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Μια νέα,
γενναία χρονιά

Οι καλές συνήθειες που θα υιοθετήσετε
το 2017, σελ. 32

Προετοιµασία
για τις γιορτές
Μην αφήσετε τα πάντα για

την τελευταία στιγµή, σελ. 24

Γιορτές µε δώρα!
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Σας καλωσορίζουµε στο χειµερινό και ταυτόχρονα απόλυτα εορταστικό τεύχος του περιοδικού που εκδί-
δει το αγαπηµένο σας ∆ίκτυο φαρµακείων Pharma PLUS.

Ο χειµώνας είναι µια υπέροχη εποχή για τους περισσότερους, καθώς περιλαµβάνει αγαπηµένες γιορτές 
για µικρούς και µεγάλους. Κύρια γιορτή των χειµερινών µηνών αποτελούν τα Χριστούγεννα, µια γιορτή η 
οποία είναι άρρηκτα δεµένη µε τη χαρά που δηµιουργούν το στολισµένο σπίτι, η συγκέντρωση της οικο-
γένειας και η ανταλλαγή δώρων και ευχών. 

Πέρα από τη γιορτινή διάθεση, όµως, ο χειµώνας πολλές φορές, λόγω καιρού, συνοδεύεται από µελαγχο-
λία και εσωστρέφεια, που σήµερα ενισχύονται στους περισσότερους Έλληνες, καθώς στη χώρα µας δεν 
διανύουµε την καλύτερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας µας. Ας σκεφτόµαστε όµως θετικά και αισιό-
δοξα, όπως έκανε η Αγγλοαµερικάνα ποιήτρια Anne Bradstreet, όταν έγραφε: «Αν δεν είχαµε χειµώνα, η 
άνοιξη δεν θα ήταν τόσο ευχάριστη. Αν κάπου-κάπου δεν είχαµε δυσκολίες, η ευηµερία δεν θα µας φαινό-
ταν τόσο καλοδεχούµενη».

Με αυτές τις µικρές σκέψεις για την όµορφη εποχή που διανύουµε, σας προσκαλούµε να ξεφυλλίσετε το 
περιοδικό µας και να ανακαλύψετε τα πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα του, τα οποία ως στόχο έχουν να 
σας συµβουλεύσουν και να σας ενηµερώσουν πάνω σε επίκαιρα θέµατα υγείας και οµορφιάς.

Στην ενότητα της Υγείας, η νέα και ιδιαίτερα ενηµερωµένη φαρµακοποιός του ∆ικτύου Pharma PLUS κ. 
Μαρία Παπαφίλη, το φαρµακείο της οποίας βρίσκεται στην Κόρινθο, σας βοηθά να ανακαλύψετε ποιο 
συµπλήρωµα διατροφής σάς ταιριάζει. Στη συνέχεια διαβάστε ένα πολύ σηµαντικό άρθρο για τις γυναίκες 
κατά την περίοδο της εµµηνόπαυσης, µε τις απαραίτητες απαντήσεις πάνω σε ερωτήµατα όπως ποια είναι 
τα συµπτώµατα και ποια τα φυσικά αντίδοτα για την αντιµετώπισή τους. Αντίστοιχα, το επόµενο άρθρο 
αγγίζει το –όχι και τόσο γνωστό– θέµα της ανδρόπαυσης, το οποίο αφορά τους άνδρες της µέσης ηλικίας.

Στα παιδιά είναι αφιερωµένα δύο από τα άρθρα του τεύχους µας. Στο πρώτο µπορείτε να ενηµερωθείτε 
για τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να έχουν καλή στοµατική υγεία. Στο δεύτερο θα βρείτε χρήσιµες 
συµβουλές για να χαρείτε υπέροχες γιορτές µε τα παιδιά σας.

Η προετοιµασία για τις γιορτές, µε τη µορφή αφιερώµατος, είναι το βασικό θέµα στην ενότητα της Οµορ-
φιάς. Συµβουλές για τη γυναίκα αλλά και για τον άνδρα, ώστε να υποδεχθούν τις γιορτές όµορφοι και 
περιποιηµένοι. Το επόµενο άρθρο είναι αφιερωµένο στην αναζωογόνηση της επιδερµίδας, και όχι µόνο, 
µε πληροφορίες και tips για το τι πρέπει να κάνετε και τι να αποφύγετε τη νέα χρονιά. Τέλος, δεν θα µπο-
ρούσε να λείψουν τα «beauty trends» του χειµώνα, καθώς και το δισέλιδο µε τις απαραίτητες αγορές 
της περιόδου αυτής. 

Στην ενότητα «linked» µάθετε τα νέα του δικτύου της Pharma PLUS και της αγοράς, διαβάστε τη συνέ-
ντευξη της φαρµακοποιού µας από την όµορφη Τρίπολη και ταξιδέψτε νοερά στα υπέροχα Μετέωρα. 

Μαζί µε το περιοδικό, θα βρείτε και ένα ιδιαίτερο ένθετο µε τίτλο «Σηµείο Φροντίδας», στο οποίο έγκρι-
τοι επιστήµονες σας ενηµερώνουν για καίρια θέµατα υγείας. Το Σηµείο Φροντίδας είναι το φαρµακείο 
Pharma PLUS, µε τους ενηµερωµένους φαρµακοποιούς του, έτοιµους να σας συµβουλεύσουν για κάθε 
θέµα υγείας και οµορφιάς που σας απασχολεί.

Παράλληλα, ανακαλύψτε τη νέα Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη ενέργεια, που ξεκινά φέτος στις 15/12 και θα 
διαρκέσει έως τις 15/1/2017. Μέσα από αυτή την ενέργεια, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κάθε φορά 
που θα αγοράσετε παραφαρµακευτικά και καλλυντικά προϊόντα συνολικής αξίας µόλις 20€. Πιο συγκε-
κριµένα, µε κάθε αγορά 20€ και άνω, θα κερδίζετε 5 δωροεπιταγές συνολικής αξίας 31€, τις οποίες θα 
έχετε την επιλογή να εξαργυρώσετε µέσα από εκατοντάδες είδη, σε όποια κατηγορία προϊόντων εσείς 
επιθυµείτε. Μη διστάσετε να ζητήσετε από τον φαρµακοποιό σας περισσότερες πληροφορίες.

Το ∆ίκτυο Pharma PLUS αναπτύσσεται και µεγαλώνει συνεχώς. Καλωσορίζω στο ∆ίκτυό µας 4 νέα φαρµα-
κεία, από ένα στις όµορφες πόλεις των Φαρσάλων, της ∆ράµας και του Ηρακλείου Κρήτης, και το τέταρτο 
στο εµπορικό κέντρο Athens Heart, στην καρδιά της Αθήνας. Σύντοµα, θα είναι έτοιµα να σας υποδεχθούν 
µε όλες τις υπηρεσίες του δικτύου Pharma PLUS. Αναγνωρίστε τα φαρµακεία του δικτύου Pharma PLUS 
από τον χαρακτηριστικό σταυρό µέσα στην πορτοκαλί κάψουλα.

Σας εύχοµαι καλή ανάγνωση, καλές γιορτές και το 2017
να είναι ένα έτος καλύτερο από το προηγούµενο,
µε υγεία και ευηµερία για όλους µας!
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Αναζητήστε τις δωροεπιταγές σας, από 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017,  
στο κοντινό σας φαρμακείο Pharma PLUS!  Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 15/02/2017.

Συνεργαζόμενες εταιρείες που συμμετέχουν με τα προϊόντα τους στην εξαργύρωση των δωροεπιταγών Pharma PLUS, 
μόνο στα φαρμακεία του Δικτύου:
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Τα σχόλιά σας είναι 
σηµαντικά για εµάς 
και λαµβάνονται 
υπόψη στη δια-
µόρφωση κάθε 
τεύχους. Mπο-
ρείτε να στέλνετε 
τις απόψεις και 
τις παρατηρήσεις 
σας είτε στην ταχυδροµική διεύ-
θυνση Pharma PLUS ΑΕ, οδός Αγίας 
Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 19002 Παιανία, 
Αττική (υπόψη τµήµατος Marketing), 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pharmaplus@lavipharm.com.

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

• ∆ιαρκή ανανέωση  
και πληρότητα προϊόντων  
υγείας και οµορφιάς
• Προνοµιακές αγορές µε τη χρήση  
της +plus card
• Μοναδικά δώρα

Pharma PLUS Link
Περιοδικό Υγείας και Οµορφιάς.
∆ιανέµεται δωρεάν µέσω των 
φαρµακείων 

 www.pharmapluspharmacies.gr

∆είτε τη  στο Facebook• Άριστο περιβάλλον  
& άµεση εξυπηρέτηση
• Εξειδικευµένες συµβουλές  
και υπηρεσίες

www.facebook.com/pharmaplus.gr 

 linked
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Η ΑΠΟΨΗ 
ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ:

Γράφει 
η φαρµακοποιός 

Μαρία-∆έσποινα 
Παπαφίλη, 

από την Κόρινθο.

αρώµατα είναι βασικό στοιχείο. Τέλος, να θυµά-
στε ότι σε κάθε πρόγραµµα που κυκλοφορεί ως 
συµπλήρωµα διατροφής στη χώρα µας αναγρά-
φεται ένας αριθµός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ. 
Προσοχή σε όποιο προϊόν εµφανίζεται ως «εγκε-
κριµένο» από τον ΕΟΦ, καθώς τα συµπληρώµατα 
δεν υπόκεινται σε έγκριση, αξιολόγηση και αδει-
οδότηση!

Επιλέξτε ανάλογα 
µε την καθηµερινότητά σας
Οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής και το άγχος της καθη-
µερινότητας έχουν ως αποτέλεσµα να µην τρε-
φόµαστε σωστά. Αν σε αυτό συνυπολογίσετε µια 
δραστηριότητα ή το γυµναστήριο, που µπορεί να 
εντάσσονται στην καθηµερινότητά σας, αντιλαµ-
βάνεστε την επιτακτική ανάγκη για µια επιπλέον 
ενίσχυση του οργανισµού µε θρεπτικά συστατικά. 
Αν κάνετε µια χειρωνακτική εργασία ή αθλήστε, 

επιλέξτε συµπληρώµατα διατροφής µε τονωτικά 
συστατικά, που θα προµηθεύσουν τον οργανισµό 
σας µε την απαραίτητη ενέργεια «για να τα βγάλει 
πέρα». Καρνιτίνη, συνένζυµο Q10 και Ginseng είναι 
µερικά από τα «τονωτικά» συστατικά που πρέπει 
να αναζητάτε. Στην περίπτωση δε που αθλείστε 
συστηµατικά, δώστε µεγάλη σηµασία στην απο-
κατάσταση των µυών, αλλά και στην αναπλήρωση 
των υγρών που χάνετε κατά την άσκηση. Αναζητή-
στε πρωτεϊνικά συµπληρώµατα και συµπληρώµατα 
ηλεκτρολυτών µόνο από το ράφι του φαρµακείου, 
που αποτελεί εγγύηση για την ασφάλειά τους. 

Καθώς στέκεστε µπροστά από ένα 
ράφι µε συµπληρώµατα διατροφής, 
η απάντηση στην ερώτηση «τι να 
διαλέξω;» φαντάζει δύσκολη.

Συµπληρώµατα διατροφής: 
ποιο µου ταιριάζει;

Στα ράφια των φαρµακείων φιλοξενούνται πολ-
λές εταιρείες, πολλές διαφορετικές φόρµουλες 
συµπληρωµάτων διατροφής, και το µόνο σίγουρο 
είναι ότι η προσφορά υπερκαλύπτει τη ζήτηση. 
Πώς επιλέγω λοιπόν το καλύτερο συµπλήρωµα 
διατροφής για µένα; 

∆ιαβάστε την ετικέτα
Αρχικά, αναζητήστε πειστήρια ασφάλειας και αξιο-
πιστίας. Πέρα από την εταιρεία, η οποία από µόνη 
της αποτελεί µια ένδειξη ποιότητας, βεβαιωθείτε 
ότι το προϊόν έχει παρασκευαστεί σε εγκαταστά-
σεις πιστοποιηµένες για τις καλές παραγωγικές 
διαδικασίες (GMPs). Η πιστοποίηση αυτή υποδη-
λώνει ότι, κατά την παραγωγική διαδικασία, ακο-

λουθούνται οι ίδιες αυστηρές προδιαγραφές 
που ισχύουν και για την παραγωγή των 

φαρµακευτικών προϊόντων. ∆ώστε προ-
σοχή ώστε η περιεκτικότητα του κάθε 

συστατικού να καλύπτει τη συνιστώµενη 
ηµερήσια δόση πρόσληψης. Επίσης, εάν η 

φόρµουλα που αναζητάτε περιέχει µεταλλικά στοι-
χεία, να έχετε στο µυαλό σας το εξής: τα µέταλλα 
στην ελεύθερη µορφή τους δεν απορροφώνται σε 
υψηλό ποσοστό. Για τον λόγο αυτό, οι παρασκευα-
στές δηµιουργούν φόρµουλες µε αµινοξέα ή άλλες 
ουσίες που ο οργανισµός µας απορροφά καλύτερα. 
Αυτές είναι γνωστές ως χηλικά µέταλλα και θα τις 
βρείτε µε ονόµατα όπως: χηλικό µαγνήσιο, κιτρικό 
ασβέστιο κ.λπ. Η ένδειξη ότι το προϊόν είναι απαλ-
λαγµένο από τεχνητά χρώµατα, συντηρητικά και 

8

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
Ξεπερνώντας τη  
µε φυσικό τρόπο.

ΑΝ∆ΡΟΠΑΥΣΗ
Οι ορµόνες παίζουν 
παιχνίδια και στους άνδρες.

ΤΕΡΗ∆ΟΝΑ
Τρίξτε της τα δόντια.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Η ευκαιρία να γίνετε 
ξανά «οµάδα».
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λουθούνται οι ίδιες αυστηρές προδιαγραφές 
που ισχύουν και για την παραγωγή των 

φαρµακευτικών προϊόντων. ∆ώστε προ
σοχή ώστε η περιεκτικότητα του κάθε 

συστατικού να καλύπτει τη συνιστώµενη 
ηµερήσια δόση πρόσληψης. Επίσης, εάν η 

φόρµουλα που αναζητάτε περιέχει µεταλλικά στοι
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Ανήκετε σε κάποια ιδιαίτερη οµάδα;
Κάποιες οµάδες έχουν ανάγκη από ιδιαίτερα 
συµπληρώµατα.
Είστε έγκυος; Πρέπει να λαµβάνετε περίπου 400 
mcg φυλλικού οξέος την ηµέρα. Τα σταθερά επί-
πεδα φυλλικού οξέος εξασφαλίζουν την καλή ανά-
πτυξη και υγεία του εµβρύου.
Ακολουθείτε κάποια υποθερµιδική δίαιτα; Χρειάζε-
στε µια πολυβιταµίνη! Μια διατροφή µε λιγότερες 
από 1.400 θερµίδες την ηµέρα πολλές φορές δεν 
καλύπτει τη συνιστώµενη ηµερήσια δόση πολλών 
βιταµινών και µετάλλων.
Είστε χορτοφάγος; ∆ώστε σηµασία στην Β12 και 
τον ψευδάργυρο – απαραίτητα στοιχεία για ένα 
υγιές αιµοποιητικό σύστηµα. Καθώς ανευρίσκονται 
κυρίως στα ζωικής προέλευσης τρόφιµα, µπορεί 
εύκολα να παρουσιαστεί έλλειψη σε όσους ακο-
λουθούν χορτοφαγική διατροφή. 
Έχετε δυσανεξία στη λακτόζη; Αδυνατώντας να 
καταναλώσετε γαλακτοκοµικά προϊόντα, είναι 
πιθανόν να στερείστε το ασβέστιό τους. Αν πρέ-

πει να προχωρήσετε στη λήψη του, προτιµήστε να 
το λάβετε µαζί µε βιταµίνη D, για καλύτερη απορ-
ρόφηση. 
Υποφέρετε από «βαριά» έµµηνο ρύση; Ίσως χρεια-
στείτε, έστω για τις ηµέρες της περιόδου σας, ένα 
συµπλήρωµα σιδήρου.
∆εν τρώτε ψάρια και θαλασσινά; Σκεφτείτε τα 
ωµέγα λιπαρά. Τα ωµέγα-3, απαραίτητα για την 
καλή υγεία τόσο του καρδιαγγειακού συστήµατος 
όσο και του εγκεφάλου, δεν θα πρέπει να λείπουν 
από τη διατροφή σας. 

Παίρνετε άλλα συµβατικά φάρµακα; 
∆ώστε λίγο µεγαλύτερη προσοχή στις εξής αλλη-
λεπιδράσεις:
• Βιταµίνη Ε και ασπιρίνη: προκαλούν προσθετικό 
αντιθροµβωτικό αποτέλεσµα.
• Νιασίνη και στατίνες (υπολιπιδαιµικά φάρµακα): 
αυξάνουν τον κίνδυνο µυοπάθειας και ραβδοµυ-
όλυσης.
• Ασβέστιο και τετρακυκλίνες (αντιβιοτικά): οδη-
γούν σε ελαττωµένη δραστικότητα του φαρµάκου 
και πιθανή αποτυχία του αντιβιοτικού.
• Ασβέστιο και κορτιζόλη (αντιφλεγµονώδες): 
ελαττώνουν την απορρόφηση του ασβεστίου και 

µπορεί να επιδεινώσουν την οστεοπόρωση.
• Ασβέστιο, σίδηρος ή µαγνήσιο και λεβοθυρο-
ξίνη (φάρµακο-ορµόνη για τον υποθυρεοειδισµό): 
οδηγούν σε µειωµένη δραστικότητα του φαρµά-
κου και αυξάνουν τον κίνδυνο υποθυρεοειδισµού.
• Κάλιο και αντι-υπερτασικά φάρµακα: µπορεί να 
οδηγήσουν σε υπερκαλιαιµία.
• Συµπληρώµατα αντιοξειδωτικών βιταµινών και 
µετάλλων (βιταµίνες C, Ε, β-καροτένιο και σελή-
νιο) και σιµβαστατίνη (υπολιπιδαιµική αγωγή): 
µπορεί να αναστείλουν την ευεργετική επίδραση 
του φαρµάκου στην «καλή» (HDL) χοληστερόλη 
ασθενών µε καρδιοπάθεια.
• Βαλσαµόχορτο και αντικαταθλιπτικά: αυξάνουν 
υπερβολικά τη δόση της σεροτονίνης, µε αποτέ-
λεσµα ευερεθιστότητα, ξηροστοµία και αϋπνία. 
• Ginkgo Biloba και αντιπηκτικά φάρµακα ή ασπι-
ρίνη: µπορεί να προκαλέσουν υπερβολική αραί-
ωση του αίµατος. 
• Βαλεριάνα και ηρεµιστικά (όπως το Valium, Xanax): 
µπορεί να προκαλέσουν αυξηµένη υπνηλία.

Τα συµπληρώµατα 
διατροφής µπορεί, σε 
κάποιες περιπτώσεις, 
να έχουν δυσάρεστες 
παρενέργειες. 
Ναυτία, πονοκέφαλοι, 
διαταραχές από 
το γαστρεντερικό, 
υπερδιέγερση, 
νευρικότητα και 
τρέµουλο είναι 
συµπτώµατα που δεν 
πρέπει να αγνοήσετε. 
Συµβουλευτείτε 
τον γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας, 
οι οποίοι µπορούν 
να τροποποιήσουν 
τη δόση ή να σας 
συµβουλέψουν 
τη διακοπή 
του «ένοχου» 
συµπληρώµατος. 

Το σώµα 
έχει άποψη

ΥΓΕΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τα ωµέγα-3 
δεν πρέπει 
να λείπουν 
από τη 
διατροφή 
σας.



12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016�ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΥΓΕΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Από την κλιµακτήριο έως την εµµηνόπαυση ο δρόµος 
είναι µακρύς και περιπετειώδης για το σώµα και την ψυχή. 
Αν τον ακολουθήσετε ψύχραιµα και χωρίς να πάτε κόντρα 
στη φύση, θα οδηγηθείτε στην αυτογνωσία και στην ηρεµία.

µε την εµµηνόπαυση
Σε έναν κόσµο όπου βασιλεύουν η οµορφιά και 
η νεότητα, η γυναίκα που εισέρχεται στην κλιµα-
κτήριο νιώθει συχνά αµήχανα. Με τις ορµόνες να 
ανεβοκατεβαίνουν και το θυµικό να κάνει κύκλους, 
δεν είναι εύκολο να πεις «αντίο» στην ωοθηκική 
λειτουργία, που σε κάνει επιθυµητή γυναίκα και 
µητέρα. Ή µήπως δεν είναι έτσι;

Ζώντας (φυσικά)

Συµπτώµατα
Η κλιµακτήριος είναι το τρένο που µας οδηγεί από 
την αναπαραγωγική ηλικία στην εµµηνόπαυση. 
∆ιαρκεί συνήθως ένα µε δύο χρόνια –σπάνια φτά-
νει τα πέντε µε έξι– και είναι η αφετηρία µιας σει-
ράς συµπτωµάτων που πηγαινοέρχονται: 
• Αλλαγές στην έµµηνο ρύση: Η ποσότητα και 
η συχνότητα αλλάζουν. Συνήθως στην αρχή της 
κλιµακτηρίου ο κύκλος µικραίνει και στη συνέχεια 
µεγαλώνει, όσο η γυναίκα πλησιάζει στην εµµη-
νόπαυση, οπότε και παύει.
• Εξάψεις: «Μια κρυώνω, µια ζεσταίνοµαι», που 
λέει και το τραγούδι, περιγράφοντας τις εξάψεις  
και τις εφιδρώσεις, συµπτώµατα που ενίοτε συνε-
χίζονται και µετά την εµµηνόπαυση.
• Απώλεια της λίµπιντο: Η ξηρότητα του κόλπου 
προκαλεί έλλειψη ερωτικής επιθυµίας ή το αντί-
στροφο; Η ξηρότητα πάντως του κόλπου επιφέρει 
πόνο κατά την ερωτική επαφή και προκαλεί κολ-
πίτιδες – συνθήκες διόλου ερωτικές. 
• ∆ιαταραχές της ούρησης: Απώλεια ούρων και 
επιτακτική ούρηση.
• Συµπτώµατα κατάθλιψης: Κόπωση, ευερεθι-
στότητα, δυσκολίες στον ύπνο, απάθεια, απώλεια 
ενδιαφέροντος, ξεσπάσµατα κλάµατος.
• Συµπτώµατα προεµµηνορρυσιακού συν-
δρόµου (PMS): Κατακράτηση υγρών, ευαισθη-
σία στους µαστούς, αυξηµένη όρεξη κ.ά.
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Φυσικά «αντίδοτα»
Φασκόµηλο, µελισσόχορτο: Για τις εξάψεις και 
τους νυχτερινές εφιδρώσεις. 
Γεράνι και βαλσαµόχορτο, βαλεριάνα και πασι-
φλόρα: Φυσικά αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά 
βότανα, απαραίτητα στο φυσικό φαρµακείο για την 
αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της κλιµακτηρίου 
και της εµµηνόπαυσης.
Λυγαριά: Θεωρείται ιδανική για την εξισορρό-
πηση των ορµονών.

Άσκηση
Είναι ο καλύτερος φυσικός τρόπος για τη µείωση 
της έντασης των συµπτωµάτων, έχοντας µάλιστα 
σπουδαίο ρόλο στη βελτίωση της καρδιαγγειακής 
υγείας, η οποία φθίνει καθώς φθίνουν τα οιστρο-
γόνα που δρουν προστατευτικά για την καρδιά. Η 
ήπια άσκηση γυµνάζει το µυϊκό και το καρδιαγγει-
ακό σύστηµα, αυξάνει την πυκνότητα των οστών 

και κυρίως βελτιώνει την ψυχική διάθεση, καθώς 
απελευθερώνει ενδορφίνες. Το περπάτηµα, η εκγύ-
µναση των κοιλιακών, των γλουτιαίων και των ραχι-
αίων µε ασκήσεις ενδυνάµωσης, το πιλάτες και η 
γιόγκα εξισορροπούν νου και σώµα, και διατηρούν 
νέα τον οργανισµό.

Λίγο σεξ ακόµη
Για να δείτε καλύτερα αποτελέσµατα στη σεξου-
αλική σας ζωή, εφαρµόστε τις ασκήσεις Kegel, 
γυµνάζοντας τους «µυς του σεξ» για έναν περί-
που µήνα και χρησιµοποιήστε χωρίς ταµπού ειδικά 
τζελ για την επώδυνη σεξουαλική επαφή. Εκτός 
από τα κλασικά λιπαντικά προϊόντα, αναζητήστε 
στο φαρµακείο εκείνα που είναι εµπλουτισµένα µε 
λυγαριά ή αλόη, black cohosh ή φυτοοιστρογόνα. 

Εναλλακτικές θεραπείες 
Ο βελονισµός αναγνωρίζεται από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας ως ιατρική πρακτική που αντιµε-
τωπίζει αποτελεσµατικά τα συµπτώµατα της εµµη-
νόπαυσης, χωρίς καµία παρενέργεια. Η οµοιοπαθη-
τική βοηθά επίσης στη µείωση των συµπτωµάτων, 
όχι καταστέλλοντας αυτά καθαυτά, αλλά ενισχύ-
οντας και εξισορροπώντας τον οργανισµό. Συχνό 
φάρµακο επιλογής είναι η Pulsatila, που ενδείκνυ-
ται για τις ψυχικές µεταπτώσεις, τις εξάψεις και τις 
αυξοµειώσεις της πίεσης του αίµατος. Συνιστά-
ται για περιπτώσεις που µια γυναίκα έχει συχνά 

ΥΓΕΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ

εξάψεις, οι οποίες πυροδοτούνται µε κάθε αφορµή 
(στενοχώρια, σύγχυση) και µπορεί να συνοδεύονται 
από έντονη εφίδρωση και αυξοµειώσεις της πίεσης. 

Συµπληρώµατα  
που σε συµπληρώνουν
Βιταµίνες –D, Β6 και Ε–, στοιχεία όπως το ασβέστιο 
και το µαγνήσιο, καθώς και ω-3 λιπαρά οξέα: όλα 
τα στοιχεία που ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα 
της κλιµακτηρίου και της εµµηνόπαυσης βρίσκονται 
στα ράφια των φαρµακείων. Εναλλακτικά, αναζη-
τήστε το λάδι νυχτολούλουδου (evening primrose 
oil), πλούσια πηγή απαραίτητων ακόρεστων λιπα-
ρών οξέων, όπως το γ-λινολεϊκό οξύ (GLA).

Μετά την κλιµακτήριο εποχή
1. Φροντίστε να κοιµάστε αρκετά, αποφεύγοντας 
την καφεΐνη και τη νυχτερινή άσκηση που προκα-
λεί υπερδιέγερση.
2. Ακολουθήστε ισορροπηµένη διατροφή, µε περισ-
σότερα φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκοµικά και δηµη-
τριακά ολικής αλέσεως και λιγότερα κορεσµένα 
λίπη και σάκχαρα. Τρώτε συχνά λιπαρά ψάρια που 
περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα.
3. Το κάπνισµα ενοχοποιείται για την πρόκληση πρώ-
ιµης εµµηνόπαυσης και την αύξηση των εξάψεων.
4. Προτιµήστε τα βαµβακερά εσώρουχα και ρούχα, 
για να αντιµετωπίζετε καλύτερα τις νυχτερινές εφι-
δρώσεις.

Ορµόνες;
Όχι, 
ευχαριστώ!
Μελέτες δείχνουν 
ότι οι γυναίκες που 
έκαναν θεραπεία 
µε οιστρογόνα και 
προγεστερόνη για 
πάνω από 5 χρόνια 
είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να 
εµφανίσουν καρκίνο 
του µαστού (της 
τάξεως των 4 
επιπλέον γυναικών 
στις 1.000). Όσες 
έπαιρναν µόνο 
οιστρογόνα για 7,5 
χρόνια δεν είχαν 
αυξηµένο κίνδυνο. 
Παράλληλα, φαίνεται 
να υπάρχει αύξηση 
εγκεφαλικών και 
εµφραγµάτων σε 
γυναίκες µεγάλης 
ηλικίας που 
έπαιρναν µεγάλες 
δόσεις ορµονών 
µετά την ηλικία των 
60.
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ΥΓΕΙΑ ΑΝ∆ΡΕΣ

«Ανδρόπαυση»

επίπεδα ολικής τεστοστερόνης κάτω από 3,2 ng/ml 
και ελεύθερης τεστοστερόνης κάτω από 64 pg/ml. 
Ο ορισµός που δίνεται είναι: «Το κλινικό και βιοχη-
µικό σύνδροµο που εµφανίζεται στον άνδρα προχω-
ρηµένης ηλικίας και χαρακτηρίζεται από την πιθανή 
συµπτωµατολογία της ανεπάρκειας της τεστοστε-
ρόνης, µε δυσµενή αποτελέσµατα στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών».

Τα συµπτώµατα συχνά παραµένουν αδιάγνω-
στα, καθώς παρατηρούνται σε πλήθος παθολογι-
κών καταστάσεων. Η έλλειψη ερωτικής διάθεσης σε 
έναν άνδρα που έχει περάσει τη µέση ηλικία µπορεί 
να θεωρηθεί απλώς στοιχείο της ωριµότητάς του 
ή πρώιµο σύµπτωµα κατάθλιψης. Θα λέγαµε ότι η 
ανδρόπαυση είναι δυσδιάγνωστη και συχνά οδηγεί 
τους άνδρες στον ψυχίατρο και όχι στον ανδρολόγο.

Υπάρχει θεραπεία;
Όπως και στην εµµηνόπαυση, έτσι και στην ανδρό-
παυση, θεραπεία νοείται η αναπλήρωση των χαµέ-
νων ορµονών µε φαρµακευτικά σκευάσµατα, πρα-
κτική διόλου διαδεδοµένη, µιας και έχει πληθώρα 
αντενδείξεων και παρενεργειών. Η θεραπεία µε 
τεστοστερόνη δεν είναι πανάκεια ούτε άµοιρη κιν-
δύνων, γι’ αυτό και δεν χρησιµοποιείται ευρέως ως 
θεραπεία αποκατάστασης. Για όσους πάντως λαµ-
βάνουν «θεραπεία», είναι απαραίτητες οι εξετάσεις 
για την ηπατική λειτουργία και το ύψος των λιπι-
δίων, ενώ ο καρδιολογικός έλεγχος και ο έλεγχος 
του προστάτη κρίνονται αναγκαίοι.

Κι όµως 
συµβαίνει!
ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΙΑ

Οι ορµόνες παίζουν παιχνίδια και 
στους άνδρες της µέσης ηλικίας.

Κακή στύση, κακός ύπνος, κακή διάθεση. Όπως 
η κλιµακτήριος στις γυναίκες, έτσι και η «ανδρό-
παυση» είναι µια φυσιολογική �και όχι παθολο-
γική� κατάσταση που συνδέεται µε την ηλικία και 
ξεκινά όταν τα επίπεδα των ανδρογόνων στο αίµα 
µειώνονται, στο πλαίσιο της φυσιολογικής γήραν-
σης. Μελέτες καταδεικνύουν µείωση των επιπέδων 
της �µαγικής για τους άνδρες� τεστοστερόνης έως 
και 50% ανάµεσα στην ηλικία των 25 και στα 75 
έτη. Ωστόσο, δεν µιλάµε για ανδρόπαυση στην ηλι-
κία των 35, αλλά πολύ αργότερα, κάπου στη µέση 
ηλικία, όταν αρκετοί παρουσιάζουν συµπτώµατα 
που κλονίζουν την εικόνα του αρσενικού µέσα τους. 
∆εν είναι σπάνιες οι φορές που ένας πενηνταπε-
ντάρης καταπιάνεται µε ριψοκίνδυνα και ιδιαίτερα 
απαιτητικά σπορ, προσπαθώντας να αποδείξει ότι 
βρίσκεται ακόµη σε φόρµα.

Όψιµος υπογοναδισµός
Η «ανδρόπαυση», αν και όρος παραπλανητικός σύµ-
φωνα µε τους ειδικούς, αποτελεί διεθνώς θέµα 
συζήτησης και αµφισβήτησης µεταξύ των επιστη-
µόνων. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη, η πτώση 
των ορµονών µε την ηλικία δεν κάνει διακρίσεις, 
και ο υπογοναδισµός όψιµης έναρξης (Σύνδροµο 
LOH), όπως ονοµάζεται η κατάσταση, συµβαίνει και 
στους πιο αρρενωπούς µεσήλικες. Ανδρόπαυση έχει 
ο άνδρας µε τρία τουλάχιστον σεξουαλικά συµπτώ-
µατα (πτωχή πρωινή στύση, µειωµένη ερωτική επι-
θυµία, στυτική δυσλειτουργία), σε συνδυασµό µε 

Συµπτώµατα
• Μείωση των 
αυτόµατων 
πρωινών και 
νυχτερινών 
στύσεων.
• Αλλαγές στο 
θυµικό (κατάθλιψη 
� επιθετικότητα).
• Εύκολη κόπωση.
• ∆ιαταραχές ύπνου.
• Μείωση της 
οστικής πυκνότητας 
και, µε την πάροδο 
του χρόνου, 
οστεοπόρωση.
• Μείωση της 
µυϊκής µάζας 
και αύξηση του 
λιπώδους ιστού.
• Μείωση της 
τριχοφυΐας  
στο σώµα.
Και σπανιότερα:
• Ολιγοσπερµία ή 
και ασπερµία.
• Εξάψεις. 
• ∆ιαταραχές 
µνήµης.
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Η πιο κοινή �µετά το άσθµα� παιδική 
ασθένεια µπορεί να προσβάλει τα 
δόντια ακόµη και από τη νεογνική 
ηλικία. Μάθετε τα αδύνατα σηµεία 
του «εχθρού» και χαρίστε στα παιδιά 
σας ένα υγιές και λαµπερό χαµόγελο.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

τερηδόνας, φαίνεται να είναι το στοµατικό περι-
βάλλον των παιδιών και των εφήβων. Σύµφωνα 
µε τους ειδικούς, ο κίνδυνος προσβολής από την 
τερηδόνα εξακολουθεί να είναι σοβαρός µέχρι και 
την ηλικία των 17 ετών.

Η τερηδόνα είναι µολυσµατική, αλλά δεν µετα-
δίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο µε την επα- 
φή � µεταδίδεται µόνο από επιφάνεια σε επιφά-
νεια δοντιών που γειτνιάζουν.
 
Ζάχαρη: ο σύµµαχος του 
«εχθρού»!
Όπως κάθε µολυσµατική νόσος, η τερηδόνα οφεί-
λεται σε µικρόβια. Ο Streptococcus Mutans, κύριος 
ένοχος για την εµφάνιση της τερηδόνας, βρίσκεται 
στη στοµατική κοιλότητα παιδιών και ενηλίκων και 
λατρεύει τη ζάχαρη. Στην πραγµατικότητα, δεν ζει 
χωρίς αυτή. Με την κατανάλωση γλυκών και άλλων 
ειδών υδατανθράκων παράγεται ένα οξύ, το οποίο 
ευθύνεται για την καταστροφή των δοντιών. Η 
συχνή κατανάλωση ζάχαρης κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας αυξάνει και τον χρόνο έκθεσης των δοντιών 

Τερηδόνα 
Τρίξτε της τα δόντια

Σύµφωνα µε µελέτη 
του Πανεπιστηµίου 
του Κιότο, τα παιδιά 
που εκτίθενται στον 
καπνό του τσιγάρου 
σε βρεφική ηλικία 
διατρέχουν αυξηµένο 
κίνδυνο εµφάνισης 
τερηδόνας στην 
ηλικία των 3 ετών.

Αυτό το 
ξέρατε;

Η τερηδόνα είναι µια χρόνια µολυσµατική νόσος, 
που προκαλεί την καταστροφή των δοντιών µέσω 
µιας σύνθετης αλληλεπίδρασης των µικροβίων 
πάνω στην οδοντική πλάκα. Η διατροφή, γενετικοί 
και περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και βιο-
χηµικές και ανοσολογικές αντιδράσεις του ατόµου 
παίζουν τον µικρό ή τον µεγάλο ρόλο τους στην 
εµφάνισή της. Πιο πρόσφορο, για την ανάπτυξη της 
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ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

στο συγκεκριµένο οξύ, και άρα και τις πιθανότη-
τες εµφάνισης της τερηδόνας. Οι παιδοδοντία-
τροι θυµίζουν ακούραστα σε γονείς και παιδιά να 
αποφεύγουν κρουασάν, καραµέλες, αναψυκτικά, 
ζαχαρούχους χυµούς, µπισκότα και γενικά τροφές 
που περιέχουν µεγάλες ποσότητες ζάχαρης, καθώς 
η συχνή κατανάλωσή τους είναι καταστροφική 
για τα παιδικά δόντια. ∆εν είναι υπερβολή, αλλά 
πραγµατικότητα: η απουσία της ζάχαρης µπορεί µε 
επιτυχία να εξαλείψει ή να µειώσει την τερηδόνα.

Πονόδοντος, ο ανυπόφορος
Η τερηδόνα είναι χρόνια νόσος και εξελίσσεται 
ασυµπτωµατικά µέχρι την καταστροφή του δοντιού. 
Έτσι, στα πρώιµα στάδιά της είναι ανώδυνη: το οξύ 
ξεκινά την καταστροφή του δοντιού, δηµιουργώ-
ντας µια πολύ µικρή οπή στην εξωτερική σκληρή 
επιφάνεια των δοντιών. Με την πάροδο του χρό-
νου, η µόλυνση προχωρά σε βάθος και τα πρώτα 
συµπτώµατα εµφανίζονται. Το παιδί παραπονιέται 
για πόνους στα δόντια όταν καταναλώνει γλυκές 
ή παγωµένες τροφές. Αν η τερηδόνα συνεχίσει 
ακάθεκτη την καταστροφική της πορεία, ο πόνος 
γίνεται έντονος και το παιδί δεν µπορεί να µασήσει 
ή και να κοιµηθεί. Το επόµενο στάδιο είναι η δηµι-

ουργία αποστήµατος: το παιδί παρουσιάζει πρή-
ξιµο στην περιοχή του προσβεβληµένου δοντιού 
και ενίοτε πυρετό και ρίγος.

Η πρόληψη αρχίζει από το σπίτι
• Η νίκη κατά της τερηδόνας ξεκινά από τη στιγµή 
που ετοιµάζετε τη λίστα για τα ψώνια. Ελαττώστε 
τις ζαχαρούχες λιχουδιές και προτιµήστε φυσικά 
γλυκές τροφές, όπως τα φρούτα. 
• Μάθετε το παιδί σας να πλένει τα δόντια του 
µετά από κάθε γεύµα και οπωσδήποτε µετά την 
κατανάλωση γλυκού. 
• Μην επιτρέπετε σε παιδιά νηπιακής ηλικίας να 
πίνουν γάλα µε µπιµπερό. Κλείνοντας το πρώτο 
έτος, το παιδί πρέπει να εκπαιδεύεται να πίνει υγρά 
από το ποτήρι.
• Μην υιοθετείτε βλαβερές συνήθειες του παρελ-
θόντος, βάζοντας ζάχαρη ή µέλι στις πιπίλες, προ-
κειµένου να «γλυκάνετε» το νήπιο από τον πόνο 
της οδοντοφυΐας.
• Ο καθαρισµός του στόµατος αρχίζει µε την 
εµφάνιση του πρώτου δοντιού. Για τη χρήση 
φθοριούχου οδοντόκρεµας συµβουλευτείτε τον 

παιδοδοντίατρο. Οι περισσότεροι συνιστούν τη 
χρήση παιδικής φθοριούχου οδοντόκρεµας από 
την ηλικία των 6 µηνών. Η ποσότητα της οδοντό-
κρεµας για παιδιά 3-6 ετών θα πρέπει να είναι 
µεγέθους µικρού µπιζελιού, ενώ για παιδιά κάτω 
των 3 ετών πρέπει να είναι ελάχιστη, δηλαδή ένα 
επίχρισµα (ίχνος) στην οδοντόβουρτσα.
• Μυήστε τα µεγαλύτερα παιδιά στη χρήση οδο-
ντικού νήµατος.

Φθορίστε, καλύψτε,  
σφραγίστε, τελειώσατε!
Τα χαλασµένα νεογιλά δόντια ετοιµάζουν το έδα-
φος για την κατάσταση των µόνιµων δοντιών. Η 
νοοτροπία «θα βγάλει καινούργια, γερά δόντια», 
όχι µόνο δεν ισχύει, αλλά είναι και επικίνδυνη. Τα 
χαλασµένα δόντια στα µικρά παιδιά µπορούν να 
προκαλέσουν ορθοδοντικές ανωµαλίες στα µόνιµα 
δόντια τους.

Ο κατάλληλος για να προλάβει, να διαγνώσει και 
να αντιµετωπίσει την τερηδόνα είναι ο παιδοδο-
ντίατρος. Το πρώτο ραντεβού µαζί του θα πρέπει 
να πραγµατοποιείται τον πρώτο χρόνο, και µάλι-
στα µε την ανατολή του πρώτου δοντιού. Η συχνό-
τητα των επισκέψεων για φθορίωση και άλλες 

Η τερηδόνα βρεφικής 
και νηπιακής ηλικίας 
είναι µια βαριά 
µορφή τερηδόνας, 
για την οποία, σε 
βρέφη και νήπια 
έως 2 ετών, 
ενοχοποιούνται: 
ο παρατεταµένος 
θηλασµός κατά τη 
διάρκεια της νύχτας 
και το τάισµα µε το 
µπιµπερό ενώ το 
µωρό κοιµάται, µετά 
την ηλικία του ενός 
έτους (δεν είναι λίγα 
τα µικρά παιδιά που 
«νανουρίζονται» 
πίνοντας το 
γάλα τους µε 
µπιµπερό). Ιδιαίτερα 
επιβαρυντικοί 
παράγοντες είναι η 
προσθήκη ζάχαρης 
ή µελιού στο 
γάλα ή στο τσάι 
και η υπερβολική 
κατανάλωση χυµών 
µε το µπιµπερό, 
καθώς και η χρήση 
πιπίλας βουτηγµένης 
σε ζάχαρη ή µέλι. Η 
συγκεκριµένη µορφή 
τερηδόνας αφορά 
ηλικίες έως 5 ετών, 
όταν ακολουθούνται 
οι παραπάνω τακτικές 
ταΐσµατος. 

Από µικρά  
στα βάσανα

παρεµβάσεις πρόληψης της τερηδόνας ορίζεται 
στις δύο φορές τον χρόνο, ή και συχνότερα, εάν 
το συστήσει ο παιδοδοντίατρος.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 
και την Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, το πιο 
αποτελεσµατικό µέσο για την πρόληψη της τερη-
δόνας είναι το φθόριο, το οποίο, εφόσον χρησιµο-
ποιείται σωστά, είναι ασφαλές για τη γενική υγεία, 
σε όλες τις ηλικίες. Η φθορίωση στο οδοντιατρείο 
είναι µια διαδικασία απλή και συνήθως γίνεται δύο 
φορές τον χρόνο µε ειδικά σκευάσµατα. Σε παιδιά 
µε ιδιαίτερα αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης τερη-
δόνας πρέπει να γίνεται 3-4 φορές τον χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά και οι έφηβοι 
ωφελούνται ιδιαίτερα από τις προληπτικές καλύ-
ψεις οπών και σχισµών των δοντιών, τα λεγόµενα 
«sealants». Πρόκειται για λεπτόρρευστες ρητίνες 
οι οποίες τοποθετούνται από τον παιδοδοντίατρο 
στις µασητικές επιφάνειες των οπίσθιων δοντιών. 
Ο µέσος όρος διάρκειας ζωής τους είναι τα τέσ-
σερα χρόνια –ή και περισσότερα– αν το παιδί ακο-
λουθεί σωστή στοµατική υγιεινή.
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Φουρνίστε
Όχι χοιρινό κότσι ή γαλοπούλα, αλλά όλες τις γλυ-
κές λιχουδιές που αρέσουν στα παιδιά: µελοµακά-
ρονα και κουραµπιέδες, δίπλες και σοκολατόπιτες, 
τσουρέκια και βασιλόπιτες. Φορέστε ποδιές και 
σκούφους, και ταµπουρωθείτε στην κουζίνα οικο-
γενειακώς. Ανακατέψτε τα υλικά όλοι µαζί παρέα, 
ανάψτε τον φούρνο και αφήστε το σπίτι να µοσχο-
µυρίσει. Είναι βέβαιο ότι κάτι νόστιµο θα βγει. Το πιο 
νόστιµο απ’ όλα, οι αναθερµασµένες σχέσεις σας! 

∆ιαβάστε 
Αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος για να µυήσετε 
τα µικρά παιδιά στο διάβασµα των βιβλίων, να 
θυµίσετε στα µεγαλύτερα τους κλασικούς συγγρα-
φείς κι εσείς, οι ενήλικες, να ανακαλέσετε παιδι-
κές αναµνήσεις, διαβάζοντας, για παράδειγµα, τη 
«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Ντίκενς, µε ήρωα 
τον Εµπενίζερ Σκρουτζ. 

Θυµηθείτε 
Η αλλαγή του χρόνου είναι µια ευκαιρία να συζητή-
σετε µε τα παιδιά και τους εφήβους όχι για εκείνα 
που θα έρθουν, αλλά για όλα όσα πέρασαν. Μπορεί 
να είναι αναµνήσεις από την κοινή σας ζωή, αστεία 
στιγµιότυπα από τα πρώτα τους Χριστούγεννα ή 
ιστορίες από παλαιότερες εποχές, εκείνες των 

παππούδων και των γιαγιάδων. Το κοινό παρελ-
θόν συχνά ενώνει τους ανθρώπους πιο δυνατά 
από το κοινό µέλλον.

∆είτε 
Σενάρια µε σκύλους ∆αλµατίας και γάτες Αγκύ-
ρας, Άγιους Βασίληδες και θαυµατουργούς 
µάγους, αλλά και κάθε είδους κινη-
µατογραφική ιστορία που µπο-
ρεί να ενώσει παιδιά και γονείς, 
γίνονται η απογευµατινή δια-
σκέδαση µεταξύ ζεστής σοκο-
λάτας και πολίτικου τσουρε-
κιού. Απαραίτητη προϋπόθεση: 
την ταινία πρέπει πάντα να 
την επιλέγουν οι µικρότεροι!
 
Απολαύστε 
Παρά το θρησκευτικό της περιεχόµενο, η γιορτή 
των Χριστουγέννων έχει και µια επικούρεια 

ΥΓΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Η θερµοκρασία πέφτει, ο Άγιος Βασίλης προσγειώ-
νεται καθαγιάζοντας την καταναλωτική µανία των 
εορτών, οι καλικάντζαροι πηδούν µέσα από τους 
θρύλους στην πιατέλα µε τα µελοµακάρονα και... 
τα παιδιά χαίρονται µε όλες τους τις αισθήσεις τις 
δεκαπενθήµερες σχολικές διακοπές! Μοιραστείτε 
τον ενθουσιασµό τους, αφιερώστε τους χρόνο και 
περάστε τις γιορτές οικογενειακά και δηµιουργικά 
µε έδρα το σπίτι σας, χωρίς µεγαλεπήβολα σχέδια 
και αποδράσεις. Το θέµα είναι να είστε «οµάδα», 
κάνοντας µαζί όλα τα µικρά και µεγάλα εορταστικά 
θαύµατα: γλυκά, χειροτεχνίες, στολίσµατα, γλέντια. 
Χαρίστε στα παιδιά σας το κέφι σας, και θα ζήσετε 
εσείς καλά και εκείνα καλύτερα!

Αυτές τις γιορτές χαρίστε στα παιδιά σας 
το κέφι και τον χρόνο σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΙΑ

Οικογενειακή
υπόθεση

Στολίστε! ( Ή µήπως να φυτέψετε;)
Το κωνοφόρο δέντρο, σύµβολο των Χριστουγέν-
νων, έχει νικήσει κατά κράτος το παραδοσιακό 
καραβάκι, και µε το δίκιο του. Περήφανο, ανθε-
κτικό, χειµωνιάτικο και –κυρίως– µε µπόλικο χώρο 
για στόλισµα. Θα επιλέξετε το φυσικό, πλην όµως 
κοµµένο από τη ρίζα έλατο που γεννήθηκε για να 
πεθάνει σε ένα διαµέρισµα; Πιο γενναιόδωρη επι-
λογή είναι ένα έλατο σε γλάστρα που θα µείνει 
ζωντανό για πάντα και θα µπολιάσει τους µικρό-
τερους µε οικολογική συνείδηση και µε την έννοια 
της φροντίδας και της προφοράς. Αφήστε την επι-
λογή του στα παιδιά σας. Εάν έχετε κήπο, σκάψτε 
όλοι µαζί στο χώµα για να το µεταφυτέψετε και να 
το στολίσετε µε φωτάκια εξωτερικού χώρου. Εάν 
µένετε σε διαµέρισµα, µην το υπερθερµάνετε µέσα 
στον εσωτερικό χώρο, αλλά βγάλτε το στο µπαλκόνι 
το συντοµότερο δυνατό. Εξάλλου, ένα στολισµένο 
έλατο φαίνεται πολύ ωραιότερο πίσω από το τζάµι 
και δεν καταλαµβάνει ζωτικό χώρο. 

πλευρά: την ευχαρίστηση. Ένα πρωινό που ξεκινά 
µε λιχουδιές φτιάχνει τη διάθεση για κουβέντες 
και εξοµολογήσεις. Μεταξύ οµελέτας και δηµη-
τριακών, µπορείτε να µάθετε τα «βάσανα» και τις 
χαρές των παιδιών σας, να λύσετε τις παρεξηγή-
σεις της χρονιάς που τελειώνει, να χτίσετε ξανά 
σχέσεις εµπιστοσύνης. 

Παίξτε
Από τη Μονόπολη και το «φιδάκι» έως το σκάκι, ο 
δρόµος είναι µακρύς και γεµάτος παιχνίδια. Κάντε 
µε τα παιδιά σας ανταλλαγή: Εσείς θα «ξεσκονί-
σετε» όλα εκείνα τα επιτραπέζια της εποχής του 
δικού σας cocooning και τα παιδιά θα σας µυήσουν 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, για τα οποία στήνετε 
όλη τη χρονιά καβγάδες. Καιρός να κάνετε ειρήνη 
παίζοντας παρέα.

Αρωµατίστε 
Από τα καταστήµατα µε είδη χόµπι προµηθευ- 
τείτε τις πρώτες ύλες για να φτιάξετε µαζί µε τα 
παιδιά σας χειροποίητα κεριά, στην κατασκευή των 
οποίων µπορείτε να προσθέσετε αιθέρια έλαια της 
αρεσκείας σας ¢ µε τη βοήθεια πάντα του φαρ-
µακοποιού σας. Τα µικρότερα παιδιά µπορούν να 
φτιάξουν αρωµατικές µπάλες, καρφώνοντας σε 
πορτοκάλια γαρίφαλα (µοσχοκάφρια). 

Τυπώστε
Ανοίξτε κινητά, υπολογιστές και εκτυπωτές, και 
παροτρύνετε τα παιδιά σας να συµµετάσχουν καλ-
λιτεχνικά σε µια αγγαρεία που θα σας ανταµείψει 
οικογενειακά. Επιλέξτε τις καλύτερες φωτογρα-
φίες, πειράξτε το ζουµ και τα χρώµατα, µετατρέψτε 
τα έγχρωµα καρέ σε ασπρόµαυρα και, τέλος, εκτυ-

πώστε τα έργα σας, αφήνοντας ντοκουµέντα για 
τις επόµενες γενιές.

Αγαπάτε αλλήλους 
Μυήστε τα παιδιά σας στη χαρά 
της προσφοράς: Επιλέξτε µαζί 
παιχνίδια και βιβλία σε πολύ καλή 

κατάσταση, αµπαλάρετέ τα και 
χαρίστε τα σε εκείνους που τα έχουν 

ανάγκη. Μαγειρέψτε µαζί µε τα παιδιά σας 
και προσφέρετε τα γεύµατα σε δράσεις για άστε-
γους. Καλέστε για φαγητό φίλους ή συγγενείς µε 
τους οποίους έχετε χαθεί, καθώς είναι σηµαντικό 
για τα παιδιά σας να αποστρέφονται τη µνησικακία.

Ένα έλατο σε 
γλάστρα θα 
µπολιάσει τους 
µικρότερους 
µε οικολογική 
συνείδηση.

Το θέµα είναι 
να είστε 
«οµάδα», 
κάνοντας µαζί
τα πάντα.
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Με ένα µπαράζ γιορτών και προσκλήσεων, είναι 
επιτακτική ανάγκη να δείχνετε και να αισθάνεστε στα 
καλύτερά σας τον ∆εκέµβρη! Μην αφήσετε τα πάντα 
για την τελευταία στιγµή, αν θέλετε να γλιτώσετε 
το άγχος και τις κακοτοπιές.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Προετοιµασία 
για τις γιορτές

ΟΜΟΡΦΙΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ: Βάλτε ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι 
στο καθηµερινό σας πρόγραµµα. Είναι πλούσιο σε 
πολυφαινόλες, έχει αντιοξειδωτική δράση, αναζω-
ογονεί και ενυδατώνει το δέρµα σας, ενώ συµβάλ-
λει στην απώλεια βάρους που οφείλεται στο νερό. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ: Το ανθρώπινο σώµα απο-
τελείται κατά 70% από νερό, οπότε κατά κανόνα 
θα πρέπει να πίνετε καθηµερινά τουλάχιστον 35 
ml νερό για κάθε κιλό του σωµατικού σας βάρους 
(αν είστε 60 κιλά, πρέπει να πίνετε 1,8 λίτρα νερό). 
Το νερό καθαρίζει µε φυσικό τρόπο τον οργανι-
σµό, αποµακρύνει τις τοξίνες και σας βοηθά να 

φαίνεστε φρέσκια και ξεκούραστη. 
ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ: Το αλάτι θα σταθεί εµπόδιο 
στην προσπάθειά σας να χάσετε βάρος ή να νιώ-
σετε απλά πιο ανάλαφρη. Κόψτε κάθε επεξεργα-
σµένη τροφή και τρώτε µόνο φυσικές τροφές, που 
δεν περιέχουν πρόσθετο νάτριο.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΤΙ ΘΑ ΦΟΡΕΣΕΤΕ: Γλιτώστε το 
άγχος της τελευταίας στιγµής, όταν θα αδειάζετε 
την ντουλάπα, γιατί «δεν έχετε απολύτως τίποτα 
να βάλετε». Παράλληλα, ελέξτε αν χρειάζεται να 
επισκεφτείτε το καθαριστήριο ή τον τσαγκάρη για 
καινούρια τακούνια.

5 µέρες πριν

24

ΜΙΑ ΝΕΑ, 
ΓΕΝΝΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Καλές συνήθειες για 
το νέο έτος.

BEAUTY TRENDS 2016 2017
Οι επιδείξεις µόδας στο Παρίσι και στο 
Μιλάνο ανέδειξαν τις νέες τάσεις οµορφιάς.

SHOPPING LIST
Προϊόντα που βελτιώνουν 
την επιδερµίδα, ενισχύουν 
τον οργανισµό και 
φροντίζουν τους µικρούς 
σας φίλους.
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38

40
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ΝΥΧΙΑ: Ένα µόνιµο µανικιούρ θα σας κρατήσει 
όλες τις γιορτές. Αν δεν το προτιµάτε, τότε βάψτε 
τα νύχια σας µε δικό σας βερνίκι, ώστε να µπο-
ρείτε να διορθώσετε µόνη σας κάποια ατέλεια που 
θα προκύψει. Και το πεντικιούρ είναι απαραίτητο 
για τα πόδια που προορίζονται για χορό. Κάντε 
το µία ηµέρα πριν, ώστε να σιγουρευτείτε ότι το 
βερνίκι έχει στεγνώσει τελείως και ότι το δέρµα 
σας δεν είναι πολύ µαλακό (άρα και πιο επιρρεπές 
στις φουσκάλες). 

ΒΛΕΦΑΡΙ∆ΕΣ: Αν έχετε σκοπό να κάνετε µόνιµη 
βαφή ή να βάλετε εξτένσιον στις βλεφαρίδες, κλεί-
στε ραντεβού τώρα. Μόνη στο σπίτι, µπορείτε 
απλώς να προσθέσετε 1-2 βλεφαρίδες στη γωνία 
του µατιού, για πιο µυστηριώδες βλέµµα.
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ: Κάντε την τώρα, για να είστε 
σίγουρη ότι η επιδερµίδα θα είναι ήρεµο την ηµέρα 
του πάρτι, αλλά και ότι η αποτρίχωση θα σας βγά-
λει και την Πρωτοχρονιά. 
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ: Για απαλή και λεία επι-
δερµίδα, κάντε απολέπιση το βράδυ πριν από το 
πάρτι. Τα προϊόντα scrub µε καφέ καταπολεµούν 
την κυτταρίτιδα και αποµακρύνουν τα νεκρά κύτ-
ταρα. Συνεχίστε µε το αγαπηµένο σας λάδι σώµα-
τος, για µια έκρηξη ενυδάτωσης.

3 µέρες πριν

1 µέρα πριν

Την ίδια µέρα

ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ: Είναι σηµαντικό να γίνει 
νωρίς, ώστε τα µαλλιά σας να µην είναι λιπαρά 
από τα έλαια στο ρεβεγιόν. Απλώστε στα µαλλιά 
σας την κατάλληλη για τις ανάγκες τους µάσκα 
(π.χ. θρέψης ή επανόρθωσης), επιµένοντας στις 
άκρες τους, και αφήστε τη να δράσει για 15 λεπτά. 
ΦΡΥ∆ΙΑ: Φρύδια βγαλµένα από επαγγελµα-
τία δίνουν σχήµα στο πρόσωπο, ακόµη και εφέ 
λίφτινγκ. Για να αποφύγετε τις κοκκινίλες, µην το 
αφήσετε για την τελευταία µέρα. 

Τελευταία 
µατιά

Ντυθήκατε, 
βαφτήκατε, και 

είστε έτοιµη
 για την έξοδό 
σας! Ρίξτε µια 

τελευταία µατιά 
στον καθρέφτη 

και αφαιρέστε το 
πρώτο πράγµα 
που χτυπά στο 

µάτι σας.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ: Ξεκινήστε τη µέρα σας µε ένα 
χαλαρωτικό αφρόλουτρο, διαλύοντας στο νερό 
άλατα µε αιθέρια έλαια, που θα σας αναζωογονή-
σουν. Μετά, απλώστε γενναία ποσότητα γαλάκτωµα 
ή λάδι σώµατος µε απαλό φυσικό άρωµα.
ΑΠΑΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Θέλετε η 
επιδερµίδα να είναι καθαρή, αλλά σήµερα χρησι-
µοποιήστε ένα πολύ ήπιο προϊόν, για να αποφύγετε 
τον κίνδυνο ερεθισµού. 
ΚΑΤΑΨΥΞΤΕ ΤΟ ΤΟΝΕΡ: Βάλτε λίγο από το τόνερ 
σας σε µια παγοκυψέλη και καταψύξτε το. Αν χρησι-
µοποιήσετε το παγάκι του τόνερ αντί για το κλασικό 
βαµβάκι, θα νιώσετε µια έξτρα τόνωση της κυκλο-
φορίας, ενώ ο πάγος θα βοηθήσει να συσταλούν 
οι διευρυµένοι πόροι. 
ΜΑΣΚΑ ΛΑΜΨΗΣ: Ενώ έχετε τη µάσκα στο 

πρόσωπό σας, τσιµπήστε ελαφρά το δέρµα σας, 
µε αρκετή δύναµη, ώστε να γίνει λίγο ροζ, χωρίς 
όµως να το παρακάνετε. Ξεκινήστε από τη γραµµή 
του σαγονιού σας, προχωρώντας σε παράλληλες 
γραµµές προς τα µάγουλα για 5 λεπτά.
ΜΑΣΚΑ ΜΑΤΙΩΝ: Θα απαλύνει τις ρυτίδες και τις 
γραµµές έκφρασης, και θα κάνει το βλέµµα σας πιο 
λαµπερό και ξεκούραστο. 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ: Ολοκληρώ-
στε τη ρουτίνα περιποίησης ζεσταίνοντας την ενυ-
δατική σας κρέµα µε τα χέρια σας, προκειµένου να 
ενεργοποιήσετε τα συστατικά της. Απλώστε τη µε 
σταθερά ανοδικές κινήσεις από το κέντρο του προ-
σώπου προς τη γραµµή των µαλλιών σας, µέχρι να 
απορροφηθεί πλήρως.

Βάψτε τα νύχια 
σας µε δικό σας 
βερνίκι, ώστε να 
διορθώσετε µόνη 
κάποια ατέλεια.

το µία ηµέρα πριν, ώστε να σιγουρευτείτε ότι το 
βερνίκι έχει στεγνώσει τελείως και ότι το δέρµα 
σας δεν είναι πολύ µαλακό (άρα και πιο επιρρεπές 

Αν έχετε σκοπό να κάνετε µόνιµη 
βαφή ή να βάλετε εξτένσιον στις βλεφαρίδες, κλεί Τελευταία 

πρόσωπό σας, τσιµπήστε ελαφρά το δέρµα σας, 
µε αρκετή δύναµη, ώστε να γίνει λίγο ροζ, χωρίς 
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καλό καθαριστικό προσώπου. Καθώς οι άνδρες 
τείνουν να έχουν λίγο πιο λιπαρή επιδερµίδα από 
αυτή των γυναικών, χρησιµοποιήστε ένα προϊόν 
για κανονική προς λιπαρή επιδερµίδα.
ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ: Οι άνδρες χρειάζονται ενυδατική 
κρέµα περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες. Και αυτό 
γιατί, κάθε φορά που περνούν το ξυράφι από τα 
µάγουλά τους, δεν αφαιρούν µόνο τις τρίχες, αλλά 
και την απαραίτητη για το δέρµα λιπαρότητα. Χρη-
σιµοποιήστε µια ενυδατική κρέµα µε µη λιπαρή υφή, 
που θα αυξήσει τα ποσοστά υγρασίας στην επιδερ-
µίδα και θα αποτρέψει τη δηµιουργία ερεθισµών.
ΜΑΤΙΑ: Το δέρµα γύρω από τα µάτια υστερεί σε 

αδένες ιδρώτα και λιπαρότητας, κάτι που το 
καθιστά ιδιαίτερα επιρρεπές στην αφυδά-

τωση, και συνεπώς στις λεπτές γραµµές 
έκφρασης και στις ρυτίδες. Ταµπονάρετε 
µε τα δάχτυλα λίγη κρέµα µατιών κάτω 
από κάθε µάτι πριν από τον ύπνο και µετά 
τον καθαρισµό.
ΧΕΙΛΗ: Με το πέρασµα των χρόνων τα 

χείλη χάνουν κολλαγόνο, ενώ δεν έχουν 
την ίδια προστατευτική στοιβάδα δέρµατος 

(κεράτινη στιβάδα) που υπάρχει σε άλλες περι-
οχές του σώµατος, ούτε µελανίνη, άρα είναι πιο 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

7 µέρες πριν

5 µέρες πριν 

&για εκείνον

Οργανωµένο 
Grooming

ΣΤΟΝ Ο∆ΟΝΤΟΓΙΑΤΡΟ: Όσο συχνά κι αν πλένετε 
τα δόντια, αυτά λεκιάζουν από την κατανάλωση τσα-
γιού, καφέ και ορισµένων τροφών. Ο καθαρισµός 
στον οδοντογιατρό λύνει το πρόβληµα και αφήνει 
το στόµα σας υγιές και προστατευµένο. Τις επόµε-
νες µέρες αποφύγετε το κάρι, το κόκκινο κρασί, τον 
καφέ και τα φρούτα και λαχανικά µε έντονο χρώµα, 
όπως τα βατόµουρα και τα παντζάρια. Αντίθετα, οι 
φράουλες και τα µήλα περιέχουν µηλικό οξύ, που 
είναι φυσικό καθαριστικό των δοντιών.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΤΙ ΘΑ ΦΟΡΕΣΕΤΕ: Η προετοιµα-
σία είναι το «κλειδί» για γιορτές χωρίς άγχος. Αφιερώ-
στε λίγο χρόνο για να εξετάσετε την ντουλάπα 
σας και να γλιτώσετε το στρες, ανακαλύπτο-
ντας την τελευταία στιγµή ότι το σακάκι σας 
δεν σας κάνει ή ότι το καλό σας πουκά-
µισο δεν είναι σιδερωµένο. 

Αποφύγετε το 
κάρι, το κόκκινο 
κρασί, τον καφέ 
και τα φρούτα 
και λαχανικά µε 
έντονο χρώµα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Καθηµερινά είστε 
εκτεθειµένος σε ρύπανση, καυσαέρια, 
καπνούς, ακόµη και αποσµητικά χώρων. 
Για να αποµακρυνθούν όλα αυτά τα σωµα-
τίδια από την επιδερµίδα σας, χρειάζεστε ένα 
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ευαίσθητα στις ακτίνες UV του ήλιου. Οι γυναίκες 
µπορούν να επωφεληθούν από τα λιπ-γκλος, αλλά 
για τους άνδρες υπάρχουν lip balm µε SPF ή πρό-
πολη, που βοηθά στην ανάπλαση, αποτρέπει την 
επιµόλυνση των σκασιµάτων και έχει αντιοξειδω-
τικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

3 µέρες πριν 

1 µέρα πριν

ΣΤΟΝ ΚΟΥΡΕΑ: Θέλετε να είστε φρεσκοκουρε-
µένος. Προσοχή, όχι πειραµατισµοί αυτές τις µέρες, 
κάντε το κούρεµα που δοκιµασµένα σας ταιριάζει. 

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ: Τα περιποιηµένα νύχια δεν έχουν 
πια φύλο. Οι άνδρες µπαίνουν απενοχοποιηµένα 
στα ινστιτούτα αισθητικής. Ζητήστε από µια φίλη 
σας να σας βοηθήσει. 
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ: Είναι η διαδικασία της αποµάκρυν-
σης των νεκρών κυττάρων, για να αποκαλυφθούν 
τα νέα κύτταρα. Σκεφτείτε πώς θα γυαλίζατε ένα 
κοµµάτι ξύλο µε ένα απαλό γυαλόχαρτο: λίγα τρι-
ψίµατα, και το ξύλο είναι σαν καινούργιο. Μπό-
νους: Η απολέπιση βοηθά επίσης να µαλακώσουν 
οι θύλακες των τριχών πριν από το ξύρισµα.

Την ίδια µέρα
ΞΥΡΙΣΜΑ: Αυτές τις µέρες το ξύρισµα µοιάζει 
προαιρετικό. Εκτός από το µούσι, πολλές αγαπούν 
τους άνδρες που έχουν µια υποψία γενιού (five 
o’clock shadow), αλλά αυτό το λουκ δεν λειτουρ-
γεί παρά µόνο αν υπάρχει αρκετή σκέψη πίσω του. 
Επίσης, αν το µούσι σας δεν είναι περιποιηµένο 
και τριµαρισµένο σωστά, καλύτερα να το ξυρίσετε 
τελείως για τη βραδιά. 
ΑΦΤΕΡ�ΣΕΪΒ: Απλώστε µε απαλές κινήσεις Àιδι-
αίτερα σε σηµεία όπου έχουν εµφανιστεί ερεθι-
σµοίÀ ένα προϊόν χωρίς οινόπνευµα, για αντισηψία, 
αίσθηση δροσιάς και ρύθµιση της λιπαρότητας. 
∆ΡΟΣΕΡΗ ΑΝΑΠΝΟΗ: Είναι η µέρα για να θυµη-
θείτε να βάλετε το στοµατικό διάλυµα και τις οδο-
ντικές τσίχλες στην τσέπη!
EAU DE TOILETTE: ∆ιαλέξτε ένα αρρενωπό 
άρωµα. Το ξύλο και το κεχριµπάρι αναζωογονούν 
και τονώνουν τις αισθήσεις, ενώ ο κέδρος και η 
λεβάντα σας χαλαρώνουν από την ένταση.

Τελευταία 
µατιά

Όσο ωραία κι 
αν έχετε ντυθεί, 

είναι κάποιες 
λεπτοµέρειες 
που κάνουν τη 

διαφορά. Κοιτάξτε 
τα παπούτσια 

σας. Είναι 
καλογυαλισµένα;
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Σταυρανθή λαχανικά
Το µπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το λάχανο και 
το κουνουπίδι περιέχουν τη φυσική ουσία σουλφο-
ραφάνη, η οποία συµβάλλει στην αποτοξίνωση του 
συκωτιού, κι έτσι αποφεύγεται η συσσώρευση του 
οιστρογόνου που προκαλεί σπυράκια και ατέλειες.

Άπαχη πρωτεΐνη
Η πρωτεΐνη που προέρχεται από χορτοφάγα ζώα, 
οργανικά κοτόπουλα και ψάρια βοηθά στη σταθερο-
ποίηση του σακχάρου του αίµατος, καταστέλλοντας 
τις εκκρίσεις ινσουλίνης που προκαλούν τις φλεγ-
µονές και, κατ’ επέκταση, τα σπυράκια.

Αποφύγετε:
Γλυκά
Τα ζαχαρωτά, οι συσκευασµένοι χυµοί φρούτων 
και τα αναψυκτικά είναι οι µεγαλύτεροι εχθροί της 
επιδερµίδας, καθώς η υπερβολική ζάχαρη στην 
κυκλοφορία του αίµατος µπορεί να εµποδίσει τη 
λειτουργία πρωτεϊνών όπως το κολλαγόνο, το οποίο 
συσφίγγει την επιδερµίδα.

Γαλακτοκοµικά
Τα περισσότερα γαλακτοκοµικά προϊόντα και  
–κυρίως– το γάλα (ακόµα και το οργανικό) περιέ-
χουν µια ορµόνη που ονοµάζεται IGF-1, η οποία σε 
περιπτώσεις ακµής προκαλεί την παραγωγή µεγα-
λύτερης ποσότητας σµήγµατος.

Κρασί
Το κρασί είναι επί της ουσίας ζάχαρη που έχει υπο-
στεί ζύµωση. Κάνει τις γραµµές της επιδερµίδας πιο 
ευδιάκριτες, τα βλέφαρα πεσµένα και την επιδερ-
µίδα ορατά αφυδατωµένη και θαµπή.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Ο ∆εκέµβρης είναι η Παρασκευή του έτους. 
Ας υποσχεθούµε στον εαυτό µας ότι τη νέα χρονιά 
θα τον φροντίζουµε περισσότερο υιοθετώντας 
κάποιες απλές νέες συνήθειες. Θα ανταµειφθούµε 
πλουσιοπάροχα, µε άµεσα �ορατά στον καθρέφτη 
µας� αποτελέσµατα.

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡ∆Α

Μια νέα γενναία 
χρονιά

Είµαστε ό,τι τρώµε
Οι τροφές που καταναλώνουµε είναι εξίσου σηµα-
ντικές µε τα καλλυντικά προόντα που χρησιµοποι-
ούµε. Το αλάτι και η ζάχαρη προκαλούν πρήξιµο και 
λεπτές γραµµές, ενώ τα λαχανικά και τα φρούτα 
χαρίζουν υγιή όψη. Προσέξτε τη διατροφή σας για 
30 ηµέρες, και θα δείτε την επιδερµίδα σας να βελ-
τιώνεται εκ των έσω.

Πείτε «ναι» σε:
Αντιοξειδωτικά
Η βιταµίνη C (θα τη βρείτε σε φρούτα όπως το πορ-
τοκάλι και το πεπόνι) µάχεται τις «ελεύθερες» ρίζες 
που καταστρέφουν τα κύτταρα της επιδερµίδας, 
ενώ η βιταµίνη Α (περιέχεται στα καρότα και στις 
γλυκοπατάτες) µειώνει τις φλεγµονές και ενισχύει 
την ανανέωση των κυττάρων.

Ωµέγα-3
Το αβοκάντο, ο λιναρόσπορος, τα καρύδια και ο 
άγριος σολοµός έχουν αντιφλεγµονώδη δράση, 
χάρη στα υγιή λιπαρά που περιέχουν, και σταµατούν 
τη διάλυση του κολλαγόνου, δηλαδή της πρωτεΐνης 
που εξασφαλίζει τη σφριγηλότητα του δέρµατος.

κυκλοφορία του αίµατος µπορεί να εµποδίσει τη 
λειτουργία πρωτεϊνών όπως το κολλαγόνο, το οποίο 
συσφίγγει την επιδερµίδα.

Γαλακτοκοµικά

Κρασί
Το κρασί είναι επί της ουσίας ζάχαρη που έχει υπο

γλυκοπατάτες) µειώνει τις φλεγµονές και ενισχύει 

Το αβοκάντο, ο λιναρόσπορος, τα καρύδια και ο 
άγριος σολοµός έχουν αντιφλεγµονώδη δράση, 
χάρη στα υγιή λιπαρά που περιέχουν, και σταµατούν 
τη διάλυση του κολλαγόνου, δηλαδή της πρωτεΐνης 
που εξασφαλίζει τη σφριγηλότητα του δέρµατος.

οργανικά κοτόπουλα και ψάρια βοηθά στη σταθερο
ποίηση του σακχάρου του αίµατος, καταστέλλοντας 
τις εκκρίσεις ινσουλίνης που προκαλούν τις φλεγ
µονές και, κατ’ επέκταση, τα σπυράκια.

Αποφύγετε:

κάποιες απλές νέες συνήθειες. Θα ανταµειφθούµε 
ορατά στον καθρέφτη 

όντα που χρησιµοποι-
ούµε. Το αλάτι και η ζάχαρη προκαλούν πρήξιµο και 
λεπτές γραµµές, ενώ τα λαχανικά και τα φρούτα 
χαρίζουν υγιή όψη. Προσέξτε τη διατροφή σας για 
30 ηµέρες, και θα δείτε την επιδερµίδα σας να βελ-
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Σχολαστικός καθαρισµός  
κάθε βράδυ
Είτε έχετε χρησιµοποιήσει µακιγιάζ είτε όχι, στο 
τέλος της ηµέρας οφείλετε να καθαρίζετε σχολα-
στικά την επιδερµίδα του προσώπου σας. Ανάλογα 
µε τον τύπο της, επιλέγετε το κατάλληλο προϊόν 
καθαρισµού, γαλάκτωµα, τζελ, µικυλλιακό νερό, το 
οποίο θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε τα προϊόντα 
µακιγιάζ και τους ρύπους της καθηµερινότητας, που 
µπλοκάρουν τους πόρους και προκαλούν έκκριση 
σµήγµατος. Και φυσικά, σταµατούµε να ακουµπάτε 
το πρόσωπό σας µε τα χέρια ή να πειράζετε ατέ-
λειες και σπυράκια που µπορεί να εµφανίζονται.

Η σηµασία της ενυδάτωσης 
Τόσο στη διάρκεια του ξηρού χειµώνα, όσο και 
όταν ο ήλιος µάς καίει, είναι σηµαντικό να φρο-
ντίζουµε να µένει η επιδερµίδα µας συνεχώς ενυ-
δατωµένη. Επενδύστε σε προϊόντα που περιέχουν 
συστατικά τα οποία συγκρατούν το νερό και δια-
τηρούν την υγρασία, όπως είναι το υαλουρονικό 
οξύ. Μια ισορροπηµένη επιδερµίδα είναι απαλή και 
διαθέτει φυσική λάµψη, δίνοντας την αίσθηση ελα-
στικότητας και σφριγηλότητας. Παράλληλα, φρο-
ντίζετε να πίνετε αρκετό νερό, γιατί η ενυδάτωση 
ξεκινά πρωτίστως από µέσα.

Συχνή απολέπιση 
Βοηθήστε την επιδερµίδα σας να ανανεώσει τα 
κύτταρά της µε απολέπιση µία µε δύο φορές την 
εβδοµάδα: µε µια απολεπιστική µάσκα, που θα έχετε 
επιλέξει ανάλογα µε τον τύπο της επιδερµίδας σας, 
κάντε απαλό µασάζ µε κυκλικές κινήσεις, σε πρό-
σωπο, λαιµό και ντεκολτέ. Προσοχή, µην τρίβετε 
έντονα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τραυµατίσετε 
την επιδερµίδα.

Αντηλιακή προστασία κάθε µέρα
Οι δερµατολόγοι δεν σταµατούν να τονίζουν τη 
σηµασία της προστασίας από τις βλαβερές ακτίνες 
του ήλιου και τον συννεφιασµένο χειµώνα, ακόµη 
και αν ο χρόνος που εκτιθέµεθα σε αυτές περιορι-
σµένος, καθώς η βλάβη από τις ακτίνες UV µπορεί 
να έχει ως αποτέλεσµα πανάδες και περισσότερες 
ρυτίδες. Επιλέξτε ένα προϊόν που παράλληλα ενυ-
δατώνει, µε ή χωρίς χρώµα. Για να µην το παραλεί-
πετε ποτέ, αφήνετε το αντηλιακό προϊόν σας δίπλα 
στα κλειδιά σας.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

∆ηµιουργήστε τη δική σας µάσκα για απολέπιση και 
λάµψη, για να δείτε άµεσα αποτελέσµατα.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:
1 φλιτζάνι του τσαγιού κόκκινα σταφύλια µε 
κουκούτσια
2 κουταλιές τριµµένο αµύγδαλο

Ο∆ΗΓΙΕΣ: 
Αναµείξτε τα υλικά σε ένα µπλέντερ και απλώστε το 
µείγµα σε νωπή επιδερµίδα. Αφήστε το να δράσει 
για 15 λεπτά και ξεπλύντε µε άφθονο κρύο νερό. 
Το σταφύλι περιέχει ασβέστιο, µαγνήσιο, κάλιο, 
βιταµίνες Β1, Β2, Β3, Β5, Β6 και C, καθώς και 
αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες, που διεγείρουν 
την παραγωγή του κολλαγόνου και της ελαστίνης. 
Παράλληλα, οι κόκκοι από τα κουκούτσια αποµα-
κρύνουν τα νεκρά κύτταρα.

Spa στο σπιτι

Μια 
ισορροπηµένη 
επιδερµίδα 
είναι απαλή, 
διαθέτει φυσική 
λάµψη και δίνει 
την αίσθηση 
ελαστικότητας 
και 
σφριγηλότητας.

Καθαρό νεσεσέρ
Ξέρετε πόσα µικρόβια µπορεί να φέρουν τα πινέλα 
µακιγιάζ που έχουν καιρό να πλυθούν, ακυρώνοντας 
όλη την προσπάθειά σας για καθαρή επιδερµίδα; 
Τώρα είναι η εποχή να καθαρίσετε σχολαστικά όλα 
τα προϊόντα του beauty bag σας και να πετάξετε 
ό,τι δεν χρησιµοποιείτε, όπως εκείνες τις σκιές 
που έχουν γίνει θρύψαλα. Επιτρέπεται να αφήσετε 
µόνο ένα προϊόν που σας είναι άχρηστο αλλά σας 
φτιάχνει το κέφι, το πολυτελές κραγιόν που δεν 
φοράτε σχεδόν ποτέ, αλλά έχει τέλεια συσκευασία!

∆ηµιουργήστε τη δική σας µάσκα για απολέπιση και 
Spa στο σπιτι
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Ο πολύτιµος ύπνος
Ο καλός βραδινός ύπνος µάς δίνει ένα boost 
λάµψης και φρεσκάδας, καθώς κατά τη νύχτα η 
φυσική απολέπιση και η αναπλαστική διαδικασία 
της επιδερµίδας κορυφώνεται. Οι µικρές ώρες 
είναι και ο ιδανικός χρόνος για να επανορθώσει 
το εσωτερικό µας βιολογικό ρολόι τις φθορές που 
έχουν προκληθεί όλη την ηµέρα και συνδέονται µε 
τη γλυκοξείδωση. Επενδύστε σε µια καλή κρέµα 
νυκτός, µε αποτοξινωτική και αναπλαστική δράση, 
την οποία βάζετε στη ρουτίνα µας, π.χ. τη συνδυ-
άζετε µε το βούρτσισµα των δοντιών.

Ένα απολαυστικό µπάνιο
Η καθηµερινή ενυδάτωση είναι δεδοµένη. Καλό 
είναι όµως να βάλετε στο πρόγραµµά σας µία 
φορά την εβδοµάδα ένα µούλιασµα στην µπα-
νιέρα µε άλατα και φυσικά αιθέρια έλαια. Έτσι, 
θα ενεργοποιήσετε την οξυγόνωση της επιδερ-
µίδας και παράλληλα θα φτιάξετε τη διάθεσή σας. 

Τα µαρτυριάρικα χέρια
Επειδή τα χέρια λένε τα πάντα, µην παραλεί-
πετε την κρέµα χεριών. Μία φορά στις 15 ηµέ-
ρες, φοράτε κρέµα και κοιµάστε µε γάντια, για 
βαθιά ενυδάτωση όλη τη νύχτα. Μια καλή κρέµα 
χεριών είναι αυτή που έχει στη σύνθεσή της πρω-
τίστως βιταµίνες και φυσικά λίπη, και αποφεύγει 
τα τεχνητά αρώµατα.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
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ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Προσοχή στα µαλλιά
Όπως ακριβώς η επιδερµίδα του προσώπου, έτσι 
και το τριχωτό της κεφαλής γερνά. Τα µαλλιά γίνο-
νται πιο λεπτά και δυσκολοχτένιστα, χάνουν τη 
λάµψη και τη ζωντάνια τους, δείχνουν λιγότερο 
πυκνά, λιγότερο λαµπερά. Επενδύστε, λοιπόν, 
σε ένα προϊόν που προσφέρει αναδόµηση τόσο 
της τρίχας όσο και του τριχωτού, αποφύγετε όσο 
το δυνατόν να τα ταλαιπωρείτε µε πιστολάκι και 
σίδερο, ενώ µία φορά την εβδοµάδα κάντε µάσκα 
βαθιάς περιποίησης, που τους ξαναδίνει λάµψη 
και ζωντάνια.
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡ∆Α

Μαλλιά µε όγκο
Ξεχάστε τα στιλπνά µαλλιά και βάλτε στόχο χτενίσµατα που θα 
κάνουν τα µαλλιά να φαίνονται πλούσια και υγιή. Επενδύστε σε 
σαµπουάν και conditioner για όγκο, καθώς και σε ένα αντίστοιχο 
προϊόν styling που θα βοηθήσει στο χτένισµά τους. Μην ξεχνάτε 
όµως: τα µαλλιά, για να φαίνονται υγιή, πρέπει να είναι και υγιή. 
Μια πλούσια µάσκα θρέψης και ένας ορός, θα τα βοηθήσουν να 
ανακτήσουν τη λάµψη και τη δύναµή τους.

Οι επιδείξεις µόδας στο Παρίσι
και στο Μιλάνο ανέδειξαν τις νέες 
τάσεις οµορφιάς. Μάθετε ποιες 
είναι και πώς θα τις εντάξετε 
στο προσωπικό σας στυλ.

Beauty trends
Χειµώνας

2016-
2017

Γυµνή επιδερµίδα
Η υπερβολή ποτέ δεν είναι καλή ιδέα, και αυτή η τάση στοχεύει 
ακριβώς στο αντίθετο. Φυσική και λαµπερή επιδερµίδα που µοιάζει 
φρέσκια και νεανική είναι η απόλυτη επιθυµία κάθε γυναίκας 
και µπορεί να επιτευχθεί µε δύο µόνο προϊόντα: ένα µεϊκάπ µε 
λεπτόρρευστη σύνθεση, που θα γίνει αόρατο εφόσον εφαρµοστεί 
σωστά, και ένα highlighter, που θα δώσει λάµψη στα σηµεία εκείνα 
του προσώπου που τη χρειάζονται.

Χωρίστρα στο πλάι
Παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούµενη σεζόν, η χωρίστρα 
παραµένει στο βάθρο των επικρατέστερων τάσεων, µε τη διαφορά 
ότι µετακινείται στο πλάι. Βρείτε το σηµείο που κολακεύει 
περισσότερο τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας (ξεκινήστε 
δοκιµάζοντας την ευθεία πάνω από τη γωνία του φρυδιού) και 
µη διστάσετε να την αλλάξετε, ανάλογα µε την περίσταση και τη 
διάθεσή σας.

Χείλη σε βαθύ κόκκινο
Το χρώµα που αφήνει το κόκκινο κρασί στην 
επιδερµίδα των χειλιών είναι εκείνο που 
αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της φετινής 
παλέτας. Ακόµη κι αν δεν είστε λάτρεις των τόσο 
σκούρων αποχρώσεων, το καλό στη συγκεκριµένη 
περίπτωση είναι ότι σίγουρα θα βρείτε εύκολα την 
απόχρωση που ταιριάζει τέλεια στην επιδερµίδα 
σας: η σύνθεση µε περισσότερο µπλε κολακεύει 
τις ανοιχτόχρωµες επιδερµίδες ενώ, αν έχετε πιο 
σταρένια επιδερµίδα, προτιµήστε τη σύνθεση µε 
περισσότερο πορτοκαλί.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΑΣΕΙΣ
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ΟΜΟΡΦΙΑ ∆ΩΡA

1 CASTALIA, Chronoderm Active 5 Serum
Αυτός ο ορός επανόρθωσης για το πρόσωπο και τον 
λαιµό, µε 5 ενεργά συστατικά, που στοχεύουν στα 5 

στοιχεία που κάνουν την επιδερµίδα να φαίνεται νεανική: 
στην ανανέωση, στη θρέψη, στην ελαστικότητα, στην ενυ-
δάτωση και στη σφριγηλότητα. Τι άλλο να ζητήσει η επι-
δερµίδα µας; Μετά από 8 εβδοµάδες εφαρµογής, θα δια-
πιστώσετε µείωση των λεπτών γραµµών και των ρυτίδων, 
λείανση και φωτεινότητα της επιδερµίδας, βελτίωση της 
πυκνότητας, ενισχυµένη ενυδάτωση και οµοιογενή τόνο. 

2 ISO�PLUS, Solgar Skin, Nails and Hair
Συµπλήρωµα διατροφής µε φόρµουλα ειδικά σχε-
διασµένη για να παρέχει στον οργανισµό οργα-

νικό θείο (MSM), βιταµίνη C, προλίνη, λυσίνη, κιτρικό 

Επενδύστε σε 
προϊόντα που 
βελτιώνουν την 
επιδερµίδα σας, 
ενισχύουν τον 
οργανισµό και 
φροντίζουν τους 
µικρούς σας 
φίλους.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΖΩΗ

list
Shopping

ψευδάργυρο και χαλκό, διατροφικά στοιχεία απαραίτητα 
για τη σύνθεση κολλαγόνου και κερατίνης. Με άλλα λόγια, 
όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισµός 
για να διατηρούνται τα µαλλιά λαµπερά και υγιή, το δέρµα 
φωτεινό και τα νύχια δυνατά.

3 LIERAC, Body Hydra+ Crème Nutri-
Repulpante 
Πλούσια ενυδατική κρέµα σώµατος για επανα-

πύκνωση, µε διπλό υαλουρονικό οξύ και εκχυλίσµατα 
ροδιού και ιβίσκου, που αφήνουν την επιδερµίδα λεία, 
σφριγηλή και απαλή. Η πλούσια και λεπτή υφή της δίνει 
στην επιδερµίδα την αίσθηση ενός κέρινου φίλτρου, 
προσφέροντάς της άµεση απορροφητικότητα και άνεση.

4 VICHY, Neovadiol Serum
Aντιγηραντικός ορός ιδανικός για γυναίκες σε 
εµµηνόπαυση, καθώς αντιµετωπίζει τις επιπτώ-

σεις της ορµονικής επιβράδυνσης στην επιδερµίδα (απώ-
λεια πυκνότητας, όγκου, σφιγηλότητας, φρεσκάδας και 
λάµψης) και τη βοηθά να ανακτήσει τη νεανική της όψη.

5 GALÉNIC, Secret d’excellence
Είναι το µυστικό υπεροχής που παγώνει τον χρόνο. 
Η βελούδινη κρέµα µε φύκη του χιονιού είναι το 

επίτευγµα των δηµιουργών εξαιρετικών συνθέσεων της 
Galénic και έχει ολική αντιγηραντική δράση. Οι ρυτίδες 
σβήνουν, ενώ το δέρµα είναι ορατά πιο λείο, µε οµοιό-
µορφη µατ όψη και πιο νεανικό!

6 APIVITA, Queen Bee Holistic Age Defense 
Night Cream
Με 96% φυσικά συστατικά, η Kρέµα Νύχτας Ολι-

στικής Αντιγήρανσης Queen Bee της APIVITA προσφέρει 
στην επιδερµίδα την πιο θρεπτική φροντίδα και ενισχύει 
την επανόρθωσή της κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν 
ο ρυθµός αναγέννησης των κυττάρων αυξάνεται. Με 
ελληνικό βασιλικό πολτό, ενθυλακωµένο σε λιποσώµατα, 
επιταχύνει την ανανέωση της επιδερµίδας, µειώνει τις 
ρυτίδες, αυξάνει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα, 
ενώ, χάρη στην παπαΐνη, προσφέρει ελαφριά απολεπι-
στική δράση, αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα από την επιφά-
νεια της επιδερµίδας και χαρίζει λαµπερή και νεανική όψη.

7 VITABIOTICS, Wellwoman Original
Με βιταµίνες, ιχνοστοιχεία και φυτικά ω-6, που 
βοηθούν στην ορµονική ισορροπία και σε µια πιο 

οµαλή περίοδο µε λιγότερα συµπτώµατα, αυτή η πολυ-
βιταµίνη χαρίζει ενέργεια, υποστηρίζει την ψυχολογική 
υγεία και ενισχύει το ανοσοποιητικό.

FREZYDERM

Baby Gums 
Gel
Ένα απαλό τζελ µε 
ευχάριστη γεύση 
που ανακουφίζει τα 
ούλα των µωρών. 
Χάρη στον µοναδικό 
συνδυασµό φυτικών 
συστατικών, όπως 
γαριφαλέλαιο, γλυκόριζα, 
µύρο και άρνικα, έχει 
αντιφλεγµονώδη 
δράση και καταπραΰνει 
την περιοχή. Επίσης, 
µειώνει τη διόγκωση 
των κόκκινων ούλων, 
αναισθητοποιεί φυσικά και 
περιορίζει την υπερβολική 
έκκριση σάλιου. ∆εν 
περιέχει φάρµακα, 
parabens, χρώµα, ζάχαρη 
και ζαχαρίνη.

6 την επανόρθωσή της κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν 
ο ρυθµός αναγέννησης των κυττάρων αυξάνεται. Με 
ελληνικό βασιλικό πολτό, ενθυλακωµένο σε λιποσώµατα, 
επιταχύνει την ανανέωση της επιδερµίδας, µειώνει τις 
ρυτίδες, αυξάνει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα, 
ενώ, χάρη στην παπαΐνη, προσφέρει ελαφριά απολεπι
στική δράση, αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα από την επιφά
νεια της επιδερµίδας και χαρίζει λαµπερή και νεανική όψη.

7
οµαλή περίοδο µε λιγότερα συµπτώµατα, αυτή η πολυ
βιταµίνη χαρίζει ενέργεια, υποστηρίζει την ψυχολογική 
υγεία και ενισχύει το ανοσοποιητικό.7

1
στοιχεία που κάνουν την επιδερµίδα να φαίνεται νεανική: 
στην ανανέωση, στη θρέψη, στην ελαστικότητα, στην ενυ
δάτωση και στη σφριγηλότητα. Τι άλλο να ζητήσει η επι
δερµίδα µας; Μετά από 8 εβδοµάδες εφαρµογής, θα δια
πιστώσετε µείωση των λεπτών γραµµών και των ρυτίδων, 
λείανση και φωτεινότητα της επιδερµίδας, βελτίωση της 
πυκνότητας, ενισχυµένη ενυδάτωση και οµοιογενή τόνο. 

2
νικό θείο (MSM), βιταµίνη C, προλίνη, λυσίνη, κιτρικό 

list 1

4

3

5
2
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WHAT’S NEW
Τα νέα της αγοράς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η Ελισσάβετ-Μαρία 
Αγγελακοπούλου 
από την Τρίπολη.

ΜΕΤΕΩΡΑ
Ένα µεγαλοπρεπές 
σκηνικό.

Το ∆ίκτυο Φαρµακείων Pharma PLUS
γιορτάζει και προσφέρει!

Χριστούγεννα…, η πιο εορταστική εποχή 
του χρόνου για µικρούς και µεγάλους! Μια 
γιορτή γεµάτη αγάπη, θαλπωρή, αισιοδο-
ξία, ευτυχισµένες οικογενειακές στιγµές και 
πολλά χαµόγελα! 

Τα φαρµακεία του ∆ικτύου Pharma PLUS 
είναι και φέτος πανέτοιµα να σας εντάξουν 
στο κλίµα των γιορτών µε τις πιο πρωτοπο-
ριακές και ελκυστικές προσφορές της µεγά-
λης Χριστουγεννιάτικης ενέργειας!

Επισκεφθείτε το φαρµακείο Pharma 
PLUS που προτιµάτε, πραγµατοποιήστε 
αγορές άνω των 20€ µε την κάρτα σας 

+plus card και αποκτήστε 5 δωροεπιταγές 
συνολικής αξίας 31€! Μπορείτε να εξαρ-
γυρώσετε τις δωροεπιταγές σας αποκτώ-
ντας προϊόντα από τις βασικότερες κατηγο-
ρίες (αντιγήρανση, ενυδάτωση, καθαρισµός, 
περιποίηση µαλλιών / σώµατος, βρεφική 
φροντίδα, συµπληρώµατα διατροφής κ.ά.) 
των µεγαλύτερων εταιρειών. Επωφεληθείτε 
και φέτος από τις µεγάλες προσφορές του 
∆ικτύου Φαρµακείων Pharma PLUS και 
κάντε ξεχωριστά δώρα στον εαυτό σας και 
στους αγαπηµένους σας!

 Πριν ξεκινήσετε για τα γιορτινά σας 

ψώνια, θυµηθείτε ότι στα φαρµακεία του 
∆ικτύου Pharma PLUS όσο αγοράζεις, 
τόσο κερδίζεις! Αποκτήστε όλα τα προϊ-
όντα υγείας και οµορφιάς που χρειάζεστε, 
για να υποδεχθείτε τη νέα χρονιά γεροί, 
λαµπεροί και, πάνω απ’ όλα, κερδισµένοι!
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LINKED

Ρ σ  ο  Φ ρ οπο  σ ς

υπέροχο γούρι  
από την Kιβωτό του Κόσµου

ευχές
υγείας, 
χαράς, 

ευτυχίας 
στη φετινή 
λίστα σας!

2017

 Ισχύει για αγορές σε καλλυντικά, 
βρεφικά, παιδικά, ομοιoπαθητικά 
και συμπληρώματα διατροφής

        PharmaPLUS.gr 

∆ώρο*
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Ποια προϊόντα χρησιµοποιείτε κι εσείς η ίδια;
Παρότι θα περιµένατε να ακούσετε ότι, ως γυναίκα, 
χρησιµοποιώ φανατικά καλλυντικά προϊόντα, τελευ-
ταία έχω γίνει λάτρης των συµπληρωµάτων δια-
τροφής. Η σύγχρονη καθηµερινότητα και οι υψηλές 
απαιτήσεις του επαγγέλµατος έχουν αυξήσει τις υπο-
χρεώσεις µου, µε αποτέλεσµα να βιώνω άγχος και 
να εµφανίζω σηµάδια κόπωσης. Ψάχνοντας φυσι-
κούς τρόπους για να ενισχύσω τον οργανισµό µου, 
χρησιµοποιώ  σκευάσµατα πολυβιταµινών, ώστε να 
γίνω πιο αποδοτική στη δουλειά µου και να βελτι-
ώσω την ποιότητα ζωής µου.

Ποιες είναι οι σηµερινές προκλήσεις για έναν 
φαρµακοποιό;
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο φαρµα-
κοποιός αντιµετωπίζει µια πολύ σοβαρή πρόκληση: 
την αποδυνάµωση του ίδιου του ρόλου του. Έχοντας 
επικεντρωθεί στην εµπορική πολιτική του φαρµακείου 
και έχοντας στη διάθεσή του ελάχιστο προσωπικό 
χρόνο, δεν είναι εύκολο να εκπαιδεύεται συστηµατικά 
και να παρέχει τον απαιτούµενο χρόνο στον πελάτη-

ασθενή. Εποµένως, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
ανάδειξη του φαρµακείου σε σηµείο πρωτοβάθµιας 
υγειονοµικής φροντίδας και στην αναβάθµιση του 
ρόλου του ως επαγγελµατία υγείας.

Πρέπει τα φαρµακεία να επιβραβεύουν τους 
πιστούς πελάτες τους;
Η επιβράβευση συνδέεται µε αισθήµατα αποδοχής, 
ευτυχίας, ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Η ικανο-
ποίηση συνδέεται µε την προσωπική απόδοση και 
τις προσδοκίες. Αν η απόδοση είναι µικρότερη των 
προσδοκιών, ο πελάτης είναι δυσαρεστηµένος. Αν η 
απόδοση συµπίπτει µε αυτές, είναι ικανοποιηµένος. 
Αν τις υπερβαίνει, ο πελάτης είναι ενθουσιασµένος. 
Εποµένως, η επιβράβευση ενός πιστού πελάτη θα 
ισχυροποιήσει τον ενθουσιασµό και την υψηλή ικανο-
ποίησή του. Ακόµη, η επιβράβευση των πελατών µας 
βοηθάει στη δηµιουργία συναισθηµατικού δεσµού, 
και όχι απλώς µιας σχέσης που στηρίζεται στη λογική.

+plus card: τι προσφέρει σε καιρό κρίσης;
Η +plus card της Pharma PLUS είναι ένα εργαλείο 
επιβράβευσης των πελατών και ανταµοιβής των αγο-
ρών τους. Μου δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσω 
πιστή σχέση µαζί τους και µε διαφοροποιεί από άλλα 

προτεραιότητα είναι η παροχή σωστών επιστηµο-
νικών συµβουλών και η ανθρώπινη αντιµετώπιση 
των προβληµάτων των πελατών µας. Είναι βασικό 
για εµάς να µην περιοριζόµαστε στην απλή µεταπώ-
ληση προϊόντων, αλλά να προσφέρουµε υπηρεσίες 
µε επιπρόσθετη αξία.

Τόσο εγώ, όσο και το προσωπικό, συµµετέχουµε 
τακτικά σε σεµινάρια εκπαίδευσης της Pharma Plus 
και άλλα, για να εξασφαλίσουµε την πιο σύγχρονη 
ενηµέρωσή µας στον χώρο της υγείας και της οµορ-
φιάς. Επιπλέον, συµµετέχουµε στο πρόγραµµα της δια 
βίου εκπαίδευσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης των 
φαρµακοποιών, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρ-
µακευτικού Συλλόγου. Τέλος, ασχοληθήκαµε ιδιαίτερα 
µε τον χώρο στον οποίο θα στεγαζόταν η φιλοσοφία 
µας αυτή, ώστε η συµβουλευτική µας υποστήριξη να 
παρέχεται σε ένα καλαίσθητο και φιλικό περιβάλλον.

σηµεία πώλησης παραφαρµακευτικών ειδών που δεν 
διαθέτουν αυτό το τόσο σηµαντικό βοήθηµα. Λόγω 
κρίσης, ο τρόπος σκέψης του καταναλωτή εµπεριέ-
χει πια την αναζήτηση προσφορών και εκπτώσεων, 
καθώς και ενός σύγχρονου τρόπου πραγµατοποίησης 
των αγορών. Το σύστηµα της +plus card µάς βοηθάει 
πλήρως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές των 
πελατών µας.

Πρόσφατα µεταφέρατε το φαρµακείο σας σε ένα 
νέο, πιο κεντρικό σηµείο της πόλης. 
Ήταν µια απόφαση η οποία λήφθηκε στην αρχή του 
έτους. Αποτέλεσε έµπνευση τόσο δική µου όσο και 
του συζύγου µου και της οµάδας της Pharma Plus, 
και εκτελέστηκε κατόπιν άρτια οργανωµένου σχεδι-
ασµού από όλες τις πλευρές. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τους ανθρώπους της Pharma Plus, καθώς, 
µέσω της τεχνογνωσίας και των σωστών συµβου-
λών που µας παρείχαν, αφενός µεν υλοποιήθηκε η 
συγκεκριµένη προσδοκία µου και αφετέρου τέθη-
καν οι βάσεις για ένα πολλά υποσχόµενο επιχειρη-
µατικό µέλλον.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Η Ελισσάβετ-Μαρία Αγγελακοπούλου µετέφερε, µε  
τη συµβολή της Pharma PLUS, το πλήρως ανακαινισµένο 
φαρµακείο της στο κέντρο της Τρίπολης. Μας εξηγεί γιατί.

Σηµείο πρωτοβάθµιας 
υγειονοµικής φροντίδας

Η +plus card 
της Pharma 

PLUS µε 
διαφοροποιεί 

από άλλα 
σηµεία πώλησης 

παραφαρµα-
κευτικών 

ειδών, που 
δεν διαθέτουν 
αυτό το τόσο 

σηµαντικό 
βοήθηµα.

Πώς αποφασίσατε να γίνετε φαρµακοποιός; 
Μικρή έλεγα ότι θέλω να γίνω γιατρός. Πέρασα στη 
Φαρµακευτική Σχολή µε µισή καρδιά, όµως γρήγορα 
την αγάπησα και άλλαξα γνώµη. ∆ικαιώθηκε έτσι ο 
πατέρας µου, ο οποίος πίστευε ακράδαντα ότι θα 
µου ταίριαζε � σε αντίθεση µε την ιατρική επιστήµη. 

Ποια είναι η φιλοσοφία του φαρµακείου σας; 
Πρωταρχικό µας µέληµα είναι η ποιότητα των παρε-
χόµενων υπηρεσιών και προϊόντων. Άλλη σηµαντική 

Φαρµακείο
Ελισσάβετ-Μαρία 
Αγγελακοπούλου, 
Εθνικής Αντίστασης 
19, Πλατεία Πετρινού, 
Τρίπολη, 
τηλ.: 2710 223400.
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LINKED ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

και τις χρεώσεις για κάθε µονή).
Τα Μετέωρα προσφέρονται για κάθε είδους 

δραστηριότητα, όπως πεζοπορία, ανάµεσα στους 
µαγικούς βράχους ή αναρρίχηση σε αυτούς, ποδη-
λασία, ra�ing στον ποταµό Βενέτικο και ιππασία 
στο Περτούλι.

Σε απόσταση 4 χλµ. από τα Μετέωρα βρίσκε-
ται το προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας, ένα 
από τα σηµαντικότερα της Ευρώπης. Το «φράγµα 
λίθων», που έφραζε την είσοδό του, αποτελεί το 
αρχαιότερο χρονολογηµένο ανθρώπινο κατα-
σκεύασµα παγκοσµίως και συµπίπτει χρονολογικά 
µε την πιο κρύα περίοδο της τελευταίας Εποχής 
των Παγετώνων.

Στο δυτικό τµήµα των Μετεώρων, το Καστράκι, 
αµφιθεατρικά χτισµένο ανάµεσα σε πανύψηλους 
βράχους, έχει σηµαντική παράδοση και αξίζει 
να περπατήσει κανείς στα στενά δροµάκια του 
παλιού χωριού.

Μετέωρα

Τα Μετέωρα 
προσφέρονται 
για πεζοπορία, 
αναρρίχηση, 
ποδηλασία, 
ra�ing και 
ιππασία.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

Το µεγαλοπρεπές τοπίο 
έχει χρησιµοποιηθεί ως σκηνικό 
σε κινηµατογραφικές ταινίες και 
έχει αποτελέσει πηγή έµπνευσης 
για βιντεοπαιχνίδια.

Από τα 30 µοναστήρια που χτίστηκαν σε αυτό το 
φυσικό καταφύγιο, την περίοδο από τον 14ο έως τον  
16ο αιώνα, προκειµένου να προστατευτούν οι 
µοναχοί από τις επιδροµές στην πεδιάδα της Θεσ-
σαλίας, σήµερα λειτουργούν µόνον 6, τα οποία 
από το 1988, περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. 
Έως τη δεκαετία του 1920, ο µόνος τρόπος για 
να φτάσει κάποιος έως τις µονές ήταν µε ανεµό-
σκαλες και καλάθια που τα τραβούσαν µε τροχα-
λίες. Πλέον, οι µονές είναι προσβάσιµες από τα 
µονοπάτια και τις γέφυρες.

Το πιο γνωστό και σηµαντικό από τα µοναστή-
ρια είναι η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου – 
Μεταµορφώσεως, ενώ η Μονή της Αγίας Τριάδος 
(µία ώρα πεζοπορία) πρωταγωνιστεί στην ταινία 
του James Bond «Για τα µάτια σου µόνο». Για τις 
επισκέψεις απαιτείται αµφίεση που αρµόζει στον 
µοναστηριακό χώρο (ελέγξτε τις ώρες επισκέψεων 

Εκτέλεση

Κόβετε τις πατάτες και τις τοποθετείτε σε ένα 
πυρέξ. Από πάνω βάζετε λαχανικά της προτίµη-
σής σας (π.χ. µανιτάρια, καρότο, σέλινο, κρεµ-
µύδι φρέσκο ή ξερό) και αλατοπιπερώνετε. Σε 
ένα ποτήρι νερό ανακατεύετε καλά το ταχίνι και 
τον χυµό λεµονιού, και το µείγµα το χύνετε στις 
πατάτες. Ανακατεύετε και ψήνετε τις πατάτες σε 
προθερµασµένο φούρνο στους 180 βαθµούς για 
1 ώρα περίπου, ή έως ότου µαλακώσουν. Αν χρει-
αστεί, προσθέτετε λίγο νερό κατά το ψήσιµο.

Στην Καλαµπάκα, στην Κεντρική Ελλάδα, 350 
χλµ. βορειοδυτικά της Αθήνας, τεράστιοι σκοτει-
νόχρωµοι βράχοι από ψαµµίτη υψώνονται κοντά 
στα πρώτα υψώµατα της Πίνδου και των Χασίων. 
Η γέννηση των βράχων ξεκινά 25 εκατοµµύρια 
χρόνια πριν, όταν οι ιζηµατογενείς εναποθέσεις 
ενός αρχαίου ποταµού άρχισαν να ανυψώνονται 
από τον πυθµένα της θάλασσας, στον οποίο είχαν 
καταλήξει, λόγω τεκτονικών κινήσεων. Γι’ αυτό και 
κάποιοι λένε ότι µπορεί να δεις ένα απολιθωµένο 
κοχύλι στους απόκρηµνους βράχους.

Υλικά
5-6 πατάτες

2 κ.σ. ταχίνι

χυµός από 1 λεµόνι

1 κ.σ. µουστάρδα

1 πιπεριά πράσινη

1 σκελίδα σκόρδο

µανιτάρια (ή όποιο άλλο 
λαχανικό σας αρέσει)

µαϊντανός ή άνηθος

αλάτι και πιπέρι

Πατάτες αλάδωτες 
στον φούρνο

Η 
μοναστηριακή 
κουζίνα είναι 

μια λιτή, υγιεινή 
διατροφή χωρίς 

λιπαρά.
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> SOLGAR ΑΠΟ ΤΗΝ ISOPLUS

Ενέργεια κάθε µέρα!
H σειρά εξειδικευµένων πολυβιταµινών της Solgar µάς ενδυναµώνει 
ενάντια στην πνευµατική και στη σωµατική κόπωση, ανάλογα µε 
το φύλο, την ηλικία και την καθηµερινότητά µας. VM-2000: Για 
ενήλικες µε έντονους ρυθµούς και αθλούµενους. Male Multiple: 
Εκτός των άλλων, προµηθεύει τον ανδρικό οργανισµό µε ψευδάργυρο 
και λυκοπένιο, για καλή υγεία του προστάτη. Female Multiple: Με 
ασβέστιο, µαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, φολικό οξύ, βιταµίνη Κ και 
βόριο, που συµβάλλουν στη συνολική υγεία της γυναίκας. Omnium: 
Προηγµένη πολυφόρµουλα για maximum απόδοση. Kangavites: 
Μασώµενη πολυβιταµίνη µε ευχάριστη γεύση φρούτα του δάσους ή 
τροπικά φρούτα για παιδιά 4+.
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> LUNGFORTE ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Ανάσα ζωής  

Εστιάζει στην καλή λειτουργία των πνευµόνων, 
στον καθαρισµό της αναπνευστικής οδού και 
στη θωράκιση του ανοσοποιητικού. Με πρω-
τοποριακή σύνθεση από φύλλα ελιάς, πλούσια 
σε υδροξυτυροσόλη, που έχει φυσικές αντι-
βιοτικές και αντισηπτικές ιδιότητες, ρεσβερα-
τρόλη, κουερσετίνη, θυµάρι, NAC και αντιοξει-
δωτικές βιταµίνες, είναι ιδανικό για καπνιστές 
και πάσχοντες από αναπνευστικά προβλήµατα, 
για όσους ζουν σε περιοχές µε υψηλά ποσοστά 
ρύπανσης και για τους επιρρεπείς σε λοιµώ-
ξεις του αναπνευστικού που εµφανίζουν συχνά 
βήχα και βλέννα.
www.pharmacenter.gr

> WELLKID OMEGA�3 ΑΠΟ ΤΗ VITABIOTICS

Ωµέγα-3 για παιδιά 4-12 ετών

Κάθε µασώµενη κάψουλα περιέχει 500 
mg ιχθυελαίου υψηλής καθαρότητας, 
πλούσιου σε ωµέγα-3, όπως EPA και 
DHA, που βοηθούν στη συγκέντρωση, 
στη µνήµη, στην ικανότητα µάθησης 
και στη διατήρηση της καλής όρασης. 
Παρέχει επίσης βιταµίνη D, απαραίτητη 
για τη φυσιολογική αύξηση των οστών 
των παιδιών. Το Wellkid Omega-3 
έχει γεύση λεµονιού και δεν αφήνει 
επίγευση ψαριού. ∆εν περιέχει ζάχαρη, 
λακτόζη, αλάτι, µαγιά, τεχνητά χρώµατα 
και συντηρητικά.

> BRONCOLD ΑΠΟ ΤΗ HEALTH AID

Φυσικό σιρόπι 
To µόνο φυσικό σιρόπι που καταπολεµά τον 
ξηρό και παραγωγικό βήχα, µε συνδυασµό 
φυτικών συστατικών, για άµεση και αποτε-
λεσµατική ανακούφιση: η µέντα 
ελευθερώνει την αναπνοή, ο γλυ-
κάνισος είναι παραδοσιακό θερα-
πευτικό που βοηθά να µαλακώ-
σει ο ερεθισµένος λαιµός, η 
κόκκινη πιπεριά ανακουφίζει 
από την καταρροή, τον πονό-
λαιµο, τον επίµονο βήχα και το 
κρυολόγηµα. Κατάλληλο και 
για παιδιά από 6 ετών.
www.pharmacenter.gr

> NAN OPTIPRO 3 ΑΠΟ ΤΗ NESTLÉ

Τώρα και σε έτοιµη,  
προς κατανάλωση, µορφή

> PHYTODENSIA 
ΑΠΟ ΤΗ PHYTO PARIS

Αντιγήρανση µαλλιών

Όπως το πρόσωπό µας, έτσι και τα µαλλιά 
µας και το δέρµα του τριχωτού γερνάνε. 
Χάρη σε τέσσερα συστατικά µε εξαιρετική 
αναδοµητική δράση (vernonia, εκχύλισµα 
σταφυλιού, υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο 
ακακίας), η ιεροτελεστία ολικής αντιγήρανσης 
Phyto προσφέρει διπλή δράση: αναδοµεί την 
καρδιά της τρίχας και επιπλέον δηµιουργεί 
στο τριχωτό της κεφαλής το κατάλληλο 
περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη πιο 
δυνατής τρίχας. Tα µαλλιά ξαναβρίσκουν τη 
νιότη τους, είναι πιο δυνατά, πιο λαµπερά και 
µε πιο ζωντανή όψη.

> BIORELA CHOCO ΑΠΟ ΤΗΝ COLLAGEN POWER 

Προβιοτικά τώρα και σε σοκολάτα!

Για τις γυναίκες που ονειρεύονται ένα ορατό «αποτέλεσµα 
επανεκκίνησης», τα εργαστήρια Lierac δηµιούργησαν τη νέα φροντίδα 
τριπλής αποτοξίνωσης Magnificence Nuit µε σύµπλοκο D-Glyox 
και υαλουρονικό οξύ, που, όπως οι «κρέµες ύπνου» από την Ασία, 
σχηµατίζει ένα αόρατο πλέγµα στην επιφάνεια της επιδερµίδας για τη 
µεταφορά των συστατικών σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, τον ιδανικό 
χρόνο για να επανορθώσει το βιολογικό µας ρολόι τις φθορές που 
συνδέονται µε τη γλυκοξείδωση. Η φροντίδα συνδυάζει τη δροσιά 
ενός τζελ µε την αποτελεσµατικότητα µιας µάσκας και προσφέρει 
αποτοξινωµένη, λεία και ξεκούραστη επιδερµίδα κάθε πρωί. 

> DERMIOX ΑΠΟ ΤΗ FREZYDERM

Επούλωση  
από τις ρυτίδες

Ενισχυµένη κρέµα που µειώνει τις ρυτίδες 
στο πρόσωπο (µέτωπο, µεσόφρυο, «πόδι 
της χήνας», γύρω από το στόµα και τη µύτη, 
περίγραµµα χειλιών) και τον λαιµό. Χάρη στα 
φυτικά εκχυλίσµατα που περιέχει, απαλύνει τις 
ρυτίδες �στατικές ή έκφρασης� και θρέφει, 
επουλώνει και ενυδατώνει σε βάθος και 
σε έκταση. Έτσι, οι ρυτίδες µειώνονται και η 
επιδερµίδα γίνεται και πάλι φρέσκια, νεανική και 
λαµπερή, χωρίς σηµάδια γήρανσης.

> MAGNIFICENCE NUIT 
ΑΠΟ ΤΗ LIERAC PARIS

Ρυτίδες, 
Σύσφιγξη, 
Λάµψη Τα παιδιά στην ηλικία του ενός έτους 

γίνονται επιλεκτικά ως προς το τι θέλουν 
να φάνε και, παράλληλα, έχουν διατροφικές 
ανάγκες υψηλότερες, ακόµη και από 
αυτές ενός ενήλικα. Το NAN OPTIPRO 3 
προφέρει το µοναδικό µείγµα πρωτεϊνών 
OPTIPRO, µε την απαραίτητη ποσότητα και 
ποιότητα πρωτεϊνών και µε ένα σύνολο 
θρεπτικών συστατικών (πολύτιµα λιπαρά, 
σίδηρο, βιταµίνες, ασβέστιο και βιταµίνη 
D), σε έτοιµη προς κατανάλωση µορφή, σε 
πρακτική συσκευασία Tetrapack 1 λίτρου. 
∆εν περιέχει ζάχαρη και, χάρη στη µέθοδο 
UHT, µπορεί να διατηρηθεί εκτός ψυγείου 
πριν από το άνοιγµα.

> SLOW ÂGE ΑΠΟ ΤΗ VICHY

Πολύ αργός χρόνος

Καθηµερινή φροντίδα ηµέρας που 
αντιµετωπίζει τα σηµάδια της γήρανσης 
κατά τον σχηµατισµό τους. Το Slow 
Âge συνδυάζει 3 δραστικά συστατικά 
και δείκτη προστασίας SPF 25, για να 
αντιµετωπίσει από δυσχρωµίες µέχρι 
σκούρες κηλίδες και από την έλλειψη 
ελαστικότητας µέχρι την απώλεια 
σφριγηλότητας. Μέρα µε την ηµέρα η 
επιδερµίδα είναι πλήρως ανανεωµένη, 
πιο δροσερή και µε λάµψη νεότητας.

Εφαρµογή και στεγνότητα

∆ιαθέτοντας τα µοναδικά Micropearls, που 
απορροφούν και «κλειδώνουν» την υγρασία στο 
εσωτερικό της πάνας, και τις απορροφητικές 
κοιλότητες Magical Pods, που 
βοηθούν στην οµοιόµορφη 
κατανοµή της υγρασίας, τα 
Pampers Active Fit κρατούν το 
µωράκι στεγνό και το τυλίγουν 
µε µεταξένια απαλότητα. 
∆ιαθέτουν ελαστικά πλαϊνά, 
που προσαρµόζονται τέλεια και 
απαλά στη µεσούλα, γύρω από 
τα ποδαράκια και στον ποπό 
του µωρού, συµβάλλοντας στην 
αποφυγή των διαρροών.

> PAMPERS ACTIVE FIT ΑΠΟ ΤΗΝ P&G

LINKED WHAT’S NEW

Για τις γυναίκες που ονειρεύονται ένα ορατό «αποτέλεσµα 

> MAGNIFICENCE NUIT 
ΑΠΟ ΤΗ LIERAC PARIS

> PLAC AWAY ΑΠΟ ΤΗΝ OMEGA PHARMA  

Ολοκληρωµένη  
στοµατική φροντίδα  
για τα παιδιά

Η παιδική σειρά Plac Away συστήνεται από την 
Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, καθώς όλα τα προ-
ϊόντα φέρουν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας 
Παιδοδοντιατρικής (EAPD), συµβάλλοντας στην προ-
στασία από την πλάκα και την τερηδόνα. Με πάνω από 
97% φυσικής προελεύσεως συστατικά, δεν περιέχουν 
SLES, SLS, οινόπνευµα, parabens, Propylen Glycol, χρωστικές, ζάχαρη, 
σακχαρίνη και γλουτένη. • Οδοντόκρεµα Plac Away First Teeth: 
Με γεύση βανίλιας, για παιδιά 2-6 ετών, προστατεύει τα πρώτα δόντια 
από την τερηδόνα και ενισχύει το σµάλτο. • Οδοντόκρεµα Plac 
Away Junior Teeth και στοµατικό διάλυµα Plac Away Junior: 
Με γεύση πορτοκαλιού, για παιδιά 6+, προστατεύουν από την τερη-
δόνα και την ουλίτιδα, ενώ ενισχύουν το σµάλτο. 

τροπικά φρούτα για παιδιά 4+.

ξηρό και παραγωγικό βήχα, µε συνδυασµό 
φυτικών συστατικών, για άµεση και αποτε-
λεσµατική ανακούφιση: η µέντα 
ελευθερώνει την αναπνοή, ο γλυ-
κάνισος είναι παραδοσιακό θερα-

-

> PLAC AWAY ΑΠΟ ΤΗΝ OMEGA PHARMA

Η Collagen Power παρουσιάζει την καινοτόµο µπάρα σοκολάτας 
Biorela Choco µε προβιοτικά και βιταµίνη D, που ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστηµα, καταπραΰνει τη γαστρική δυσφορία, 
ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα και αποκαθιστά τη µικροχλωρίδα 
του εντέρου. Η γεύση της θα εκπλήξει τους χρήστες προβιοτικών 
αλλά και όλους όσοι λατρεύουν τη σοκολάτα. Ιδανικό και για παιδιά.



Ολο το ταλέντο ενός αρχιτέκτονα...

 

 
 

 

Νικήστε το  
χρόνο µε σθένος

PhysioLift
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Α Σ

Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α

www.eau-thermale-avene.gr



με τη χρήση της  

Mοναδικές προσφορέςπροσφορές

www.pharmapluspharmacies.gr     PharmaPLUS.gr 

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

JOHN NOA HAPPY KIDS                                                                             
MULTIVITAMIN & VITAMIN C                                                                    
Παιδικά ζελεδάκια που ενισχύουν τον μεταβολισμό 
και το ανοσοποιητικό σύστημα, συμβάλλουν στην υγιή 
εγκεφαλική και καρδιαγγειακή λειτουργία, αυξάνουν 
την πνευματική απόδοση και τη σωματική αντοχή.

€13,39 
€10,71

JOHN NOA WORTS                                                                     
Φυσικό σιρόπι υγείας και ομορφιάς. Τονώστε την υγεία 
και την ομορφιά σας από την κορυφή ως τα νύχια. 
Σε 3 γεύσεις: Βανίλια/Φράουλα, Ανανάς και Σοκολάτα. 
250 ml 

€21,23

CLINOFAR ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                             
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ                                                                
Για τον καθαρισμό της μύτης βρεφών, παιδιών και ενηλίκων, 
καθώς και για τον καθαρισμό και την ενυδάτωση ματιών. 
Αμπούλες των 5 ml.

15 αμπούλες                                                            

€3,52 
€2,64

40+20 ΔΩΡΟ αμπούλες                                                            

€8,82 
€6,61

NESTLE NAN OPTIPRO 2                                                             
Το NAN® OPTIPRO® 2 είναι ένα γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας σχεδιασμένο για  
6 μηνών και πάνω ως το γαλακτούχο στοιχείο της διατροφής τους. Παρέχει στο 
μωρό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για τη σωστή του 
ανάπτυξη: OPTIPRO®, ένα μοναδικό μίγμα πρωτεϊνών που προσφέρει την απα-
ραίτητη ποσότητα και ποιότητα πρωτεϊνών για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού. 
Ενεργείς καλλιέργειες bifidus tBL που φυσιολογικά υπάρχουν στην εντερική 
χλωρίδα των βρεφών. Πολύτιμα λιπαρά DHA & ARA, δύο απαραίτητα λιπαρά 
οξέα που βρίσκονται στο μητρικό γάλα.
Σημαντική υπενθύμιση: Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για τα βρέφη. Πριν χρησιμοποιήσετε ένα βρεφικό 
γάλα ζητήστε τη συμβουλή του παιδιάτρου σας.

CASTALIA SENSIAL CRÈME MAINS                                  
Ενυδατική, μαλακτική και επουλωτική κρέμα χεριών 
για ερεθισμένα, ξηρά και «σκασμένα» χέρια.
1+1 ΔΩΡΟ, 75+75 ml

€8,55
€7,52

MOLLER’S                                                        
ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ                                                           
Νορβηγικό μουρουνέλαιο Αρκτικού κύκλου 
MOLLERS. Συνδυασμός φυσικών ω-3 λιπαρών 
οξέων με βιταμίνες D3, A και Ε. Mε ευεργετικές 
επιδράσεις στην καρδιά, το κυκλοφορικό, την εγκε-
φαλική λειτουργία και την όραση. 
Σε 3 γεύσεις: Lemon, Natural, Tutti Frutti.
250 ml

€19,85 
€16,87

400 gr

€9,99 
€7,59

800 gr

€17,91 
€14,33

€15,40 
€12,32

€8,82 

€15,40 

€3,52 

€13,39 

€8,55
€9,99 €17,91 

€19,85 

40+20 ΔΩΡΟ αμπούλες  
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