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ατενίζοντας το απέραντο γαλάζιο, αναπνέοντας την αύρα του καλοκαιριού, μόνο θετικές, καθαρές
σκέψεις μπορούν να δημιουργηθούν. Μπορούμε, άραγε, να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο;
Ξεφυλλίζοντας το Vitalité, μπορεί εύκολα κανείς να διακρίνει κάποιες αξίες. Ας σταθούμε στο θέμα
της στήλης Pet Care: Γίνεται σαφές το τι ισχύει για τα κατοικίδια στη θάλασσα. Στην πραγματικότητα,
όμως, η βάση των οδηγιών είναι ο σεβασμός που πρέπει όλοι μας να δείχνουμε για τις επιλογές και τις
ελευθερίες των συνανθρώπων μας. Σέβομαι την αγάπη σου για τα σκυλάκια. Ή αντίστροφα, σέβομαι το
φόβο σου για τα σκυλάκια. Τόσο απλά!
Στο θέμα “Food and the City” περιγράφονται οι συνήθειες που καθιερώθηκαν στη διατροφή μας από
τη γνωστή παρέα. Διαβάζοντας το άρθρο, ναι, έρχεται η επιθυμία για brunch, μα ακόμη περισσότερο
διεγείρεται η ανάγκη να μοιραστούμε το brunch αυτό με τη δική μας παρέα! Η αξία της φιλίας, λοιπόν,
αναδύεται μέσα από τα συναισθήματα που προκαλεί η ανάγνωση του άρθρου.

Έντονο καθαριστικό
αποτέλεσμα 88% (1)

«Η δύναμη της αγκαλιάς» είναι ένα ακόμη υπέροχο θέμα, όπου αναλύονται οι ευεργετικές ιδιότητες της
συνήθειας αυτής. Παράλληλα, γίνεται αντιληπτή η αξία του να εκδηλώνουμε την αγάπη και τη χαρά μας.
Είναι τόσο εύκολο να μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια και να κάνουμε κάποιον αγαπημένο μας να
χαμογελάσει!
Εισπνέοντας ακόμη μία βαθιά ανάσα καθαρού αέρα, καταλήγουμε στην απάντηση. Ναι, έχουμε τη
δύναμη να βελτιώσουμε τον κόσμο.
Και μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Αναστασία Μούκα
Διευθύντρια Marketing ADVANCE Pharmacies

www.klorane.gr

(1) % ικανοποίησης, δοκιμή χρήσης της μάσκας σε καταναλωτές
με τη συμμετοχή 68 γυναικών, 20 λεπτά μετά την εφαρμογή.
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Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλονται για
δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται.
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μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια
του εκδότη.
Μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
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Πανελλαδικό Δίκτυο Φαρμακείων
Αρχισυνταξία Αναστασία Μούκα
Επιμέλεια έκδοσης-Υποδοχή Διαφήμισης
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Σπίτι μου, σπιτάκι μου

	Σχεδιάζοντας μια ευχάριστη βραδιά στην
βεράντα

Μπαρού Άννα Μαρία, Breakfast consultant,
Recipe developer, www.annamariabarouh.com,
Ig:annamariabarouh
Μπορομπόκας Βασίλης, Επαγγελματίας εκπαιδευτής
σκύλων, www.happydogs.gr
Παπαγεωργίου Γιάννης, Φαρμακοποιός
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μέλους Advance, Κω/νος & Βίκτωρ Παραγιούτσικος
ΟΕ.
Φαρμάκη Καίτη, www.anewlife.gr,
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/Advance pharmacies

/advancepharmacies

5 Vitalité

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τα αρώματα που σου φτιάχνουν τη διάθεση!
Σε πλήρη αρμονία με τις αξίες που ενστερνίζεται ο Οίκος Roger&Gallet, η συλλογή των οκτώ
Eaux Parfumées Bienfaisantes προσφέρει υπέρτατη φρεσκάδα, αυθεντικότητα και αναζωογόνηση.
Κάθε άρωμα, δημιουργία ενός εμβληματικού μετρ αρωματοποιού, είναι εμπλουτισμένο με φυτικά εκχυλίσματα που
έχουν χαλαρωτικές ή τονωτικές ιδιότητες.
Το Fleur de Figuier, το Rose, το Feuille de thé και το Neroli καταπραΰνουν τις αισθήσεις.
Ενώ το Gingembre Rouge, το Bois d’Orange, το Cédrat και το Fleur d’Osmanthus τις διεγείρουν όλες τις αισθήσεις.
Και τα οκτώ αρώματα ευεξίας αποκαλύπτουν έναν νέο τρόπο για ένα καθημερινό ξύπνημα των αισθήσεων.
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Ομορφιά
Κάτω από τον ήλιο

με προστασία
Κ
Κωνσταντίνα Mπαξεβάνη, Βοηθός Φαρμακοποιού φαρμακείου-μέλους Advance, Νικολοπούλου Ιωάννα, Αθήνα.

αλοκαίρι σημαίνει ξεγνοιασιά κάτω από τον ήλιο για μικρούς και
μεγάλους. Σημαίνει ενέργεια για το δέρμα (σύνθεση Βιταμίνης D) και
ευεξία. Πώς λοιπόν θα προμηθευτούμε το κατάλληλο αντηλιακό για τον
τύπο του δέρματός μας, αφήνοντας μόνο τις ευεργετικές ιδιότητες του
ήλιου να μας τονώσουν;
Από τον μήνα Μάρτιο, που ο ήλιος δυναμώνει, είναι συνετό να προτιμήσουμε υψηλούς δείκτες
προστασίας (SPF50) διότι το δέρμα μας είναι ευαίσθητο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, πως το δέρμα «δεν
ξεχνά» δηλαδή, «θυμάται» κάθε έγκαυμα ή κοκκινίλα σε όλες τις ηλικίες. Ειδικά στην παιδική ηλικία, η
έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία μπορεί στο μέλλον να εμφανιστεί σε μορφή πανάδων, ρυτίδων, κα.
Τα σύγχρονα δερματολογικά αντηλιακά που θα βρείτε στα φαρμακεία προστατεύουν εξαιρετικά από
την υπεριώδη αντινοβολία (UVB, UVA μικρού ή μεγάλου μήκους κύματος), το ορατό φως αλλά και την
υπέρυθρη ακτινοβολία.
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Επιλέγοντας το αντηλιακό μας

Υπάρχουν διαφόρων ειδών αντηλιακά φίλτρα για όλους
τους τύπους δέρματος.
Στα ανοιχτόχρωμα δέρματα (λευκό & ανοιχτό) επιλέγουμε
τον μέγιστο δείκτη προστασίας SPF50 για όλο το χρόνο και
ειδικά το καλοκαίρι.

Από 12 μηνών+, οι δείκτες που προτείνονται είναι 50+,
ώστε οι μικροί μας φίλοι να μπορούν να παίξουν στην
αμμουδιά. Πάντα βέβαια στις κατάλληλες ώρες και με τον
κατάλληλο ρουχισμό.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η αντηλιακή προστασία
των παιδιών πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίς π.χ. όταν
παίζουν στην παιδική χαρά, στο διάλειμμα του σχολείου ή
όταν πάνε μία σχολική εκδρομή.

Προστασία στην Εφηβεία
Στα πιο ανθεκτικά δέρματα η επιλογή SPF30 είναι η ιδανική.
Στα σκουρόχρωμα δέρματα & μαύρα το αντηλιακό με
SPF15/20 μπορεί να καλύψει την ανάγκη για προστασία.
Ξηρό δέρμα
Επιλέγουμε ένα αντηλιακό με ενυδατικούς παράγοντες σε
μορφή κρέμας ή γαλακτώματος.
Λιπαρό δέρμα
Το αντηλιακό μας θα πρέπει να είναι σε ελαφριά σύνθεση
και με λεπτόρρευστη υφή.
Μεικτό δέρμα
Ζητήστε την τονωτική αντηλιακή κρέμα - τζελ από το
φαρμακείο της γειτονιάς σας και θα κάνετε την τέλεια
επιλογή!
Το καλοκαίρι θέλουμε να δείχνουμε φυσικές και να μην
επιβαρύνουμε το πρόσωπό μας με στρώσεις από καλυπτικά
προϊόντα. Άλλωστε, οι ζεστές μέρες και κυρίως οι πολύ
ζεστές μέρες, θα μετατρέψουν το αλλοιωμένο από τα
καλλυντικά πρόσωπό μας σε ιδρωμένο και γυαλιστερό!
Εδώ έρχονται τα multitasking προϊόντα όπως το αντηλιακό
προσώπου με χρώμα, για να μας λύσουν τα χέρια. Με τη
σωστή συμβουλή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό
που μας ταιριάζει.

Μάτια & Χείλη

Τα χείλη και η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι οι λεγόμενες
ευαίσθητες ζώνες, που δυστυχώς συχνά τις ξεχνάμε!
Υπάρχουν εξειδικευμένα αντηλιακά σε μορφή stick για
αυτές τις περιοχές.
1
Προμηθευτείτε ένα lip balm με δείκτη προστασίας SPF50 για
να προστατεύσετε τα χείλη σας.
2
Επιλέξτε κρέμα ματιών με φίλτρο προστασίας SPF50. Μην
ξεχνάτε ότι τα γυαλιά ηλίου δεν προσθέτουν μόνο στυλ
στην εμφάνισή σας, αλλά κυρίως, προστατεύουν τα μάτια
σας και την περιοχή γύρω από αυτά.

Βρεφική & Παιδική Προστασία

Τα παιδιά και ειδικά τα βρέφη, έχουν πολύ ευαίσθητο δέρμα.
Οι παιδίατροι δεν συστήνουν την έκθεση στον ήλιο μεταξύ
12.00-16.00 για τα παιδιά, ενώ στα βρέφη συστήνουν την
έκθεση μόνο τις απογευματινές ώρες.
Για ηλικίες 0-12 μηνών τα αντηλιακά που προτείνονται είναι
συνήθως με δείκτη SPF30, για να επιτρέπουν τις «καλές»
ακτίνες του ηλίου να βοηθήσουν την ανάπτυξη του βρέφους
μέσω της σύνθεσης Βιταμίνης D.

Η εφηβεία είναι ακόμα μια ηλικία που ο ήλιος δεν είναι
φίλος. Το δέρμα με ακμή είναι λιπαρό και χρειάζεται ένα oil
free αντηλιακό. Σε εφήβους με ακμή που βρίσκονται σε
αγωγή με ρετινοειδή, το δέρμα απολεπίζει και επομένως είναι
απαραίτητη μια καταπραϋντική και ενυδατική κρέμα. Προσοχή
στον ήλιο!
Αν επιλέξετε αντηλιακό με μεγάλο δείκτη προστασίας
δεν σημαίνει ότι θα είστε καλυμμένοι όλη τη διάρκεια της
ημέρας. Το πιο σημαντικό είναι η ανανέωση, η οποία πρέπει
να γίνεται κάθε 2-3 ώρες, ειδικά αν το δέρμα έχει ιδρώσει ή
βραχεί αναλόγως και το πόσο ανοιχτόχρωμο είναι.
Τα αντηλιακά έχουν διάρκεια ζωής ένα χρόνο. Ειδικά κατά
το ξεκίνημα των πρώτων βουτιών, το περσινό αντηλιακό
δεν σας προστατεύει. Αντιθέτως, είναι επικίνδυνο λόγω της
μειωμένης προστασίας του.
Το αντηλιακό των φίλων σας δεν σημαίνει ότι ταιριάζει
και σε εσάς. Δεν έχετε τον ίδιο τύπο δέρματος και τις ίδιες
ευαισθησίες, αλλεργίες, κ.τ.λ. Είναι συνετό να πάρετε τη
γνώμη του δερματολόγου ή του φαρμακοποιού σας.
Μην ξεχνάτε να κάνετε δύο φορές την εβδομάδα peeling
προσώπου και σώματος και αμέσως μετά καλή ενυδάτωση.
Ένα δέρμα αφυδατωμένο μπορεί να κάνει ρυτίδες, πανάδες
και ανομοιόμορφο μαύρισμα.
Αν παρασυρθείτε από τον ήλιο και πάρετε το χρώμα
«της ντομάτας», θα χρειαστείτε επιπλέον ενυδάτωση. Τα
απαραίτητα: μια ειδική κρέμα για εγκαύματα, προϊόντα after
sun και οπωσδήποτε ιαματικό νερό.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές της αφαίρεσης σπίλων,
συστήνονται ειδικά αντηλιακά από τους πλαστικούς
χειρουργούς, τα οποία και συνταγογραφούνται.
Οι ηλιακές ακτινοβολίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
παραμένουν επικίνδυνες για το δέρμα.
Κανόνας απαράβατος: ΧΕΙΜΩΝΑ & ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ & ΚΑΠΕΛΟ.
Ώρα για ανεφοδιασμό!
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Hair Care

Καλοκαιρινή

φροντίδα
μαλλιών
Λουκία Μαργέτη, Βοηθός Φαρμακοποιού φαρμακείου-μέλους Advance,
Βαρελά Σοφία, Μέγαρα

Ι

διαίτερα σημαντική είναι η περιποίηση
των μαλλιών μας κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο
σε συνδυασμό με το αλάτι της θάλασσας και
το χλωριομένο νερό της πισίνας, αφυδατώνει
τα μαλλιά μας, μετατρέποντάς τα σε άτονα και
θαμπά.

Παράλληλα, η κερατίνη, η βασική δομική πρωτεΐνη που
είναι υπεύθυνη για την ανθεκτικότητά τους, καταστρέφεται
σταδιακά, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να γίνονται εύθραυστα
και να δημιουργείται η γνωστή ψαλίδα στις άκρες. Το χρώμα
ξεθωριάζει και η λάμψη των μαλλιών χάνεται.
Η λύση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων
βρίσκεται στη σωστή φροντίδα με τα κατάλληλα προϊόντα,
τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να διατηρήσουμε την
όμορφη και προπάντων υγιή εικόνα των μαλλιών μας.

Σαμπουάν

Επιλέγουμε ενυδατικά σαμπουάν, εμπλουτισμένα με
υαλουρονικο οξύ, αλόη και πρωτεΐνες που καθαρίζουν και
αποκαθιστούν τα επίπεδα υγρασίας της τρίχας, την θρέφουν
και την αναδομούν. Συστατικά που βοηθούν είναι ο χουρμάς
της ερήμου, η βιοτίνη και τα εκχυλίσματα ανθού βαμβακιού.

Dry Σαμπουάν

Πρόκειται για σαμπουάν χωρίς τη χρήση νερού. Με συστατικά
όπως η βρόμη, η τσουκνίδα και ο άργιλος καολίνης,
καθαρίζουν και αναζωογονούν, ενώ ταυτόχρονα χαρίζουν
όγκο. Ιδιαίτερα εύχρηστα για τα λιπαρά μαλλιά, αλλά και για
όλους τους τύπους τριχωτού.

Μαλακτική Κρέμα

Εφαρμόζεται αμέσως μετά το λούσιμο και τα οφέλη της
είναι άμεσα. Περιέχει ενυδατικά συστατικά, όπως ελαιόλαδο
και αμύγδαλο, τα οποία διευκολύνουν το ξεμπέρδεμα των
μαλλιών και βελτιώνουν την εμφάνιση τους.

Leave In

Είναι conditioner σε μορφή κρέμας ή σπρέι. Εφαρμόζεται μετά
το μαλακτικό μαλλιών και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Παρέχει
έξτρα προστασία. Πλούσιο σε βιταμίνες, αμινοξέα αλλά και
έλαια όπως το μάνγκο, κλειδώνει την υγρασία και θρέφει τα
μαλλιά, προστατεύοντάς τα από τις ακτίνες UV.

Αντηλιακό μαλλιών

Όσο απαραίτητη είναι η χρήση ενός αντηλιακού για την
προστασία του δέρματος, άλλο τόσο είναι και για τα μαλλιά
μας. Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία επιφέρει βλάβες στη
δομή της τρίχας, αλλά και αλλοιώσεις στο χρώμα της.
Εδώ συναντάμε φόρμουλες μαλλιών ενισχυμένες με
UV φίλτρα σε συνδυασμό με εκχυλίσματα βοτάνων και
μαλακτικά έλαια, όπως το έλαιο ηλίανθου και αβησσυνίας
και η βιταμίνη Ε. Μέσα από την συστηματική χρήση των
αντηλιακών, προστατεύεται και ενυδατώνεται η τρίχα, ενώ
διατηρείται το λαμπερό της χρώμα.

Αγωγή για βαμμένα μαλλιά

Τα βαμμένα μαλλιά εξαιτίας της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί
από τις τεχνικές εργασίες, επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο
το καλοκαίρι, καθώς ο ήλιος και η θάλασσα τα κάνει πιο ξηρά,
ατίθασα και θαμπά, αλλοιώνοντας το χρώμα τους.
Για να περιορίσουμε τη φθορά επιλέγουμε για μεγάλο
διάστημα ειδικά προϊόντα περιποίησης. Δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση στα συστατικά που εμπεριέχονται, καθώς πρέπει να
διαθέτουν επανορθωτικούς παράγοντες. Τα σαμπουάν για
βαμμένα μαλλιά είναι κατά κύριο λόγο απαλλαγμένα από
θειικά άλατα, με ήπια σύσταση και εμποδίζουν την αλλοίωση
του χρώματος.
Μετά από κάθε λούσιμο ένα ανάλογο conditioner θα δώσει
την απαραίτητη ενυδάτωση και λάμψη. Μια επανορθωτική
μάσκα αποτελεί την τέλεια και σε βάθος θεραπεία, για την
αποκατάσταση των ταλαιπωρημένων μαλλιών, δίνοντας
ταυτόχρονα διάρκεια στο χρώμα.
Τέλος, δεν αμελούμε τη χρήση του αντηλιακού μαλλιών και
στα βαμμένα μαλλιά. Το αντηλιακό δημιουργεί μια ασπίδα
προστασίας, εμποδίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία από το να
προκαλέσει την οξείδωση του χρώματος.
1

Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες
11.00-16.00.
2

Προστατεύουμε τα μαλλιά μας με το κατάλληλο
αντηλιακό και φοράμε καπέλο.

Μάσκα μαλλιών

3

Πρόκειται για ολοκληρωμένη θεραπεία μαλλιών, καθώς
περιέχει θρεπτικά και ενυδατικά συστατικά, τα οποία
διεισδύουν στην τρίχα με στόχο την άμεση αποκατάστασή της.
Συνήθως περιέχει φυτικά έλαια, όπως βούτυρο cupuassou,
λάδι καρύδας και κερατίνη, ceramides συστατικά τα οποία
αναγεννούν τα κατεστραμμένα μαλλιά και αποκαθιστούν την
ελαστικότητά τους.

Λάδι μαλλιών

Ιδανικό για χρήση το καλοκαίρι. Εφαρμόζεται στις άκρες των
μαλλιών για να επαναφέρει τη λάμψη και την απαλότητα.
Επιλέγουμε έλαια argan, λάδια αβοκάντο και jojoba,
πηγές πλούσιες σε βιταμίνες και λιπαρά οξέα, τα οποία
αποκαθιστούν τα σπασμένα άκρα χωρίς να βαραίνουν τα
μαλλιά.
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Προτιμάμε χαλαρά και ατημέλητα χτενίσματα και
αποφεύγουμε το styling.
4

Χρησιμοποιούμε μάσκες ενυδάτωσης όσο πιο
συχνά μπορούμε και δεν ξεχνάμε το conditioner
μετά από κάθε λούσιμο.
Επειδή για όλα χρειάζεται ο σωστός τρόπος, ακολουθώντας
αυτές τις οδηγίες, μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία των
μαλλιών μας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο ήλιος
μπορεί να γίνει φίλος και όχι εχθρός μας.
Καλό καλοκαίρι!
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Φαρμακεία υποστηρικτές

Συνεργασία
Τα φαρμακεία ADVANCE στηρίζουν το

ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και αισιοδοξία, τα φαρμακεία ADVANCE στηρίζουν το σπουδαίο έργο του
Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ έμπρακτα και προσκαλούν όλους να ενημερωθούν για το τι σημαίνει εθελοντής
δότης αιμοποιητικών κυττάρων / μυελού των οστών.

Ας γνωρίσουμε το Όραμα Ελπίδας

Το Κέντρο Εθελοντών Δοτών του Συλλόγου “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ” (Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών), έκανε έναρξη της λειτουργίας του το 2014. Ιδρύθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο
“ΕΛΠΙΔΑ”, έχοντας Πρόεδρο την κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, με σκοπό την αύξηση του αριθμού των
Ελλήνων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, που μέχρι τότε ήταν πολύ μικρός, τοποθετώντας την
χώρα μας στο τέλος του καταλόγου παγκοσμίως. Με μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 8 χρόνια, έχει γίνει
σημαντική βελτίωση και το “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ”, έχοντας εγγράψει 130.000 νέους εθελοντές και έχοντας
προσφέρει 214 αιμοποιητικά μοσχεύματα σε παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, άλλαξε
την κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία πλέον καταλαμβάνει την 28η θέση ανάμεσα σε 55 χώρες διεθνώς.
Ο αγώνας όμως όχι μόνο συνεχίζεται αλλά και συνεχώς εντείνεται, για να μπορούν να καλύπτονται οι
ανάγκες των Ελλήνων ασθενών, που χρειάζεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών,
αλλά και ασθενών άλλων χωρών.

Ίσως έχεις τη δύναμη να σώσεις έναν άνθρωπο!

Κάθε εθελοντής δότης μυελού των οστών μπορεί να είναι ο μοναδικός που έχει τη δύναμη να σώσει
έναν άνθρωπο που πάσχει από λευχαιμία ή άλλο σοβαρό αιματολογικό νόσημα.
Μόνο 3 στους 10 ασθενείς θα βρουν συμβατό δότη στο οικογενειακό περιβάλλον (αδέλφια).
	Η αναζήτηση συνεχίζεται στο Εθνικό & στο Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών.
	Η ανεύρεση είναι δύσκολη και γι’ αυτό είναι σημαντικό να αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών
δοτών.
Η κοινή γενετική καταγωγή μεγαλώνει την πιθανότητα συμβατότητας.

Θέλεις να γίνεις εθελοντής δότης;
Αρκεί:

να είσαι 18-45 ετών,
σε καλή κατάσταση υγείας και

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ
Ιωάννα Μπατάνα

Μητροπέτροβα 39,
Πολύγωνο, 210 6430689

Χατζηδημητρίου Μαρία
Δραγατσανίου 8, 210 5238700

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

ΒΥΡΩΝΑΣ
Θεοδώρα Καλύβα &
Μαρία Αντωνιάδου

ΚΕΝΤΡΟ
Όλγα & Χρήστος Μπάκας
Καρόλου Ντηλ 21,
2310 256756

25ης Μαρτίου-Ξάνθου, 210 6745039

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

Π. ΠΕΝΤΈΛΗ
Κωτσόγιαννη Μιρέλλα

ΜΥΚΟΝΟΣ
Κοντογιώργης Χρήστος

ΠΥΛΑΙΑ
Αικ. Καλαϊτζή

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Μαργαριτίδης Μιχάλης Μαργαριτίδου Ραφαέλα

Ίωνος Δραγούμη 75,
2310 534614

17ης Νοέμβρη 23,
2310 930039

Δραφάκι, 22890 23900

Παν. Κορυφινής 42,
23730 23566

ΣΑΜΟΣ ΒΑΘΎ
Ελευθερίου Σταύρος
Καπετάν Σταμάτη 3,
22730 22000
ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΊΑ
Φραγκίσκου Χαρίκλεια
Φιλιάτες Θεσπρωτίας,
26640 22600

ΚΑΤΕΡΙΝH
Ταγάρα Αναστασία Γιαννουλάκη Γεωργία

Βασ. Γεωργίου 3, 210 8030209

16ης Οκτωβρίου 7,
23510 25639

Π. ΦΑΛΗΡΟ
Θεολόγου Στέλλα Θεολόγου Μαρία

ΚΕΡΚΥΡΑ
Ε.Α. Αγάθου

Κνωσσού 3, 210 9411560

Χατζημιχάλη 50, 2410 611760

Κωνσταντίνου & Βίκτωρ
Παραγιούτσικου

Κ. Δημητρίου 32-34, 210 7600832

Ν. ΨΥΧΙΚΌ
Σιώρη Ελένη Ντίκας Χριστόφορος

ΛΑΡΙΣΑ
Παπατόλια Γ. Εύη

Αλεπού,
26610 58290

Κωνσταντάκης Γεώργιος

Θεμ. Σοφούλη 105,
22730 23686

Νιτσόλας Ανδρέας Τζάρας Νικόλαος
Πλατεία Πυθαγόρα,
22730 28002

Παναγιωτακόπουλος
Νικόλαος
Καναδά 6,
22730 81297

ΤΡΙΚΑΛΑ
Σχοινάς Δημήτρης Σχοινά Ευαγγελία

Γαριβάλδη 15 & Απόλλωνος,
24310 29797

να είσαι πρόθυμος να βοηθήσεις οποιονδήποτε ασθενή χρειάζεται μεταμόσχευση.
Μπορείς πολύ εύκολα και γρήγορα να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών με έναν από
τους τρόπους που περιγράφονται στο https://oramaelpidas.gr ή σε ένα από τα φαρμακεία
ADVANCE που στηρίζουν το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ.
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://oramaelpidas.gr, το https://www.advancehealth.gr
ή κάποιο από τα ADVANCE φαρμακεία που στηρίζουν το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ.

Υγεία
Προστασία

Προστάτη
Ιωάννης Αναγνώστου, Χειρουργός - Ουρολόγος /Ανδρολόγος, Υπ.Διδάκτωρ Α.Π.Θ,
www.anagnostou-urology.gr

Ο

προστάτης είναι ένας μικρός αδένας
που υπάρχει μόνο στους άνδρες, με
σχήμα και μέγεθος κάστανου. Ο ρόλος
του είναι η παραγωγή ενός υγρού που
αναμειγνύεται με το σπέρμα και εξασφαλίζει τη
ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων, βοηθώντας
έτσι στην αναπαραγωγή και τη γονιμοποίηση.

Στην εφηβεία ο προστάτης έχει βάρος λίγων γραμμαρίων.
Κατόπιν, με την επίδραση της ανδρικής ορμόνης, της
τεστοστερόνης, φτάνει το βάρος 20 περίπου γραμμαρίων.
Διατηρείται σε αυτό το μέγεθος για 20-25 χρόνια μέχρι να
αρχίσει να ξανά μεγαλώνει από την ηλικία των 40-45. Ο
προστάτης αδένας αναμένεται να είναι διογκωμένος στους
μισούς άνδρες άνω των 60 ετών και σε 8 στους 10 άνω των
80 ετών.

Τι περιλαμβάνει ο προληπτικός έλεγχος του
προστάτη;

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι απαραίτητος μια φορά
ανά έτος μετά την ηλικία των 50 ετών, ενώ σε άτομα με
οικογενειακό ιστορικό (κακοήθεια προστάτη),ο πρώτος
έλεγχος του προστάτη πρέπει να γίνεται στην ηλικία των
40-45 ετών.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει:
Εξέταση αίματος PSA
Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια εργαστηριακή
εξέταση αίματος, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τη
δεκαετία του ’80 και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Είναι μια
πρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται μόνο από ορισμένα κύτταρα
του προστάτη. Η αύξηση του PSA δεν σημαίνει ότι υπάρχει
σίγουρα καρκίνος, καθώς μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας
άλλων παθήσεων ή καταστάσεων όπως της καλοήθης
υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ) και της προστατίτιδας.
Μπορεί όμως να αυξηθεί και μετά από μια διέγερση του
προστάτη (κυστεοσκόπηση, δακτυλική εξέταση του προστάτη,
τοποθέτηση ουροκαθετήρα).
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
φυσιολογικές τιμές. Τα εργαστήρια δίνουν ως φυσιολογικές
τις τιμές κάτω από 4ng/ml. Στην πραγματικότητα όμως,
γίνεται προσαρμογή ανάλογα με το μέγεθος του προστάτη,
την ηλικία του άντρα και το οικογενειακό του ιστορικό. Σε
άντρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη,
συστήνεται ο έλεγχος να γίνεται νωρίτερα και να ξεκινά από
την ηλικία των 40 ετών, καθώς έχουν 2 φορές μεγαλύτερες
πιθανότητες να εμφανίσουν την πάθηση.
Υπερηχογράφημα προστάτη
Είναι μια μη επεμβατική εξέταση που χρησιμοποιείται για να
εκτιμήσει το μέγεθος και τη δομή του προστάτη. Γίνεται με
ένα μηχάνημα υπερήχων, στο οποίο έχει προσαρμοστεί μια
κεφαλή που επιτρέπει την εξέταση του προστάτη.
Θα πρέπει να έχει προηγηθεί λήψη υγρών, ώστε η ουροδόχος
κύστη να είναι γεμάτη.
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Ξαπλώνετε στο εξεταστικό κρεβάτι σε ύπτια θέση, αφού
πρώτα αφαιρέσετε τα ρούχα από την περιοχή της κοιλιάς. Ένα
διαυγές πηκτό ζελέ θα απλωθεί στο σημείο της εξέτασης. Θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι τυχόν υπολείμματα δεν λεκιάζουν τα
ρούχα.
Στη συνέχεια, ο γιατρός θα ακουμπήσει την κεφαλή υπερήχων
στο ζελέ και θα αρχίσει να σαρώνει την περιοχή. Το μόνο που
θα νιώθετε είναι μια μικρή πίεση χωρίς καθόλου πόνο.
Μετά το τέλος της εξέτασης, ο γιατρός θα σας βοηθήσει
να σκουπίσετε το ζελέ. Αν υπάρξει κάποιο παθολογικό
εύρημα, ο γιατρός θα σας ενημερώσει γι’ αυτό, θα σας δώσει
πρόσθετες οδηγίες και θα σας κατατοπίσει για τις κατάλληλες
θεραπευτικές επιλογές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ίσως σας
συστήσει να υποβληθείτε σε επιπλέον εξετάσεις.
Δακτυλική εξέταση προστάτη
Η δακτυλική εξέταση είναι η πιο σημαντική εξέταση για
την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Με την
δακτυλική εξέταση του προστάτη μπορούν να εντοπιστούν
σκληρές περιοχές, ύποπτες για κακοήθεια, ακόμα και σε
χαμηλές τιμές PSA. Είναι μια ανώδυνη εξέταση, η οποία
διαρκεί πολύ λίγο.
Με αυτήν την εξέταση, ο ουρολόγος θα μπορέσει να
καταλάβει και άλλα πράγματα, όπως το μέγεθος του
προστάτη και το αν υπάρχει φλεγμονή.
Ουροροομετρία
Πρόκειται για μια απλή εξέταση, η οποία γίνεται στο ιατρείο
και ο εξεταζόμενος ουρεί σε ένα «χωνί» (ουροροόμετρο)
το οποίο είναι συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχεται η ροή της ποσότητας των
ούρων σε σχέση με το χρόνο. Όσο πιο φυσική η αίσθηση
προς ούρηση (συνθήκες σπιτιού) και όσο πιο χαλαρό το
περιβάλλον για τον εξεταζόμενο, τόσο πιο αξιόπιστα τα
αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη εξέταση δεν αποτελεί από
μόνη της στοιχείο διάγνωσης.
Σε συνδυασμό, όμως, με το ιστορικό, την κλινική εξέταση και
τον απεικονιστικό έλεγχο, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση του ασθενούς.
Η ουροροομετρία γίνεται συνήθως όταν ο ασθενής αναφέρει
συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα. Τα πιο
συχνά είναι:
1. η δυσκολία στην ούρηση
2. το αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης
3. η συχνοουρία
4. η επιτακτικότητα
5. η νυκτουρία.
Ποια είναι η απαραίτητη προετοιμασία για την εξέταση;
Θα σας ζητηθεί να πιείτε νερό και να έχετε μια φυσιολογική
(όχι πολύ έντονη) επιθυμία για ούρηση. Μόνο έτσι τα
αποτελέσματα της εξέτασης θεωρούνται αξιόπιστα. Μπορείτε
να έχετε φάει ελεύθερα.
Όσο οι άνδρες μεγαλώνουν, η παρακολούθηση της υγείας
του προστάτη είναι επιτακτική.
Επομένως, μη την αμελείτε!
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Συμβουλή

Γυναικείες
λοιμώξεις
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
Αντωνία Μόσχοβου, Φαρμακοποιός φαρμακείου-μέλους Advance, Ελευθερίου Σταύρος, Σάμος

Τ

ο καλοκαίρι έφτασε! Μια υπέροχη περίοδος του χρόνου που
όμως, κατά τη διάρκειά της, οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν
διάφορα γυναικολογικά προβλήματα. Προβλήματα που
συνήθως δεν είναι σοβαρά, αλλά μπορεί να φανούν πολύ
ενοχλητικά κατά την περίοδο των διακοπών.
Οι συνηθέστερες γυναικείες λοιμώξεις είναι:

1 Μυκητιασική κολπίτιδα
2 Βακτηριακή κολπίτιδα
3 Ουρολοίμωξη
4 Ιογενείς λοιμώξεις και ΣΜΝ (HPV, ερπητικές λοιμώξεις)

Που οφείλονται και ποιες οι θεραπείες;

Μυκητιασική κολπίτιδα: Είναι η συνηθέστερη λοίμωξη και προκαλείται από φλεγμονώδεις μεταβολές στον κολπικό επιθήλιο
και στο επιθήλιο του αιδοίου, μετά από μόλυνση από μύκητες του γένους Candida (συνηθέστερα Candida albicans σε ποσοστό
91%). Η Candida αποτελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου σε πολλές γυναίκες (κολπικό μικροβίωμα). Η
παρουσία της, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν προκαλεί δυσάρεστα συμπτώματα, εφόσον το ανοσοποιητικό σύστημα είναι
δυνατό και δεν επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό της. Το pΗ του κόλπου κυμαίνεται φυσιολογικά μεταξύ 3,8 - 4,5 (όξινο).
Το καλοκαίρι όμως, η ύπαρξη έντονης ζέστης, η άμμος αλλά και τα υψηλά επίπεδα υγρασίας, ευνοούν την ανάπτυξη
μυκητιασικής κολπίτιδας. Συνήθως η κολπική μυκητίαση μεταδίδεται από το νερό της θάλασσας και της πισίνας όταν είναι
μολυσμένα, από τις τουαλέτες καθώς και με τη σεξουαλική επαφή. Η αποίκηση του μήκυτα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του
κολπικού pH και πυροδοτεί μια πληθώρα συμπτωμάτων όπως:
Παχύρρευστες και κολλώδεις κολπικές εκκρίσεις (χρώματος λευκού ή γκρίζου).
Αίσθημα καύσου & ξηρότητα.
Ενοχλήσεις κατά την ούρηση.
Κνησμό.
Δυσπαρευνία (πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή).
Οίδημα.
Αυτές οι λοιμώξεις είναι πιο συχνές σε ενήλικες γυναίκες και όχι τόσο σε έφηβες, με τα συμπτώματα να
είναι πολύ πιο έντονα όταν η λοίμωξη εμφανίζεται κοντά στην έμμηνο ρύση. Στατιστικά 3 στις 4 γυναίκες
θα εμφανίσουν έστω μία φορά στη ζωή τους κολπική μυκητίαση.
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Η διάγνωση γίνεται είτε µικροσκοπικά, είτε µε καλλιέργεια
κολπικού υγρού. Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει
τη χρήση κολπικών αντιμυκητιασικών υπόθετων, σε
συνδυασμό με τοπικές κρέμες ενώ, εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, προτείνεται και κάποια συστηματική αγωγή. Σε
κάθε περίπτωση, οι θεραπείες αυτές πρέπει να λαμβάνονται
κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης. Με την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων, ενδείκνυται η χρήση ενός
καθαριστικού με στυπτικά συστατικά, όπως το tea tree
καθώς και οι κολπικές πλύσεις με σόδα.

Βακτηριακές κολπίτιδες

Λιγότερο συχνές, εμφανίζονται κυρίως λόγω των αυξημένων
σεξουαλικών επαφών χωρίς προφύλαξη. Οφείλονται σε
διάφορους μικροοργανισμούς, με κυρίαρχο την Gardnerella
vaginalis και τις τριχομονάδες (σε ποσοστό 95%).
Τα κυριότερα συμπτώματα είναι:
Λιγοστό κολπικό έκκριμα, γκριζόλευκο
κακοσμία (δυσάρεστη οσμή ψαριού) και αίσθημα καύσου.
Οι υψηλές θερμοκρασίες, η άμμος αλλά και το νερό της
θάλασσας ενοχοποιούνται σε έναν βαθμό για την εμφάνιση
λοιμώξεων.
Στη θεραπεία περιλαμβάνονται χάπια και κολπικά
σκευάσματα, κατόπιν ιατρικής σύστασης. Συνδυαστικά,
προτείνονται κολπικές πλύσεις με χαμομήλι, που
αντιμετωπίζουν άμεσα φλεγμονές και ερεθισμούς του
κολπικού βλεννογόνου.

Ουρολοίμωξη (κυστίτιδα)

Προκαλείται από μόλυνση της ουροδόχου κύστης από
βακτηρίδια της εντερικής χλωρίδας, τα οποία κατοικούν
φυσιολογικά μέσα στο έντερο όπως το Εscherichia Coli (7095% των περιπτώσεων). Συνήθη συμπτώματα:
Συχνή και έντονη επιθυμία ούρησης, ακόμα και κάθε 5
λεπτά, βάρος και ενόχληση στο κάτω μέρος της κοιλιάς,
έντονος πόνος και τσούξιμο τη στιγμή της ούρησης, με
μερικές σταγόνες αίματος ανάμεσα στα ούρα και μερικές
φορές πυρετός.
Σημαντικές αιτίες για την αύξηση των ουρολοιμώξεων το
καλοκαίρι είναι η επαφή με τα μικρόβια στην παραλία ή την
πισίνα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την
υγρασία, που όπως είπαμε, αποδυναμώνουν την άμυνα του
οργανισμού. Το καλοκαίρι, λόγω αλλαγής περιβάλλοντος,
η αναγκαστική χρήση κοινόχρηστης τουαλέτας ή ακόμη
και η προσπάθεια αποφυγής χρήσης της τουαλέτας και το
“κράτημα” της ούρησης για πολλή ώρα, οδηγούν σε αύξηση
των περιστατικών ουρολοίμωξης. Η σωστή διάγνωση
της νόσου γίνεται με καλλιέργεια ούρων. Η θεραπεία
συνήθως περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιβιοτικών και την
κατανάλωση πολλών υγρών ημερησίως.

Συμπληρώματα διατροφής

Μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την κλινική εικόνα των
ουρολοιμώξεων.
Cranberries: Αποτελούν τον βασικότερο σύμμαχο
μας στις ουρολοιμώξεις. Η υψηλή συγκέντρωση σε
προανθοκυανιδίνες (PAC), εμποδίζει την προσκόλληση του
βακτηρίου Escherichia coli στο τοίχωμα της ουροδόχου
κύστης, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ανάπτυξη
οποιασδήποτε νέας λοίμωξης.

Μαννόζη: Είναι ένας απλός υδατάνθρακας που λαμβάνουμε
κυρίως μέσω φρούτων, αλλά παράγεται και από τον
οργανισμό μας σε μικρές ποσότητες. Έχει προστατευτική
δράση και αποτρέπει τη δημιουργία τοπικής φλεγμονής.
Μάλιστα, οι μελέτες δείχνουν ότι η πιο δραστική μορφή της
είναι η D-Μαννόζη, η οποία και κυριαρχεί στα περισσότερα
σκευάσματα.
Βιταμίνη C: Ενδείκνυται για περιπτώσεις
επαναλαμβανόμενων ουρολοιμώξεων, σε ποσότητα
τουλάχιστον 4.000 mg ημερησίως.
Uva Ursi: Εξαιρετική προληπτική δράση φαίνεται να έχει
και το βάμμα αρκτοστάφυλλου, που χρησιμοποιείται ως
τονωτικό, διουρητικό και κατά των παθήσεων των νεφρών
και της κύστης.
Τέλος, να επισημάνουμε ότι οι ιογενείς λοιμώξεις κάνουν
την εμφάνισή τους περισσότερο το καλοκαίρι, λόγω
των ελεύθερων και συχνότερων σεξουαλικών επαφών.
Οι λοιμώξεις αυτές απαιτούν ειδική κλινική εξέταση και
ανάλογη θεραπεία.

Πρόληψη των καλοκαιρινών λοιμώξεων
Βάλε στην καθημερινότητα σου προβιοτικά συμπληρώματα,
που να περιέχουν κυρίως στελέχη Lactobacillus, τα οποία
ενισχύουν την κολπική χλωρίδα και ισορροπία.
Φρόντισε να χρησιμοποιείς ένα ήπιο υγρό σαπούνι με
χαμομήλι για τον καθημερινό καθαρισμό της ευαίσθητης
περιοχής.
Άλλαξε αμέσως το βρεγμένο σου μαγιό μετά το μπάνιο και
χρησιμοποίησε στεγνή πετσέτα ή ψάθα για να καθίσεις στην
άμμο.
Απέφυγε να φοράς στενά παντελόνια και συνθετικά
εσώρουχα, διότι αυξάνουν τη θερμοκρασία στην περιοχή και
σε συνδυασμό με το υγρό περιβάλλον του κόλπου, ευνοούν
την ανάπτυξη μυκήτων.
Δοκίμασε αιθέρια έλαια. Το tea tree, η λεβάντα και τα έλαια
από μύρο, μπορούν να εξολοθρεύσουν τους μύκητες λόγω
της αντιβακτηριακής τους δράσης.
Περιόρισε τη ζάχαρη από τη διατροφή σου, διότι ευνοεί την
ανάπτυξη μυκήτων.
Κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες υγρών (περίπου 2lt
ημερησίως).
Η χρήση προφυλακτικού είναι πολύ σημαντική καθώς
μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης αρκετών λοιμώξεων.
Πολλές ευχές για ένα όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι!
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Λύση στο πρόβλημα

Ηλίαση
Συμπτώματα 

&

Α’ βοήθειες

Ευαγγελία Σάββα, Φαρμακοποιός Φαρμακείου-μέλους Advance, Κω/νος & Βίκτωρ
Παραγιούτσικος ΟΕ.

Η

ηλίαση αποτελεί μια παθολογική κατάσταση και τον πιο κοινό τύπο
θερμοπληξίας. Προκαλείται από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο (θερμική
ακτινοβολία), η οποία, πολλές φορές, μπορεί να οδηγήσει και σε θερμική
εξάντληση. Συνήθως, παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος,
λόγω αδυναμίας ρύθμισής της, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του οργανισμού.

Συμπτώματα

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ηλίασης ποικίλει από οργανισμό
σε οργανισμό, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετές μόνο λίγες ώρες. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της ηλίασης είναι: η αίσθηση ζεστού και ξηρού δέρματος, η ταχυκαρδία, η γρήγορη αναπνοή, η
αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, οι μυϊκές κράμπες, ο πονοκέφαλος, η ναυτία, η σύγχυση, η ζάλη και
μερικές φορές η εμφάνιση ελαφρού πρηξίματος του σώματος, που συνήθως αντιμετωπίζεται με λήψη πολλών
υγρών και αποφυγή έκθεσης στον ήλιο για μερικές ημέρες. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά.

Η ηλίαση μπορεί να είναι ελαφριά, μεσαία ή βαριά.
Στην ήπια ηλίαση ο πάσχων αποκτά εμβοές, πονοκέφαλο και ναυτία. Επιπλέον, επιταχύνεται ο καρδιακός
παλμός, η αναπνοή και οι κόρες των οφθαλμών εμφανίζονται διευρυμένες.
Όταν η ηλίαση είναι μέτριας έντασης, το άτομο έχει έντονη κεφαλαλγία, αδυναμία και πιθανή απώλεια της
συνείδησης. Μπορεί να υπάρχει ναυτία, εμετός, γρήγορη αναπνοή και ταχυπαλμία. Συχνό είναι και το αίσθημα
λιποθυμίας ή ζάλης. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται φουσκάλες στο δέρμα. Υπάρχει γενική
κατάπτωση, ίλιγγος και πυρετός (η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται στους 38°-39°C).
Στη σοβαρή ηλίαση το θύμα εμφανίζει απώλεια συνείδησης. Μπορεί να εκδηλωθούν σπασμοί, παραισθήσεις
και παραλήρημα. Αρκετές φορές υπάρχει ακούσια ούρηση και αφόδευση. Υπάρχει υψηλός πυρετός και η
θερμοκρασία του σώματος μπορεί να φτάσει στους 41°C. Εάν δεν αντιμετωπιστεί η σοβαρή ηλίαση άμεσα,
μπορεί να προκύψουν ακόμη και σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.
Ανάλογα τη βαρύτητα της ηλίασης, τα συμπτώματα μπορούν να διαρκέσουν έως δύο ημέρες. Όμως, ο
οργανισμός είναι πιθανό να επανέλθει πλήρως από την ηλίαση σε δύο μήνες έως και σε ένα έτος
αργότερα.
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Ποιοι παράγοντες την προκαλούν;

Η ηλίαση μπορεί να συμβεί από:
Έκθεση σε ζεστό περιβάλλον.
Έντονη δραστηριότητα σε υψηλή θερμοκρασία.
Ζεστά ρούχα που εμποδίζουν τον ιδρώτα να
εξατμίζεται και να δροσίζει το σώμα.
Κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ μπορεί να
επηρεάσει την ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει
τη θερμοκρασία του.
Αφυδάτωση, λόγω της αύξησης της εφίδρωσης.

Ομάδες κινδύνου

Παρόλο που όλοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για
ηλίαση μετά από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο,
υπάρχουν ορισμένες ομάδες πληθυσμού που είναι
πιο ευπαθείς.
• Ηλικιωμένα άτομα.
• Παιδιά και βρέφη.
• Άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα.
• Άτομα με νεφρική ανεπάρκεια.
• Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.
•	Όσοι αντιμετωπίζουν ειδικές παθολογικές
καταστάσεις.

Χρήσιμες συμβουλές Α’ βοηθειών
σε άτομο με συμπτώματα ηλίασης

Εάν δείτε κάποιο άτομο με τα παραπάνω σημάδια,
ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια, ενώ προσπαθήστε
να κρυώσετε το θύμα. Ακολουθήστε τα 4 βήματα:
1
Μεταφέρετε το άτομο σε ένα σκιερό μέρος.
2
Ψύξτε γρήγορα τον παθόντα, χρησιμοποιώντας
οποιοδήποτε μέσο διαθέτετε. Για παράδειγμα,
βυθίστε το σε μια μπανιέρα με κρύο νερό ή
τοποθετήστε το σε ένα δροσερό ντους, ενώ
μπορείτε να το τυλίξετε με μια δροσερή πετσέτα.
Παράλληλα, παρακολουθήστε τη θερμοκρασία του
σώματος και συνεχίστε τις προσπάθειες ψύξης,
έως ότου η θερμοκρασία του σώματος κατέβει.
3
Βοηθήστε το να ενυδατωθεί με άφθονο νερό.
4
Λάβετε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό.

Τρόποι αντιμετώπισης

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ή εκδηλώσετε οποιοδήποτε
σύμπτωμα που σας παραπέμπει στην ηλίαση:
Απομακρυνθείτε απευθείας από τον ήλιο και προσεγγίστε ένα
δροσερό και σκιερό μέρος. Ιδανικά επιλέξτε ένα μέρος με κλιματισμό.
Φροντίστε να ενυδατωθείτε άμεσα, καταναλώνοντας άφθονο νερό.
Δροσίστε με κρύα πανιά τον αυχένα, το πρόσωπο και γενικά το σώμα
σας.
Ξαπλώστε και ανασηκώστε ελαφρά το κεφάλι.
Επιλέξτε ένα δροσερό μπάνιο και στη συνέχεια διατηρήστε τον
οργανισμό σας επαρκώς ενυδατωμένο, καταναλώνοντας πολλά υγρά,
φρούτα και λαχανικά.
Λήψη παυσίπονων φαρμάκων, όπως η παρακεταμόλη, καθώς και
ηλεκτρολυτών, μπορούν να μειώσουν τον πόνο και να επιταχύνουν
την ανάρρωση.

Τρόποι πρόληψης
Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.
Προσπαθήστε να μην εκτίθεστε στον ήλιο πολλές ώρες.
Αποφύγετε τον ήλιο μεταξύ 11.00-15.00.
Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με τουλάχιστον SPF30.
Προσέξτε το ρουχισμό σας. Επιλέξτε ελαφριά και ανοιχτόχρωμα
ρούχα.
Ενυδατώστε τακτικά τον οργανισμό σας. Η κατανάλωση καφεΐνης
και αλκοολούχων ποτών δεν βοηθούν στην ενυδάτωση του
οργανισμού.
Μπορείτε να προβείτε σε λήψη ηλεκτρολυτών, οι οποίοι παράγουν
ενέργεια και συνεισφέρουν στην καλύτερη ενυδάτωση του
οργανισμού.
Σημαντική είναι η τήρηση μιας ενυδατικής διατροφής, η οποία θα
περιλαμβάνει πολλά φρούτα και λαχανικά. Ενδεικτικά προτιμήστε το
καρπούζι, το πεπόνι και τα αγγούρια.
Η άσκηση σε εξωτερικό χώρο με υψηλή θερμοκρασία καλύτερα να
αποφεύγεται.

Άλλοι τρόποι για να αποφύγετε την ηλίαση

Παρακολούθηση του χρώματος των ούρων σας. Τα πιο σκούρα
ούρα είναι σημάδι αφυδάτωσης. Φροντίστε να πίνετε αρκετά υγρά.
Μέτρηση του βάρους σας πριν και μετά τη σωματική
δραστηριότητα. Η παρακολούθηση του χαμένου βάρους του νερού
μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πόση ποσότητα υγρών
πρέπει να πίνετε.
Με τη σωστή προστασία μπορούμε να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες
επιπτώσεις την έκθεσης στον ήλιο.
Καλές και ασφαλείς διακοπές!
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Διατροφή

Mocktails
Γιάννης Παπαγεωργίου, Φαρμακοποιός

Τ

ο κατώφλι της νέας εποχής μας δείχνει ότι ο κόσμος
στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την άσκηση
και την εκγύμναση, τις πιο υγιεινές διατροφικές
επιλογές, το πιο «καθαρό» μαγείρεμα (clean cooking) αλλά και
τη στροφή προς πιο φυτοφαγικές (vegetarian) και βιολογικές
(bio-organic) συνήθειες.

Μέσα σε αυτό το μήκος κύματος, έκαναν την εμφάνισή τους και τα λεγόμενα
mocktails ή «virgin cocktails», τα οποία ετυμολογικά αποτελούν τις
λεγόμενες «απομιμήσεις» (imitate ή mimic). Πρωτοεμφανίστηκαν στην
Αμερική και πλέον η φήμη τους έχει εξαπλωθεί και στην Ευρώπη.

Γιατί ένας καταναλωτής να επιλέξει ένα mocktail;

Η διαφορά από τα κλασσικά cocktails είναι ότι τα mocktails δεν περιέχουν
αλκοόλ! Σε όλα τα υπόλοιπα, αποτελούν τις ίδιες συνταγές χυμών και
σιροπιών, με στόχο την ευχάριστη κατανάλωσή τους.
Πέραν από τους ήδη non-alcohol καταναλωτές, οι οποίοι έως πριν λίγα
χρόνια δεν είχαν κάποια εναλλακτική επιλογή εκτός από την κατανάλωση
ενός απλού αναψυκτικού, τα mocktails αποτελούν την ευχάριστη λύση και
για άλλες ομάδες ανθρώπων.
1
Αυτοί που δεν μπορούν να καταναλώσουν αλκοόλ για παθολογικούς
λόγους. Μην ξεχνάμε ότι ναι μεν το αλκοόλ προσφέρει ευφορία όμως, η μη
λογική κατανάλωσή του, μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα υγείας
με κυριότερα τις διαταραχές της λειτουργίας του συκωτιού.
2
Δεν είναι λίγες οι φορές που δεν μπορούμε να πιούμε αλκοόλ, λόγω
παράλληλης λήψης μιας αντιβίωσης. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με άλλες
κατηγορίες φαρμάκων. Τα mocktails μας δίνουν τη λύση!
3
Κεφάλαιο οδήγηση: Δεν υπάρχει όριο στην κατανάλωση «mocktail»
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Η απουσία αλκοόλ δεν επηρεάζει την
οδηγική μας συμπεριφορά και τα αντανακλαστικά μας.
Από τα λίγα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι μόνο και μόνο η ύπαρξη των
mocktails στον κατάλογο ενός μαγαζιού, μπορεί ν’αποδειχθεί για πολλούς
μια πιο δελεαστική πρόταση από την κατανάλωση ενός ποτού με αλκοόλ.
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Τι μας προσφέρουν τα
mocktails, πέραν της απουσίας
του αλκοόλ;

Σίγουρα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό
refreshment, ιδιαίτερα κατά την περίοδο
του καλοκαιριού και των υψηλών
θερμοκρασιών. Μπορούμε να το
προτιμήσουμε καθόλη τη διάρκεια της
ημέρας (ακόμη και στην παραλία) και όχι
μόνο κατά τις βραδινές ώρες, καθώς δεν
δημιουργεί κακό συνδυασμό με τον ήλιο.
Μας προσφέρουν μια διαρκή «εσωτερική»
δροσιά, όσον αφορά στη διατήρηση της
εσωτερικής θερμοκρασίας, κάτι το οποίο
αντιθέτως επηρεάζει δυσμενώς το αλκοόλ.
Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που
πολλοί επιθυμούν να διατηρήσουν μια
καλλίγραμμη σιλουέτα, τα mocktails είναι
θερμιδικά πολύ πιο ασφαλή από αρκετούς
αλκοολούχους συνδυασμούς, παρόλο
που περιέχουν ορισμένη ποσότητα
ζάχαρης, λόγω των σιροπιών που
χρησιμοποιούνται.

Εχθρός του καλού,
το καλύτερο.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι τωρινές
ακριβείς απομιμήσεις των
mocktails, έχουν να επιδείξουν κάποιον
συγκεκριμένο διατροφικό σκοπό,
πέραν της έλλειψης του αλκοόλ. Όμως,
όσο θα αναπτύσσεται η συγκεκριμένη
κατηγορία, θα υπάρξει και η ανάλογη
εξειδίκευση. Ένα παράδειγμα είναι η
δημιουργία signature mocktails. Αυτά
τα mocktails θα δίνουν παραπάνω
βαρύτητα σε αντιοξειδωτικά, ενεργειακά
ή αποτοξινωτικά συστατικά, τα οποία
υπάρχουν άπλετα στη φύση.

Pina Colada

Virgin Mojito

στη χωρίς αλκοόλ εκδοχή της!

εξίσου απολαυστικό και χωρίς αλκοόλ!

Η αυθεντική Pina Colada είναι ένας ευφάνταστος
συνδυασμός από κρέμα καρύδας, γάλα καρύδας, χυμό
ανανά και ρούμι. Η συνταγή φτιάχτηκε για πρώτη φορά
στο Πουέρτο Ρίκο το 1952 και εξακολουθεί να είναι
δημοφιλής, 70 χρόνια μετά! Οι γεύση και το άρωμά της
παραπέμπουν σε τροπικές παραλίες και καλοκαιρινές
διακοπές! Παραλείποντας το ρούμι και ακολουθώντας
την προτεινόμενη συνταγή, μπορούμε να απολαύσουμε,
γρήγορα και πανεύκολα, Pina Colada στη χωρίς -αλκοόλ
εκδοχή της!
Θα χρειαστούμε:
1 φλ. παγωμένα κομματάκια ανανά.
1/3 φλ. κρέμα καρύδας.
½ φλ. χυμό ανανά.
Οδηγίες:

Από τα πιο γνωστά και αγαπημένα cocktails, το κλασικό
Mojito παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα
της Κούβας, την Αβάνα, πιθανότατα τον 18ο αιώνα. Ακόμη
και χωρίς ρούμι, το Mojito είναι ένα απολαυστικότατο και
δροσερό mocktail! Δοκιμάστε το!
Θα χρειαστούμε:
6 φυλλαράκια δυόσμου.
2 κουταλιές χυμό λάιμ.
2 κουταλιές σουμάδα (εναλλακτικά 1 κουταλιά απλό
σιρόπι).
½ φλιτζάνι σόδα ή tonic.
Πάγο.
Φυλλαράκια δυόσμου για το σερβίρισμα.
Οδηγίες:
1

1
Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά μαζί σε μπλέντερ, έως ότου το
μίγμα μας γίνει ομοιογενές, με λεία και απαλή υφή.
2
Σερβίρουμε σε ποτήρι της επιλογής μας και γαρνίρουμε με
ανανά ή/και κερασάκι.
Πηγή: mindfulmocktail.com

Σ’ ένα shaker για cocktail πιέζουμε ήπια τα φυλλαράκια
δυόσμου με το ειδικό ξύλινο γουδοχέρι, ώστε να
απελευθερώσουν το χυμό τους. Αν δεν έχετε το ειδικό
γουδοχέρι, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ξύλινο κουτάλι (ή
το πίσω μέρος ξύλινης κουτάλας).
2
Προσθέτουμε στο shaker το χυμό λάιμ, τη σουμάδα,
γεμίζουμε με πάγο και ανακινούμε.
3
Αδειάζουμε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι και το γεμίζουμε
με τη σόδα ή το tonic.
4
Προσθέτουμε πάγο και γαρνίρουμε με φυλλαράκια
δυόσμου.
Πηγή: acouplecooks.com
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FOOD
…
CITY

Αφιέρωμα

AND THE

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

κυριακάτικο brunch και το γυναικείο κους - κους ήταν από
τις αγαπημένες συνήθειες των 4 φιλενάδων.

Η

τηλεοπτική σειρά Sex & The City έχει
αποτελέσει σταθμό στα ’90s, τόσο για τις
στιλιστικές επιλογές των ηθοποιών, όσο
και για τις τάσεις γύρω από το φαγητό
που δημιούργησε. Τέσσερις αχώριστες φιλενάδες,
η Carrie Bradshaw, η Miranda Hobbes, η Charlotte
York και η Samantha Jones, έφεραν στο προσκήνιο
διατροφικές συνήθειες τις οποίες έχουμε ασπαστεί
και ακολουθούμε στην καθημερινότητά μας μέχρι
και σήμερα. Ας δούμε ποιες είναι αυτές!

BRUNCH

Το brunch είναι πλέον μια από τις πιο αγαπημένες συνήθειες
του Σαββατοκύριακου, αλλά και ένα ευχάριστο και χαλαρό
διάλειμμα από την καθημερινή ρουτίνα. Πρόκειται για ένα
αλμυρό ή και γλυκό γεύμα, ενδιαμέσου του πρωινού και
του μεσημεριανού γεύματος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
του brunch είναι πως συνήθως συνοδεύεται από ευχάριστη
παρέα και ξέγνοιαστες στιγμές χαλάρωσης. Άλλωστε, το

MAGNOLIA BAKERY CUPCAKES

Τα muffins και τα cupcakes συνόδευαν τις 4 φίλες σε πάρα
πολλές στιγμές τους, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που
περίμεναν στις τεράστιες ουρές του φούρνου «Magnolia»
για να τα απολαύσουν. Σήμερα, αποτελούν μέρος και της
δικής μας καθημερινότητας, ενώ κυκλοφορούν σε αμέτρητες
λαχταριστές και πεντανόστιμες γλυκιές ή αλμυρές εκδοχές.

FRO-YO

Η Charlotte ήταν εκείνη που το έφερε στο προσκήνιο το
2004 για πρώτη φορά, καθώς το επέλεγε για τις βραδινές
τις λιγούρες. Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε πριν από
περίπου δέκα χρόνια ως μια πιο υγιεινή και με χαμηλότερες
θερμίδες εναλλακτική του κλασικού παγωτού. Πλέον,
έχει ενταχθεί στο μενού πολλών ζαχαροπλαστείων και
παγωτατζίδικων.

NEW YORK PIZZA SLICE

Δεν ήταν λίγες οι βραδιές που την κουβέντα των τεσσάρων
φιλενάδων συνόδευε ένα από εκείνα τα τεράστια κομμάτια
τραγανής πίτσας. Πολύ συχνά πλέον επιλέγουμε την πίτσα
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ως ένα εύκολο γεύμα. Ορισμένοι είτε την ετοιμάζουμε σπίτι
για την οικογένειά μας, είτε ως γνήσιοι Pizza lovers, την
απολαμβάνουμε παρέα με τους φίλους μας, στο αγαπημένο
μας Pizza στέκι.

RAW FOOD

Ένα νέο εστιατόριο προστέθηκε στη νυχτερινή ζωή της
Νέας Υόρκης και αυτό δεν είναι άλλο από το «RAW», με
τον πιο κούκλο σερβιτόρο! Φυσικά η Samantha δεν έχασε
στιγμή και έτρεξε να το επισκεφθεί. Έτσι γνωρίσαμε την
πρωτόγνωρη για τη δεκαετία του ’90 τάση της ωμοφαγίας
και της φυτοφαγίας, η οποία κερδίζει καθημερινά νέους
υποστηρικτές.

SUSHI

Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της σειράς ήταν η
έκπληξη που οργάνωσε η Samantha στον σύντροφό της
και ντύθηκε, στην κυριολεξία, μόνο με sushi. Έκτοτε, το
sushi ξεκίνησε να γίνεται γνωστό και πέρα από τα σύνορα
της Ιαπωνίας και η φήμη του εξακολουθεί να εξαπλώνεται.
Στην Ελλάδα, το sushi μπορεί να αποτελέσει την γρήγορη
take away επιλογή σου ή την Σαββατιάτικη έξοδό σου στο
αγαπημένο σου εστιατόριο, με γεύσεις εμπνευσμένες από
την Άπω Ανατολή.

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Η Samantha βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι και οι κολλητές
της φιλενάδες της συμπαραστέκονται συντροφιά με γρανίτες
φρούτων. Οι γρανίτες δεν έπαψαν από τότε να είναι από
τα πιο αγαπημένα δροσιστικά σνακ μικρών και μεγάλων.
Το καλοκαίρι αποτελεί τη λιχουδιά που πολλές φορές
ανταγωνίζεται το παγωτό!

COSMOPOLITANS

Μία από τις πιο αγαπημένες τάσεις των γυναικών για τη νέα
χιλιετία ήταν το ποτό cosmopolitan, το οποίο λάτρευαν οι
4 φιλενάδες και δεν έχαναν ευκαιρία να το απολαύσουν.
Βότκα, λικέρ, χυμός λάιμ και χυμός cranberries και βεβαίως
το κατάλληλο ποτήρι!

Νέες τάσεις και ιδέες στο reboot της αγαπημένης μας
τηλεοπτικής σειράς που κυκλοφορεί, με τους κλασικά
αγαπημένους μας πρωταγωνιστές να έχουν δώσει τον
καλύτερό τους εαυτό.
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Life coaching

Τα ζώδια
πάνε παραλία
Καίτη Φαρμάκη, www.anewlife.gr, www.dialogismos.gr

Κ

λείσε τα μάτια και φαντάσου τον εαυτό σου σε μια παραλία να περνάς ένα συγκλονιστικό
καλοκαίρι. Στο Vitalité θα μάθεις τι μπορείς να κάνεις για να είναι το καλοκαίρι σου καλύτερο,
ακόμα και τα διαστήματα που θα υπάρχει ένταση. Τα άστρα τα έχουν πει όλα...

Κριός

Το καλοκαίρι του 2022 είναι τόσο ξεχωριστό για εσένα!
Ο Δίας είναι στο δικό σου ζώδιο και σου φέρνει την τύχη
που χρειάζεσαι για όλα όσα θέλεις να κάνεις. Το μόνο που
χρειάζεται είναι να μπεις στη δράση και να μην αφεθείς
στην τεμπελιά ούτε λεπτό. Με τον πλανήτη της δράσης,
τον Άρη, στο δικό σου ζώδιο μέχρι και τις 4 Ιουλίου έχεις
περισσότερη ενέργεια, ορμή αλλά και ένταση. Οπότε, διάλεξε
τι θα κάνεις: Έρωτα ή Πόλεμο;
Από τις 11 Αυγούστου η Αφροδίτη στον Λέοντα σου χαρίζει
ακόμα μεγαλύτερη γοητεία. Μα πού θα φτάσεις;

Δίδυμοι

Η αλήθεια είναι ότι ο ανάδρομος Ερμής τον Μάιο σε
ταλαιπώρησε αρκετά. Όμως, έρχεται το καλοκαίρι για να σε
αποζημιώσει για τα μπερδέματα και την κούραση. Τον Ιούνιο
με τον Ερμή στο δικό σου ζώδιο είναι σαν να βάζεις γκολ
από τα αποδυτήρια κάθε φορά που επικοινωνείς. Επιπλέον,
με την Αφροδίτη να έρχεται στο δικό σου επικοινωνιακό
και παιχνιδιάρικο ζώδιο από τις 23 Ιουνίου έως και τις 17
Ιουλίου θα έχεις την εύνοια που θέλεις σε οικονομικά και
αισθηματικά θέματα. Απόλαυσέ το και εκμεταλλεύσου το
γιατί το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου ξεκινάει μια
περίοδος με μεγαλύτερη ένταση.

Ταύρος

Ο Ουρανός στο δικό σου ζώδιο έχει τον τρόπο να
αναστατώνει τη ζωή και τον προγραμματισμό σου, ειδικά
αν έχεις γεννηθεί κοντά στις 10 Μαΐου. Στις 5 Ιουλίου
έρχεται ορμητικός ο Άρης στο δικό σου ζώδιο κι αυτό θα
σε κάνει να ξεβολευτείς και να ξεχάσεις ξεκούραση, ξάπλα
και ηρεμία. Ευτυχώς, η γλυκιά ενέργεια του Ήλιου, του Ερμή
και της Αφροδίτης στον Καρκίνο, θα αντισταθμίσει όλη αυτή
την αναστάτωση και θα σου επιτρέψει να απολαύσεις και
κάποια χαλαρότητα. Αρκετή προσοχή θα πρέπει να δείξεις
στην Πανσέληνο στον Υδροχόο στις 12 Αυγούστου. Όσο
λιγότερο αντιδράς εκείνο το διάστημα, τόσο καλύτερα!
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Καρκίνος

Το καλοκαίρι το αγαπάς και σε αγαπάει. Το καλό είναι ότι
αυτό το καλοκαίρι θα έχεις αρκετές εξελίξεις, αλλά και
ευκαιρίες για νέες σχέσεις, συνεργασίες και εμπειρίες. Ο
Ήλιος μπαίνει στο δικό σου ζώδιο στις 21 Ιουνίου και εκεί
ξεκινάει το πάρτι. Φρόντισε και αγάπησε τον εαυτό σου
όπως φροντίζεις και αγαπάς τους άλλους. Θα σε βοηθήσει
και το σύμπαν σε αυτή την... αυτοαγάπη! Τα οικονομικά και
τα αισθηματικά σου έχουν εύνοια από τις 18 Ιουλίου έως
και τις 10 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, με τη Νέα Σελήνη στις
29 Ιουνίου στο δικό σου ζώδιο, θα έχεις την ευκαιρία να
κάνεις μια νέα αρχή που θα δείξει λίγους μήνες αργότερα τα
αποτελέσματά της. Μη χάσεις την ευκαιρία.
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Λέων

Ζυγός

Το καλοκαίρι είναι ξεκάθαρα η αγαπημένη σου εποχή γιατί
είναι η εποχή που μπορείς να νιώσεις τη χαρά της ζωής.
Το καλοκαίρι του 2022 θα είναι καλό για εσένα, αν και θα
έχεις να αντιμετωπίσεις αρκετά θέματα. Η Πανσέληνος στις
12 Αυγούστου θα φέρει αρκετές εντάσεις και ανατροπές,
οπότε φρόντισε να έχεις ψυχραιμία ενώ, ο Άρης στον Ταύρο
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο φέρνει αρκετές εξελίξεις αλλά
και συγκρούσεις στα επαγγελματικά σου. Τα καλά νέα είναι
το πέρασμα του Ερμή και της Αφροδίτης από το δικό σου
ζώδιο, όπως και η παρουσία του Δία στον Κριό. Όλα μαζί θα
φέρνουν λύσεις όταν τις χρειάζεσαι.

Θα είναι ένα ωραίο καλοκαίρι για εσένα χωρίς ιδιαίτερη
πίεση από τους πλανήτες. 23 Ιουνίου με 17 Ιουλίου, είναι το
καλύτερο διάστημα για να χαρείς, για να κάνεις ταξίδια και
να ανακαλύψεις το παιχνίδι στο φλερτ. Από 18 Ιουλίου έως
και 10 Αυγούστου σίγουρα θα κάνεις κάποιες υπερβολές
σε έξοδα, δώρα αλλά και στο φαγητό, καθώς θα ανοίξει η
όρεξή σου για γλυκά, ενώ από 12 Αυγούστου θα έχεις μια
μεγάλη ανάγκη να σε περιποιηθούν και να σε προσέξουν.
Enjoy, λοιπόν!

Παρθένος

Με τον Κρόνο στον Υδροχόο, ειδικά αν έχεις γεννηθεί τις
τελευταίες ημέρες, δεν νιώθεις ότι η ζωή είναι ένα ποταμάκι
που ρέει ήρεμα και χωρίς εμπόδια. Στην καρδιά του
καλοκαιριού θα σε απασχολήσουν αρκετά τα επαγγελματικά
σου, ενώ χρειάζεται να δείξεις αρκετή προσοχή σε
ό,τι αφορά στο σπίτι σου κοντά στις 12 Αυγούστου. Η
Πανσέληνος στον Υδροχόο δεν θα περάσει απαρατήρητη,
ειδικά αν έχεις γεννηθεί κοντά στις 11 Νοεμβρίου. Όλο
το καλοκαίρι θα υπάρχουν εντάσεις σε σχέσεις και
συνεργασίες. Το καλό είναι ότι με τον Ήλιο, τον Ερμή και την
Αφροδίτη στον Καρκίνο, θα παίρνεις και ανάσα και εύνοια.
Οι εκλείψεις του φθινοπώρου γίνονται στο κεφαλάκι σου
και οι αλλαγές θα είναι αναπόφευκτες.

Σκορπιός

Τα γενέθλιά σου ξεκινούν στις 23 Αυγούστου ενώ η Νέα
Σελήνη στο δικό σου ζώδιο στις 27 Αυγούστου θα σου
δώσει την ευκαιρία να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα που θα
αποδώσει. Πιθανώς όλο τον Ιούλιο, με τον Ερμή στον
Καρκίνο, δηλαδή στο προηγούμενο από το δικό σου ζώδιο,
να έχεις μυστικές συζητήσεις, επαφές ή και σκέψεις για κάτι
που θέλεις να κάνεις. Τον Αύγουστο, θα ξεκαθαρίσει αρκετά
το τοπίο και ξεκινώντας τα γενέθλια σου θα είσαι έτοιμος
για δράση. Ο Αύγουστος είναι καλός μήνας για βουτιές,
αλλά και για συζητήσεις.
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Τοξότης

“Αυτό το καλοκαίρι θέλω πραγματικά να περάσω καλά”,
σκέφτεσαι και το πιο πιθανό είναι η επιθυμία σου να γίνει
πραγματικότητα. Η πρώτη Πανσέληνος του καλοκαιριού
γίνεται στο δικό σου ζώδιο στις 14 Ιουνίου και αυτό θα σου
φέρει το πάθος και την ενέργεια που θέλεις. Το καλύτερο
διάστημα για εσένα και τις σχέσεις σου είναι 23 Ιουνίου
με 17 Ιουλίου με την Αφροδίτη στους Διδύμους. Με τον
Δία ανάδρομο από το τέλος Ιουλίου θα δεις κάποιες
καθυστερήσεις στις υποθέσεις σου, αλλά μικρό το κακό. Έτσι
δεν είναι;

Υδροχόος

Ναι, ο κόσμος χαίρεται το καλοκαίρι και το ίδιο θα κάνεις
κι εσύ, αν μείνεις σταθερός και επικεντρωμένος στον στόχο
σου. Βλέπεις ο Κρόνος, που πάντα ανταμείβει στο τέλος,
θέλει αφοσίωση, σοβαρότητα και πρόγραμμα, ακόμα και το
καλοκαίρι. Το βασικό αστρολογικό γεγονός, που χρειάζεται
προσοχή από όλα τα ζώδια και ειδικότερα από εσένα, είναι η
Πανσέληνος στο δικό σου ζώδιο στις 12 Αυγούστου. Θέλει
αρκετή προσοχή εκείνο το διάστημα αλλά και ψυχραιμία.
Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα στις 28 Ιουλίου θα σου δώσει
την ευκαιρία για μια ωραία νέα αρχή σε σχέσεις και
συνεργασίες. Τον Αύγουστο θα έχεις μια καλή ευκαιρία για
να βελτιώσεις τη σχέση σου και να τη χαρείς.

Αιγόκερως

Με τον Πλούτωνα στο δικό σου ζώδιο είναι σαν έχεις ανέβει
ένα βουνό αλλά και να έχεις γίνει πιο δυνατός από ποτέ.
Το καλοκαίρι θα είναι μια χαρά, χωρίς πολλές εντάσεις,
εκτός κι αν έχεις γεννηθεί τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου
σου. Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο στις 29 Ιουνίου, θα φέρει
μια νέα πνοή στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, ενώ, η
Πανσέληνος στο δικό σου ζώδιο στις 14 Ιουλίου, θα σου
δείξει πώς το πάθος μπορεί να σε ξυπνήσει και να βγάλει
το μυαλό σου από τις υποχρεώσεις και τα καθημερινά. Η
Αφροδίτη στον Καρκίνο 18 Ιουλίου με 10 Αυγούστου,
φέρνει αρκετή εύνοια στις σχέσεις και στο γάμο σου.

Ιχθείς

Με τον Ποσειδώνα στο δικό σου ζώδιο να επηρεάζει τους
γεννημένους κοντά στις 13 Μαρτίου, η θάλασσα και τα
ταξίδια θα είναι αυτά που έχουν εύνοια και που θα σου
δώσουν τη μεγαλύτερη χαρά. Το καλοκαίρι θα είναι καλό
για εσένα με κάποιες εντάσεις κοντά στην Πανσέληνο
στον Τοξότη στις 14 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ο Άρης στους
Διδύμους από τις 20 Αυγούστου θα κάνει το ταίρι σου
έτοιμο για καβγά, αλλά και για έρωτα. Το ευνοϊκότερο
διάστημα για εσένα θα είναι όσο θα βρίσκεται ο Ήλιος στον
Καρκίνο. Με την Αφροδίτη στον Καρκίνο, 18 Ιουλίου - 10
Αυγούστου, θα νιώθεις τα πράγματα θα έρχονται κάπως πιο
εύκολα.
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Παιδί
Κιβωτός του Κόσμου

Μέριμνα για την
οικογενειακή
αποκατάσταση
των παιδιών
θεσμός
αναδοχής
Κιβωτός του Κόσμου, www.kivotostoukosmou.org
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Η

Κιβωτός του Κόσμου από το έτος
1998 δραστηριοποιείται στον
τομέα της παιδικής προστασίας.
Με γνώμονα το ύψιστο
συμφέρον κάθε παιδιού, εφαρμόζει
προγράμματα στήριξης και ενίσχυσης της
βιολογικής οικογένειας, προκειμένου να
καταστεί εφικτή η παραμονή του παιδιού
στο περιβάλλον των βιολογικών του
γονέων, ενώ για τις περιπτώσεις παιδιών
που για τον οποιονδήποτε λόγο αυτό
δεν είναι δυνατό, εφαρμόζει πρόγραμμα
κλειστής φιλοξενίας στις δομές της, στην
Αθήνα, τη Χίο, την Ήπειρο, το Βόλο και
την Καλαμάτα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού και την εθνική Νομοθεσία, η Κιβωτός του
Κόσμου, εφαρμόζει τον νόμο 4538/2018 «περί αναδοχής
και υιοθεσίας» εξασφαλίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την
οικογενειακή αποκατάσταση για τα ανήλικα παιδιά που
προστατεύει, προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία να
αναπτυχθούν ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά στο πλαίσιο
ενός ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος, ικανού να
τους προσφέρει τη στοργή, τη φροντίδα την αγάπη και τα
ερεθίσματα που κάθε παιδί έχει ανάγκη.
Στα πλαίσια της αναδοχής, η ανάδοχη οικογένεια αναλαμβάνει
την πραγματική φροντίδα του παιδιού, διασφαλίζοντας την
ομαλή ψυχοκοινωνική του εξέλιξη, για μικρό ή μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, χωρίς να διακόπτονται οι έννομες
σχέσεις του παιδιού με τη φυσική του οικογένεια. Με τον
όρο «αναδοχή» δεν εννοείται υιοθεσία. Το παιδί δηλαδή
δεν ανήκει νομικά στους ανάδοχους γονείς, χωρίς όμως
να αποκλείεται η υιοθεσία του από αυτούς, ως εξέλιξη της
σχέσης τους ή η μετέπειτα ανάληψη της επιμέλειας του
παιδιού από αυτούς. Η ανάδοχη φροντίδα μπορεί να είναι
μόνιμη ή προσωρινή και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέτρο
παιδικής προστασίας, το οποίο παρέχεται από την πολιτεία
και τους φορείς προς τα παιδιά που, για διάφορους λόγους,
χρειάζονται την προστασία εκτός του βιολογικού τους
περιβάλλοντος ή στερούνται αυτού. Μέσω της αναδοχής
έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στα παιδιά μας αγάπη,
στοργή, φροντίδα και ένα ζεστό σπιτικό που τόσο έχουν
ανάγκη. Στα πλαίσια της αποϊδρυματοποίησης, η Κιβωτός του
Κόσμου υλοποιεί αναδοχές αποϊδρυματοποίησης, από το 2016
έχοντας τοποθετήσει δεκάδες παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες,
μεριμνώντας έτσι για την οικογενειακή αποκατάστασή τους με
στόχο το βέλτιστο συμφέρον τους.
Ως φορέας υλοποίησης της αναδοχής, διατηρούμε τον εποπτικό
ρόλο μαζί με την εκάστοτε Περιφέρεια του τόπου διαμονής των
υποψηφίων αναδόχων διασφαλίζοντας τακτική επικοινωνία με
την ανάδοχη οικογένεια, με σκοπό τη στήριξη, συμβουλευτική,
κατεύθυνση, βελτίωση, παραπομπή σε διάφορους φορείς
(εφόσον κρίνεται απαραίτητο) και τη διαπίστωση των καλών
συνθηκών διαβίωσης, αλλά και της ομαλής εξέλιξης του
ανηλίκου. Επιπλέον, φροντίζουμε για την επικοινωνία του
παιδιού με το βιολογικό του περιβάλλον, διατηρώντας έτσι τις
σχέσεις γονέα-παιδιού. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναδοχής
αποτελεί το γεγονός πως το παιδί μπορεί, υπό κατάλληλες
συνθήκες, να επιστρέψει και πάλι στη φυσική του οικογένεια,
εάν αυτό αποδειχθεί ότι είναι προς όφελός του. Οι ανάδοχοι
γονείς είναι ενήμεροι για αυτήν την προοπτική και έχουν
ευθύνη να διευκολύνουν τις επαφές του παιδιού με τη
βιολογική του οικογένεια όσο αυτό βρίσκεται κοντά τους.
Παρατηρώντας τα πολύ σημαντικά, θετικά αποτελέσματα
του θεσμού της αναδοχής είμαστε θερμοί υποστηρικτές της
και πασχίζουμε πάντα για την αποκατάσταση των παιδιών
μας μέσω αυτής, αλλά και της συνεχούς και αδιάληπτης
υποστήριξης των υποψηφίων αναδόχων.
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Κιβωτός του Κόσμου

Kivotos tou Kosmou

Η Κιβωτός του Κόσμου είναι ένας εθελοντικός μη
κερδοσκοπικός οργανισμός ειδικής μέριμνας και προστασίας
μητέρας και παιδιού. Οι δράσεις του οργανισμού αφορούν
ακριβώς αυτό, την ειδική μέριμνα και προστασία μητέρας και
παιδιού.
Υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες δράσης.
Ο πρώτος είναι τα σπίτια (κλειστές δομές) φιλοξενίας όπου
κατόπιν εισαγγελικής εντολής φιλοξενούνται παιδιά που έχουν
αποκοπεί από το γονεϊκό περιβάλλον για λόγους κακοποίησης,
παραμέλησης, έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και για τα οποία
η Κιβωτός είναι πλήρως υπεύθυνη (στέγαση, σίτιση, υπόδηση,
εκπαίδευση, δημιουργική απασχόληση, ιατροφαρμακευτικές
ανάγκες, πλαισίωση από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο).
Κύρια αποστολή εδώ είναι η επούλωση του παιδικού
τραύματος, μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, σταθερότητας και
ανιδιοτελούς αγάπης.
Ο δεύτερος πυλώνας που υπάρχει είναι το κέντρο ημέρας
μέσα από το οποίο στηρίζονται παιδιά με τις οικογένειές
τους (μονογονεϊκές, πολύτεκνες, άπορες). Εφόσον είναι
εξασφαλισμένο ότι τα παιδιά δεν διατρέχουν κίνδυνο στο
οικογενειακό πλαίσιο, στηρίζουμε την οικογένεια συνολικά
ώστε να μη χρειαστεί το παιδί να αποχωριστεί από τους γονείς
του, προσφέροντας μια πληθώρα υπηρεσιών (διαμονή σε
διαμερίσματά μας, οικονομικά επιδόματα, σχολές γονέων,
ατομικές συναντήσεις με κοινωνική λειτουργό, ψυχολογική
στήριξη, νομική υποστήριξη, στήριξη σε τρόφιμα και είδη
ρουχισμού, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαιδευτικά
προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και εύρεση
εργασίας).
Ένα ακόμα πρόγραμμα του Οργανισμού είναι το κέντρο για
τη φροντίδα μητέρας και παιδιού, όπου μένουν ανήλικες
κυρίως μητέρες με τα παιδιά τους. Στηρίζονται μέσα από τα
προγράμματά μας, ώστε να αναλάβουν σωστά και υπεύθυνα
τον γονεϊκό τους ρόλο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται,
προκειμένου να σπουδάσουν ή να μάθουν μία τέχνη και
να μπορούν οι ίδιες να συντηρήσουν τα παιδιά τους. Στα
παραρτήματά μας σε Βόλο, Πωγωνιανή, Κόνιτσα, Χίο
(μέριμνα και για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα) και Καλαμάτα,
λειτουργούν επίσης οι δράσεις που αφορούν τα σπίτια
φιλοξενίας και στο κέντρο ημέρας. Έτσι, τη δεδομένη στιγμή
στηρίζονται συνολικά από την Κιβωτό του Κόσμου περίπου
600 παιδιά με τις οικογένειές τους και 250 παιδιά σε 10 σπίτια
- κλειστές δομές φιλοξενίας.
Κάτι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι στα
παραρτήματα Βόλου και Πωγωνιανής λειτουργεί το πρόγραμμα
της γεωργικής σχολής, το οποίο πέρα από το ρόλο του στη
διαδικασία πλαισίωσης και επούλωσης των τραυμάτων που
φέρουν τα παιδιά, προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση και
πιστοποίηση για επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα στα
παιδιά, πριν την ενηλικίωσή τους.
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Ψυχολογία

Η θεραπευτική δύναμη της

αγκαλιάς
Αλεξάνδρα Γυφτοπούλου, Ψυχολόγος-Msc

Α

γκαλιάζουμε
όταν είμαστε
ενθουσιασμένοι,
χαρούμενοι, λυπημένοι,
όταν θέλουμε να παρέχουμε
υποστήριξη και παρηγοριά, όταν θέλουμε
να μοιραστούμε συναισθήματα και ζεστασιά
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
H αγκαλιά, αποδεδειγμένα, μας κάνει πιο υγιείς και πιο
ευτυχισμένους, αφού σύμφωνα με τους επιστήμονες,
τα οφέλη της ξεπερνούν αυτό το ζεστό συναίσθημα που
νιώθει κανείς όταν κρατά κάποιον στην αγκαλιά του.
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η
αγκαλιά μπορεί να μειώσει τον άγχος, να περιορίσει την
πιθανότητα ενός ατόμου να αρρωστήσει, ενώ παράλληλα κάνει
καλό στην υγεία της καρδιάς.
Κύρια υπεύθυνη για τη θεραπευτική της επίδραση είναι η
ωκυτοκίνη, την οποία οι επιστήμονες συχνά αποκαλούν
«ορμόνη αγκαλιάς». Αυτό συμβαίνει επειδή τα επίπεδά της
ανεβαίνουν όταν αγκαλιάζουμε, αγγίζουμε ή καθόμαστε κοντά
σε κάποιον άλλο. Η ωκυτοκίνη συνδέεται με την ευτυχία και
το λιγότερο άγχος. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι αυτή η
ορμόνη έχει ισχυρή επίδραση στις γυναίκες και ότι τα θετικά
οφέλη της είναι ισχυρότερα σε εκείνες που είχαν καλύτερες
σχέσεις και πιο συχνές αγκαλιές με τον σύντροφό τους.
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Σήμερα, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι ζουν μοναχικές ή πολυάσχολες
ζωές, με μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και λιγότερο άγγιγμα.
Οι σύγχρονες κοινωνικές συμβάσεις συχνά ωθούν τους ανθρώπους
να μην αγγίζουν άτομα με τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση, παρά τα
αδιαφιλονίκητα πλέον οφέλη του συναινετικού πάντα αγγίγματος. Η
κατάσταση επιδεινώθηκε με την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία
αύξησε τον φόβο και τη διστακτικότητα απέναντι στο άγγιγμα και την
αγκαλιά.
Από την άλλη, εξαιτίας της πανδημίας, πολλά άτομα
συνειδητοποίησαν τη σημασία της ανθρώπινης επαφής. Η αγκαλιά
έγινε δυσεύρετη και πολύτιμη. Ξάφνου απέκτησε αξία αυτό που
μέχρι πρότινος ήταν δεδομένο. Η αγκαλιά με τον άνθρωπό μας, με
το παιδί μας, με το κατοικίδιο μας και γιατί όχι, μια αγκαλιά στον
εαυτό μας, μια αγκαλιά που πλέον μπορεί να δοθεί με επίγνωση, με
ενσυνειδητότητα, απολαμβάνοντας όλα τα οφέλη του αγγίγματος και
της επαφής.
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Μια αγκαλιά για τα παιδιά

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονισθούν τα ιδιαίτερα οφέλη της αγκαλιάς για τα παιδιά.
Τα παιδιά χρειάζονται πολλή αισθητηριακή διέγερση, καθώς ο εγκέφαλός τους μεγαλώνει και
αναπτύσσεται. Επειδή τα νεογέννητα πρώτα μαθαίνουν να εξερευνούν τον κόσμο μέσω της
αφής, η σωματική επαφή όπως η αγκαλιά και η επαφή δέρμα με δέρμα, είναι ζωτικής σημασίας
για την ανάπτυξη. Από τις πέντε αισθήσεις μας, η αφή είναι η πρώτη που αναπτύσσεται, επομένως
το άγγιγμα παρέχει την τόνωση που χρειάζονται οι νεαροί εγκέφαλοι. Καθώς το μωρό σας
μεγαλώνει, θα συνεχίσει να επωφελείται από το να λαμβάνει και να δίνει σωματική στοργή. Οι
σχετικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά που παίρνουν περισσότερες αγκαλιές έχουν πιο
ανεπτυγμένο εγκέφαλο. Αντιθέτως, όταν τα παιδιά στερούνται τη σωματική επαφή, το σώμα
τους δεν θα ανταποκριθεί στα αναμενόμενα ορόσημα ανάπτυξης.
Οι αγκαλιές, όχι μόνο είναι καλές για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη σωματική ανάπτυξη
των παιδιών, αλλά υποστηρίζουν επίσης τη συναισθηματική ανάπτυξη.
Πολλοί ενήλικες ανησυχούν ότι η αγκαλιά σε ένα παιδί που έχει ξεσπάσει θα ενισχύσει την
κακή συμπεριφορά. Αυτό όμως είναι μύθος. Όταν ένα νήπιο έχει συναισθηματικό ξέσπασμα,
απελευθερώνει συναισθήματα ως απάντηση σε κάτι στο περιβάλλον του. Τα παιδιά χάνουν
τον έλεγχο των συναισθημάτων τους, όπως και οι ενήλικες μερικές φορές. Η διαφορά είναι
ότι τα παιδιά δεν έχουν μάθει πώς να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους. Το να αγκαλιάζετε το
παιδί σας σε αυτές τις στιγμές έντονων συναισθηματικών εκρήξεων, θα το ηρεμήσει και θα του
διδάξει ότι είστε εκεί για να το υποστηρίξετε στις δύσκολες στιγμές.
Όπως συμβαίνει άλλωστε και με τους ενήλικες, οι αγκαλιές ενεργοποιούν την απελευθέρωση
ωκυτοκίνης, μειώνοντας τα επίπεδα των ορμονών του στρες και βοηθώντας τα παιδιά να
αναπτύξουν ανθεκτικότητα. Παράλληλα, βελτιώνουν την εμπιστοσύνη, μειώνουν το φόβο και
ενισχύουν τις σχέσεις. Και αυτά τα οφέλη είναι αμοιβαία. Η ανταλλαγή σωματικής στοργής
ανάμεσα στον γονέα και το βρέφος δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό που πρέπει να
καλλιεργηθεί σε όλη την παιδική ηλικία. Καθώς το παιδί θα μεγαλώνει, ο δεσμός θα
εξελίσσεται, αλλά η ανάγκη της αίσθησης αυτού του αγγίγματος που τον τροφοδοτεί δεν
θα εξαλειφθεί ποτέ.

Η άβολη αγκαλιά

Είναι σημαντικό βεβαίως να διευκρινιστεί ότι όλα τα παραπάνω θετικά οφέλη
προκύπτουν από τις επιθυμητές αγκαλιές, καθώς επίσης και να υπογραμμιστεί στο
πλαίσιο αυτό η σημασία της σωματικής αυτονομίας. Οι γονείς καλό είναι από νωρίς να
διδάξουν στα παιδιά τους πώς να αρνούνται ευγενικά τις αγκαλιές και να αντιμετωπίζουν
τις δυνητικά άβολες συνέπειες. Τα παιδιά είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι το σώμα τους
τους ανήκει και δεν χρειάζεται να δέχονται ή να δίνουν αγκαλιές που τα κάνουν να νιώθουν
άβολα. Οι γονείς επίσης οφείλουν να υποστηρίζουν την προτίμηση του παιδιού να αποφύγει
την αγκαλιά και να μην αφήνουν κανέναν να τα αγκαλιάσει - ακόμη και καλοπροαίρετους
συγγενείς και οικογενειακούς φίλους - εκτός εάν τα ίδια θέλουν να γίνει η αγκαλιά.
Παράλληλα, μπορούν να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους επαφής και χαιρετισμού και
να επισημάνουν στο παιδί ότι η αποφυγή μιας αγκαλιάς δε σημαίνει ότι δεν μπορούν στο
μέλλον να αλλάξουν γνώμη.
Σε κάθε περίπτωση, η αγκαλιά μπορει να ενισχύσει την υγεία και την ευτυχία σε μικρούς
και μεγάλους, καθώς και να αποτελέσει ένα καλό μάθημα σωματικής αυτονομίας και
αυτοφροντίδας. Ας ελπίσουμε ότι η επίγνωση της θεραπευτικής της δύναμης θα άρει
σταδιακά την επιπλέον διστακτικότητα μετά το πέρας της πανδημίας και θα μπορέσουμε όλοι
να επωφεληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτή.
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Pet Care

Παραλία
&

κατοικίδιο

Βασίλης Μπορομπόκας, Επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων,
www.happydogs.gr

Τ

ο τι ισχύει στην Ελλάδα για την παραμονή των
σκύλων στις παραλίες και την είσοδό τους στη
θάλασσα, δυστυχώς είναι ένα πονεμένο θέμα
το οποίο κάθε καλοκαίρι δημιουργεί εντάσεις,
προστριβές και αψιμαχίες.

Η αλήθεια είναι πως δεν ζούμε και στην πιο ανεκτική ως προς
τους σκύλους χώρα. Όμως, επειδή μου αρέσει να λέω τα σύκασύκα και τη σκάφη-σκάφη, έχω παρατηρήσει πολλές φορές πώς
η συμπεριφορά των κηδεμόνων σκύλων δεν είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Η προσωπική μου άποψη στο τι είναι σωστό και τι όχι,
συνοψίζεται στο εξής απλό και λογικό τρίπτυχο.
α
Εάν ο σκύλος μας δεν απολαμβάνει το μπάνιο και την
παρουσία του στη θάλασσα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να
έρχεται μαζί μας.
β
Φροντίζουμε πάντα να τον έχουμε σε σκιά, με άφθονο
νερό, μαζί με το λουράκι και το βιβλιάριο υγείας του.
γ
Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε διακριτικοί και να
μην ενοχλούμε, καθώς κάποιος δίπλα μας μπορεί
να φοβάται ή να μην είναι εξοικειωμένος με τους
σκύλους.
Αυτά τα βήματα ακολουθώ τα τελευταία
τουλάχιστον 7 χρόνια στις οικογενειακές μου
διακοπές μαζί με την σκύλα μου και δεν έχω
αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα.
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Πάμε να δούμε μερικά διαδικαστικά θέματα, τα
οποία αφορούν περισσότερο νομικές γνώσεις και όχι
εκπαιδευτικές.
Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι υφίσταται διαφορά
στο να έχω τον σκύλο μου μαζί στην παραλία
και στο να μπει στο νερό. Κάπου εκεί ξεκινούν τα
προβλήματα...
Ο γενικός κανονισμός λιμένα (άρθρο 230) και
η εγκύκλιος μ.φ. 2119.4/3/06/16-06-2006
προβλέπουν ότι:
“Το λουτρό οικόσιτων ζώων στις ελληνικές θάλασσες
απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 230 παρ.
1ζ του γενικού κανονισμού λιμένα σε χώρους
λουομένων. Ύπαρξη λουόμενων σε μία θαλάσσια
περιοχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
το χαρακτηρισμό της περιοχής αυτής ως χώρου
λουομένων. Στην περίπτωση κατά την οποία σε
μία τοποθεσία στην παραλία δεν παρευρίσκονται
λουόμενοι, ο εν λόγω ιδιοκτήτης δεν διαπράττει
παράβαση. Εάν, όμως, καταφθάσουν λουόμενοι τότε
ο ιδιοκτήτης οφείλει είτε να το απομακρύνει, είτε να
το διατηρήσει ασφαλισμένο σε απόσταση πού να
μην παρενοχλούνται οι λουόμενοι”.
Επομένως, κανένας εκπρόσωπος,
οποιασδήποτε αρχής, δεν μπορεί να μας
απαγορεύσει να είμαστε στη θάλασσα με
το ζώο μας, αρκεί να φέρουμε μαζί μας
βιβλιάριο, ταυτότητα και λουράκι. Δεδομένου
του γεγονότος ότι οι παραλίες ανήκουν στους
κοινόχρηστους χώρους, κανείς δεν μπορεί
να μας απαγορεύσει να απομακρυνθούμε, εάν
τηρούμε τα αυτονόητα.
Πάμε να δούμε και μερικά θέματα αναφορικά με την
προστασία του σκύλου στην παραλία.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο σκύλος
δεν μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του
όπως ο άνθρωπος και είναι επικίνδυνο να πάθει
θερμοπληξία πολύ γρήγορα.
Είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε να εκθέτουμε το
σκύλο μας στη ζέστη (ειδικά εάν χρειαστεί αρκετό
περπάτημα) μέχρι να φτάσουμε στη θάλασσα. Εάν
το σκυλί μας δεν θέλει να κολυμπήσει, δεν υπάρχει
κανένας λόγος να ταλαιπωρείται μαζί μας. Είναι
καλύτερα να παραμείνει στη δροσιά του δωματίου
με φρέσκο και καθαρό νερό.
Δυστυχώς, με μεγάλη μου θλίψη, βλέπω κάθε χρόνο
σκυλάκια δεμένα σε ξαπλώστρες και κάτω από
ομπρελες να λαχανιάζουν, χωρίς να απολαμβάνουν
την εμπειρία της παραλίας.
Η δική μου σκύλα ξετρελαίνεται με το κολύμπι!
Επομένως, αποφασίζω με όλη μου την καρδιά να
την έχω μαζί μου, καθώς είναι ευτυχισμένη όταν
βρίσκεται μέσα στο νερό.

Οικογενειακώς φροντίζουμε να:
1

Έχουμε πάντα μαζί μας το μπολ της σκύλας μας με δροσερό νερό.
2

Να ξεβγάζουμε το πρόσωπό της από το αλμυρό νερό.
3

Δεν της πετάμε ξύλα και μπαλάκια καθώς η κατάποση θαλασσινού
νερού στην προσπάθεια να πιάσει τα αντικείμενα, προκαλεί
διάρροιες στους σκύλους.
4

Αποφεύγουμε να περπατάμε στην καυτή άμμο με την σκύλα μαζί.
Πολλά σκυλιά πλήττονται και γεμίζουν εγκαύματα οι πατούσες τους.
5

Μετά από κάθε κολύμπι την ξεβγάζουμε με καθαρό νερό.
6

Θεωρούμε αυτονόητο να μην κολυμπάει προτού χωνέψει, κάτι που
ισχύει και για εμάς άλλωστε.
7

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα απομακρυνόμαστε από την παραλία,
ώστε να κάνει την τουαλέτα της σε σημεία που επιτρέπονται (μακάρι
και οι ανθρώποι να ακολουθούσαν το παράδειγμα των σκύλων...).
8

Προτείνουμε να έχετε στο αυτοκίνητο ή στο δωμάτιό σας ένα First
Aid Kit με τα απαραίτητα.
9

Φροντίζουμε να μένουν στεγνά τα αυτιά της, καθώς η υγρασία
είναι ο Νο1 παράγοντας για τις ωτίτιδες.
10

Ελέγχουμε συχνά τις πατούσες της.
11

Αποφεύγουμε να την περπατάμε στην καυτή άσφαλτο τις
επικίνδυνες ώρες 12:00 με 17:00.
Αυτές είναι οι δικές μας εμπειρικές συμβουλές και σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστούν τον κτηνίατρο. Θα σας προτείναμε
ανεπιφύλακτα να πάρετε τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας πριν
ταξιδέψετε ή πριν επιχειρήσετε να πάτε για μπάνιο.
Κλείνοντας, θέλουμε να υπογραμμίσουμε πως εάν τηρούμε τους
κανόνες της σωστής παρουσίας του σκύλου μας στην παραλία,
σε συνδυασμό με την ασφάλεια του, μπορούμε να προσφέρουμε
σε αυτόν μία πανέμορφη εμπειρία και σε μας όμορφες
αναμνήσεις.
Καλό καλοκαίρι σε όλους!
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Ζέσταμα 2΄

Fitness

Αριστερόστροφες περιφορές των χεριών σε
1 	
έκταση.

Κάντε κάθε άσκηση για 30΄΄

Δεξιόστροφες περιφορές των χεριών σε έκταση.
2 	
Τέντωμα χεριών πίσω από την πλάτη σε κλειστή
3 	

Γυμνάζουμε...

λαβή.

Κάμψη κορμού στις 90° και περιστροφές χεριών
4 	

χέρια &
ώμους!

εναλλάξ, μια στο αριστερό και μια στο δεξί πόδι.

Ασκήσεις σε 4 κύκλους
Κάντε κάθε άσκηση για 30΄΄ με 10΄΄ ανάπαυση μεταξύ των ασκήσεων.
7

8

9

10

12

13

14

15

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

Σ

ύμφωνα με τις περισσότερες
γυναίκες, τα χέρια
αποτελούν μια από τις πιο
προβληματικές περιοχές.
Με το λίπος να συσσωρεύεται στα
μπράτσα, είτε λόγω μεταβολών στα
κιλά, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω
σωματότυπου. Το μόνο βέβαιο
είναι ότι με ένα απλό πρόγραμμα
γυμναστικής που μπορείτε να κάνετε
στο σπίτι, μπορείτε να αποκτήσετε
χέρια χωρίς χαλάρωση και
δυνατούς - γυμνασμένους ώμους.
Ο Νίκος και ο Κωνσταντίνος,
έμπειροι γυμναστές, σας προτείνουν
το παρακάτω πρόγραμμα 3-4 φορές
την εβδομάδα.
Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας δύο
βαράκια (ή δύο μπουκαλάκια με
νερό) και φυσικά τη διάθεσή σας.
Ξεκινάμε;

Μικρές περιφορές χεριών από όρθια θέση με βαράκια
5 	
δεξιόστροφα.

Μικρές περιφορές χεριών από όρθια θέση με βαράκια
6 	
αριστερόστροφα.

Κάμψη αυτοσυγκέντρωσης αριστερού δικεφάλου.
10 	
Κάμψη αυτοσυγκέντρωσης δεξιού δικεφάλου.
11 	
Κάμψεις δικεφάλων από καθιστή θέση.
12 	
Πιέσεις ώμων με βαράκια, τα χέρια κλειστά προς τον
13 	

Άνοιγμα και κλείσιμο χεριών με βαράκια μέχρι το
7 	

κορμό.

ύψος του ώμου.

Κάμψεις δικεφάλων εναλλάξ με βαράκια από όρθια
8 	
θέση.

Ταυτόχρονη κάμψη δικεφάλων προς τον θώρακα.
14 	
Πιέσεις ώμων με βαράκια παράλληλα προς το έδαφος
15 	

Πιέσεις ώμων με βαράκια κάθετες προς το έδαφος
9 	

από καθιστή θέση.

πάνω από το κεφάλι.

Αποθεραπεία
17

Αναπνοές για 30΄΄

Προτεινόμενες προπονήσεις
3-4/Εβδομάδα
Scan here...για να δεις τις ασκήσεις

/Advance pharmacies

Powered by
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Σπίτι μου, σπιτάκι μου
Οργάνωση για μια

ανέμελη &
ευχάριστη
βραδιά στη
βεράντα
Άννα Μαρία Μπαρού, Breakfast consultant, Recipe developer,
www.annamariabarouh.com, Ig:annamariabarouh
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Ό

λοι μας θέλουμε να καλέσουμε
τους φίλους μας για να περάσουμε
μια ανέμελη καλοκαιρινή βραδιά
στη βεράντα. Για να πετύχει το
κάλεσμά μας, όσο μικρό ή μεγάλο είναι αυτό, θα
χρειαστεί μια οργάνωση από τις προηγούμενες
μέρες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε
είναι ο αριθμός των καλεσμένων που έχουμε,
στη συνέχεια να σκεφτούμε τι θα θέλαμε
να τους μαγειρέψουμε και τέλος, το πως να
διακοσμήσουμε το τραπέζι μας.
Το μενού της βραδιάς πάντα ξεκινάει με κάποιο είδος
κοκτέιλ ή ποτού όπως μια δροσερή σαγκρία με ψιλοκομμένα
φρούτα (μήλα, πορτοκάλια ή βερίκοκα) ή ένα κοκτέιλ με
φράουλες και ρούμι ή ένα δροσερό άσπρο κρασί.
Φροντίστε να τα συνδυάσετε με κάποια finger foods ή
μεζεδάκια, ώστε να κυλήσει όμορφα η βραδιά, λίγο πριν
περάσετε στο τραπέζι.
Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή (μην ξεχνάτε: το πιο
σημαντικό είναι να περάσετε καλά με τους φίλους σας,
να το απολαύσετε και όχι να τηγανίζετε τελευταία στιγμή)
αποφύγετε τα μεζεδάκια της ώρας και προτιμήστε finger
foods που μπορούν να ετοιμαστούν από πριν. Μια λύση
είναι τα αγαπημένα ντιπ όπως το guacamole, το χούμους ή η
τυροκαυτερή. Συνοδεύστε τα με κριτσίνια, αφράτα ψωμάκια
ή παξιμάδια.
Επίσης, σαν ορεκτικά μπορείτε να σερβίρετε μαζί με το
κρασί, μια όμορφη πιατέλα τυριών.
H πιατέλα τυριών πρέπει να έχει το λιγότερο 3 είδη τυριών.
Την αγαπημένη σας γραβιέρα, ένα νόστιμο κασέρι, ένα
καπνιστό τυρί, κάποια γραβιέρα με τρούφα ή γραβιέρα
με μπούκοβο. Βεβαιωθείτε ότι όλη η παρέα αντέχει τα
καυτερά! Ανάμεσα στα τυριά, βάλτε σε ένα μπωλ κάποια
chutney, κριτσίνια, αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς
καρπούς. Το αποτέλεσμα θα εντυπωσιάσει τους πάντες!
Για το μενού της βραδιάς θα πρέπει να προβλέψετε μια
ωραία πολύχρωμη σαλάτα, ένα είδος πίτας, quiche ή
τάρτας.
Μαζί με το κυρίως γεύμα (μοσχάρι με πορτοκάλι,
κοτόπουλο λεμονάτο ή γαρίδες με κάρι) επιλέξτε ένα
πρωτότυπο συνοδευτικό. Προτείνω φωλιές πατάτας,
παπαρντέλε με ελαιόλαδο και φρέσκο θυμάρι, πολέντα,
νιόκι, ποικιλία μανιταριών ή stir fry λαχανικά, σβησμένα με
μπαλσάμικο.
Τέλος, φροντίστε να ετοιμάσετε ένα εύκολο γλυκό όπως,
σουφλέ σοκολάτας ή πάβλοβα. Εάν σας δυσκολεύει η
ζαχαροπλαστική υπάρχει λύση! Αγοράστε έτοιμες μαρέγκες
και απλά προσθέστε μια κουλί φράουλας ή μαρμελάδα
φράουλας, σαντιγί, φρέσκα φρούτα του δάσους ή
φράουλες.
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Στρώνοντας το τραπέζι…

Για να φτιάξετε την ατμόσφαιρα της βραδιάς, θα
χρειαστείτε απαλή μουσική, αρκετά κεριά και την
καλή σας διάθεση.
Για το κέντρο του τραπεζιού επιλέξτε μικρά
γλαστράκια με βότανα όπως βασιλικούς,
δεντρολίβανο, θυμάρι, φασκόμηλο ή λεβάντα.
Επίσης, κάποια σύνθεση με μαργαρίτες και
λεμόνια, θα έφτιαχνε τη διάθεση με τα χαρούμενα
χρώματα της.

Για ένα όμορφο και γεμάτο τραπέζι
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τραπεζομάντιλο
σε χρώμα φούξια, κίτρινο ή πράσινο ή να
επιλέξετε χαρούμενα σουπλά συνδυάζοντάς τα με
πολύχρωμες χαρτοπετσέτες ή λινές πετσέτες.
Μοιράστε ομοιόμορφα τα πιάτα.
Τοποθετήστε συμμετρικά τα πιάτα, τα
μαχαιροπίρουνα και τα ποτήρια και φροντίστε να
αφήσετε λίγο χώρο στο κέντρο ή στις άκρες του
τραπεζιού για να μπορέσετε να ακουμπήσετε την
πιατέλα σαλάτας και την πίτα σας.
Καλό θα ήταν να έχετε στρώσει το τραπέζι πριν
φτάσουν οι φίλοι σας.

Για παρεΐστικες βραδιές

Οργανώστε βραδιά μακαρονάδας, πίτσας,
μεξικάνικη, ιταλική ή ινδική βραδιά. Εάν η παρέα
σας δεν είναι μεγάλη (έως 3 ζευγάρια μαζί με
εσάς), μη διστάσετε να τους βάλετε στην κουζίνα
σας και να μαγειρέψετε όλοι μαζί. Θα περάσετε
μια βραδιά γεμάτη γέλια και περιπέτειες! Εδώ θα
φροντίσετε να τους έχετε ετοιμάσει τα ποτά τους
και κάποια ορεκτικά, για να τα απολαύσουν την
ώρα που θα μαγειρεύετε όλοι μαζί!

Δροσερές καλοκαιρινές συνταγές

Λαζάνια με φέτα

Αυθεντική ισπανική
ντοματόσουπα

&

πολύχρωμες πιπεριές

gazpacho

ΥΛΙΚΑ
500 γρ φέτα
250 γρ μοτσαρέλα τριμμένη
1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε κυβάκια
1 πορτοκαλί πιπεριά κομμένη σε κυβάκια
4 αβγά
λίγο άσπρο πιπέρι
200 ml γάλα
250 ml κρέμα γάλακτος
12-14 φύλλα λαζάνια
λίγο βούτυρο για να αλείψουμε το πυρέξ

ΥΛΙΚΑ
700 γρ. τομάτα κόκκινη και ώριμη (ξεφλουδισμένες και
ξεκουκουτσιασμένες)
300 γρ. τοματίνια
2-3 αγγούρια (ξεφλουδισμένα)
3 κσ. πολτό τομάτας
6 κσ. ξύδι
8 κσ. ελαιόλαδο
Αλάτι
2-3 φλυτζάνια παγάκια
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζουμε όλα τα υλικά στο blender και τα αλέθουμε μέχρι να
αποκτήσουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα.
Τη σερβίρουμε παγωμένη.
Η gaspacho συνοδεύεται από ψιλοκομμένα σε κυβάκια
λαχανικά όπως αγγούρι, αβοκάντο, κόκκινη, κίτρινη και
πράσινη πιπεριά, κολοκυθάκια, καρότο και σέλερι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1
Σε μια κατσαρόλα βράζουμε νερό με λίγο αλάτι.
2
Σε ένα μπολ λιώνουμε την φέτα με ένα πιρούνι και στη
συνέχεια προσθέτουμε την μοτσαρέλα, τον μαϊντανό, την
κόκκινη πιπεριά και ανακατεύουμε καλά.
3

Σαλάτα κινόα

Σε άλλο μπολ ρίχνουμε τα αβγά, το άσπρο πιπέρι, το
γάλα και την κρέμα γάλακτος. Τα ανακατεύουμε καλά και
αφήνουμε το μείγμα στην άκρη.
4

ΥΛΙΚΑ

Βράζουμε τα φύλλα λαζάνια (2-3 κάθε φορά) για 1-2 λεπτά
και τα βάζουμε σε ένα πυρέξ που έχουμε αλείψει με λίγο
βούτυρο.

200 γρ. κινόα
300 ml. νερό
1/2 κ.γ. αλάτι
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ
Ξύσμα και χυμό από 2 λάιμ ή λεμόνι
6-8 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι
1 μάτσο μαϊντανό (ψιλοκομμένο)
2 κολοκυθάκια κομμένα σε κυβάκια, (1 εάν είναι μεγάλο)
4 αγγουράκια κομμένα σε κυβάκια, (2 εάν είναι μεγάλα)
12-14 φρέσκα φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μία κατσαρόλα βράζουμε την κινόα με το νερό και το
αλάτι για 10-15 λεπτά (μέχρι να απορροφήσει όλα τα υγρά).
Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε όλα τα λαχανικά και μυρωδικά,
ανακατεύουμε καλά με το λάιμ και το ελαιόλαδο και
ρίχνουμε μέσα τη βρασμένη κινόα (αφού έχει κρυώσει).

5
Βάζουμε από πάνω το μισό μείγμα τυριών και ξαναβάζουμε
4-6 φύλλα λαζάνια. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο μείγμα
τυριών και ξαναβάζουμε γύρω στα 4-6 φύλλα λαζάνια ή
μέχρι να καλυφθεί όλη η επιφάνεια του πυρέξ.
6
Περιχύνουμε με τα αυγά, το γάλα και την κρέμα γάλακτος,
τα οποία έχουμε ανακατέψει προηγουμένως σε ένα μπολ.
7
Με ένα μαχαίρι τρυπάμε σε διάφορα σημεία (για να κατέβει
το μείγμα με το γάλα και την κρέμα γάλακτος.
8
Βάζουμε λίγο βούτυρο διάσπαρτα σε διάφορα σημεία από
πάνω. Τα λαζάνια είναι έτοιμα να μπούνε στο φούρνο.
9
Ψήνουμε στους 200°C για περίπου 30-40 λεπτά.
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Προϊόντα
που αγαπάμε

1

2

4

1

3

4

CAUDALÍE Vinosun Protect
Very High Protection
Lightweight Cream SPF50+

JOWAÉ Eau Micellaire
Démaquillante

To Νερό Καθαρισμού με Μικύλλια Jowaé με 94%
συστατικά φυσικής προέλευσης, σέβεται την
ισορροπία της επιδερμίδας και την προστατεύει
από τις εξωτερικές επιθέσεις (ρύπανση,
ακτίνες UV, στρες, κούραση). Εμπλουτισμένο
με αντιοξειδωτικές Φωτοφαινόλες και
αυτοκρατορική Παιώνια καθαρίζει την
επιδερμίδα σε βάθος, αφαιρεί κάθε ίχνος
μακιγιάζ και ρύπων, αφήνοντάς την φρέσκια και
λαμπερή. Η απαλή του σύνθεση είναι κατάλληλη
για όλους τους τύπους επιδερμίδας, ακόμη και
για τις πιο ευαίσθητες.

Προστατεύει αποτελεσματικά το
πρόσωπο και τον λαιμό από τις ακτίνες
UVA/UVB ενώ ταυτόχρονα προσφέρει
αντιοξειδωτική δράση στις πιο ευαίσθητες
επιδερμίδες. Υιοθετήστε την καθαρή και
αόρατη καθημερινή προστασία με αόρατη,
πανάλαφρη υφή, χωρίς άρωμα.

2
AVENE Fluide SPF50+

Αντηλιακή Fluide προσώπου για το
κανονικό έως μικτό δέρμα. Λεπτόρευστη
σύνθεση, τόσο ανάλαφρη, που ξεχνάμε
ότι την φοράμε. Απορρόφηση σχεδόν
στιγμιαία, για μια άνευ προηγουμένου
αίσθηση γυμνού δέρματος. Κυκλοφορεί
και χωρίς άρωμα και με χρώμα.

5
5

INALIA Dry Tanning Oil Face &
Body SPF30

Ξηρό λάδι με ενεργοποιητή μαυρίσματος και
φυτικά έλαια για ένα βαθύ και με μεγάλη
διάρκεια μαύρισμα.

3

6

VICHY Capital Soleil UV Age
Daily & New UV Age Daily
Tinted

SOLGAR Lipotropic Factors
®

Το 80% της γήρανσης της επιδερμίδας
οφείλεται στην καθημερινή έκθεση
της UV ακτινοβολίας. Η νέα σειρά
CAPITAL SOLEIL UV-AGE DAILY της VICHY,
για το πρόσωπο, με χρώμα και χωρίς,
παρέχει προηγμένη αντηλιακή προστασία
προλαμβάνοντας και διορθώνοντας τα
σημάδια της φωτογήρανσης.

6

Το Lipotropic Factors αποτελεί έναν συνεργιακό
αποτελεσματικό συνδυασμό τριών συστατικών,
της χολίνης, της ινοσιτόλης και της L-μεθειονίνης.
Η χολίνη που περιέχει το συμπλήρωμα
διατροφής Lipotropic Factors της SOLGAR®
συμβάλλει:
•	Στο φυσιολογικό μεταβολισμό της
ομοκυστεΐνης.
•	Στο φυσιολογικό μεταβολισμό των
λιπιδίων.
•	Στη διατήρηση της φυσιολογικής ηπατικής
λειτουργίας.
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θα το βρείτε...

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

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

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

Θεοφάνους Παναγιώτης
Ηρώων Πολυτεχνείου 92,
210 4284555

ΓΕΡΑΚΑΣ

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

Γαϊτανής Βασίλειος
Κλεισθένους 26,
210 6614870
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Κακαγιάννης Στυλιανός
Αρχιμήδους 64,
210 9910763
ΚΑΝΤΖΑ

Καρακώστα Μαρία
Κεδρηνού 65, Αμπελόκηποι,
210 6433456

Γαϊτανής Βασίλειος
Λεωφόρος Λαυρίου 21,
210 3511509

Κασαρτζίδη Ιωαν. Πηνελόπη
Πατησίων 167, Πατήσια,
210 8670115

ΛΑΓΟΝΉΣΙ

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

ΣΠΆΤΑ

ΜΥΚΟΝΟΣ
Κοντογιώργης Χρήστος
Δραφάκι, 22890 23900
Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑ
Αγοραστού Γ. Χριστίνα
Αθ. Διάκου 18,
23840 22300
Τσαρνάς Κων/νος Τσαρνά Αικατερίνη
Αναπαύσεως 33 &
Δωρηλαίου, 24210 66922

Σπυρούλη Μαρία
Κασσάνδρου
Οσ. Παρασκευής 27,
23990 21666
Σπυρούλη Μαρία Κάσσανδρος Κωνσταντίνος
Οσ. Παρασκευής 71,
23990 20000

Ζήσης Πιτσέλης & ΣΙΑ ΟΕ
Καποδιστρίου 18,
210 6899540

ΔΟΜΟΚΟΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ν. ΙΩΝΙΑ

Πανοπούλου Άννα Χριστίνα
Εθν. Αντιστάσεως 13,
2106827212

Κοντός Ιωάννης
Κύπρου 34, 2
6650 28328

Κοινωνία Κληρονόμων
Ακιανίδου Ευτυχία
Βυζαντίου 95 , Καλογρέζα,
210 279556

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

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

 ικ. Βρούτση
Α
Γαλάζιας Ακτής & Κίρκης,
22910 22699
ΜΕΓΑΡΑ
Βαρελά Σοφία
Καραισκάκη 4, 22960 28236

Πιτσέλης Ζήσης
Αλ. Παναγούλη 9,
210 2718576
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Γκιζάνη Κλεοπάτρα
Ελ. Βενιζέλου 199,
210 9323583

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

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

Παραγιούτσικος Βίκτωρ
Ίωνος Δραγούμη 75,
2310 534614

Π. ΠΕΝΤΈΛΗ

Σταματουλάκης Εμμανουήλ
Αγ. Θεοδώρας 3,
2310 740888

Ν. ΨΥΧΙΚΌ

Κωτσόγιαννη Μιρέλλα
Βασ. Γεωργίου 3, 210 8030209

Γκαραγκάνη - Δρίζου Ελ.
22320 22233

Όλγα & Χρήστος Μπάκας
Καρόλου Ντηλ 21,
2310 256756

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΣΑΜΟΣ ΒΑΘΎ
Ελευθερίου Σταύρος
Καπετάν Σταμάτη 3,
22730 22000
Κωνσταντάκης Γεώργιος
Θεμ. Σοφούλη 105,
22730 23686

ΘΗΒΑ

Χρυσούλα Λουκίδου Σοφία Ζήκα Λουκίδου
Πινδάρου 70, 22620 22577
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΑΛΙΜΟΣ

Χαραλαμποπούλου Ε. Χρυσίδου Φ.
Αλίμου 130,
210 9932483

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

ΒΟΛΟΣ

Μαρία & Νίκος Μώρος
2ας Μαΐου 26, 210 9333605

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΡΙΆ ΒΌΛΟΥ

Λύγδας Ευάγγελος
Γρ. Λαμπράκη 76,
210 3460372
ΦΙΛΟΘΕΗ

Μαργαριτίδης Μιχάλης Μαργαριτίδου Ραφαέλα
Παν. Κορυφινής 42,
23730 23566

ΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑΥΡΟΣ

 πελημπασάκη Μαρία
Μ
Ν. Πλαστήρα 3,
210 5983578
Προυντζοπούλου
Παναγιώτα
Δωδεκαννήσου 28,
210 9822860

ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρώνη Δέσποινα
Λασθένους 25, 28420 23638
Παπαδάκης Χαράλαμπος
Πλ. Ελευθερίας 25,
28420 22236

Νιτσόλας Ανδρέας - Τζάρας
Νικόλαος
Πλατεία Πυθαγόρα,
22730 28002
Παναγιωτακόπουλος
Νικόλαος
Καναδά 6, 22730 81297
ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΌΒΑΣΙ
Φωτίου Ανδρονίκη
Νικ. Βλιάμου 28,
22730 32646
ΣΑΜΟΣ ΠΑΛΑΙΌΚΑΣΤΡΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Οικονόμου Ελένη
Ιεζεκιήλ 51, 24410 25576

Φαρμακείο
Παλαιοκάστρου
22730 89966

ΚΑΤΕΡΙΝH

ΣΥΡΟΣ

Ταγάρα Αναστασία Γιαννουλάκη Γεωργία
16ης Οκτωβρίου 7,
23510 25639

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

ΚΕΡΚΥΡΑ

Πιτσικάκη Μαριάνθη
Γεωργίου Παπανδρέου 1,
Ερμούπολη, 22810 80037

Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΑΊΑ

Αγγελίδης ΝικόλαοςΑγγελίδου Βασιλική
Αγίου Αλεξάνδρου 8,
210 9814337

Κουλoύρη Δωροθέα
Ρωμανού 20Α & Ανθέων,
23920 20000

Θεολόγου Στέλλα Θεολόγου. Μαρία
Κνωσσού 3, 210 9411560

Μαλτζάρη Μαγδαληνή
Αγν. Στρατιώτη 88,
2310 655871

ΒΑΡΗ

ΠΑΙΑΝΙΑ

ΠΥΛΑΙΑ

Καραγιάννης Δημήτριος
Κύπρου 19, 2410 287195

Σχοινά Μαρία
Β. Τσιτσάνη 6, 24310 27671

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

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

Αικ. Καλαϊτζή
17ης Νοέμβρη 23,
2310 930039

Παπατόλια Γ. Εύη
Χατζημιχάλη 50,
2410 611760

Φραγκίσκου Χαρίκλεια
26640 22600

ΑΧΑΡΝΈΣ
Πανόπουλος Πάρις
& ΣΙΑ
Φιλαδελφείας 328,
210 2316792

ΠΟΛΙΧΝΗ

Ε.Α. Αγάθου
Αλεπού, 26610 58290

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ!

ΤΡΙΚΑΛΑ

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

Σχοινάς Δημήτρης Σχοινά Ευαγγελία
Γαριβάλδη 15 & Απόλλωνος,
24310 29797

ΦΙΛΙΑΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΦΑΙΝΟΛΕΣ
& ΙΕΡΟ ΛΩΤΟ
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συστατικά φυσικής προέλευσης

βελτιωτικά υφής, άρωμα και προστατευτικοί
% 4%
παράγοντες για τη διατήρηση των συνθέσεων .
1

Vegan φόρμουλες.

7ημέρες

Ορατά αποτελέσματα σε 7 ημέρες:
Η υπερέκκριση του σμήγματος μειώνεται,
οι ατέλειες εξαλείφονται2. Μεικτές - λιπαρές
επιδερμίδες, ακόμη και ευαίσθητες.

Clean & Natural (Διαφάνεια & Φυσικότητα) (1) Μέσος όρος συστατικών φυσικής προέλευσης στα προϊόντα της σειράς Καθαρισμού & Εξισορρόπησης Jowaé.
(2) Τεστ καταναλωτών, 53 εθελόντριες, 7 ημέρες ιεροτελεστίας καθαρισμού & εξισορρόπησης Jowaé (Καθαριστική στυπτική λοσιόν,
Ενυδατικό νερό, Συμπυκνωμένος ορός κατά των κηλίδων, Ρυθμιστικό gel κατά των ατελειών), % ικανοποίησης.
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