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Χέρια, Στήθος, Κοιλιά, Γλουτοί

4 σημεία με προβλήματα,
1 λύση σύσφιξης.
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σ’ ευχαριστούμε για την αγάπη που δείχνεις στο περιοδικό μας και για τα καλά 
σου λόγια. Σ’ ευχαριστούμε για κάθε σου μήνυμα προς το Vitalité και για τις 

φορές που μας ζητάς κάποιο τεύχος που δεν πρόλαβες!

Θέλουμε να γνωρίζεις ότι με ιδιαίτερο μεράκι και πάθος επιμελούμαστε το 
κάθε τεύχος, με ενδιαφέροντα θέματα, γραμμένα από επιλεγμένες πένες. 

Θέλουμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σου και να παρέχουμε 
χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές, αξιοποιώντας κάθε σου 

στιγμή με το Vitalité. 

Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουμε εντάξει πλέον στο θεματολόγιό μας δύο 
νέες στήλες. H πρώτη, “Hair Care” αφορά στη φροντίδα και την περιποίηση 
των μαλλιών. Η δεύτερη νέα μας στήλη ονομάζεται “Σπίτι μου, σπιτάκι μου”  
κι εδώ μπορείς να βρεις προτάσεις για πράγματα που αφορούν στο σπίτι, 

όπως το πώς να φτιάξεις έναν μικρό κήπο στο μπαλκόνι. 

Ακόμη κάτι νέο που ετοιμάσαμε για σένα, βρίσκεται στη στήλη “fitness”: το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασκήσεων που προτείνουμε και διαβάζεις  

στο Vitalité, μπορείς να το δεις και σε video, σκανάροντας το QR code που θα 
βρεις στο τέλος του άρθρου. Δοκίμασέ το!

Σε συνδυασμό με την προσεγμένη γραφιστική προσέγγιση, πιστεύουμε ότι το 
Vitalité θα συνεχίσει να είναι αγαπημένη σου συνήθεια, αλλά και ο δικός σου 
τρόπος ενημέρωσης σε θέματα υγείας, ομορφιάς, ευεξίας και καλύτερης ζωής. 

Με εκτίμηση, εκ μέρους της ομάδας του Vitalité,

Αναστασία Μούκα
Διευθύντρια Marketing ADVANCE Pharmacies

Αγαπητέ μας αναγνώστη, 



Εκδότης  

Πανελλαδικό Δίκτυο Φαρμακείων
Αρχισυνταξία Αναστασία Μούκα
Επιμέλεια έκδοσης-Υποδοχή Διαφήμισης  
Χριστίνα Σαραφίδου
Creative Director Φωτεινή Ηλιακοπούλου 
Φωτογραφίες Adobe Stock, Bigstock
Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΣ PRESS 
Επικοινωνία  
Αλ. Παναγούλη 8 & Γούρδωνος, Ν. Ιωνία 14231, 
τηλ.: 210 2711840, fax: 210 2711841 
www.advancepharmacies.gr, www.advancehealth.gr
e-mail: vitalité@advancepharmacies.gr

Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλονται για 
δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή 
με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο, όλου ή 
μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια 
του εκδότη.

Μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

/Advance pharmacies /advancepharmacies

σ’ αυτό το τεύχος...
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  Κυτταρί… τι;;;;;;  

Ας αντιμετωπίσουμε την Κυτταρίτιδα! 

10 Υγεία Γλαύκωμα

14 Hair Care Μαλλιά χωρίς πιτυρίδα! 

18 Η Συμβουλή του Φαρμακοποιού 
  Περιποίηση επιδερμίδας στη διάρκεια της 

Πανδημίας.

22 Λύση στο πρόβλημα
 Στυτική δυσλειτουργία

24 Διατροφή
 Πρωτεϊνούχες Τροφές

28 Αφιέρωμα
  Διατροφή & συμπληρώματα για την 

αντιμετώπιση της Covid-19.

32 Life Coaching
  6 τρόποι να κοιμάσαι, 6 ερμηνείες για την 

προσωπικότητα.

34 Παιδί
  Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους.  

Ο ρόλος των γονιών. 

38 Ψυχολογία 
 Συναδελφικές σχέσεις: Κάντε μία καλή αρχή...

40 Pet Care 
 Κορωνοϊός & κατοικίδια

42 Fitness
 Γυμνάζουμε πόδια & γλουτούς!

44 Σπίτι μου, σπιτάκι μου
 Φέρτε τη φύση στο μπαλκόνι σας. 
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έγραψαν...
Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Κτηνίατρος DVM, 
Α.Π.Θ., CEO Pet Mobility, www.petmobility.gr

Ιωάννης Γαλανάκης MD, PhD, FEBU, Χειρουργός 
Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής  
Παν/μίου Αθηνών, Αν. Δ/ντής Ουρολογικής  
Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Fellow  
of the European Board of Urology

Δρ. Ευαγγελία Γκαραγκάνη, Χειρουργός Οφθαλμί-
ατρος με εξειδίκευση στο Γλαύκωμα. 

Νεκτάριος Ζήσης, ZN Solutions Founder & CEO,  
JMT Certified Trainer-Speaker-Coach

Δρ. Μιχαήλ Κακέπης, Δερματολόγος- Αφροδισιο-
λόγος

Γεωργία Καπώλη, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφο-
λόγος, MSc, Επιστημονική Διευθύντρια  
ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Νεμέα Κορινθίας 

Μαργαρίτα Μαργαριτίδου Bsc Διαιτολόγος -  
Διατροφολόγος, Σύμβουλος Διατροφής Φαρμακεί-
ου-μέλους Advance Μαργαριτίδης Μιχαήλ,  
N. Μουδανιά Χαλκιδικής 

Ραφαέλα Mαργαριτίδου, Φαρμακοποιός Φαρμακεί-
ου-μέλους Advance Μαργαριτίδης Μιχαήλ,  
Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής

Κωνσταντίνος Μιλπάνης & & Νίκος Μενδρινός, 
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, FB: Active4life

Βασιλική Τσιρίμπα, Νηπιαγωγός, Εισηγήτρια σεμινα-
ρίων προσωπικής ανάπτυξης & Ηγεσίας,  
https://metamorfosis.gr 

Καίτη Φαρμάκη, www.anewlife.gr,  
www.dialogismos.gr

Αγάπη Φιλανδαράκη, Αισθητικός Φαρμακείου 
μέλους Advance, Αρώνη Δέσποινα & ΣΙΑ ΟΕ,  
Ιεράπετρα, Κρήτη

www.fytokomia.gr
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ΝΕΟ ΦΙΛΤΡΟ
κατά των UVB, UVA, Blue light 
-95% των κυτταρικών βλαβών που 
προκαλούνται από το μπλε φως

-72% της υπερμελάγχρωσης που προκαλείται 
από το μπλε φως

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Αντηλιακή Φροντίδα Προσώπου 50+



6 Vitalité

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Συμπλήρωμα διατρoφής για βρέφη, παιδιά, ενήλικες και αθλητές
για άμεση ανακούφιση από την αφυδάτωση και την απώλεια ηλεκτρολυτών.

Βιολογικές κρέμες, ιδανικές σαν πρώτες κρέμες σε αποκλειστικά θηλάζοντα μωρά. 
Με 100% οργανική ποιότητα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς γάλα.

Συμπλήρωμα διατροφής για θηλάζουσες μητέρες
Σύµπλεγµα lacta-plus µε βιταµίνες Β12, D3 και κατοχυρωµένη Humana πατέντα silitidil®
Για την ενίσχυση της παραγωγής µητρικού γάλακτος και τη διευκόλυνση του θηλασµού
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70+ χρόνια τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας σε 56 χώρες παγκοσμίως
100% καθετοποιημένη παραγωγή 10.000 φάρμες / 800.000 δικές μας αγελάδες που 

τρέφονται αποκλειστικά με φυσικές, μη γενετικά τροποποιημένες τροφές
Απόλυτη ασφάλεια / Ελεγμένη ποιότητα με 600+ ποιοτικούς ελέγχους ανά προϊόν

Probalance βρεφικές συνταγές γάλακτος 

Η υπόσχεση μας για φυσική ανάπτυξη σε τέλεια ισορροπία!

600+ Ποιοτικοί 
Έλεγχοι

70+ Χρόνια 
Εμπειρίας

Απόλυτη 
ασφάλεια

100% καθετοποιημένη 
παραγωγή

Βρεφική διατροφή υψηλής ποιότητας

Ι∆ΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 
ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΝΑΓΩΓΩΝ

ANTIMETΩΠΙΣΗ 
∆ΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΚΟΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
∆ΙΑΡΡΟΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 & DHA

Ο μητρικός θηλασμός είναι η καλύτερη διατροφή για το βρέφος σας. Συμβουλευθείτε τον παιδίατρό σας εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε γάλα για βρέφη και 
ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος τόσο για την προετοιμασία όσο και για τη σωστή χρήση και αποθήκευσή του.
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Η   κυτταρίτιδα είναι ένα μείζον 
θέμα που απασχολεί όλες τις 
γυναίκες από μικρή ηλικία όλες 
τις εποχές του χρόνου. Κατά 

κύριο λόγο απασχολεί το γυναικείο φύλο, καθώς 
σπάνια συναντάται στους άνδρες. 
Η εμφάνιση κυτταρίτιδας δεν έχει να κάνει με την ηλικία 
ή με το βάρος του ατόμου. Η προέλευσή της είναι 
πολυπαραγοντική και η αντιμετώπισή της ποικίλει ανά 
περίπτωση. 
Η εμφάνιση της κυτταρίτιδας ξεκινάει συνήθως στην 
εφηβεία, μετά την έναρξη της έμμηνου ρύσης. Εκδηλώνεται 
με τη δημιουργία υποκείμενων εναποθέσεων λίπους, οι 
οποίες ωθούνται μέσω των ινών του συνδετικού ιστού κάτω 
από το δέρμα και έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της 
όψης της επιδερμίδας (φλοιός πορτοκαλιού). Έτσι, το δέρμα 
χάνει την ελαστικότητά του και τη σφριγηλότητά του και για 
το λόγο αυτό συχνά, μαζί με την κυτταρίτιδα, παρατηρείται 
και χαλάρωση του δέρματος. Η κυτταρίτιδα εμφανίζεται 
συχνότερα στα μπράτσα, τους γλουτούς, τους μηρούς και 
την κοιλιά.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, για την εμφάνιση κυτταρίτιδας 
συμβάλλουν τόσο ορμονικοί όσο και κληρονομικοί 
παράγοντες και για το λόγο αυτό μείωση των συνολικά 
προσλαμβανόμενων θερμίδων δε συνεπάγεται και μείωση 
της κυτταρίτιδας. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να 
ακολουθούμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, 
πλήρες σε θρεπτικά συστατικά και να γυμναζόμαστε 
συστηματικά. 

TIPS για βελτίωση της όψης της 
επιδερμίδας 
•  Ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε 

φρούτα, λαχανικά και δημητριακά. Δεν αποκλείουμε 
τροφές από το καθημερινό μας διαιτολόγιο, όμως 
περιορίζουμε όσο είναι εφικτό τα κορεσμένα λιπαρά, 
τα τηγανιτά, τα αναψυκτικά και τη ζάχαρη.

• Κατανάλωση άφθονου νερού μέσα στην ημέρα. 
• Αποφυγή αλκοόλ και καπνίσματος.
• Σωματική άσκηση τουλάχιστον 20 λεπτά την ημέρα.
•  Αποφυγή πολύ στενών ρούχων και ψηλών τακουνιών 

που επηρεάζουν την κυκλοφορία του αίματος.
Θυμηθείτε ότι η σωστή διατροφή βοηθάει στη διατήρηση 
του σωματικού βάρους και παρέχει στον οργανισμό την 
ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά.

Συμπληρώματα διατροφής & 
δερμοκαλλυντική φροντίδα 
Συμπληρώματα με πράσινο τσάι, πικραλίδα (να αποφεύγεται 
η χρήση του σε περίπτωση πεπτικού έλκους και σε ασθενείς 
με χολολιθίαση) σημύδα, λουΐζα και αγκινάρα παρουσιάζουν 
αντιοξειδωτικές και διουρητικές ιδιότητες, συμβάλλοντας με 
αυτό τον τρόπο στην αποφυγή κατακρατήσεων. 
Σημαντικό ρόλο παίζει και η ευρέως γνωστή για την 
αντιοξειδωτική και αναπλαστική της δράση βιταμίνη C. 
Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και ταυτόχρονα διεγείρει 
τους ινοβλάστες για την παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης.

Τέλος, σύμμαχος αυτής της προσπάθειας αποτελεί το 
συζευγμένο λινολεικο οξύ ή CLA το οποίο, σύμφωνα με 
μελέτες, συμβάλλει στη μείωση του λιπώδους ιστού, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει την αύξηση της μυϊκής μάζας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και 
του θηλασμού απαιτείται πριν τη χρήση οποιουδήποτε 
σκευάσματος, να συμβουλευθείτε τον θεράποντα ιατρό σας.
Εάν είστε στην αναζήτηση αγοράς κάποιου καλλυντικού 
προϊόντος για μείωση της κυτταρίτιδας και σύσφιξη της 
επιδερμίδας, τότε αναζητήστε στο φαρμακείο της γειτονιάς 
σας κρέμες που να περιέχουν τα εξής συστατικά:

1

Καφεΐνη, γνωστή για τη λιπολυτική της δράση, καθώς 
μπλοκάρει τους υποδοχείς που δίνουν την εντολή να 
παραχθεί λίπος.

2

Ρούσκο, gingo biloba και φυτά με μορφή εκχυλισμάτων ή 
αιθέριων ελαίων, που ενισχύουν τη μικροκυκλοφορία. 

3

Σημύδα, που συμβάλλει στη μείωση της κατακράτησης 
υγρών. Δίνει από τα φύλλα της το εξαιρετικό σε 
αποτοξινωτικές, αντιοξειδωτικές και αναζωογονητικές 
ιδιότητες έλαιο.

4

Ροζ πιπέρι, που συσφίγγει την επιδερμίδα και ενισχύει τη 
λιπόλυση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Δερμοκαλλυντικά που προκαλούν τοπική υπεραιμία 
(αίσθημα καύσου και ερυθρότητα) καλό είναι να 
αποφεύγονται από άτομα με ευρυαγγείες ή φλεβίτιδα. 
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Ας αντιμετωπίσουμε 
την Κυτταρίτιδα!

Κυτταρί… τι;;;;;;

Ομορφιά

Ραφαέλα Mαργαριτίδου, Φαρμακοποιός φαρμακείου-μέλους 
Advance Μαργαριτίδης Μιχαήλ, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής
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Γλαύκωμα
Δρ. Ευαγγελία Γκαραγκάνη, Χειρουργός Οφθαλμίατρος με εξειδίκευση στο Γλαύκωμα. Ακαδημαϊκή 
Υπότροφος στο τμήμα Γλαυκώματος Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν. Γ. Γεννηματάς, 
συνεργάτης στη Μ.Η.Ν Laser Vision, τ. Αν. Διευθύντρια στο τμήμα Γλαυκώματος του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Jules Gonin της Λωζάνης. 

Υγεία

Υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση



Τ ο γλαύκωμα είναι μια πάθηση του 
οπτικού νεύρου, δηλαδή του «καλωδίου» 
που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο. 
Προκαλείται από την αυξημένη πίεση 

στο μάτι, αλλά όχι πάντα. Η απώλεια της όρασης 
που προκαλείται από το γλαύκωμα μπορεί 
να είναι σταδιακή και να μη γίνει αντιληπτή, 
καθώς επηρεάζει πρώτα την περιφερική όραση. 
Οι ασθενείς κάποιες φορές φτάνουν στον 
οφθαλμίατρο όταν είναι πια αργά και η απώλεια 
της όρασης είναι δυστυχώς, εκτεταμένη και μη 
αναστρέψιμη. 
Το Γλαύκωμα αναφέρεται συχνά ως «ο κλέφτης της 
όρασης» καθώς δε δίνει προειδοποιητικά συμπτώματα. 
Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε συμπτώματα, γνωρίζουμε 
πλέον τους σημαντικούς προδιαθεσικούς παράγοντες. 
Συνιστούμε λοιπόν, στους ασθενείς, που παρουσιάζουν τους 
παράγοντες αυτούς, να επισκέπτονται τακτικά για έλεγχο 
τον οφθαλμίατρό τους. 

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
γλαυκώματος
Ηλικία άνω των 60 ετών
Συνήθως η πάθηση εμφανίζεται με την πρόοδο της ηλικίας 
και αφορά σε μεγάλο ποσοστό ασθενείς άνω των 60 ετών. 
Παρ’ όλα αυτά, σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζεται σε 
βρέφη (συγγενές γλαύκωμα) ή σε νεαρά άτομα (νεανικό 
γλαύκωμα). 
Αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση
Η φυσιολογική πίεση στο μάτι κυμαίνεται από 10 έως 
21 mm Hg. Οι περισσότεροι ασθενείς που πάσχουν από 
γλαύκωμα έχουν πίεση άνω των 21 mm Hg, όχι όμως όλοι. 
Φυλετική προέλευση
Όσοι ανήκουν στην αφρικανική, ισπανική ή ασιατική φυλή 
κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν από γλαύκωμα και 
μάλιστα σε νεότερη ηλικία.
Οικογενειακό ιστορικό
Άτομα που έχουν συγγενή πρώτου βαθμού (γονείς ή 
αδέρφια) που πάσχει από γλαύκωμα, βρίσκονται σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν. Ο πιο συχνός τύπος 
γλαυκώματος - το πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας 
- είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε άτομα με οικογενειακό 
ιστορικό γλαυκώματος.
Παθήσεις των ματιών ή χειρουργικές επεμβάσεις
Τραυματισμοί στο μάτι, όπως αμβλύ τραύμα ή αθλητικά 
τραύματα, καθώς και το ιστορικό πολλαπλών χειρουργικών 
επεμβάσεων στο μάτι, συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης γλαυκώματος. Το αμβλύ τραύμα προκαλεί 
φλεγμονή στο μάτι και επιπλέον τροποποιεί την ανατομία 
του αποχετευτικού συστήματος του ματιού, προκαλώντας 
έτσι αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Οι πολλαπλές 
χειρουργικές επεμβάσεις προκαλούν φλεγμονή καθώς και 
πιθανή βλάβη του αποχετευτικού συστήματος και εντείνουν 
τον κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος. 
Υπερμετρωπία
Οι υπερμέτρωπες πάσχουν πιο συχνά από γλαύκωμα 
κλειστής γωνίας και επιπλέον εμφανίζουν πιο συχνά 
οξύ γλαύκωμα. Η γωνιοσκοπία (κλινική εξέταση της 
αποχετευτικής γωνίας του ματιού) είναι απαραίτητη για τη 
διάγνωση αυτού του τύπου γλαυκώματος. 
Χρήση κορτιζόνης για μεγάλο χρονικό διάστημα
Η χρήση κορτιζόνης σε μορφή οφθαλμικών σταγόνων, 
χαπιών, εισπνεόμενων σπρέι ή δερματικών αλοιφών, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει αύξηση 
της ενδοφθάλμιας πίεσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 
γλαυκώματος.
Καταστάσεις που επηρεάζουν ή σχετίζονται με την 
αιματική ροή
Οι πάσχοντες από ημικρανίες, οι διαβητικοί ασθενείς, οι 
ασθενείς με υπόταση καθώς και οι ασθενείς με υπέρταση 
που λαμβάνουν μεγάλη δόση φαρμακευτικής αγωγής 
νοσούν πιο συχνά από γλαύκωμα.
Η μυωπία και το λεπτό κεντρικό πάχος κερατοειδούς 
προδιαθέτουν την εμφάνιση γλαυκώματος. 

11 Vitalité



12 Vitalité

Συμπτώματα
Συμπτώματα όπως πολύ έντονος πόνος στο μάτι που 
αντανακλά στο κεφάλι, έντονη ερυθρότητα, αιφνίδια 
θόλωση της όρασης και κάποιες φορές ναυτία και έμετος 
παρουσιάζονται σε ασθενείς με οξύ γλαύκωμα κλειστής 
γωνίας. Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας, στο οποίο 
κλείνει απότομα το αποχετευτικό σύστημα του ματιού και 
η πίεση αυξάνεται πολύ γρήγορα, είναι ευτυχώς πολύ 
πιο σπάνιο από το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Αποτελεί 
οφθαλμολογικό επείγον και ο ασθενής πρέπει να εξεταστεί 
αμέσως από οφθαλμίατρο και να λάβει την κατάλληλη 
θεραπεία, ώστε να αποτραπεί η μη αναστρέψιμη απώλεια 
της όρασης. 

Τρόποι πρόληψης 
Ο καλύτερος τρόπος να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης 
γλαυκώματος και της μόνιμης απώλειας της όρασης είναι 
να κάνουμε τακτικά έναν ολοκληρωμένο οφθαλμολογικό 
έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τη 
μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, του κεντρικού πάχους 
κερατοειδούς, γωνιοσκοπία (εξέταση του αποχετευτικού 
συστήματος του ματιού), εξέταση του οπτικού νεύρου και 
εξέταση του οπτικού πεδίου.
Όταν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος 
ή άλλου οφθαλμολογικού προβλήματος, συστήνουμε 
οφθαλμολογικό έλεγχο κάθε 2-3 χρόνια για τους ενήλικες 
20-39 ετών, κάθε 1-2 χρόνια για τους ενήλικες 40-59 ετών 
και ετήσιο έλεγχο μετά την ηλικία των 60 ετών.
Οι ασθενείς που πάσχουν από γλαύκωμα είναι σημαντικό 
να ακολουθούν σωστά και σε καθημερινή βάση τη 
συνιστώμενη φαρμακευτική αγωγή. Σε περίπτωση 
αλλεργίας, δυσανεξίας ή άλλων παρενεργειών, πρέπει 
να επικοινωνούν με το γιατρό τους, ώστε η αγωγή να 
τροποποιείται κατάλληλα. 

Γλαύκωμα & θεραπεία
Το γλαύκωμα είναι μια χρόνια νόσος και σκοπός της 
θεραπείας είναι η αναστολή της εξέλιξης της γλαυκωματικής 
βλάβης στο οπτικό νεύρο και δυστυχώς, όχι η εξάλειψή της. 
Η θεραπεία έγκειται στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. 
Οι πιο συχνές θεραπευτικές μέθοδοι αφορούν στη 
χρήση κολλυρίων, σε θεραπεία με χρήση laser ή σε 
χειρουργική επέμβαση που βελτιώνει την αποχέτευση του 
υδατοειδούς υγρού, μειώνοντας την ενδοφθάλμια πίεση.
Σε ότι αφορά στα αντιγλαυκωματικά κολλύρια, έχουμε 
διαθέσιμες 4 φαρμακευτικές κατηγορίες ουσιών, καθώς 
και συνδυασμούς αυτών. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι: ανάλογα προσταγλανδινών 
(λατανοπρόστη, τραβοπρόστη, βιματοπρόστη, 
ταφλουπρόστη), β-αδρενεργικοί αναστολείς (κυρίως 
χρησιμοποιούμε την τιμολόλη), αναστολείς της καρβονικής 
ανυδράσης (βρινζολαμίδη και δορζολαμίδη) καθώς και α2 
αδρενεργικοί αγωνιστές (βριμονιδίνη, απρακλονιδίνη). 
Κάποιες από τις φαρμακευτικές ουσίες αυξάνουν την 
αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού και κάποιες μειώνουν 
την παραγωγή του. Το υδατοειδές υγρό κυκλοφορεί 
στον πρόσθιο θάλαμο και η μείωση της παραγωγής του 
ή η αύξηση της αποχέτευσής του οδηγούν σε μείωση της 
ενδοφθάλμιας πίεσης.

Στις μέρες μας πέρα από τη μορφή των 
κολλυρίων, αναπτύσσονται και εναλλακτικοί 
τρόποι χορήγησης των φαρμακευτικών αυτών 
ουσιών όπως με εξωτερικά οφθαλμικά ένθετα, 
που επιτρέπουν ελεγχόμενη αποδέσμευση των 
φαρμάκων για μεγάλο χρονικό διάστημα (έως 
και 6 μήνες), εμφυτεύματα φαρμάκων που 
τοποθετούνται με μικρή χειρουργική επέμβαση 
στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού κ.ά.
Επιπλέον, η πίεση στο μάτι μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση 
λέιζερ. Η επέμβαση γνωστή ως τραμπεκουλοπλαστική με 
λέιζερ ή SLT, στοχεύει το αποχετευτικό σύστημα του ματιού 
και δρα αυξάνοντας την αποχέτευση του υδατοειδούς 
υγρού. Γίνεται με ενστάλαξη τοπικών αναισθητικών 
σταγόνων, είναι γρήγορη και ασφαλής και πλέον 
προτείνεται σε όλους τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται 
με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, καθώς μπορεί να ρυθμίζει 
την πίεση για ένα διάστημα μηνών ή ετών, χωρίς τη χρήση 
κολλυρίων σε καθημερινή βάση. 
Τέλος, η πίεση στο μάτι μπορεί να ρυθμιστεί χειρουργικά 
με επεμβάσεις διάνοιξης της αποχετευτικής οδού 
του ματιού, ή με επεμβάσεις παροχέτευσης του 
υδατοειδούς υγρού κάτω από τον επιπεφυκότα (τη λεπτή 
διάφανη μεμβράνη που καλύπτει το μάτι). Η κλασική 
αντιγλαυκωματική επέμβαση ονομάζεται τραμπεκουλεκτομή 
και παροχετεύει το υδατοειδές υγρό μέσω μιας μικρής οπής 
στο τοίχωμα του ματιού. 
Σε περιπτώσεις εκτεταμένης γλαυκωματικής βλάβης και 
κυρίως όταν το μάτι έχει υποστεί και άλλες επεμβάσεις 
χρησιμοποιούμε τα γλαυκωματικά ενθέματα (σωληνίσκους ή 
βαλβίδες) που επίσης παροχετεύουν το υδατοειδές υγρό και 
έτσι μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση. 
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Hair Care



15 Vitalité

χωρίς 
πιτυρίδα! 

Δρ. Κακέπης Μιχαήλ, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Μ ε τον όρο πιτυρίδα αναφερόμαστε 
στην αντιαισθητική εμφάνιση 
λευκωπών λεπιών, στο τριχωτό της 
κεφαλής.

Στην πραγματικότητα, η πιτυρίδα είναι ένα τελικό 
σύμπτωμα διαφόρων νοσημάτων, τα συνηθέστερα 

από τα οποία είναι η σμηγματορροϊκή 
δερματίτιδα και η ψωρίαση.

Πιτυρίδα λόγω σμηγματορροϊκής 
δερματίτιδας

Διάγνωση
Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από 
την εμφάνιση πιτυρίδας στο τριχωτό της κεφαλής, 
μαζί με την εμφάνιση κοκκινίλας και απολέπισης 
σε διάφορα άλλα σημεία του προσώπου, όπως το 
μεσόφρυδο, τα φρύδια, τα πλάγια της μύτης και του 
στόματος, πίσω από τα αυτιά και μέσα στα αυτιά, 
ενώ εντοπίζεται επίσης και στο στέρνο και την άνω 
πλάτη, ανάμεσα στις ωμοπλάτες και συνοδεύεται 
συχνά από φαγούρα.
Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα θεωρείται 
αυτοάνοσο, ψυχοσωματικό νόσημα. Παρουσιάζει 
σχεδόν πάντα έξαρση κατά τους χειμερινούς μήνες, 
ενώ είναι σε ύφεση το καλοκαίρι. Κάποια φάρμακα, 
όπως ψυχότροπα και νευροληπτικά, φαίνεται να 
επιδεινώνουν την κατάσταση.

Αντιμετώπιση
Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα αντιμετωπίζεται 

με τη χρήση ειδικών σαμπουάν αντιπιτυριδικών 
και τοπικών φτιαχτών σκευασμάτων, που περιέχουν 

κορτιζόνη/αντιμυκητιασικά και σαλικυλικό οξύ, αρχικά σε 
καθημερινή βάση και πιο αραιά αργότερα. Στο πρόσωπο 
γίνεται χρήση αλοιφών με κορτιζόνη, αντιμυκητιασικά, 
ανοσοτροποποιητικά, τοπικά στο σημείο της έξαρσης 
και ειδικών δερμοκαλλυντικών αλοιφών για συντήρηση 
-πρόληψη. 
Καλό είναι, ειδικά για το τριχωτό της κεφαλής, να 
αποφεύγεται η συχνή χρήση μαλακτικών, λακ, ζελέ και 
πηλού, διότι όλα αυτά είναι πιθανό να επιτείνουν το 
πρόβλημα και δρουν ερεθιστικά.

Πιτυρίδα λόγω ψωρίασης
Διάγνωση
Η ψωρίαση είναι ένα αυτοάνοσο φλεγμονώδες νόσημα 
που αφορά στο 1-3% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Ουσιαστικά, το δέρμα γίνεται στόχος μιας επίθεσης από 
το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή, με αποτέλεσμα να 
πολλαπλασιάζεται με γρήγορο ρυθμό και να σχηματίζονται 
αυτά τα αντιαισθητικά λέπια, που μπορεί να εμφανίζονται 
στους αγκώνες, τα γόνατα και άλλα σημεία του σώματος, 
αλλά πολύ συχνά εντοπίζονται και στο τριχωτό της κεφαλής, 
είτε σαν μεμονωμένες νυφάδες, είτε σαν μια ενιαία πλάκα, 
που βγάζει λέπια.
Η ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής είναι μια συνηθισμένη 
εντόπιση και μάλιστα έχει συσχετισθεί, όπως και άλλες 
εντοπίσεις, με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ψωριασικής 
αρθρίτιδας, δηλαδή προσβολής των αρθρώσεων από την 
ψωρίαση. Η ψωριασική αρθρίτιδα, εντοπίζεται στο 30% 
των περιπτώσεων ψωρίασης και αν δεν αντιμετωπιστεί 
άμεσα μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη παραμόρφωση των 
αρθρώσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως 
αν η ψωρίαση ξεκινήσει στην παιδική-εφηβική και νεανική 

Όμορφα μαλλιά...
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ηλικία, θεωρείται πιο επιθετική και συνοδεύεται συχνά από 
συννοσηρότητες (κατάθλιψη, καρδιαγγειακά νοσήματα, 
παχυσαρκία, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου) όπως 
και από αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης νοσημάτων, όπως 
έμφραγμα, εγκεφαλικό, υπέρταση, σάκχαρο, χοληστερίνη, 
κάτι που είναι γνωστό ως μεταβολικό σύνδρομο. Αντίθετα, 
η όψιμη ψωρίαση, εκείνη δηλαδή που εμφανίζεται σε 
ηλικίες 40 έως 50, θεωρείται πιο ήπια και συνήθως δεν 
συνυπάρχει, ούτε σηματοδοτεί την εμφάνιση άλλων 
νοσημάτων.
Αντιμετώπιση
Η ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής αντιμετωπίζεται 
με τη χρήση των ίδιων τοπικών παραγόντων με την 
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, αλλά εδώ υπάρχουν και 
πρόσθετοι, τοπικοί παράγοντες όπως πίσσα, ουρία, 
ανθραλίνη και καλσιποτριόλη.
Επίσης, αν η ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής συνοδεύεται 
από εκτεταμένες εντοπίσεις στο σώμα ή/και ψωριασική 
αρθρίτιδα, μπορούν να χορηγηθούν και συστηματικοί 
παράγοντες με την μορφή χαπιών, ενέσεων και 
ενδοφλέβιων φαρμάκων.

Εδώ, αξίζει να γίνει ειδική αναφορά στους 
βιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν φέρει 
πραγματικά την επανάσταση στην αντιμετώπιση 
της ψωρίασης, καθαρίζοντας το δέρμα και από 
τις πιο εκτεταμένες μορφές ψωρίασης, ενώ 
προλαμβάνουν και βελτιώνουν τις αλλοιώσεις της 
ψωριασικής αρθρίτιδας, αλλάζοντας τη ζωή των 
ασθενών. 

Πρόκειται για ειδικά μόρια που παρασκευάζονται με 
βιολογικές μεθόδους και αφορούν ουσίες που δρουν 
εκλεκτικά, στον φλεγμονώδη καταρράκτη της ψωρίασης, 
μπλοκάροντας κάποια συγκεκριμένα μονοπάτια και 
αφήνοντας ανέπαφα άλλα μόρια που δε εμπλέκονται τόσο 
ενεργά και που η αναστολή τους προκαλεί παρενέργειες. Η 
μαγεία των βιολογικών παραγόντων έγκειται στην απλότητα 
της χορήγησής τους, στο γεγονός ότι είναι απόλυτα 
ασφαλείς θεραπείες χωρίς σοβαρές παρενέργειες και στο 
γεγονός ότι έχουν άμεση δράση με δραματική βελτίωση 
των συμπτωμάτων και κάθαρση του δέρματος, αλλά και 
αναστροφή και αποκατάσταση των πρώιμων συμπτωμάτων 
και αλλοιώσεων της ψωριασικής αρθρίτιδας, ώστε αυτές να 
μην παγιωθούν και εξελιχθούν σε μόνιμες παραμορφώσεις 
των αρθρώσεων που θα οδηγήσουν σε δυσλειτουργία 
των αρθρώσεων και αναπηρία στα άτομα με ψωριασική 
αρθρίτιδα. 

Μπορούμε λοιπόν, να πούμε ότι οι βιολογικοί παράγοντες 
είναι αυτό που ονομάζουμε “game changers” δηλαδή, 
έρχονται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού 
στην ψωρίαση, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκαναν 
άλλα φάρμακα παλαιότερα, σε άλλα νοσήματα όπως η 
ισοτρετινοϊνη για την ακμή και η πενικιλλίνη για τα μικρόβια.
Με τη λήψη φαρμάκων, είτε ενδοφλεβίων, είτε υποδορίων 
με τη μορφή ενέσεων ή στυλό, που μάλιστα χορηγούνται 
δωρεάν από το κράτος, πετυχαίνουμε μια δραματική μείωση 
ή εξαφάνιση των συμπτωμάτων, πράγμα που οδηγεί σε μια 
αλλαγή σελίδας στη ζωή των ασθενών.
Από ’κει και πέρα, σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν 
παράγοντες που επιδεινώνουν την ψωρίαση, όπως το 
άγχος, η παχυσαρκία, η κατανάλωση αλκοόλ και η καθιστική 
ζωή.

Άλλες σπανιότερες αιτίες πιτυρίδας, είναι

1

Η μυκητίαση του τριχωτού της κεφαλής, που είναι σπάνια 
και θεραπεύεται με τη χρήση αντιμυκητιασικών, σαμπουάν, 
σπρέι και χαπιών.

2

Η αμιαντώδης πιτυρίαση, όπου από το τριχωτό της κεφαλής 
βγαίνει αργυρόχρωο ή κιτρινωπό, στερεά προσφυούμενο 
λέπι. Η συγκεκριμένη αφορά αγχώδη, συναισθηματικά 
άτομα και βελτιώνεται με τη χρήση τοπικών κερατολυτικών 
παραγόντων, όπως σαμπουάν ουρίας, σαλικυλικό ή 
κορτιζόνη. 

3

Η δερματίτιδα, είτε από βαφές, είτε από κάποιο προϊόν 
hair-styling που εφαρμόζονται στα μαλλιά (ανταύγειες, 
πηλός, ζελέ, κ.α.). Η θεραπεία της δερματίτιδας έγκειται στην 
απομάκρυνση του αιτίου που την προκαλεί, καθώς και στην 
εφαρμογή λοσιόν ή/και σαμπουάν κορτιζόνης, όπως και 
με αντισταμινικά από το στόμα. Σε πιο βαριές περιπτώσεις 
δερματίτιδας, χορηγείται για λίγο καιρό και κορτιζόνη από 
το στόμα.

Συμπερασματικά, η πιτυρίδα αναφέρεται σε σύμπτωμα 
το οποίο είναι αποτέλεσμα πολλών αιτιών, κάποιες από 
τις οποίες εντοπίζονται στην ψυχική σφαίρα στου ασθενή, 
δηλαδή είναι ψυχοσωματικές, ενώ άλλες είναι εξωγενείς 
(βαφές, ζώα, ερεθισμοί από ακατάλληλα καλλυντικά).

Η αντιμετώπιση της πιτυρίδας εξατομικεύεται αναλόγως 
του αιτίου και τις περισσότερες φορές, χρειάζεται μια 
συνεχής και επίμονη προσπάθεια ελέγχου αυτού του 
συμπτώματος. 



17 Vitalité



18 Vitalité

Περιποίηση 
επιδερμίδας

Αγάπη Φιλανδαράκη, Αισθητικός φαρμακείου - μέλους Advance, Αρώνη Δέσποινα & ΣΙΑ ΟΕ, Ιεράπετρα, Κρήτη

Συμβουλή

στη διάρκεια της Πανδημίας
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Η λιπαρότητα, ο ιδρώτας, οι ρύποι και το μακιγιάζ 
συσσωρεύονται στο δέρμα κάτω από τη μάσκα. Μια καλή 
ιδέα είναι να αποφεύγουμε το έντονο make up ώστε να 
αφήνουμε την επιδερμίδα μας να αναπνέει.  
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε;
Μια λύση θα ήταν να χρησιμοποιούμε προϊόντα ΒΒ ή CC 
που μας δίνουν κάλυψη και ομοιομορφία, αλλά έχουν 
ανάλαφρη υφή.
Σκευάσματα με συστατικά όπως υδροξυοξέα (ΑΗΑ), 
σαλικυλικό οξύ ή ρετινοειδή, σε συνδυασμό με την 
καθημερινή χρήση της μάσκας, μπορεί να προκαλέσουν 
ερεθισμό, ακόμη και εάν αποτελούσαν για πολύ καιρό 
μέρος της ρουτίνας μας. Γι’ αυτό προτιμούμε oil-free 
καλλυντικά, ενυδατικά, με λεπτές υφές, που περιέχουν 
υαλουρονικό οξύ, σύμφωνα με τον τύπο και τις ανάγκες 
της επιδερμίδας μας.

Πώς περιποιούμαστε ένα δέρμα 
ερεθισμένο και ταλαιπωρημένο;
Στο λιπαρό δέρμα ο καθαρισμός 2 φορές την ημέρα, 
πρωί-βράδυ, είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση 
της ακμής. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, αφού 
το καθαριστικό θα απομακρύνει τη λιπαρότητα, τους 
ρύπους, τον ιδρώτα και θα αφήσει το δέρμα καθαρό. 
Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε μια ενυδατική, ρυθμιστική 
κρέμα για την ακμή. Με αυτόν τον τρόπο ενυδατώνουμε, 
καταπραΰνουμε και μειώνουμε τις ατέλειες. 

Στο μεικτό δέρμα είναι απαραίτητος ο καθημερινός 
καθαρισμός με ένα σαπούνι ανάλαφρης υφής ή ένα 
micellar water. Έπειτα, εφαρμόζουμε μια ενυδατική 
καταπραϋντική κρέμα, για άμεση τόνωση και λάμψη. Έτσι, 
η επιδερμίδα μας διατηρείται απαλή και σφριγηλή.

Όσον αφορά στο ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα, το 
οποίο συχνά είναι θαμπό και άτονο, χρησιμοποιούμε 
καθαριστικό γαλάκτωμα 3-1 ή micellar water για να 
ελαχιστοποιήσουμε την αίσθηση τραβήγματος. Στη 
συνέχεια, φροντίζουμε την επιδερμίδα μας με κρέμες 
πλούσιας υφής και αιθέρια έλαια, που θα μας χαρίσουν 
μια βελούδινη αίσθηση και θα μηδενίσουν τα ενοχλητικά 
συμπτώματα.

Tip: Χρησιμοποιούμε αντιγηραντικές κρέμες ή 
θεραπείες με προϊόντα μεσοθεραπείας μόνο το 
βράδυ πριν τον ύπνο.

Το δέρμα μας είναι ένα ζωντανό 
σύστημα το οποίο αλληλεπιδρά 
με το περιβάλλον και γι’ αυτό 
πρέπει να έχει την κατάλληλη 
φροντίδα! 

Σ αφώς ο ρόλος της μάσκας όλους 
αυτούς τους μήνες είναι σημαντικός 
στο να προστατεύσει τους ανθρώπους 
από το να μη μολύνθούν και να μη 

μολύνουν. Όμως, η χρήση της μάσκας μπορεί 
να προκαλέσει δυσάρεστους ερεθισμούς στην 
επιδερμίδα, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας 
και της υγρασίας που δημιουργείται κάτω από 
αυτήν. Οι ερεθισμοί ή η ακμή (ή η επιδείνωση 
της υπάρχουσας) εμφανίζονται συνήθως στην 
περιοχή του προσώπου γύρω από το στόμα, 
τη μύτη, τα μάγουλα και το πηγούνι. Αυτή η 
δερματική πάθηση είναι γνωστή με τον όρο 
«Maskne» (βγαίνει από τον συνδυασμό των 
όρων mask + acne).
Ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εμφάνιση των 
δερματολογικών προβλημάτων έχει ο τρόπος χρήσης της 
μάσκας. Δεν πρέπει να αμελούμε τη συχνή αντικατάστασή 
της ώστε να μην αποτελέσει εστία μικροβίων.

Πώς μπορούμε να φροντίσουμε το δέρμα μας, ώστε να 
προλάβουμε τους ερεθισμούς;
Οφείλουμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας μια 
ρουτίνα περιποίησης, ώστε να εξασφαλίσουμε μια υγιή 
επιδερμίδα. 

5 βασικά βήματα

1

Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας πριν αγγίξουμε το 
πρόσωπό μας.

2

Φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό και 
το ντεμακιγιάζ μας ήπια καθαριστικά χωρίς άρωμα. Εάν 
έχουμε λιπαρό ή ακνεϊκό δέρμα χρησιμοποιούμε ειδικά 
προϊόντα, σύμφωνα με τις οδηγίες του δερματολόγου ή 
του φαρμακοποιού μας.

3

Χρησιμοποιούμε πάντα καθαρή πετσέτα για να 
σκουπίσουμε το πρόσωπό μας ή εάν δεν έχουμε αυτή τη 
δυνατότητα, χρησιμοποιούμε χειροπετσέτες μιας χρήσεως. 
Έτσι, αποφεύγουμε τη δημιουργία εστίας μικροβίων.

4

Εάν έχουμε ερεθισμένο δέρμα ή ροδόχρους ακμή 
επιλέγουμε ειδικές, καταπραϋντικές κρέμες. Επίσης, 
σε δέρματα με ακμή, εφαρμόζουμε προϊόντα με 
σμηγματορυθμιστικές ιδιότητες.

5

Αποφεύγουμε τη χρήση προϊόντων που δεν έχουμε 
δοκιμάσει ξανά ή που έχει περάσει η ημερομηνία λήξης 
τους. Το πιθανότερο είναι να μας προκαλέσουν επιπλέον 
ερεθισμό.
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Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΜΟΥ, 
Ο ΡΥΘΜΟΣ ΜΟΥ

ARKÉSKIN
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ

Πρόσωπο, Σώμα,
Συμπλήρωμα Διατροφής

94% ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ*
96% ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ**

Ρωτήστε το σύμβουλο / φαρμακοποιό σας

Δοκιμασμένο υπό 
γυναικολογικό έλεγχο
95% Συστατικά Φυσικής 
Προέλευσης***

Recherche Dermo-esthétique depuis 1975

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία

 *Τεστ καταναλωτών σε 100 εθελοντές για 28 ημέρες - ρουτίνα με τα προϊόντα: Arkéskin Κρέμα Ημέρας, Νύχτας, 
Σώματος, Συμπλήρωμα Διατροφής - % ικανοποίησης. **Τεστ χρήσης υπό γυναικολογικό έλεγχο σε 54 εθελοντές 

για 3 μήνες - ρουτίνα με τα προϊόντα: Arkéskin Κρέμα Ημέρας, Νύχτας, Σώματος - % ικανοποίησης.
***Μέσος όρος στα 4 προϊόντα Arkéskin
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Σήμερα, οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση, 
δεν κρύβουμε τα σημάδια που αφήνει αυτή η περίοδος στην 

επιδερμίδα μας, αλλά ούτε τα λόγια μας…

ΣΕ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ; 
ΝΑΙ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ;

Οι γυναίκες έχουμε αλλάξει. Το 
ίδιο και η Arkéskin της Lierac. 
Και για την ιστορία και το υπέ-
ροχο «μια φορά κι έναν 

καιρό», η σειρά περιποίησης Arkéskin των 
εργαστηρίων της Lierac ήταν καινοτόμα 
από τα γεννοφάσκια της. Το 1996(!) ήταν η 
πρώτη σειρά περιποίησης που προσγειώ-
θηκε στα ράφια των όχι και τόσο πρωτοπο-
ριακών φαρμακείων της εποχής, για να 
εστιάσει, αγγίξει και εντέλει δώσει ενδιαφέ-
ρουσες λύσεις στα σημάδια που αφήνει στο 
δέρμα αυτή η –τόσο αλλιώτικη– περίοδος 
κάθε γυναίκας. Το ριζοσπαστικό και πρωτο-
ποριακό λανσάρισμα τότε έμελλε να γίνει 
σήμερα το must της κοσμητολογίας. 

Η εμμηνόπαυση ήταν, είναι και θα είναι 
ένα πολύ προσωπικό ζήτημα και μια μο-
ναδική εμπειρία και διαδρομή. Χρόνο με 
τον χρόνο (και ευτυχώς πια), η ηλικία της 
ωριμότητας δεν θεωρείται πλέον ηλικία 

της παρακμής. Η γυναίκα άνω των 50 
δεν φαίνεται απλώς πιο νέα, αλλά είναι… 

Ερευνες, στατιστικά κ.ά. δείχνουν καθαρά, 
εν έτει 2022, την αίσθηση διαχείρισης της 
γυναίκας απέναντι στη λέξη, αλλά και στην 
περίοδο της εμμηνόπαυσης. Ξαφνικά, η 
κάθε γυναίκα σ’ αυτό το σημείο δρα θετικά 
στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και βιώνει 
οποιοδήποτε σύμπτωμα: έχει πιο ενεργή 
καθημερινότητα, επαγγελματική επιτυχία, 
ανεξαρτησία, ερωτική ζωή κ.λπ. Το silver 
power τείνει να γίνει κίνημα.

Η γυναίκα στα 50 και κάτι φροντίζει πε-
ρισσότερο τον εαυτό της και τη φυσική 
της κατάσταση: αθλείται, τηρεί έναν υγι-
εινό τρόπο ζωής, ακολουθεί δερμοαισθη-
τικές αγωγές και εμπιστεύεται πολύτιμα 
προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας. 
Εχει επίγνωση των πιθανών συνεπειών 
της ορμονικής ανεπάρκειας στο δέρμα 

της, όπως ξηρότητα, απώλεια πυκνότη-
τας, πιο έντονες ρυτίδες, χαλάρωση σώ-
ματος... Και όλες, μα όλες οι γυναίκες 
αναλαμβάνουν δράση και αναζητούν 
στοχευμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η Arkéskin έχει 25 χρόνια εξειδίκευσης. 
Εμείς εδώ την προτείνουμε! Με μια νέα 
σύνθεση, προσαρμοσμένη στις εξελίξεις 
της επιστήμης και στις προσδοκίες των 
σύγχρονων γυναικών, έχει ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα περιποίησης της επι-
δερμίδας «in & out», χωρίς ορμόνες και 
με 95% συστατικά φυσικής προέλευσης. 

Για να αναπτύξουν τη νέα σύνθεση της 
Αrkéskin, τα εργαστήρια Lierac συνερ-
γάστηκαν στενά με την Dr. Cristina 
Maggioni, γυναικολόγο με ειδίκευση 
στις ορμονικές διαταραχές και διεθνώς 
αναγνωρισμένη ειδήμονα στον τομέα 
της χρονοβιολογίας. 

ΕξΙΣΟρρΟΠητΙΚη ΚρΕμΑ ημΕρΑΣ
Η απαλή, δροσιστική υφή έχει το πιο τονωτικό άρωμα που υπάρχει. 
Τριαντάφυλλο! Κι έχει μια εξαιρετική σύνθεση (βιοπεπτίδιο ημέρας, 
εκχύλισμα κακάο και υαλουρονικό), που ενεργοποιεί την προστα-
σία του δέρματος στη διάρκεια της ημέρας, θρέφει και προστατεύει 
από το οξειδωτικό στρες και το μπλε φως, επαναφέρει την ελαστι-
κότητα του δέρματος, ενυδατώνει και λειαίνει.

ΛΕΠτΟρρΕυΣτη 
ΚρΕμΑ ΝυΧτΑΣ
Η λεπτόρρευστη κρέμα με τη συναρ-
παστικότερη μεταξένια αίσθηση θρέ-
φει στο δευτερόλεπτο και δροσίζει. Την 
ξεχωρίζουμε για το χαλαρωτικό άρωμα 
μανόλιας. Κι εδώ η σύνθεση είναι υπέ-
ροχη. Βιοπεπτίδιο νύχτας, λιναρόσπορος, 
κιχώριο και υαλουρονικό, για να ενεργο-
ποιηθεί η αναγέννηση του δέρματος στη 
διάρκεια της νύχτας, να βελτιωθεί η ελα-
στικότητα και να ενυδατωθεί σε βάθος. 

ΑΠΑΛΟ balm τΟΝωΣηΣ ΣωμΑτΟΣ
Εξαιρετικά θρεπτικό, αυτό το balm μετατρέπεται 
σε απαλή κρέμα με το μασάζ. Εχει μια άμεση αί-
σθηση δροσιάς κι ένα σούπερ καταπραϋντικό 
άρωμα  λωτού. Μεταξύ άλλων, η πιπερόριζα που 
περιέχει, σε συνδυασμό με το υαλουρονικό, απο-
συμφορεί, συσφίγγει, ενυδατώνει και τονώνει το 

δέρμα.

ΣυμΠΛηρωμΑ δΙΑτρΟφηΣ
Οι κάψουλες διπλής δράσης προσφέρουν 
υπέροχο δέρμα και συνολική ευεξία. Πε-
ριέχουν σαφράν, που αντιμετωπίζει τα 
συμπτώματα εμμηνόπαυσης και βελτιώ-
νει τον ύπνο, έλαια αργκάν, καμελίνης και 
ονάγρου για θρέψη και σφριγηλότητα, 
βιταμίνη B9 για την κούραση, βιταμίνη D 

για τη δομή των οστών και σελήνιο 
για το οξειδωτικό στρες.

 4 ΠρΟϊΟΝτΑ ΜΕ ΣΥΜΠλΗρωΜΑτικΗ δρΑΣΗ γιΑ ΕΝιΣχΥΜΕΝΗ  
 ΑΠΟτΕλΕΣΜΑτικΟτΗτΑ 

lierac.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΜΟΥ, 
Ο ΡΥΘΜΟΣ ΜΟΥ

ARKÉSKIN
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ

Πρόσωπο, Σώμα,
Συμπλήρωμα Διατροφής

94% ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ*
96% ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ**

Ρωτήστε το σύμβουλο / φαρμακοποιό σας

Δοκιμασμένο υπό 
γυναικολογικό έλεγχο
95% Συστατικά Φυσικής 
Προέλευσης***

Recherche Dermo-esthétique depuis 1975

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία

 *Τεστ καταναλωτών σε 100 εθελοντές για 28 ημέρες - ρουτίνα με τα προϊόντα: Arkéskin Κρέμα Ημέρας, Νύχτας, 
Σώματος, Συμπλήρωμα Διατροφής - % ικανοποίησης. **Τεστ χρήσης υπό γυναικολογικό έλεγχο σε 54 εθελοντές 

για 3 μήνες - ρουτίνα με τα προϊόντα: Arkéskin Κρέμα Ημέρας, Νύχτας, Σώματος - % ικανοποίησης.
***Μέσος όρος στα 4 προϊόντα Arkéskin
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Στυτική 
δυσλειτουργία

Ιωάννης Γαλανάκης MD, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών, 
Αν. Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Fellow of the European Board of Urology Speaker-Coach

Λύση στο πρόβλημα

Η στυτική 
δυσλειτουργία 
ορίζεται ως 
η συνεχής ή 

περιοδική αδυναμία 
επίτευξης ή διατήρησης 
μιας στύσης ικανής 
να επιτρέψει μια 
επιτυχημένη σεξουαλική 
επαφή. 
Αν και η στυτική 
δυσλειτουργία είναι 
καλοήθης κατάσταση, 
μπορεί να επιδράσει στη 
σωματική και ψυχική 
υγεία, επηρεάζοντας 
αρνητικά την ποιότητα 
ζωής τόσο των ασθενών 
όσο και των συντρόφων 
τους. 
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Αγγειακά 70%

Φάρµακα 10%

Χειρουργικά 10%

Ορµονικά 4%

Νευρολογικά 5%

Κακώσεις 1%

Η στυτική δυσλειτουργία θεωρείται από πολλούς θέμα 
ταμπού, ακόμη και σήμερα. Πολλοί είναι αυτοί που βιώνουν το 
πρόβλημα, λίγοι όμως απευθύνονται στον ειδικό, περίπου το 
10%. Επιδημιολογικές έρευνες υπολογίζουν ότι η συχνότητα 
της στυτικής δυσλειτουργίας παγκοσμίως θα αυξηθεί από  
150 εκ. άνδρες το 1995, σε 325 εκ. το 2025.
Αν και δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες στην Ελλάδα, 
υπολογίζεται ότι πάνω από 500.000 άνδρες πάσχουν από 
στυτική δυσλειτουργία. Όσο αυξάνει η ηλικία, τόσο αυξάνει 
και η συχνότητα της στυτικής δυσλειτουργίας. Τα αίτια της 
στυτικής δυσλειτουργίας είναι είτε ψυχογενή, είτε οργανικά, 
είτε συνδυασμός αυτών.

Ψυχογενή αίτια
Τα ψυχογενή αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας απαντώνται, 
συνήθως, σε μικρότερες ηλικίες και είναι:
1.  Γενικότερο άγχος και άγχος επίδοσης - φόβος αποτυχίας. 
2. Κατάθλιψη. 
3. Ένταση στις διαπροσωπικές σχέσεις.
4.  Άγνοια και κακή πληροφόρηση σχετικά με τη σεξουαλική 

πράξη.
5. Θρησκευτικοί λόγοι.
6.  Μανιακή/καταναγκαστική προσωπικότητα (σεξουαλική 

ψυχρότητα, διαστροφή).

Διάγνωση 
Η διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας συνήθως γίνεται 
εύκολα από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Κάποιες φορές 
ωστόσο, θα απαιτηθούν επιπρόσθετες εξετάσεις: εξετάσεις 
αίματος (τεστοστερόνη, προλακτίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη), 
δυναμικό έγχρωμο υπερηχογράφημα πεϊκών αγγείων, 
καταγραφή νυκτερινών στύσεων.

Οργανικά αίτια
Τα οργανικά αίτια της στυτικής 
δυσλειτουργίας απαντώνται, συνήθως, 
στις μεγαλύτερες ηλικίες και φαίνονται 
στο σχήμα:

Προλαμβάνεται η στυτική 
δυσλειτουργία;
Ναι. Η στυτική δυσλειτουργία προ-
καλείται ή επιδεινώνεται από διάφορες 
καταστάσεις. Υπάρχουν επομένως, 
συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να κάνει 
ένας άνδρας που πάσχει από στυτική δυσλειτουργία:
• Διακοπή καπνίσματος.
•  Η μείωση, έστω και κατά 10%, του σωματικού βάρους 

μπορεί να επαναφέρει τη στύση στο φυσιολογικό.
• Αερόβια άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα.
•  Διατροφή: η ευεργετική επίδραση της μεσογειακής 

διατροφής έχει αποδειχθεί και στην περίπτωση της στυτικής 
δυσλειτουργίας.

• Ελάττωση επιπέδου χοληστερίνης - τριγλυκεριδίων.
• Σωστή ρύθμιση σακχαρώδους διαβήτη.
•  Σωστή ρύθμιση αρτηριακής υπέρτασης με ενδεχόμενη 

τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις που 
αυτά τα φάρμακα επιδεινώνουν τη στυτική δυσλειτουργία.

• Όχι αλκοόλ - ναρκωτικά.
• Καταπολέμηση stress - άγχους.
• Αντιμετώπιση δυσθυμίας - κατάθλιψης.

Προσοχή: Ό,τι είναι καλό για την καρδιά είναι και για 
τη στύση. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η στυτική 
δυσλειτουργία και η καρδιαγγειακή νόσος αποτελούν 
εκδήλωση της ίδιας παθοφυσιολογικής διαταραχής: της νόσου 
του ενδοθηλίου. 
Μπορεί, επομένως, η στυτική δυσλειτουργία να αποτελεί πρώιμη 
ένδειξη καρδιαγγειακής νόσου, καθιστώντας επιβεβλημένη τη 
διάγνωση και την αντιμετώπισή της.

Θεραπεία 
Η στυτική δυσλειτουργία σήμερα αντιμετωπίζεται με μεγάλη 
επιτυχία. Η ψυχογενούς αιτιολογίας στυτική δυσλειτουργία 
θα αντιμετωπισθεί από τον εξειδικευμένο ψυχολόγο, πολλές 
φορές σε συνδυασμό με τον ουρολόγο, αφού αρκετά συχνά 
συνυπάρχουν και οργανικά και ψυχογενή αίτια.

Φαρμακευτική αγωγή
Η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην 
αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας που οφείλεται 
σε οργανικά αίτια. Η εισαγωγή της σιλδεναφίλης το 1998, 
αποτέλεσε πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπιση της 
στυτικής δυσλειτουργίας. Ακολούθησαν η βαρδεναφίλη, η 
τανταλαφίλη και η αβαναφίλη με παρόμοια αποτελέσματα.

Άλλες διαθέσιμες θεραπείες εκτός από τα φάρμακα 
από το στόμα
1. Συσκευή αντλίας κενού
2. Ενδοπεϊκές ενέσεις
3. Ουρηθρικά υπόθετα
4. Ορμονοθεραπεία
5. Έγχυση πλάσματος (PRP) 

Θεραπεία με κρουστικά κύματα
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη 

θεραπεία με κρουστικά κύματα. Μέχρι και 
σήμερα οι περισσότερες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις που προτείνονται για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της 
στυτικής δυσλειτουργίας έχουν ένα 
κοινό χαρακτηριστικό: αντιμετωπίζουν 

το σύμπτωμα και όχι την αιτία. 
Η εφαρμογή κρουστικών κυμάτων 

στο πέος είναι η μοναδική θεραπεία που 
ανατρέπει το προηγούμενο. Στοχεύει και θεραπεύει 

την πιο συχνή αιτία που δημιουργεί τις διαταραχές στη στύση: 
τα αγγειακά προβλήματα του πέους. Τα κρουστικά κύματα 
χαμηλής έντασης στο πέος αυξάνουν την αγγειογένεση και 
την αιματική ροή του πέους, γεγονός που επιφέρει θεαματικά 
αποτελέσματα στη λειτουργία της στύσης. Οι διεθνείς μελέτες 
δείχνουν ότι οι ασθενείς που δεν είχαν καλή ανταπόκριση στα 
φάρμακα από το στόμα, μετά από τη θεραπεία με κρουστικά 
κύματα είχαν σαφώς καλύτερη ανταπόκριση. Επίσης, ασθενείς 
που λάμβαναν φάρμακα από το στόμα και είχαν καλή 
ανταπόκριση μετά τη θεραπεία με κρουστικά δεν είχαν πλέον 
την ανάγκη να λαμβάνουν φάρμακα.

Τέλος, για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική 
αντιμετώπιση ή που θέλουν μόνιμη λύση στο πρόβλημά 
τους, υπάρχει η χειρουργική θεραπεία της στυτικής 
δυσλειτουργίας με την τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων. 
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Πρωτεϊνούχες 
Τροφές
Καπώλη Γεωργία, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, ΜSc Επιστημονική Διευθύντρια Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης  
& Μεταβολικού Ελέγχου ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Νεμέας, www.logodiatrofis.gr, www.activekids.gr, www.care24.gr

Διατροφή
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Ό πως λένε και οι ειδικοί, η πρωτεΐνη είναι το μυστικό για να 
χάσουμε κάποια κιλά και να δούμε την τέλεια γράμμωση στο 
σώμα μας, αν γυμναζόμαστε. Τι γίνεται όμως, αν το καλοκαίρι το 
κρέας σου φαίνεται “βαρύ” και δεν μπορείς να το φας; Τι πρέπει 

να καταναλώσεις αν δεν έχεις αδυναμία στο κρέας, αλλά θέλεις να λάβεις και 
την απαραίτητη πρωτεΐνη; 

Η χορτοφαγία και η αποχή από την κατανάλωση κρέατος αποτελεί μια αυξανόμενη 
διατροφική τάση, που συχνά δημιουργεί το διατροφικό ερώτημα κατά πόσο μπορεί να 
είναι πλήρης η πρόσληψη πρωτεΐνης.
Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του κρέατος (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, αυγά, ψάρι) και 
των γαλακτοκομικών, προσφέρει πρωτεΐνες υψηλότατης βιολογικής αξίας οι οποίες 
αποτελούν δομικές και λειτουργικές μονάδες όλων των κυττάρων του σώματος. Η 
λέξη πρωτεΐνη προέρχεται από τις λέξεις “πρώτος” ή “πρωτεύω”, που σημαίνει ότι 
αποτελούν ουσίες πρωταρχικής σημασίας. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη και την ανανέωση των ιστών και την παραγωγή ενζύμων, ορμονών και 
αντισωμάτων.
Ωστόσο, υπάρχουν τρόφιμα φυτικής προέλευσης, τα οποία προσφέρουν καλής 
ποιότητας πρωτεΐνες και αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για όσους απέχουν από 
ζωικής προέλευσης τροφές. 

Κινόα
Τρόφιμο υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, μιας και παρέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα 
που χρειάζεται ο οργανισμός και που δεν μπορεί να τα συνθέσει από μόνος του. Είναι μια 
καλή πηγή τρυπτοφάνης, ένα αμινοξύ που συνδέεται με την παραγωγή της σεροτονίνης στον 
εγκέφαλο, που ευθύνεται για την καλή διάθεση. Περιέχει επίσης, μεθειονίνη και λυσίνη, τα 
οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, την ικανότητα της μάθησης και της μνήμης. 
8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι.

Chia seeds
Είναι πολύ σημαντική πηγή πρωτεΐνης (23%), που είναι εξαιρετικά αφομοιώσιμη και άμεσα 
βιοδιαθέσιμη. Παρέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στον οργανισμό, δεν περιέχουν 
γλουτένη, μειώνουν την πείνα, δίνουν αίσθημα κορεσμού και μπορεί να γίνουν σημαντικό 
όπλο σε κάθε δίαιτα. 
18 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια.

Ξηροί καρποί
Μια μερίδα (30 γραμμάρια) περιέχει μεταξύ 5-7 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανάλογα με την 
ποικιλία των καρπών και των σπόρων. Οι ξηροί καρποί είναι επίσης καλές πηγές φυτικών 
ινών, καλών ω-3 λιπαρών οξέων, σιδήρου, ασβεστίου, μαγνησίου, σεληνίου, βιταμίνης Ε και 
Β. Περιέχουν αντιοξειδωτικά, μεταξύ άλλων ωφέλιμων φυτικών ενώσεων (67). Προτιμάτε 
ανάλατους, ωμούς ξηρούς καρπούς.
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Φακές
Αποτελούν μια μεγάλη πηγή πρωτεΐνης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια 
ποικιλία πιάτων, που κυμαίνονται από φρέσκιες σαλάτες έως πλούσιες σούπες. 
Επιπλέον, ο τύπος φυτικών ινών που βρίσκονται στις φακές έχει αποδειχθεί ότι 
τροφοδοτεί τα καλά βακτήρια του παχέος εντέρου, προωθώντας ένα υγιές έντερο 
και καταπολεμώντας τη δυσκοιλιότητα. Οι φακές μπορούν επίσης, να βοηθήσουν 
στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, διαβήτη, υπερβολικού 
σωματικού βάρους και ορισμένων μορφών καρκίνου. Επιπλέον, οι φακές είναι 
πλούσιες σε φυλλικό οξύ, μαγγάνιο και σίδηρο. Ακόμη, περιέχουν μια καλή 
ποσότητα αντιοξειδωτικών που προάγουν την υγεία. 
18 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι (μαγειρεμένες).

Αρακάς
Λίγες τροφές παρέχουν τόσο σημαντικές ποσότητες πρωτεΐνης και φυτικών ινών 
όπως ο αρακάς, με αποτέλεσμα να ρυθμίζουν άμεσα το ρυθμό με τον οποίο 
χωνεύουμε τα τρόφιμά μας. Συντελώντας στη ρύθμιση της πέψης, οι πρωτεΐνες 
και οι ίνες βοηθούν στη ρύθμιση της διάσπασης των αμύλων σε σάκχαρα και στη 
γενική διέλευση των υδατανθράκων μέσω της πεπτικής οδού. Με την καλύτερη 
ρύθμιση των υδατανθράκων, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μας μπορούν 
να παραμείνουν πιο σταθερά, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται κορεσμός για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επομένως να μειώνεται η ποσότητα φαγητού που 
προσλαμβάνουμε. 
8,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι (μαγειρεμένος).

Σόγια
Είναι ένας θαυματουργός καρπός που συναγωνίζεται επάξια σε διατροφική αξία τις 
ζωικές τροφές. Περιέχει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, που συμβάλλουν στην 
ενδυνάμωση της μυϊκής μάζας. 
13 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια.

Η προσθήκη φυτικών πρωτεϊνών στη διατροφή μας, είναι μια στρατηγική που 
μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.
Η μείωση της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων δημιουργεί το κατάλληλο 
υπόστρωμα για σχηματισμό ενός διαιτολογίου που θα περιέχει όχι μόνο θρεπτικές 
τροφές, αλλά και τροφές με υψηλό βαθμό κορεσμού.
Όταν για παράδειγμα, αντικαταστήσετε το κρέας υψηλής περιεκτικότητας 
σε λιπαρά με φυτικές πρωτεΐνες, αυτόματα οι θερμίδες και τα κορεσμένα 
μειώνονται σημαντικά και παράλληλα βελτιώνετε τη διατροφική σύνθεση του 
καθημερινού σας διαιτολογίου. 



Πρωταγωνιστική θέση έχουν τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα όσπρια, οι 
ξηροί καρποί και η σόγια, τα οποία θέτουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 
επίτευξη απώλειας βάρους. 
Μία δίαιτα που περιέχει σε καθημερινή βάση συνιστώμενες ποσότητες πρωτεϊνών, 
φυτικών ινών και νερού, τις περισσότερες φορές σας δημιουργεί το αίσθημα 
κορεσμού ταχύτερα και μπορεί να μειώσει την επακόλουθη πρόσληψη 
ενέργειας. 
Τέλος, οι φυτικές πρωτεΐνες αφομοιώνονται αργά από τον οργανισμό, 
προκαλώντας την αίσθηση της «πληρότητας» για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συμβουλές για να προσθέσετε περισσότερες φυτικές 
πρωτεΐνες στη διατροφή σας
Είναι εύκολο να εντάξετε τις φυτικές πρωτεΐνες στη διατροφή σας. Οι φυτικές 
πρωτεΐνες μπορούν να υποκαταστήσουν τη ζωική πρωτεΐνη οποιαδήποτε στιγμή 
μέσα στην ημέρα.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ημίπαχο γάλα και δημητριακά ολικής αλέσεως που 
είναι εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης από σόγια, που αποτελεί 
μια φυτική πηγή πρωτεΐνης με πολύ καλό προφίλ αμινοξέων. Ιδιαίτερα, όταν αυτά 
καταναλώνονται στο πρωινό γεύμα, έχουν πρόσθετο όφελος στη ρύθμιση του 
κορεσμού, μιας και πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι προσλάμβαναν πρωινό, 
απέφευγαν τα ενδιάμεσα τσιμπολογήματα και την κατανάλωση λιπαρών τροφών, 
κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας.

Χρησιμοποιήστε τα όσπρια για να αντικαταστήσετε μέρος της ζωικής πρωτεΐνης 
που καταναλώνετε όσο συχνά το επιθυμείτε. Μπορείτε να τα προσθέσετε σε 
σαλάτες, σούπες, ζυμαρικά, μαγειρευτά φαγητά κ.λπ. Δοκιμάστε εναλλακτικές 
λύσεις του κρέατος (π.χ. προϊόντα σόγιας).

Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε ξηρούς καρπούς σε μαγειρεμένα φαγητά, 
σαλάτες, επιδόρπια, δημητριακά ολικής άλεσης, γιαούρτι, μούσλι, κ.α.

Εν κατακλείδι, πρέπει να τονιστεί ότι οι «παρεξηγημένες» φυτικές πρωτεΐνες 
ενδείκνυται να λαμβάνουν χώρα στην καθημερινή σας διατροφή. Με την 
κατανάλωση φυτικών πηγών πρωτεϊνών, απολαμβάνετε διατροφικά 
πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορέσετε να αντιληφθείτε με την πάροδο του 
χρόνου. 
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Μαργαρίτα Μαργαριτίδου Bsc Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Σύμβουλος Διατροφής Φαρμακείου-μέλους Advance 
Μαργαριτίδης Μιχαήλ, N. Μουδανιά Χαλκιδικής 

Αφιέρωμα

Διατροφή & συμπληρώματα
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Έ χουν περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της πανδημίας της 
COVID-19, η οποία έχει ανατρέψει τελείως τα μέχρι πρότινος 
δεδομένα της ζωής μας. Ο αριθμός των ατόμων που έχουν 
νοσήσει μέχρι και σήμερα παγκοσμίως ξεπερνά τα 411 

εκατομμύρια.

Διατροφική αντιμετώπιση της Covid–19
Προκειμένου να μπορεί ο οργανισμός μας να αντιστέκεται σε μολύνσεις και να μας 
προστατεύει αποτελεσματικά, είναι απαραίτητο να ακολουθούμε μια ισορροπημένη 
διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και πολύτιμες ουσίες όπως βιταμίνες, μέταλλα 
και ιχνοστοιχεία. Παρακάτω θα δούμε διατροφικές συστάσεις, ώστε να πετύχουμε τη 
μέγιστη ανοσολογική απόκριση του οργανισμού. 

Μεσογειακή Διατροφή 
Η υιοθέτηση του μοντέλου της Μεσογειακής Διατροφής εξασφαλίζει το να λαμβάνουμε 
όλα τα θρεπτικά συστατικά, καθημερινά.

Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ
Το αλκοόλ, σύμφωνα με μελέτες, φαίνεται πως μειώνει την ικανότητα του οργανισμού 
να αντιμετωπίσει μολυσματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και της COVID-19. 
Επίσης, έχει φανεί πως η κατανάλωση αλκοόλ επιδρά στο βλεννογόνο των πνευμόνων 
και έχει ως αποτέλεσμα την πιο αργή ανάρρωση από παθήσεις που προσβάλουν το 
αναπνευστικό σύστημα. 

Πιείτε νερό
Η καλή ενυδάτωση του οργανισμού είναι απαραίτητη για την γενικότερη καλή υγεία, 
οπότε μην ξεχνάτε να ενυδατώνεστε συστηματικά μέσα στην ημέρα.

Μείωση κατανάλωσης αλατιού 
Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού μέσα στην ημέρα. Οι συστάσεις για κατανάλωση 
αλατιού, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι κάτω από 5 γρ. αλατιού 
την ημέρα. Μην ξεχνάτε πως τα τρόφιμα περιέχουν κρυφό αλάτι, συχνά σε υψηλές 
ποσότητες.

Μείωση κατανάλωσης ζάχαρης 
Προσπαθήστε να περιορίσετε τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε ζάχαρη, όπως είναι τα 
επεξεργασμένα τρόφιμα και τα αναψυκτικά. 

Προετοιμάστε τα γεύματά σας στο σπίτι 
Επιλέξτε να καταναλώνετε σπιτικά μαγειρεμένα φαγητά με επιλεγμένες πρώτες ύλες. 
Εντάξτε στη μαγειρική σας λαχανικά και βότανα, που προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά 
συστατικά. 

Μειώστε το κάπνισμα 
Η νόσος COVID – 19 έχει ως χαρακτηριστικό να προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι καπνιστές και όσοι κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου ή 
ατμιστών να εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
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Συμπληρώματα διατροφής για πρόληψη & αντιμετώπιση 
της COVID–19

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση εξειδικευμένων μικροθρεπτικών συστατικών με 
σκοπό την πρόληψη ή τη θεραπεία της νόσου μέχρι στιγμής. Παρόλα αυτά, οι βιταμίνες, 
τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία, παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της 
καλής υγείας του ατόμου. 
Μια ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με τη λήψη εξειδικευμένων για κάθε 
περίπτωση συμπληρωμάτων διατροφής μπορούν να μας εξασφαλίσουν την άμεση 
ανοσολογική απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος σε πιθανούς κινδύνους. 

Βιταμίνη C
Προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και μας προστατεύει από τις αρνητικές 
επιπτώσεις των ελευθέρων ριζών. 

Βιταμίνη D
Πρόσφατες μελέτες έχουν συσχετίσει την ευεργετική δράση της βιταμίνης D 
με καταστάσεις λοίμωξης του αναπνευστικού, στις οποίες έδρασε ευεργετικά. 
Συγκεκριμένα, για τη λοίμωξη COVID-19, φαίνεται πως η βιταμίνη D σχετίζεται 
με  την παραγωγή πεπτιδίων του αναπνευστικού επιθηλίου που δρουν κατά των 
μικροβίων και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2. Σε 
περιπτώσεις νόσησης από τον ιό, έχει φανεί πως η βιταμίνη D συμβάλλει στη μείωση της 
φλεγμονώδους απόκρισης και βοηθά στην καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων και 
των επιπλοκών από την νόσο. 

Ψευδάργυρος 
Είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία των ανοσοκυττάρων και την κυτταρική 
απόκριση. Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση 
του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Προβιοτικά
Ευνοούν την ανάπτυξη των «καλών» μικροβίων στον οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχουν προστασία ενάντια σε παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Μην ξεχνάτε πως ο ιός δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να μολύνει οποιονδήποτε σε 
οποιαδήποτε ηλικία. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να μειώσουμε την μετάδοσή 
του είναι η σωστή ενημέρωση, ο εμβολιασμός και η τήρηση όλων των υγειονομικών 
μέτρων. 
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Life coaching

Υ πάρχουν νύχτες που αν δε βρεις 
τη σωστή θέση στο κρεβάτι σου 
αποκλείεται να κοιμηθείς. Τι είναι 
αυτό που σε κάνει να αισθανθείς τόση 

ασφάλεια ώστε να αφεθείς στην περιπέτεια 
του ύπνου; Και γιατί μπορεί κάποιες φορές να 
κοιμάσαι σε διαφορετικές στάσεις;  
6 τρόποι να κοιμάσαι και 6 ερμηνείες που 
αποκαλύπτουν πολλά για εσένα!

1

Μόνο στο πλάι
Εάν δεν μπορείς να κοιμηθείς αν δε γυρίσεις στο πλάι κι 
αν δεν κολλήσεις το ένα γόνατο με το άλλο, τότε είσαι 
ένα αρκετά ήρεμο και αξιόπιστο άτομο. Δεν παίρνεις τα 
πράγματα προσωπικά, ξέρεις να περνάς καλά ενώ δε σε 
απασχολεί ιδιαίτερα το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. 
Χαμογελάς ακόμα και στα δύσκολα ενώ προσαρμόζεσαι 
εύκολα σε αλλαγές και σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

2

Το έμβρυο
Ίσως η στάση που επιλέγουν οι περισσότεροι για να 
χαλαρώσουν και να κοιμηθούν. Εάν κοιμάσαι με αυτόν 
τον τρόπο είναι σαν να θέλεις να επιστρέψεις στη μήτρα 
όπου όλα ήταν πιο ζεστά και πιο ασφαλή. Σαν να θέλεις 
να αποκοπείς από τα προβλήματα του έξω κόσμου, για να 
βρεις ηρεμία. Αν επιλέγεις αυτή τη στάση για να κοιμηθείς, 
μάλλον είσαι ντροπαλός, ευαίσθητος, ανήσυχος αλλά 
και με καλλιτεχνική φύση. Μπορεί να αναλύεις αρκετά 
τις καταστάσεις, ενώ δεν αποκλείεται να φαίνεσαι πιο 
σκληρός από όσο είσαι στην πραγματικότητα.

3

Ο αρχηγός
Αν κοιμάσαι μπρούμυτα, με τα πόδια σε απόσταση και τα 
χέρια μακριά από το σώμα σου, είσαι παρορμητικός και 
με αρχηγική προσωπικότητα. Θέλεις να έχεις τον έλεγχο 
και να προγραμματίζεις τα πράγματα, ενώ δεν αγαπάς 
τις εκπλήξεις, είτε αυτές έρχονται από τους ανθρώπους, 
είτε από την ίδια τη ζωή. Θέλεις να υπάρχει ιεραρχία 
στη δουλειά και στην προσωπική σου ζωή και πολύ 
συχνά παίρνεις πρωτοβουλίες για να ξεκινήσεις ή να 
αποκτήσεις κάτι που θέλεις.

Φαρμάκη Καίτη, www.anewlife.gr, www.dialogismos.gr
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Φαρμάκη Καίτη, www.anewlife.gr, www.dialogismos.gr

4

Ο κοινωνικός
Κοιμάσαι ανάσκελα με τα πόδια σε απόσταση και με 
τα χέρια σε μία άνετη για εσένα στάση. Ακόμα και ο 
τρόπος που κοιμάσαι δείχνει ότι δε φοβάσαι και πολλά 
πράγματα, ότι είσαι ανοιχτός στη ζωή και σε όσα έχει να 
σου φέρει. Είσαι ένας θετικός άνθρωπος, που χρειάζεσαι 
φίλους στη ζωή, που αγαπάς την καλή παρέα, αλλά 
και το να είσαι το επίκεντρο της προσοχής. Παρά την 
κοινωνικότητά σου, φροντίζεις να εργάζεσαι σκληρά 
για ό,τι αγαπάς και δε φοβάσαι να πεις την αλήθεια σου. 
Συχνά γνωρίζεις την επιτυχία σε ό,τι κάνεις.

5

Ο στρατιώτης
Μπορείς ίσως να το φανταστείς ότι αν η αγαπημένη ή 
η συνηθισμένη σου στάση για να κοιμάσαι είναι αυτή 
του στρατιώτη, είσαι ένας άνθρωπος που παίρνει τα 
πράγματα και τον εαυτό του στα σοβαρά. Δε θέλεις 
να κάνεις πολλές κινήσεις, δε θέλεις να χαλαρώνεις 
υπερβολικά, δε θέλεις να αφήνεσαι στις καταστάσεις. 
Έχεις υψηλές απαιτήσεις από τους άλλους και κυρίως 
από τον εαυτό σου. Πετυχαίνεις τους στόχους που 
βάζεις και σπάνια χάνεις τον προσανατολισμό σου 

στη ζωή. Προσπάθησε να απλωθείς στο κρεβάτι, 
προσπάθησε να χαλαρώσεις λίγο περισσότερο και 
παρατήρησε τις αλλαγές στην ποιότητα του ύπνου, 
αλλά και στη ζωή σου.

6

Ο ερωδιός
Αν κοιμάσαι μπρούμυτα σαν το πουλί ερωδιός με το 
ένα πόδι σηκωμένο, είσαι ένας απρόβλεπτος άνθρωπος 
που η διάθεσή του μπορεί να αλλάξει μέσα σε κλάσματα 
δευτερολέπτου. Πολύ συχνά δεν μπορείς να αποφασίσεις 
εύκολα τι θέλεις, ειδικά αν έχεις πολλές επιλογές. Σε 
γενικές γραμμές αγαπάς τη σταθερότητα, την ησυχία και 
την ηρεμία αν και κατά καιρούς χρειάζεσαι και μια δόση 
περιπέτειας για να νιώθεις ελεύθερος.

Αν έχεις μια στάση που προτιμάς, αλλά συχνά επιλέγεις 
να κοιμηθείς σε μια άλλη διαφορετική, είναι δείγμα της 
πολυδιάστατης προσωπικότητάς σου. Μάλλον, έχεις 
κάποια πράγματα ακόμα να ανακαλύψεις για εσένα και 
αυτό είναι συναρπαστικό! 
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Βασιλική Τσιρίμπα, Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευθείσα στην Ψυχοθεραπεία Gestalt, Personal Life Coach, Εισηγήτρια σεμιναρίων 
προσωπικής ανάπτυξης & Ηγεσίας, https://metamorfosis.gr/, vasiliki333@yahoo.gr 

Παιδί

Ο ρόλος των γονιών

Α πό την στιγμή που φέρνεις το παιδί σου στη ζωή θέλεις να κάνεις το καλύτερο δυνατό γι’ 
αυτό. Να του παρέχεις όλα εκείνα τα εφόδια που θα του εξασφαλίσουν σωματική, ψυχική 
και πνευματική υγεία. Όλοι θέλουν το παιδί τους να είναι χαρούμενο, κοινωνικό, ικανό να 
ανταπεξέλθει σε αντιξοότητες, να έχει μια καλή σταδιοδρομία και να πετύχει ως ενήλικας 

στην επαγγελματική και προσωπική ζωή του.

Κανείς δεν διδάχθηκε πως να είναι γονέας. Είναι λογικό λοιπόν, πολλοί να μπαίνουν σε μια διαδικασία αμφιβολιών και 
ερωτήσεων…
«Είμαι καλή μαμά - καλός μπαμπάς»; «Μεγαλώνω σωστά το παιδί μου»; 
Η τάση της κοινωνίας για το πώς πρέπει να είναι ένα επιτυχημένο παιδί άρα και ενήλικας, καθορίζεται από ορισμένα 
κριτήρια. Αυτό πολλές φορές δημιουργεί ένα άγχος στον γονέα, το οποίο δυστυχώς το μεταφέρει στο παιδί. 
Αυτά τα κριτήρια καθορίζονται από κάποιους άξονες. Ας εξετάσουμε δυο βασικούς.

1

Το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Η βαθμολογία που φέρνει το παιδί το χαρακτηρίζει ως ικανό ή λιγότερο ικανό. 

2

Οι αλληλεπιδράσεις του παιδιού με τους συνομήλικους και με τους ενήλικες. 
Αν είναι κοινωνικό και αλληλοεπιδρά «φυσιολογικά» οι γονείς είναι ήσυχοι. Εάν είναι πιο εσωστρεφές και αλληλοεπιδρά 

διαφορετικά του «φυσιολογικού» ίσως υπάρχει ανησυχία. 
Ο τρόπος που θα προσεγγίσει κάποιος τα πράγματα θα τον αφήσει περισσότερο ή λιγότερο αγχωμένο και ανήσυχο.

Τα παιδιά 
ανακαλύπτουν 
τις ικανότητές 
τους
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προφορικά είτε γραπτά. Οι άνθρωποι με λεκτική-γλωσσική 
νοημοσύνη επιδεικνύουν μια ευκολία στη χρήση των λέξεων 
και της γλώσσας και στην κατανόηση οδηγιών και σημασιών 
λέξεων. Είναι συνήθως καλοί στην ανάγνωση, στο γραπτό 
λόγο, στην αφήγηση ιστοριών και στην απομνημόνευση 
λέξεων και ημερομηνιών. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι 
διαθέτουν πειθώ, δράση και χιούμορ. Μαθαίνουν ξένες 
γλώσσες πολύ εύκολα, καθώς έχουν υψηλή λεκτική μνήμη 
και ανάκληση και μια ικανότητα να καταλαβαίνουν και να 
χειρίζονται σωστά τη σύνταξη και τη δομή. Συγγραφείς, 
δικηγόροι, φιλόσοφοι, πολιτικοί, ποιητές, φιλόλογοι και 
δάσκαλοι κατέχουν την γλωσσική νοημοσύνη σε υψηλό 
βαθμό. 

Λογικομαθηματική νοημοσύνη
Είναι η ικανότητα να ερευνάς σχέδια, κατηγορίες και 
σχέσεις με το χειρισμό αντικειμένων ή συμβόλων και να 
πειραματίζεσαι με έναν ελεγχόμενο και πειθαρχημένο 
τρόπο. Σχετίζεται με αριθμούς και με τη λογική. Παρόλο 
που τα άτομα με λογική/μαθηματική νοημοσύνη θα 
περίμενε κανείς να υπερέχουν στα μαθηματικά, στο 
σκάκι, στον προγραμματισμό υπολογιστών και σε άλλες 
λογικές ή αριθμητικές δραστηριότητες, η αλήθεια είναι ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερες ικανότητες συλλογισμού, αναγνώρισης 
περιληπτικών σχεδίων, επιστημονικής σκέψης και έρευνας 
καθώς και εκτέλεσης σύνθετων υπολογισμών. Επιστήμονες, 
μαθηματικοί, μηχανικοί, ιατροί, οικονομολόγοι και 
φιλόσοφοι βασίζονται σε αυτήν τη νοημοσύνη, καθώς 
επίσης και μαθητές που προτιμούν να ασχολούνται με τα 
στατιστικά και που αναλύουν με προσοχή τα δεδομένα 
προσωπικών ή σχολικών προβλημάτων προτού δοκιμάσουν 
συστηματικές λύσεις.

Κιναισθητική-σωματική νοημοσύνη
Σωματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείς 
εξαίρετα και συνδυασμένα τις κινητικές δεξιότητες στα 
αθλήματα (εκτέλεση και επινόηση). Η σωματική νοημοσύνη 
υποκινεί το σώμα να λύνει προβλήματα, να επινοεί νέες 
καταστάσεις και να μεταβιβάζει ιδέες και συναισθήματα. 
Είναι επίσης ορατή σε παιδιά που απολαμβάνουν τα 
παιχνίδια στην τάξη και τους σχολικούς χορούς, που 
προτιμούν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους με 
μοντέλα, παρά με κείμενο και που ρίχνουν με επιτυχία το 
τσαλακωμένο τους χαρτί μέσα στο καλάθι των αχρήστων 
πετώντας το πάνω από τα κεφάλια των συμμαθητών τους. 
Μαθαίνουν καλύτερα μέσα από τη σωματική δραστηριότητα, 
παρά με την ανάγνωση ή την ακρόαση και χρησιμοποιούν 
τη σωματική μνήμη, δηλαδή θυμούνται πράγματα μέσω του 
σώματός τους, παρά μέσω λέξεων (λεκτική μνήμη) ή εικόνων 
(οπτική μνήμη). Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά 
της σωματικής νοημοσύνης είναι ο αβίαστος έλεγχος 
των κινήσεων, ο έλεγχος προσχεδιασμένων κινήσεων, η 
αρμονία σώματος και εγκεφάλου, οι μιμητικές ικανότητες 
και η βελτίωση των λειτουργιών του σώματος. Αυτό το 
είδος νοημοσύνης απαιτεί δεξιότητες και συγκεκριμένα 
επιδεξιότητα για λεπτές κινήσεις, όπως αυτή που απαιτείται 
για το χορό, τον αθλητισμό, τη χειρουργική επέμβαση 
κ.λπ. Οι αθλητές, χειρουργοί, χορευτές, χορογράφοι, 
ηθοποιοί, γραφίστες, οικοδόμοι, στρατιώτες, είναι ορισμένα 
επαγγέλματα που χρησιμοποιούν τη σωματική νοημοσύνη.

Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης.
Το 1983 ο Howard Gardner* ανέπτυξε μια θεωρία που 
έμελλε να αλλάξει τελείως τα όσα μέχρι τότε γνωρίζαμε 
για την ανθρώπινη νοημοσύνη. Στο βιβλίο του «Frames of 
Mind», διατύπωσε τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 
σύμφωνα με την οποία, η νοημοσύνη κάθε ανθρώπου 
χωρίζεται σε εννιά (τουλάχιστον) τομείς, οι οποίοι εδρεύουν 
σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Σαφώς και τα 
εννιά είδη είναι σημαντικά και συνεργάζονται αλλά, κάθε 
άνθρωπος έχει έναν διαφορετικό «χάρτη κατανομής» 
ευφυΐας. Η ευφυΐα (ή οι ευφυΐες του κάθε ανθρώπου) δεν 
είναι κάτι παγιωμένο, αλλά αναπτύσσεται όσο μαθαίνει και 
«δουλεύει» με αυτήν. 
Ο κάθε άνθρωπος, λοιπόν, έχει διαφορετικά 
κατανεμημένη την ευφυΐα του και αυτό τον κάνει 
διαφορετικό. Ωστόσο, έχει σημασία ο γονέας να γνωρίσει 
τις ευφυίες του παιδιού του και να το βοηθήσει να τις 
εξελίξει δηλαδή, να βρει μέσω αυτών τα ταλέντα και τις 
ικανότητές του.

Μουσική - ρυθμική νοημοσύνη
Μουσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να απολαμβάνεις, 
να εκτελείς και να συνθέτεις μουσικά κομμάτια. Εμπεριέχει 
ευαισθησία στην κίνηση, στο ρυθμό και στη χροιά του ήχου 
καθώς και ανταπόκριση στις συναισθηματικές εφαρμογές 
σ’ αυτά. Τα άτομα που διαθέτουν μουσική νοημοσύνη 
μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ανάγνωσης. Μάλιστα, 
χρησιμοποιούν τραγούδια ή το ρυθμό για να μάθουν ή να 
απομνημονεύσουν πληροφορία. Οι συνθέτες, οι μουσικοί 
και οι τραγουδιστές παρουσιάζουν αυτήν τη νοημοσύνη, 
καθώς και οι μαθητές που συναρπάζονται από το τραγούδι 
των πουλιών έξω από το παράθυρο και οι οποίοι χτυπούν 
σύνθετους ή απλούς ρυθμούς πάνω στα θρανία με τα 
μολύβια τους.

Χωρικοταξική νοημοσύνη
Νοημοσύνη χώρου είναι η ικανότητα να παρατηρείς και 
να χειρίζεσαι νοερά με επιδεξιότητα μια μορφή ή ένα 
αντικείμενο, να παρατηρείς και να δημιουργείς τάσεις, 
ισορροπίες και συνθέσεις με μια παραστατική και χωρική 
έκθεση. Τα άτομα με παραστατική νοημοσύνη διαθέτουν 
πολύ ισχυρή οπτική μνήμη, καλλιτεχνική τάση και φαντασία. 
Επίσης, έχουν πολύ καλό προσανατολισμό στο χώρο και 
συντονισμό χεριών - ματιών. Τέτοιου τύπου νοημοσύνη 
απαιτείται στους αρχιτέκτονες, γλύπτες, καλλιτέχνες και 
μηχανικούς. Τη διαθέτει ο κυβερνήτης του πλοίου, ο 
οποίος βρίσκει την πορεία στο δισδιάστατο ωκεανό ή ο 
πιλότος του αεροπλάνου, ο οποίος κατευθύνει το σκάφος 
στον τρισδιάστατο χώρο της ατμόσφαιρας. Τη διαθέτει ο 
σκακιστής, αλλά και ο γλύπτης που αναπαριστάνει στη 
σκέψη του ένα κλειστό χώρο. Διακρίνει, επίσης εκείνους 
τους μαθητές που ενδιαφέρονται για γραφήματα, χάρτες και 
εικόνες, συγκροτούν τις ιδέες τους πριν να τις γράψουν και 
μουντζουρώνουν τις σημειώσεις τους με πολύπλοκα μοτίβα.

Γλωσσική νοημοσύνη
Η γλωσσική νοημοσύνη δεν εμπεριέχει μόνο τρόπους 
παραγωγής της γλώσσας, αλλά και την ευαισθησία για 
λεπτές αποχρώσεις, κανόνες και ρυθμούς της γλώσσας. 
Αυτό το είδος νοημοσύνης σχετίζεται με λέξεις, είτε 
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Διαπροσωπική νοημοσύνη 
Διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του να 
καταλαβαίνεις τους άλλους ανθρώπους, να επισημαίνεις 
τους σκοπούς, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά τους. 
Να δουλεύεις μαζί τους αποτελεσματικά, δηλαδή να 
αλληλεπιδράς με τους άλλους. Δάσκαλοι, γονείς, πολιτικοί, 
ψυχολόγοι και πωλητές βασίζονται στη διαπροσωπική 
νοημοσύνη. Οι μαθητές αναπτύσσουν σταδιακά τη 
διαπροσωπική νοημοσύνη όταν δουλεύουν σε μικρές 
ομάδες εργασίας, όταν επισημαίνουν και αντιδρούν 
στις διαθέσεις των φίλων και συμμαθητών τους και 
όταν πείθουν διακριτικά το δάσκαλό τους για παράταση 
χρόνου ώστε να τελειώσουν την εργασία τους στο σπίτι. 
Οι άνθρωποι που έχουν αναπτυγμένη διαπροσωπική 
νοημοσύνη είναι συνήθως εξωστρεφείς. Επικοινωνούν 
αποτελεσματικά με άλλους και μπορεί να είναι είτε ηγέτες, 
είτε οπαδοί. Μαθαίνουν καλύτερα δουλεύοντας ομαδικά και 
απολαμβάνουν συχνά τη συζήτηση, όπως οι πολιτικοί, οι 
διευθυντές, οι δάσκαλοι και οι διπλωμάτες.

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη  
(Intrapersonal intelligence)

Αυτή είναι η ικανότητα της προσωπικής γνώσης, της 
αυτογνωσίας, του «γνώθι σαυτόν». Συνήθως πρόκειται για 
άτομα εσωστρεφή που προτιμούν να εργάζονται ατομικά. 
Είναι σχολαστικά και εμβαθύνουν στα πάντα με ενοχλητική 
αυταρέσκεια. Μαθαίνουν καλύτερα όταν επικεντρώνονται σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα, μόνοι τους και είναι τελειομανείς. 
Αυτού του είδους τη νοημοσύνη την έχουν οι φιλόσοφοι, οι 
ψυχολόγοι, οι θεολόγοι, οι συγγραφείς και οι επιστήμονες.

Υπαρξιακή νοημοσύνη 
Αυτή τη νοημοσύνη κατέχουν οι άνθρωποι που 
προβληματίζονται με τα θέματα ύπαρξης και ανυπαρξίας, 
καλού και κακού, σωστού και λάθους, με μια σταθερή 
τάση να διευρύνουν τα πλαίσια της ανθρώπινης σκέψης. 
Χαρακτηριστικοί τύποι ατόμων με υψηλή υπαρξιακή 
νοημοσύνη ήταν ο Σωκράτης και ο Κομφούκιος.

Φυσιοκρατική (νατουραλιστική) 
νοημοσύνη 

Η φυσιοκρατική νοημοσύνη σχετίζεται με τη φύση και τη 
σύνδεση της πληροφορίας με το φυσικό περίγυρο. Είναι 
η ένατη και νεότερη νοημοσύνη (προστέθηκε στη θεωρία 
το 1996). Τα άτομα με φυσιοκρατική νοημοσύνη είναι 
ευαίσθητα ως προς τη φύση και τη θέση τους μέσα σε 
αυτήν και διαθέτουν μεγαλύτερη ευκολία στη φροντίδα 
και την αλληλεπίδραση με τα ζώα. Οι “Φυσιοκράτες” 
μαθαίνουν καλύτερα όταν το αντικείμενο μάθησης είναι 
στενά συνδεδεμένο με τη φύση. Παράλληλα, δεν αρέσκονται 
στο να μαθαίνουν πράγματα που συνδέονται ελάχιστα ή 
καθόλου με τη φύση. Είναι καλό οι «φυσιοκράτες» μαθητές 
να μαθαίνουν έξω στη φύση. Οι επιστήμονες, οικολόγοι, 
κηπουροί, κυνηγοί και αγρότες έχουν ανεπτυγμένη την 
νατουραλιστική νοημοσύνη.

*Howard Gardner: Αμερικανός Ερευνητής, Καθηγητής Ιατρικής και Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, 
Καθηγητής μάθησης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Γνωστικός και Αναπτυξιακός Ψυχολόγος.

Το κάθε παιδί λοιπόν έχει την προίκα 
του. 

Ένα πιο εσωστρεφές παιδί, που δεν έχει κλήση προς την 
ανάγνωση και τη γραφή, δεν είναι ένα παιδί με μειωμένες 
ικανότητες και δεν χρήζει λόγος ανησυχίας. Απλά έχει 
ανεπτυγμένη μια άλλη μορφή νοημοσύνης. 
Θα μπορούσαμε, ίσως, να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα 
τα οποία να τα αξιοποιήσουμε σαν γονείς για να 
επιτελέσουμε ευνοϊκά τον ρόλο μας.

Κάθε άτομο έχει ένα συνδυασμό των εννέα ή και 
περισσότερων ειδών νοημοσύνης. Αυτή η τυχαία κατάταξη 
των δυνάμεων και αδυναμιών καθιστά κάθε πρόσωπο 
μοναδικό, με αποτέλεσμα κάθε τάξη να διαθέτει μια 
ποικιλομορφία σκέψης.

Κάθε άτομο μπορεί να αναπτύξει τις νοημοσύνες του 
σε επαρκές επίπεδο, με ενθάρρυνση, εμπλουτισμό και 
κατάλληλη καθοδήγηση.

Οι νοημοσύνες συνεργάζονται. Πάντα αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους.

Καμιά νοημοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει μόνη της. Εξαιτίας 
των γενετικών καταβολών και του περιβάλλοντος, δεν 
υπάρχουν δύο άνθρωποι που να έχουν το ίδιο προφίλ 
νοημοσύνης - ούτε ακόμη και οι απαράλλακτοι δίδυμοι - 
επειδή οι εμπειρίες τους είναι διαφορετικές και η νοημοσύνη 
τους συνεχώς εξελίσσεται. Για παράδειγμα, αν δυο άτομα 
διαθέτουν το ίδιο επίπεδο ισχυρής γλωσσικής νοημοσύνης, 
το ένα μπορεί να είναι καλύτερο στην ανάγνωση, ενώ το 
άλλο στο γραπτό λόγο.
Από το ρόλο σου ως γονέας, από την αρχή της σχέσης σου 
με το παιδί, μεταδίδεις τις αξίες και τις αρχές σου με φυσικό 
τρόπο μέσα από το πώς συμπεριφέρεσαι και πώς δρας 
καθημερινά, δηλαδή, γίνεσαι παράδειγμα για το παιδί σου. 
Οι επιρροές αυτές ακολουθούν το παιδί ως δομικά στοιχεία 
για το υπόλοιπο της ζωής του. Έχοντας και την αναγνώριση 
της πολλαπλής νοημοσύνης ως εργαλείο, σου ανοίγεται 
ποικιλία επιλογών για να βοηθήσεις το παιδί να ανακαλύψει 
τις ικανότητές του και να τις διανθίσει με τρόπο εύκολο, 
ευχάριστο, δημιουργικό, και κυρίως που να ταιριάζει στη 
μοναδική του ψυχοσύνθεση. 
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Συναδελφικές σχέσεις:

Κάντε 
μία 
καλή 
αρχή...
Νεκτάριος Ζήσης, ZN Solutions Founder & CEO, JMT Certified 
Trainer-Speaker-Coach

Ψυχολογία



Π ιθανότατα, κάποιοι από εμάς να περνάμε 
περισσότερο χρόνο με τους συναδέλφους 
μας από ότι με τους γονείς μας, το 
σύντροφο μας, τον καλύτερο φίλο μας, τα 

αδέρφια μας και ούτω καθεξής. Σκεφτείτε το λίγο, 
εάν κάποιος εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα, 45 
εβδομάδες το χρόνο, αυτό είναι πάνω από 1.800 
ώρες το χρόνο που αφιερώνει στους συνεργάτες 
και τους συναδέλφους του.
Αυτό καθιστά τη δημιουργία θετικών σχέσεων με τους 
συναδέλφους προτεραιότητα. Η οικοδόμηση ισχυρών 
σχέσεων στον εργασιακό χώρο είναι πολύ σημαντική, 
γιατί οι καλές σχέσεις στο χώρο εργασίας, οδηγούν σε 
υψηλότερη ικανοποίηση και παραγωγικότητα.
Σίγουρα όλοι θα θέλαμε να εργαζόμαστε κάπου που το 
κλίμα θα ήταν ιδανικό.
Υπάρχουν όμως φορές, όπου οι σχέσεις με τους 
συναδέλφους είναι μία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Γιατί 
όμως συμβαίνει αυτό;
Γιατί πολύ απλά δεν είναι δική μας επιλογή. 
Αν το καλοσκεφτείτε, όμως, και με ανθρώπους που εμείς 
έχουμε επιλέξει, πάλι οι σχέσεις είναι δύσκολη υπόθεση.
Είμαστε άνθρωποι με διαφορετικά βιώματα και 
πεποιθήσεις. Αυτά έχουν διαμορφώσει μία συγκεκριμένη 
οπτική, η οποία οπτική καθορίζει και τη δράση μας. Αλλιώς 
βλέπουμε κάποια πράγματα εμείς, αλλιώς τα βλέπουν οι 
άλλοι.

Αυτό που πρέπει να μάθουμε, είναι να συνυπάρχουμε μαζί 
τους και να τα πηγαίνουμε καλά, σε τέτοιο βαθμό που να 
μπορούμε να συνεργαστούμε. Μπορεί να μην καταφέρουμε 
να γίνουμε αυτό που λέμε ‘φίλοι’, αλλά το να μάθουμε να 
συνεργαζόμαστε είναι απαραίτητο, μιας και αρκετές φορές 
θα χρειαστεί να φέρουμε εις πέρας μία εργασία η οποία 
απαιτεί τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων και τμημάτων.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, ή για να το πω 
καλύτερα να γίνουμε, είναι ομαδικοί παίκτες. Και επειδή 
το να είσαι ομαδικός παίκτης είναι επιλογή, θα μοιραστώ 
μαζί σας κάποιες σκέψεις που θα σας βοηθήσουν να 
διαπιστώσετε αν είστε ομαδικοί παίκτες. Και μιλάω για εσάς, 
γιατί μόνο στον εαυτό σας έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Όχι 
στο συνάδελφό σας.
Ένας ομαδικός παίκτης λειτουργεί προς όφελος των άλλων 
και του οργανισμού, ενώ ένας ατομιστής λειτουργεί 
προς ίδιον όφελος . Ένας ατομιστής εστιάζει μόνο στα 
αποτελέσματα που είναι προς το δικό του συμφέρον.
Ένας ομαδικός παίκτης θα «εγκαταλείψει» τη θέση του 
για να επιτύχει μία αποστολή, ενώ ένας ατομιστής θα 
εγκαταλείψει την αποστολή για να επιτύχει μία θέση. Για 
τους ομαδικούς παίκτες η πρόοδος της αποστολής και η 
επίτευξη του κοινού στόχου είναι πολύ πιο σημαντική από 
τη δική τους θέση. Ένας ατομιστής θα εκτιμήσει τη θέση του 
πολύ περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο.
Ένας ομαδικός παίκτης είναι αξιόπιστος, γιατί 
αντιλαμβάνεται ότι η ομάδα στηρίζεται σε αυτόν. Ένας 
ατομιστής θα διεκδικήσει σθεναρά την ανάθεση μιας 
εργασίας στο πρόσωπό του, αλλά στο τέλος δεν θα την 
εκτελέσει με συνέπεια. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει το ότι η 
ομάδα στηρίζεται σε αυτόν.
Ένας ομαδικός παίκτης γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι το 
έργο που του έχει ανατεθεί και είναι αφοσιωμένος στο να 
το κάνει καλά. Ένας ατομιστής είναι τόσο επικεντρωμένος 
στην εικόνα του, στο να «φαίνεται» ικανός, που επειδή 
η εστίασή του είναι λανθασμένη, δεν μπορεί πάντα να 
είναι ικανός. Και επειδή θέλει να «φαίνεται» ικανός δεν θα 
παραδεχτεί το σφάλμα του. Θεωρεί ότι τα προβλήματα που 
θα προκύψουν είναι μέρος του εργασιακού του χώρου και 
σίγουρα όχι του εαυτού του.
Ένας ομαδικός παίκτης είναι ευτυχισμένος όταν ένα άλλο 
μέλος της ομάδας πετυχαίνει, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό 
θα ωφελήσει το σύνολο. Ένας ατομιστής νιώθει άσχημα 
γιατί δεν το έκανε εκείνος.
Ένας ομαδικός παίκτης θα κάνει το σωστό, ακόμα κι αν 
γνωρίζει ότι κανείς δεν θα το ψάξει. Οι ατομιστές θα 
κάνουν το σωστό μόνο όταν κοιτάζουν οι άλλοι. Γιατί θα 
το κάνουν αυτό; Γιατί κυρίως τους ενδιαφέρει η εικόνα τους, 
παρά ο χαρακτήρας τους.
Διαβάστε προσεκτικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά ενός 
ομαδικού παίκτη και ενός ατομιστή. Επιλέξτε να είστε 
ομαδικοί, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. Αυτό είναι το 
καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Μερικές φορές, μπορεί να 
είναι και το μοναδικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε.
Είναι όμως στο δικό σας χέρι. Και είναι μία καλή αρχή... 
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Pet Care

Κορωνοϊός 
& κατοικίδια

Βαρδαξόγλου Αλέξανδρος, Κτηνίατρος DVM, Α.Π.Θ., CEO Pet Mobility, www.petmobility.gr
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βιβλιογραφία
Els Broens director of the Veterinary Microbiological Diagnostic Center (VMDC) of the Faculty of Veterinary Medicine. www.uu.nl/vmdc
Dorothee Bienzle DVM Guelph, M.Sc. Guelph; PhD McMaster, Diplomate ACVP
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
www.sciencemag.org/news/2020/03/quarantine-cat-disinfect-dog-latest-advice-about-coronavirus-and-your-pets

Π ολλοί κηδεμόνες ζώων ανησυχούν για 
το αν ο κορωνοϊός μπορεί να κολλήσει 
τα ίδια και αν αυτά, με την σειρά τους, 
μπορούν να τον μεταδώσουν σε άλλα μέλη 

της οικογένειας. Οι απόψεις είναι διφορούμενες 
γύρω από την μετάδοση του SARS-CoV-2 στα 
ζώα. Παρόλα αυτά, νέες έρευνες δείχνουν ότι ο 
άνθρωπος μπορεί να μεταδώσει στο σκύλο και στη 
γάτα την Covid-19, χωρίς όμως αυτά να απειλούν 
άμεσα τη δημόσια υγεία. Μεγαλύτερο κίνδυνο 
διατρέχουν τα κατοικίδια ζώα, των οποίων οι 
κηδεμόνες νοσούν και βρίσκονται σε στενή επαφή 
μαζί τους.
Ο κορωνοϊός μεταξύ ανθρώπων εξαπλώνεται κυρίως μέσω 
σταγονιδίων στον αέρα και με τον ίδιο τρόπο μεταδίδεται 
και στα κατοικίδια ζώα, με τη μόνη διαφορά ότι ο ιός δεν 
μεταδίδεται μεταξύ κατοικίδιων ζώων που έρχονται σε επαφή 
(από σκύλο σε σκύλο ή από γάτα σε σκύλο, κ.τ.λ.). Η κύρια 
ανησυχία ωστόσο, δεν είναι η υγεία των ζώων, καθώς συνήθως 
δεν παρουσιάζουν ή έχουν ήπια συμπτώματα (όπως βήχα, 
ρινική καταρροή, διάρροια και σπανιότερα σοβαρότερα, όπως 
μυοκαρδίτιδα), αλλά ο πιθανός κίνδυνος τα κατοικίδια αυτά να 
λειτουργήσουν ως δεξαμενή του ιού και να τον μεταδώσουν 
στον ανθρώπινο πληθυσμό.
Ο κορωνοϊός ως γνωστόν, πέραν της άμεσης επαφής, μεταδίδεται 
και από την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες ή αντικείμενα. 
Μπορεί το ποσοστό μετάδοσης να είναι χαμηλό, αλλά όπως τα 
καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι εν 
δυνάμει πηγές μόλυνσης, το ίδιο ισχύει και για τα κατοικίδια ζώα 
που έρχονται σε άμεση επαφή με ενεργά κρούσματα.
Σε κάποιες χώρες έχει ήδη εγκριθεί το εμβόλιο «Carnivac-Cov»   
για γάτες, σκύλους, αλεπούδες και μινκ κατά της νόσου 
Covid-19, με σκοπό να ελαττώσουν τις πιθανότητες 
μετάδοσης ενώ η προληπτική εξέταση πραγματοποιείται σε 
όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την άμεση 
ανίχνευση του ιού.
Παρακάτω παρατίθενται μερικές συμβουλές και μέτρα 
πρόληψης έναντι της έμμεσης μετάδοσης,  σύμφωνα με το 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Φροντίζουμε να:
Καθαρίζουμε τακτικά τα αντικείμενα των κατοικίδιων, είτε με 
υγρά αντισηπτικά μαντηλάκια καθαρισμού, είτε με σαπούνι 
και νερό.

Περιορίζουμε, αν είναι εφικτό, τις βόλτες σε κοινόχρηστους 
χώρους υψηλού συνωστισμού όπως γήπεδα, πλατείες ή 
πάρκα σκύλων. 

Αποφεύγουμε την άμεση επαφή του κατοικίδιου με 
νοσούντες. 

Καθαρίζουμε καλά τα πόδια τους, το τρίχωμα και τη μύτη 
τους, μετά τις βόλτες.
Κηδεμόνες που έχουν διαγνωστεί με κορωνοϊό, θα πρέπει 
να φροντίσουν να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα στην οικία 
τους.

Περιορισμό άσκοπων χειρισμών και παιχνιδιών, όσο αυτό 
είναι δυνατόν.

Συχνό πλύσιμο των χεριών τους με αντισηπτικό σαπούνι.

Χρήση ειδικής μάσκας K95 και όχι άμεση επαφή του 
προσώπου τους με το κατοικίδιο, ειδικά αν αυτό έρχεται σε 
επαφή και με άλλα μέλη της οικογένειας. Ο ιός βρίσκεται 
στις εκκρίσεις των νοσούντων και υπάρχουν πιθανότητες 
μετάδοσης στο περιβάλλον και στα κατοικίδια.

Περιορισμό του κατοικίδιου σε ένα ευρύχωρο δωμάτιο.

Συχνό αερισμό του χώρου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα ζώα μπορούν να μεταφέρουν τον ιό, 
όμως θεωρείται ότι ο ιός επιβιώνει για μικρό χρονικό διάστημα 
στο τρίχωμά τους. Οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, γι’ 
αυτό και η πρόληψη είναι σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισης 
της κατάστασης που ζούμε. Σύμφωνα με επίσημες έρευνες, τα 
κατοικίδια δεν παίζουν ρόλο στην πανδημία και δεν έχουν 
αναφερθεί επίσημα περιστατικά μετάδοσης από κατοικίδια σε 
ανθρώπους.
Τα κατοικίδιά μας πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
ετοιμότητας της οικογένειας. Για παράδειγμα, εάν νοσήσουν 
οι κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν προβλέψει να έχουν 
επιπλέον φαγητό για τα κατοικίδιά τους. Επίσης, θα πρέπει να 
ενημερώσουν πιθανούς συγγενείς ή φίλους που μπορούν να 
αναλάβουν τις ανάγκες σε σίτιση, τις βόλτες ή τη φαρμακευτική 
αγωγή του κατοικίδιου.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μειώσουμε τη φροντίδα 
μας απέναντι στα αδέσποτα ζώα, αρκεί να τηρούμε τους 
σωστούς κανόνες υγιεινής. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν ένα 
ζώο παρουσιάσει περίεργα συμπτώματα, ο ιδιοκτήτης του 
οφείλει να απευθυνθεί στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και 
στον κτηνίατρο, λαμβάνοντας πάντα τα παραπάνω μέτρα 
προστασίας. Το κύριο μέλημά μας είναι η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας και της υγείας των ίδιων των ζώων, μέσω της 
σωστής πρόληψης.
Ενημερωθείτε από τον θεράποντα κτηνίατρο που παρακολουθεί 
το κατοικίδιό σας για οποιαδήποτε εξέλιξη. Είναι ο πλέον 
αρμόδιος για να σας καθοδηγήσει κατάλληλα. 
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Ο ι ανοιξιάτικες ημέρες έφτασαν και οι 
στιλιστικές επιλογές διαφοροποιούνται. Η 
στροφή σε πιο ανάλαφρα και με χρώματα 
ρούχα είναι δεδομένη, ενώ οι φούστες και τα 

φορέματα θα κάνουν έντονα την επανεμφάνισή τους. 
Σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασκήσεων 
που αν το ακολουθήστε 3-4 φορές την εβδομάδα, θα 
σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα πόδια σας σε φόρμα και 
ταυτόχρονα να φέρετε το σώμα σας σε κατάσταση ευεξίας. 
Γιατί όλες οι γυναίκες θέλουν να διατηρούν τα πόδια τους σε 
καλή κατάσταση, μιας και είναι ένα σημείο του σώματος που 
σε συνδυασμό με την κίνηση και τη χάρη, προσδίδει ομορφιά 
και αυτοπεποίθηση.
Ωστόσο, λόγω των συνεχών ορμονικών αλλαγών, της κακής 
διατροφής και της καθιστικής ζωής είναι φυσιολογικό τα 
πόδια να χάνουν τη σφριγηλότητά τους. 
Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε  
γι’ αυτό...

Μιλπάνης Κωνσταντίνος & Μενδρινός Νίκος,  
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, fb: Active4life



Ζέσταμα 2΄

Αποθεραπεία 

Προτεινόμενες προπονήσεις
3-4/Εβδομάδα 

Ασκήσεις σε 4 κύκλους

Κάντε κάθε άσκηση για            

17  Αναπνοές για

Κάντε κάθε άσκηση για            µε           ανάπαυση µεταξύ των ασκήσεων
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5  Προβολές ποδιών εναλλάξ 

6  Πίσω προβολές ποδιών εναλλάξ 

7  Βαθιά καθίσµατα ποδιών 

9  Βαθύ κάθισµα µε άλµα 

10  Εναλλάξ προβολές ποδιών µε άλµα 

11  Βαθύ κάθισµα από θέση Sumo 

12  Πλαϊνές προβολές εναλλάξ 

13  Προβολή ποδιών µε το πίσω πόδι σε υψηλή θέση

14  Γέφυρα-ανύψωση λεκάνης 

15  Πλάγιες εκτάσεις ποδιών από όρθια θέση εναλλάξ

16  Εκτάσεις ποδιών πίσω εναλλάξ

1

12

6

14

11

17

30́΄

30́΄

30́΄ 10́΄

1  Άνοιγµα - κλείσιµο χεριών και ποδιών

2  Πλαϊνές αιωρήσεις δεξιού ποδιού

3  Πλαϊνές αιωρήσεις αριστερού ποδιού

4  Μπροστινές αιωρήσεις ποδιών εναλλάξ
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Scan here...για να δεις τις ασκήσεις
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Σπίτι μου, σπιτάκι μου

Φέρτε τη φύση

στο 
μπαλκόνι 
σας

www.fytokomia.gr
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Η άνοιξη προσφέρεται για την καλλιέργεια 
μυρωδικών, αλλά και θεραπευτικών 
φυτών, τα οποία μπορούμε να κόβουμε 
ολόφρεσκα και να τα χρησιμοποιούμε. 

Πιθανώς θα σκεφτείτε: “Mα μένω σε πολυκατοικία, 
δεν έχω χώρο!” Κι όμως, μπορείτε να αποκτήσετε 
ένα μικρό κήπο, αρκεί να διαθέτετε ένα μικρό 
μπαλκόνι ή λίγο χώρο ελεύθερο, ακόμη και ένα 
τετραγωνικό μέτρο. Αυτό που επίσης χρειάζεστε 
είναι η καλή διάθεση και ελάχιστες γνώσεις 
κηπουρικής. 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία φυτών από τα οποία μπορούμε να 
διαλέξουμε ποια μας αρέσουν και να τα καλλιεργήσουμε 
όπως, ο μαϊντανός, ο άνηθος, η ρόκα, αλλά και τα 
περισσότερα είδη αρωματικών φυτών όπως ο δυόσμος, η 
μέντα, η ρίγανη, το θυμάρι και το δεντρολίβανο. Ποια από 
όλα να διαλέξουμε; 
Η απάντηση είναι «αυτά που μας αρέσουν» λαμβάνοντας 
υπ΄ όψη κάποιες παραμέτρους για την επιτυχία της 
καλλιέργειάς μας.

Προσανατολισμός του μπαλκονιού
Τα βότανα προτιμούν σημεία με ήλιο, αλλά και 
προφυλαγμένα από την παγωνιά και τους δυνατούς 
ανέμους. Ο δυόσμος, η μέντα, η ρίγανη και η μαντζουράνα, 
αναπτύσσονται καλύτερα σε ημισκιερό περιβάλλον. Ο 
μαϊντανός, ο άνηθος και η ρόκα όταν καλλιεργούνται στο 
μπαλκόνι, θέλουν περισσότερο ήλιο την άνοιξη και το 
φθινόπωρο και δροσιά το καλοκαίρι. Αποφεύγουμε την 
καλλιέργεια σε βορινό μπαλκόνι, γιατί είναι πολύ πιθανόν τα 
φυτά να μην αντέξουν τις δύσκολες συνθήκες. 

Φύτευση
Αφού επιλέξουμε και αγοράσουμε τα φυτά της αρεσκείας 
μας, προχωρούμε στην φύτευσή τους. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιούμε ρηχές γλάστρες και ζαρντινιέρες για την 
φύτευση των μυρωδικών και μεγαλύτερες για τα αρωματικά 
φυτά. Επιλέγουμε φυτόχωμα ενισχυμένο με θρεπτικά 
συστατικά που να περιέχει κομπόστ και περλίτι, για να 
εξασφαλίσουμε καλύτερη κυκλοφορία του νερού και του 
αερισμού της ρίζας. Χρησιμοποιούμε γλάστρες με τρύπα 
στη βάση και τοποθετούμε χαλίκια για να απομακρύνεται το 
νερό που περισσεύει. 
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www.fytokomia.gr
είναι ο ιστότοπος στον οποίο όλοι μπορούν να βρουν την πληροφορία που αναζητούν για τον κόσμο των φυτών. Είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για 
τον ερασιτέχνη κηπουρό, τον κάθε λάτρη της καλλιέργειας, ώστε να βρει την κατάλληλη πληροφορία για να παράγει ο ίδιος τα προϊόντα του είτε να 
βελτιώσει την αισθητική του χώρου που τον περιβάλλει με φυτά και λουλούδια, είτε να χρησιμοποιήσει τις ιδιότητές συγκεκριμένων φυτών για λόγους 
ομορφιάς και υγείας.

Πόσο πότισμα θέλουν;
Τα βότανα και τα μυρωδικά έχουν μέτριες απαιτήσεις σε 
νερό, ενώ το υπερβολικό πότισμα μπορεί να προκαλέσει 
σάπισμα της ρίζας τους. Ποτίζουμε μια δύο φορές την 
εβδομάδα την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπώρου. 
Το καλοκαίρι ενδείκνυται το πότισμα 3 φορές την 
εβδομάδα. Βάζουμε πιατάκι κάτω από τη γλάστρα για να 
συγκεντρώνεται το νερό, το οποίο πρέπει να αδειάζουμε σε 
τακτά χρονικά διαστήματα για να μη χαλάσει το φυτό μας.

Χρειάζονται λίπασμα;
Ναι! Μια κουταλιά της σούπας πλήρες βιολογικό λίπασμα 
κάθε μήνα, από τις αρχές της άνοιξης μέχρι τα τέλη του 
φθινοπώρου, για να ενισχύσουμε τη βλάστηση και το 
πλούσιο φύλλωμα των αρωματικών φυτών.

Ποιά άλλη φροντίδα είναι αναγκαία;
Κλαδεύουμε τα αρωματικά φυτά στις αρχές της άνοιξης 
για να τα ανανεώσουμε και να μας χαρίσουν πλούσια 
βλάστηση. Στα τέλη του καλοκαιριού αφαιρούμε τα 
αποξηραμένα άνθη για να τονώσουμε την ανάπτυξη του 
φυλλώματος και να έχουμε μια δεύτερη φθινοπωρινή 
συγκομιδή.

Πότε τα συλλέγουμε; 
Μπορούμε να κόβουμε φρέσκα φύλλα για να τα 
χρησιμοποιούμε στη μαγειρική μας, καθ’ όλη την διάρκεια 
του χρόνου. Για αποξήρανση ενδείκνυται η συγκομιδή των 
φύλλων στις αρχές της άνοιξης, καθώς σ΄ αυτό το στάδιο 
έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια. 

Αρρωσταίνουν; 
Αν και αρκετά αρωματικά φυτά διαθέτουν  
εντομοαπωθητικές ιδιότητες, προτείνεται να τα ψεκάζουμε 
προληπτικά με πράσινο σαπούνι για να τα προστατέψουμε 
από προσβολές διαφόρων εντόμων, όπως της μελίγκρας.

Πώς και που χρησιμοποιούνται; 
Δυόσμος

Χρησιμοποιείτε τα φύλλα του, φρέσκα ή αποξηραμένα, 
σε κεφτέδες, γεμιστά, σάλτσες, κρεατόπιτες, χορτόπιτες, 
μυζηθρόπιτες, ροφήματα και αρωματικά ξίδια. 
Ευδοκιμεί σε ηλιόλουστες περιοχές, όπου τα φύλλα του 
δίνουν υψηλή περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια, ενώ 
αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε σκιερά και ημισκιερά μέρη, 
ειδικά όταν φυτεύεται σε γλάστρα στο μπαλκόνι. Δεν είναι 
ανθεκτικός στους βοριάδες και την παγωνιά του χειμώνα και 
απαιτεί να του εξασφαλίσουμε μια προφυλαγμένη θέση για 
να μπορέσει να επιβιώσει.

Μαϊντανός
Χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα. Αποτελεί πλούσια πηγή 
μετάλλων. Η περιεκτικότητά του σε σίδηρο είναι μεγαλύτερη 
από οποιοδήποτε άλλο πράσινο λαχανικό. Επίσης, περιέχει 
μεγάλη ποσότητα βιταμινών Α και Β και 3 φορές μεγαλύτερη 
ποσότητα βιταμίνης C απ’ ότι τα εσπεριδοειδή.

Δενδρολίβανο ή ρόζμαρι 
Έχει μαγειρικές χρησιμότητες στις σάλτσες ή στο φαγητό με 
τα ωμά του φύλλα και θεραπευτικές ως αφέψημα, για τη 
χολή, το ήπαρ, κ.λπ. 

Θυμάρι
Χρησιμοποιείται για γεύση στο μαγείρεμα και ως αντισηπτικό 
ή κατευναστικό στη βρογχίτιδα, το βήχα, τα αναπνευστικά 
προβλήματα κ.λπ.

Λεβάντα
Φτιάχνουμε ρόφημα με τα φύλλα της. Έχει καταπραϋντικές 
ιδιότητες στα ούλα και τα δόντια.

Φασκόμηλο
Χρησιμοποιείται ως τονωτικό, βοηθά στην ατονία του 
στομάχου, στη βελτίωση της μνήμης, στο κρυολόγημα και 
στην έντονη εφίδρωση.

Ρίγανη
Το πιο γνωστό αρωματικό φυτό που χρησιμοποιούμε στη 
μαγειρική και στις σαλάτες μας, με μοναδικές φαρμακευτικές 
ιδιότητες και οφέλη για την υγεία μας. Χωρίς πολλές 
απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα του εδάφους, η 
ρίγανη μας δίνει πλούσια βλάστηση και ανθοφορία όταν 
φυτεύεται σε θέσεις με ήλιο. Είναι ανθεκτική στη ζέστη 
κατά την περίοδο του καλοκαιριού και σχετικά ανθεκτική 
στην παγωνιά του χειμώνα. Προτείνεται η φύτευσή της σε 
γλάστρα, την οποία τοποθετούμε σε μπαλκόνι με δυτική ή 
νότια έκθεση.
Τα μυρωδικά χρησιμοποιούνται επίσης, για καλλυντικά (π.χ. 
καλέντουλα, έλαιο δενδρολίβανου), αλλά και για προστασία 
άλλων φυτών από ζωύφια. Για παράδειγμα ένα μείγμα 
σκόρδου, ελαιόλαδου και σαπουνιού, διώχνει τις κάμπιες, 
ενώ, ο δυόσμος κρατά τα μυρμήγκια μακριά. 



ΑΤΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Θεοδώρα Γιαννίτση - 
Πέτρος Γιαννίτσης  
Πατησίων 294Β, Πατήσια,  
210 2281380

Ζαννάκη Ασημίνα  
Ερατοσθένους 22, Παγκράτι, 
210 7519694

Καλύβα Βασιλική  
Σκουφά 14 & Ηρακλείτου, 
Κολωνάκι, 210 3641766

Καρακώστα Μαρία   
Κεδρηνού 65, Αμπελόκηποι, 
210 6433456

Κασαρτζίδη Ιωαν. Πηνελόπη  
Πατησίων 167, Πατήσια,  
210 8670115

Μιγάδη Ειρήνη  
Ρουμπέση 46 & Λαγουμιτζή, 
Ν. Κόσμος, 210 9010062

Μπατάνα Ιωάννα 
Μητροπέτροβα 39, Πολύγωνο, 
210 6430689 

Νικολοπούλου Ιωάννα  
Σόλωνος 97, 210 3802220

Χατζηδημητρίου Μαρία  
Δραγατσανίου 8,  
210 5238700

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Μερτύρης Παναγιώτης 
Λ. Κορωπίου 80,  
22910 91777

ΑΙΓΑΛΕΩ

 Μπελημπασάκη Μαρία  
Ν. Πλαστήρα 3,  
210 5983578

ΑΛΙΜΟΣ

Προυντζοπούλου 
Παναγιώτα  
Δωδεκαννήσου 28,  
210 9822860

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Χαραλαμποπούλου Ε. - 
Χρυσίδου Φ.   
Αλίμου 130,  
210 9932483

ΑΧΑΡΝΕΣ

Πανόπουλος Κ. - 
Πανόπουλος Π.   
Φιλαδελφείας  328,  
210 2316792

ΒΑΡΗ

Αναγνωστάκη Μαρία  
Λεωφ. Βάρης 66, Δίλοφο 
Βάρης, 210 8995678

ΒΥΡΩΝΑΣ

Καλύβα Θεοδώρα & 
Αντωνιάδου Μαρία  
Κ. Δημητρίου 32-34,  
210 7600832

ΓΕΡΑΚΑΣ

Γαϊτανής Βασίλειος  
Κλεισθένους 26,  
210 6614870

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Κακαγιάννης Στυλιανός 
Αρχιμήδους 64,  
210 9910763

ΚΑΝΤΖΑ

Γαϊτανής Βασίλειος  
Λεωφόρος Λαυρίου 21,  
210 3511509

ΛΑΓΟΝΗΣΙ

 Αικ. Βρούτση   
Γαλάζιας Ακτής & Κίρκης, 
22910 22699

ΜΕΓΑΡΑ

Βαρελά Σοφία  
Καραισκάκη 4, 22960 28236

Ν. ΙΩΝΙΑ

Κοινωνία Κληρονόμων 
Ακιανίδου Ευτυχία  
Βυζαντίου 95 , Καλογρέζα, 
210 279556

Πιτσέλης Ζήσης  
Αλ. Παναγούλη 9,  
210 2718576

Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Γκιζάνη Κλεοπάτρα  
Ελ. Βενιζέλου 199,  
210 9323583

Μαρία & Νίκος Μώρος  
2ας Μαΐου 26, 210 9333605

Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Σιώρη Ελένη - Ντίκας 
Χριστόφορος  
25ης Μαρτίου-Ξάνθου,  
210 6745039

Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Κωτσόγιαννη Μιρέλλα  
Βασ. Γεωργίου 3, 210 8030209

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Αγγελίδης Νικόλαος-
Αγγελίδου Βασιλική  
Αγίου Αλεξάνδρου 8,  
210 9814337

Θεολόγου Στέλλα - 
Θεολόγου. Μαρία 
Κνωσσού 3, 210 9411560

ΠΑΙΑΝΙΑ

Χαρατσάρη Μαγδαληνή - 
Κωνσταντινόπουλος Θ. 
Λ. Λαυρίου 106, 210 6646760

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θεοφάνους Παναγιώτης  
Ηρώων Πολυτεχνείου 92,  
210 4284555

ΣΠΑΤΑ

Γαϊτανής Βασίλειος  
Εμπορικό Κέντρο  
SMART PARK,  
210 6632540 
Σπύρου Γεωργάκη  21,  
210 6634918,  
Βασιλέως Παύλου 216,  
210 6630602

ΤΑΥΡΟΣ

Λύγδας Ευάγγελος   
Γρ. Λαμπράκη 76,  
210 3460372 

ΦΙΛΟΘΕΗ

Ζήσης Πιτσέλης & ΣΙΑ ΟΕ 
Καποδιστρίου 18,  
210 6899540

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πανοπούλου Άννα - 
Χριστίνα  
Εθν. Αντιστάσεως 13, 
2106827212

Σωτηροπούλου Σ. -  
Μακρή Β.   
Βασ. Κωνσταντίνου 8,  
210 6814883

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

Όλγα & Χρήστος Μπάκας  
Καρόλου Ντηλ 21,  
2310 256756

Παραγιούτσικος Βίκτωρ 
Ίωνος Δραγούμη 75,  
2310 534614

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Σταματουλάκης Εμμανουήλ  
Αγ. Θεοδώρας 3,  
2310 740888

ΠΕΡΑΙΑ

Κουλoύρη Δωροθέα  
Ρωμανού 20Α & Ανθέων, 
23920 20000

ΠΟΛΙΧΝΗ

Μαλτζάρη Μαγδαληνή  
Αγν. Στρατιώτη 88,  
2310 655871

ΠΥΛΑΙΑ

Αικ. Καλαϊτζή   
17ης Νοέμβρη 23,  
2310 930039

ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ

Δ. Μαγουλιανίτη - Μ. 
Αλεξοπούλου 
Λ. Δημοκρατίας 86,  
24280 91111

ΑΡΙΔΑΙΑ

Αγοραστού Γ. Χριστίνα   
Αθ. Διάκου 18,  
23840 22300

ΒΟΛΟΣ

Τσαρνάς Κων/νος - Τσαρνά 
Αικατερίνη  
Αναπαύσεως 33 & 
Δωρηλαίου, 24210 66922 

ΔΟΜΟΚΟΣ

Γκαραγκάνη - Δρίζου Ελ.  
22320 22233

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Κοντός Ιωάννης  
Κύπρου 34, 26650 28328

ΘΗΒΑ

Ζήκας & Σ. Ζήκα - Λουκίδου  
Επαμεινώνδα 1, 22620 27866

Χρυσούλα Λουκίδου - 
Σοφία Ζήκα Λουκίδου  
Πινδάρου  70, 22620 22577

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Αρώνη Δέσποινα   
Λασθένους 25, 28420 23638

Παπαδάκης Χαράλαμπος  
Πλ. Ελευθερίας 25,  
28420 22236

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Παπαηλία Άρτεμις   
Ναπολέοντος Ζέρβα 37,  
26510 35304

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Οικονόμου Ελένη   
Ιεζεκιήλ 51, 24410 25576

ΚΑΤΕΡΙΝH

Ταγάρα Αναστασία - 
Γιαννουλάκη Γεωργία  
16ης Οκτωβρίου 7,  
23510 25639

ΚΕΡΚΥΡΑ

Ε.Α. Αγάθου   
Αλεπού, 26610 58290

ΛΑΡΙΣΑ

Ανθοπούλου Αθηνά & 
Δέσποινα-Βασιλική 
Κουσούλου 
Παναγούλη 30, 2410 626111

Καραγιάννης Δημήτριος  
Κύπρου 19, 2410 287195 

Παπατόλια Γ. Εύη  
Χατζημιχάλη 50, 2410 611760

ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Μαργαριτίδης Μιχάλης - 
Μαργαριτίδου Ραφαέλα 
Παν. Κορυφινής 42,  
23730 23566

ΜΥΚΟΝΟΣ

Κοντογιώργης Χρήστος  
Δραφάκι, 22890 23900

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σπυρούλη Μαρία 
Κασσάνδρου  
Οσ. Παρασκευής 27,  
23990 21666

Σπυρούλη Μαρία - 
Κάσσανδρος Κωνσταντίνος 
Οσ. Παρασκευής 71,  
23990 20000

ΣΑΜΟΣ ΒΑΘΥ

Ελευθερίου Σταύρος  
Καπετάν Σταμάτη 3,  
22730 22000

Κωνσταντάκης Γεώργιος  
Θεμ. Σοφούλη 105,  
22730 23686

Νιτσόλας Ανδρέας - Τζάρας 
Νικόλαος  
Πλατεία Πυθαγόρα,  
22730 28002

Παναγιωτακόπουλος 
Νικόλαος  
Καναδά 6, 22730 81297

ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Φωτίου Ανδρονίκη  
Νικ. Βλιάμου 28,  
22730 32646

ΣΑΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Σατσματζής Αριστείδης  
22730 89966

ΣΥΡΟΣ

Ανδριωτάκη Φλώρα - 
Πιτσικάκη Μιχαέλα 
Σταματίου  Πρωιου 26, 
Ερμούπολη, 22810 82300

Πιτσικάκη Μαριάνθη  
Γεωργίου Παπανδρέου 1, 
Ερμούπολη, 22810 80037 

ΤΡΙΚΑΛΑ

Σχοινάς Δημήτρης - 
Σχοινά Ευαγγελία 
Γαριβάλδη 15 & Απόλλωνος, 
24310 29797

Σχοινά Μαρία   
Β. Τσιτσάνη 6, 24310 27671

ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Φραγκίσκου Χαρίκλεια  
26640 22600

/Advance pharmacies /advancepharmacieswww.advancehealth.gr
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1

VICHY Neovadiol
Η Neovadiol από την Vichy αποτελεί 
την πρώτη εξειδικευμένη σειρά για 

κάθε στάδιο της εμμηνόπαυσης: 
περιεμμηνόπαυση, εμμηνόπαυση και 

μετεμμηνόπαυση. Αποτελεί σειρά 
ανόρθωσης και ανασχηματισμού στα 

ορατά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης 
στην επιδερμίδα: ξηρότητα, πυκνότητα και 

ρυτίδες. 

2

LIERAC Body-Slim
Τα  Εργαστήρια Lierac έχουν αναπτύξει 
μοναδική εξειδίκευση στην κυτταρίτιδα,  
δημιούργησαν τη σειρά Body-Slim. Το 
Κρυονεργό Πρόγραμμα καταπολέμα 
την εγκατεστημένη κυτταρίτιδα σε 

μόλις 7 ημέρες, ενώ το Συμπύκνωμα 
Αδυνατίσματος σμιλεύει και συσφίγγει τη 

σιλουέτα.

3

AVENE Cleanance
Η σειρά Cleanance γνωρίζει όσο κανείς 

τις ανάγκες κάθε δέρματος με ακμή, 
από την κοινή νεανική ακμή μέχρι την 
ακμή της ενήλικης γυναίκας. Η σειρά 
περιέχει ένα πολύ δυνατό συστατικό  
τη Comedoclastin™ που προέρχεται 

από το εκχύλισμα γαΐδουράγκαθου και 
προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα από 

την 7η κιόλας ημέρα.

4

APIVITA Face Masks & Scrubs
Ολοκληρωμένη σειρά μασκών & 

scrubs προσώπου εμπνευσμένη από 
την μεσογειακή διατροφή. Με έως και 

97% φυσικά συστατικά και φόρμουλες 
εξειδικευμένες για όλες τις ανάγκες της 

επιδερμίδας.

5

QUEST Βιταμίνη D3
Βιταμίνες D άριστης ποιότητας από 

την Quest για δυνατό ανοσοποιητικό, 
υγιή οστά, δόντια και μυς. Με βιταμίνη 

D στη δραστική μορφή της D3 
(χοληκαλσιφερόλη) σε αποτελεσματικές 

ποσότητες (2500iu και 4000iu ανά 
ταμπλέτα).

6

POWER HEALTH Platinum Zinc 
Plus C, 30s tabs 

Ψευδάργυρος 16 mg και Βιταμίνη C 150 
mg. Κατάλληλο για εφήβους, άνδρες 

σε αναπαραγωγική ηλικία, άνδρες μετά 
τα 50 και γυναίκες σε δίαιτα. Με δώρο 

D-VIT3 2000iu, 20s tabs.

Προϊόντα

που αγαπάμε E
1

2 3

5

4

6
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

H έκθεση στον ήλιο είναι επικίνδυνη για το δέρµα 
και µπορεί να προκαλέσει ηλιακό έγκαυµα,  
οξειδωτικό στρες, αλλοιώσεις στο DNA, 
φωτογήρανση, αλλεργίες, υπερµελαγχρώσεις  
και σε κάποιες περιπτώσεις καρκίνο του δέρµατος. 
Μέχρι σήµερα, τα οργανικά φίλτρα προστατεύουν 
έναντι της UVA ακτινοβολίας µέχρι το φάσµα των 
370nm ενώ η απορρόφηση που παρέχουν στο 
φάσµα µε εύρος 380-400nm (το οποίο είναι και 
το φάσµα των ultra µακρών UVA ακτίνων, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το 30% της συνολικής ακτινοβολίας 
που δέχεται το δέρµα µας) είναι ανεπαρκής. Είναι 
γεγονός, ότι το 95% της UV ακτινοβολίας που 
φθάνει στη γη είναι UVA, η οποία είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβής, διεισδύει σε µεγαλύτερο βάθος και 
προκαλεί σηµαντικές κυτταρικές βλάβες.
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Τα ANTHELIOS UVMUNE 400 Invisible Fluid SPF50+ 
και Hydrating Cream SPF50+ ανανεώνονται µε ένα νέο, 
αποκλειστικό αντηλιακό φίλτρο: Mexoryl 400.
Μετά από 10 χρόνια καινοτόµου έρευνας, αποτελεί το 
µοναδικό αντηλιακό φίλτρο που προστατεύει ενάντια στις 
πιο επιβλαβείς ακτίνες UV.
Το Mexoryl 400 παρέχει την απόλυτη προστασία για 
όλους τους τύπους δέρµατος και όλους
τους φωτότυπους µε την ίδια αόρατη, ανάλαφρη και 
ευχάριστη υφή που πλέον απαιτούν
οι καταναλωτές από τη La Roche-Posay.
 

ANTHELIOS
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ**
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