις πιο ανταγωνιστικές
τιμές της αγοράς σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα brands στον χώρο του φαρμακείου.
Στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS,
από τον Σεπτέμβριο έως και τα τέλη Νοεμβρίου, αναζητήστε τη σήμανση Best Price.
Θα ανακαλύψετε απίθανες προσφορές για
κάθε ανάγκη σας!
Πραγματοποιήστε σήμερα κιόλας την

επίσκεψή σας στο φαρμακείο Pharma PLUS
που σας εξυπηρετεί και κάντε τις πιο έξυπνες και απαραίτητες αγορές σας, πάντα με
την αξιόπιστη και αποτελεσματική συμβουλή
του φαρμακοποιού σας! Μην ξεχνάτε να
χρησιμοποιείτε στις αγορές σας την +plus
card σας, για να είστε πάντοτε πολλαπλά
κερδισμένοι!
Γιατί… στα φαρμακεία Pharma PLUS,
η αποστολή μας είναι να φροντίζουμε για
την υγεία, την προστασία, την ευεξία και
την ομορφιά σας και στόχος μας είναι να
το κάνουμε πάντα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο!

ξεπέρασαν τις 110.000! Το γεγονός αυτό
αναδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον που δείξατε αλλά και την επιτυχία του διαγωνισμού!
Οι τυχεροί παρέλαβαν με χαρά τα δώρα
τους αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και εξεπλάγησαν ευχάριστα από την ποικιλία που «συνάντησαν» ανοίγοντάς τα. Η
δική τους χαρά πολλαπλασίασε τη δική μας!
Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας στις επίσημες σελίδες μας τόσο
στο Facebook, pharmapluspharmacies.
gr, όσο και στο Instagram, pharma_plus_
pharmacies, και έτσι θα ενημερώνεστε
πρώτοι για κάθε νέο μας, καθώς και για
κάθε επόμενο διαγωνισμό μας!

Κερδίστε

5% €πιστροφή
από τις αγορές σας στο

Δίκτυο Φαρµακείων Pharma PLUS
µε κάρτες Eurobank που συµµετέχουν
στο Πρόγραµµα, από 1/9 έως και 18/9 .
Ισχύει αποκλειστικά για υφιστάµενους
& νέους χρήστες της εφαρµογής
€πιστροφή app που θα την
ενεργοποιήσουν έως και 18/9.
Δεν ισχύει στην αγορά φαρµάκων
& στις online αγορές.
Όροι ενέργειας στο eurobank.gr/epistroﬁ
και στο €πιστροφή app.
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

Δώρα που έφερε
το φθινόπωρο
για εμάς και τα
αγαπημένα
μας πρόσωπα.
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LINKED ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

1

LIERAC,

2

LA ROCHE-POSAY, Effaclar Serum

πόσιμο διάλυμα υαλουρονικού οξέος συμβάλλει

Ορός υψηλής συγκέντρωσης ενάντια σε

στη φυσιολογική κατάσταση και ενυδάτωση της

ατέλειες και σημάδια, για το δέρμα ενη-

επιδερμίδας και τη φυσιολογική λειτουργία των

λίκων με τάση ακμής. Είναι σχεδιασμένος με ένα

αρθρώσεων. Μπορεί να ληφθεί είτε από στόμα-

La Cure Απόλυτης Αντιγήρανσης διαθέτει

σύμπλοκο οξέων για συνεργιστική δράση στην επι-

τος, είτε να εφαρμοστεί απευθείας πάνω στην επι-

ένα πρωτότυπο και καινοτόμο σύμπλοκο που

δερμίδα και περιέχει καταπραϋντικά συστατικά για

δερμίδα ως ενισχυτικό της καλλυντικής κρέμας για

δρα στοχευμένα στο φαινόμενο της ραγδαίας

μέγιστη ανοχή. Άμεση αίσθηση καθαρότητας και

μια έξτρα ενυδάτωση και αίσθηση διαρκείας. Δεν

γήρανσης της επιδερμίδας. Συνδυάζει το εξα-

φρεσκάδας. Μέρα με τη μέρα η επιδερμίδα απο-

περιέχει γλουτένη, λακτόζη, γλυκόζη, αλάτι και είναι

πεπτίδιο FX με την τεχνολογία GDF-11, που

κτά όψη πιο ματ και ανανεωμένη, ενώ οι εξάρσεις

κατάλληλο για vegetarians και vegans.

ενεργοποιεί τη δράση της πρωτεΐνης της

αραιώνουν. Εφαρμόζεται το βράδυ, σε συνδυασμό

νεότητας GDF-11, η οποία ευθύνεται για την

με αντηλιακή προστασία (τουλάχιστον SPF15).

Το συμπλήρωμα διατροφής Hyaluronic Acid

4

100ml της Sky Premium Life με διαυγές

επιδερμίδας. Είναι εμπλουτισμένο με συστατικά

Premium La Cure
Βασισμένο στις τελευταίες ανακαλύ-

ψεις της αναγεννητικής ιατρικής, το Premium

αναζωογόνηση των κυττάρων.Το Premium La
Cure είναι μια εντατική θεραπεία ομορφιάς,
μια ένεση νεότητας με ορατά αποτελέσματα
σε διάστημα 28 ημερών.
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3

SKY PREMIUM LIFE, Hyaluronic Acid

PHARMASEPT, Mild Bath
Βρεφικό αφρόλουτρο καθημερινής χρήσης για σώμα και μαλλιά, κατάλληλο για

τον απαλό καθαρισμό της ευαίσθητης βρεφικής

που προσφέρουν προστατευτική δράση από ερε-

φροντίδας και λάμψης για το πρόσωπο, τον

Επίσης, περιέχει βιομιμητικά πεπτίδια, που προ-

θισμούς και ξηρότητα, χαρίζοντας μοναδική απα-

λαιμό, το ντεκολτέ και τα χέρια, για κάθε τύπο

καλούν παροδική χαλάρωση των μυών, με απο-

λότητα στην επιδερμίδα του μωρού. Η σύνθεσή

επιδερμίδας. Η πρωτότυπη συσκευασία του απο-

τέλεσμα την εξάλειψη των ρυτίδων έκφρασης

του περιέχει ήπιους καθαριστικούς παράγοντες

τελείται από δύο μέρη. Στο καπάκι αποθηκεύεται

και τη λείανση της επιδερμίδας.

και είναι πλούσια σε φυτικά εκχυλίσματα, ενυδα-

με ασφάλεια η καθαρή και σταθερή βιταμίνη C

τικά συστατικά και βιταμίνες που σέβονται απόλυτα

σε μορφή σκόνης και προστατεύεται από το φως

την εύθραυστη υδρολιπιδική στιβάδα της βρεφι-

και την υγρασία. Παρέχει αντιγηραντική, αντιο-

κής επιδερμίδας και δρουν καταπραϋντικά. Επί-

ξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, εξασφα-

σης, είναι απαλλαγμένο από SLS/SLES, αλκάλια

λίζοντας λάμψη, επανόρθωση, ανάπλαση, μείωση

και σαπούνι. Διατίθεται σε πρακτική συσκευασία

της έντασης των κηλίδων γήρανσης, επιτάχυνση

δερμίδες. Πλούσιο σε βιολογικό πρεβιοτικό

500ml και 1L, με αδιάβροχη αντλία που διευκο-

της ενεργοποίησης του κολλαγόνου και μείωση

Νερό Σταφυλιών και βιολογική αλόη, το Grape

λύνει την καθημερινότητα της μαμάς.

του βάθους των ρυτίδων. Τo φιαλίδιο περιέχει

Water Gel Moisturizer είναι ένα φυσικό ενυ-

τον ορό ενεργοποίησής της, εμπλουτισμένο με

δατικό επίθεμα. Η εξαιρετικά δροσερή υφή

CASTALIA,

υαλουρονικό οξύ, που ενυδατώνει την επιδερ-

τζελ-κρέμας απορροφάται αμέσως από την

Chronoderm Vitamine C 10% Ultra

μίδα και χαρίζει ελαστικότητα και αντοχή, μειώ-

επιδερμίδα, αφήνοντάς την πιο ελαστική, σαν

Καινοτόμος ορός εντατικής αντιγηραντικής

νει τις ρυτίδες και εμποδίζει την εμφάνιση νέων.

να έχει γεμίσει υγρασία.

5

6

CAUDALIE, Vinosource-Hydra,
Grape Water Gel Moisturizer

Εξαιρετικά δροσερό τζελ που ενυδατώ-

νει εντατικά τις κανονικές προς μεικτές επι-
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ΚΑΡΤΑ YΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ανάγκες, επιθυμίες... πραγματοποιούνται με την
με Διπλά προνόμια

Αναζητήστε τη στα Φαρμακεία-Μέλη του Δικτύου Pharma PLUS
• 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.
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ΜΟΝΟ στο Δίκτυο Φαρμακείων

ΚΕΡΔΊΖΕΤΕ ΔΊΠΛΆ

ΕΚΠΤΩΣΗ & ΠΟΝΤΟΊ
ΙΣΧΎΕΙ ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ 2021

LAVIPLUS BREATH-C
Συμπλήρωμα διατροφής που περιλαμβάνει Βιταμίνη C,
Ψευδάργυρο, Εκχύλισμα Σαμπούκου, και Scutellaria Baicalensis.
Κατάλληλο από 4 ετών

NEO!

• Για τη φυσιολογική
λειτουργία του
ανοσοποιητικού
συστήματος.

ΔΙΠΛΟΣ,
Ο
ΟΦΕΛΟΙ
ΔΙΠΛ Ι
Ο
ΠΟΝΤ

LISTERINE

ΆΠΟΚΛΕΊΣΤΊΚΗ
ΚΆΊΝΟΤΟΜΊΆ

• Διευκολύνει την
αναπνοή.

Στοματικό διάλυμα
για βαθύ καθαρισμό
και δροσερή αναπνοή.
250 ml & 500 ml

1+1

MONO

ΔΩΡΟ

€ 14,95

στο ίδιο προϊόν

NEO!
ACTIVE IRON

-30%

Συμπλήρωμα διατροφής με ενεργό σίδηρο.
Kατάλληλο για ενήλικες, εγκύους και παιδιά άνω των 12 ετών.

ZZZQUIL NATURA
Συμπλήρωμα διατροφής με Μελατονίνη
που συμβάλλει στη μείωση της κούρασης
και της κόπωσης και ρυθμίζει τον ύπνο με
φυσικό τρόπο. Επιπλέον περιέχει Βιταμίνη
Β6 και ένα συνδυασμό βοτάνων από
Χαμομήλι, Λεβάντα και Βαλεριάνα.

-20%

ΔΩΡΟΕΠΊΤΆΓΗ Pharma Plus αξίας 7€*
με την αγορά 3 τεμαχίων

€ 15,99
€ 20,90

€ 13,40

€ 24,90

€ 14,63

€ 9,38

€ 17,43

€ 12,79

ΔΩΡΟΕΠΊΤΆ
ΓΗ αξ
ίας 7€

*Η αγορά των 3 τεμαχίων μπορεί να είναι ταυτόχρονη ή να πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσα στο διάστημα του Best Price.
Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε προϊόν P&G ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των 7€ έως 31/12/21.

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

