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Editorial

Άντρη Κούκου 

General Manager 
Pharmacy Brands

Αγαπητοί συνεργάτες

Σας καλωσορίζουμε στο νέο τεύχος του περιοδικού μας PharmAdvance. 

Ενός περιοδικού που εκδίδεται ειδικά για εσάς, τους φαρμακοποιούς της 

Κύπρου, και που έχει ως στόχο να ενημερώσει για τρέχοντα θέματα που 

αφορούν τη φαρμακευτική αλλά και επιχειρηματική σας ιδιότητα.

Το θέμα της Βιωσιμότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα 

(περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό) είναι εδώ και χρόνια στο πρό-

γραμμα των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότε-

ρα, ως ο δρόμος για ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητα 

των μελλοντικών γενεών να ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες.

Ιδιαίτερα στη σημερινή μετά-covid εποχή και διαμέσου ενός συγκλονιστι-

κού πολέμου, γεγονότα τα οποία έχουν οδηγήσει την Ευρώπη και το Πα-

γκόσμιο σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική και ενεργειακή κρίση, η 

βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση αλλά και αναγκαιότητα. 

Ας αναλογιστούμε λοιπόν, ο καθένας ξεχωριστά, τις δικές μας συνήθειες, 

αποφάσεις,  δράσεις, και πώς αυτές επηρεάζουν το σύνολο αλλά και το 

μέλλον των παιδιών μας. 

Αρχίζοντας με ένα μικρό βήμα, το 16ο τεύχος PharmAdvance που έχετε 

στα χέρια σας, εκτυπώνεται πλέον σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί με πιστο-

ποίηση FSC™, η οποία  εξασφαλίζει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών 

και είναι ουδέτερο ως προς τις εκπομπές άνθρακα κατά την παραγωγή του.

Καλή ανάγνωση!
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Βιώσιμη Ανάπτυξη 
με επιχειρηματική ηθική, 
κοινωνική αλληλεγγύη και 
σεβασμό στο περιβάλλον

Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας, η προσήλωσή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική μας κουλτούρα, τον κοινωνικό ρόλο και την επιχειρημα-
τική μας ευθύνη. Πιστεύουμε πως η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει νόημα και ουσία, μόνο αν στηρίζεται 

στην επιχειρηματική ηθική, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον σεβασμό στο περιβάλλον. 

Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή ενός περίπου αιώνα, καταφέραμε ως Όμιλος να 

κατακτήσουμε ηγετική θέση στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Πυξίδα στη διαδρομή 

αυτή είναι η αποστολή μας «να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να 

νιώθουν καλύτερα» που, μαζί με τις αξίες μας «ακεραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοπορία, 

πάθος, απλότητα», καθοδηγούν κάθε επιχειρηματική μας απόφαση και δράση. 

Όλες οι ενέργειες του Ομίλου μας σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συγκλίνουν στην έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αποτελεί απάντηση στις σύγχρονες 

προκλήσεις και ευκαιρία για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και νέων επιχειρηματικών ιδε-

ών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δεσμευτεί να παρακολουθούμε συστηματικά τις επιδόσεις μας 

σύμφωνα με τα κριτήρια ESG, Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση, αναπτύσ-

σοντας πρωτοβουλίες οι οποίες επικεντρώνονται στους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες, 

που έχουμε αξιολογήσει ως ζωτικής σημασίας για τη συνολική λειτουργία μας. Αυτοί είναι:  

Η εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών, η εξέλιξη των εργαζομένων μας, η ευημερία της 

κοινωνίας και η προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα επιτυγχάνουμε την έγκαιρη 

διαχείριση κινδύνων και τον αποτελεσματικό εντοπισμό των ευκαιριών που προκύπτουν. 

Υλοποιούμε ενέργειες που υπηρετούν τη 
στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομί-
λου μας, όπως η διαρκής επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναμικό, η διαρκής και μετρή-
σιμη προσπάθεια μείωσης του ανθρακικού 
μας αποτυπώματος, καθώς και η συνεχής 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
των διαδικτυακών πωλήσεων, με στόχο την 
όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Στον τομέα της αγοράς, επενδύσαμε στην ψη-
φιακή αναβάθμιση υπηρεσιών και συστημά-
των, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των 
πελατών και των συνεργατών μας, καταγρά-
φοντας, αξιολογώντας και αναβαθμίζοντας 
συνεχώς την ανταπόκρισή μας στα αιτήματα 
που λαμβάνουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα B2B της 
PHARMACYLINE και η επίλυση όλων των θε-
μάτων των πελατών μας εντός 24 ωρών.

Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, 
ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας, η ερ-
γασιακή κουλτούρα και η ανάπτυξη των 
ανθρώπων μας αποτελούν κορυφαία προ-

τεραιότητα. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού του Ομίλου το Τμήμα Ανθρώ-
πινου Δυναμικού έθεσε σε λειτουργία επτά 
(7) νέα ψηφιακά εργαλεία, που σκοπεύουν 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργα-
σιών του τμήματος, μέσω της απλοποίησης 
των διαδικασιών, της αυτοματοποίησης των 
λειτουργιών και της εξυπηρέτησης των 
εργαζομένων. Τέλος, ο Όμιλός μας πέτυχε 
κατά την περίοδο αναφοράς δύο σημαντικές 
διακρίσεις: Investors in People (Platinum) 
και Great Place to Work.

Στον τομέα της κοινωνίας, στηρίξαμε το-
πικούς παραγωγούς, ενισχύοντας την επι-
χειρηματικότητα του τόπου. Την ίδια στιγμή, 
ενθαρρύνοντας την εθελοντική προσφορά 
των εργαζομένων μας, σταθήκαμε στο 
πλευρό φορέων και συνδέσμων με σημα-
ντικό κοινωφελές έργο, που προβάλλουν 
την αξία της αλληλεγγύης.  

Στον τομέα του περιβάλλοντος, συνεχίσαμε 
να εργαζόμαστε για την ελαχιστοποίηση του 
συνολικού περιβαλλοντικού μας αποτυπώμα-
τος. Υιοθετήσαμε πρακτικές εξοικονόμησης 

ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, όπως τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
μείωση χρήσης φυσικών πόρων.  Παράλλη-
λα, αυξήσαμε κατά 46% τις επενδύσεις μας 
για την προστασία του περιβάλλοντος σε 
σχέση με την προηγούμενη διετία. 

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, όπως 
αυτή που σημάδεψε η πανδημία, ο Όμιλος 
ανέδειξε ισχυρά χαρακτηριστικά προσαρμο-
στικότητας, ανθεκτικότητας και ευελιξίας, 
απέναντι στις προκλήσεις. Σε ένα ευρύτερο 
περιβάλλον αβεβαιοτήτων, η βιωσιμότητα 
αποτελεί μια στρατηγική βεβαιότητα. Γιατί 
μέσα από αυτή εξελισσόμαστε επιχειρημα-
τικά, γινόμαστε καλύτεροι λειτουργικά και 
νοιαζόμαστε υπεύθυνα για την κοινωνία και 
το περιβάλλον. 

Αν κάτι ξεχωρίζει όλη αυτή τη διαδρομή 
του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας, τούτο είναι 
η αφοσίωση των ανθρώπων του στην κοινή 
δέσμευση Βιώσιμης Ανάπτυξης. Γιατί πέρα 
και πάνω απ’ όλα, στο τέλος της ημέρας, εί-
ναι οι άνθρωποι που μετουσιώνουν σε απο-
τέλεσμα κάθε έννοια αξιών και οράματος.  

Μήνυμα από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, κ. Χρήστο Παπαέλληνα 
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Ψηφιοποίηση 
του Τμήματος Φαρμάκου

Σήμερα, η ψηφιοποίηση παρατηρείται σε 
όλους τους τομείς της καθημερινότητάς 
μας και έχει υιοθετηθεί από πληθώρα 
βιομηχανιών. Η Φαρμακοβιομηχανία 
ακολούθησε σχετικά αργότερα, λόγω πα-
ραγόντων όπως τα υπερογκώδη έξοδα και 
οι αυστηρές νομοθεσίες που ήδη διέπουν 
την παραγωγή, κυκλοφορία και προώθηση 
φαρμακευτικών προϊόντων και που διαφέ-
ρουν από χώρα σε χώρα. 

Τα τελευταία χρόνια όμως, βλέπουμε πως η 
Φαρμακοβιομηχανία έχει υιοθετήσει νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες σε όλες τις πτυχές 
των δραστηριοτήτων της, π.χ. γνωστική 
υπολογιστική στην έρευνα και παραγωγή 
και χρήση του Διαδικτύου και των μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης για σκοπούς αφύ-
πνισης και εκπαίδευσης του κοινού. 

Στα περισσότερα από 100 χρόνια πορεί-
ας του, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας έχει 
αποδείξει ότι προχωράει πάντα μπροστά, 
με μάτια στραμμένα προς το μέλλον. Από 
το 2019, ο Όμιλος ξεκίνησε ένα ταξίδι ψη-
φιακού μετασχηματισμού ως μια μορφή 
ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης που 
περιλαμβάνει ριζική αλλαγή των μοντέ-
λων, λειτουργιών, διαδικασιών, προσέγγι-
σης μάρκετινγκ, στόχων και στρατηγικής.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός διέπει 
όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του 
Ομίλου μας. Παρά τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο τομέας της Φαρμακοβι-
ομηχανίας, όπως αναφέρεται πιο πάνω, 
τοπικές και διεθνείς συγκυρίες κρίνουν 
απαραίτητο τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και στο Τμήμα Φαρμάκου του Ομίλου μας. 

Η εισαγωγή του Γενικού Συστήματος 
Υγείας (ΓεΣΥ) και η πανδημία του Covid-19 

σηματοδότησε την άμεση ανάγκη για ψη-
φιοποίηση της Φαρμακοβιομηχανίας και 
στην Κύπρο. Ο μειωμένος χρόνος των 
Επαγγελματιών Υγείας, σε συνδυασμό με 
τους περιορισμούς της πανδημίας, έθεσαν 
και συνεχίζουν να θέτουν δυσκολίες στην 
ιατρική ενημέρωση σχετικά με τα φαρμα-
κευτικά προϊόντα. 

Τον Μάιο του 2021, το Τμήμα Φαρμάκου 
προχώρησε στην εγκατάσταση της Πλατ-
φόρμας VEEVA CRM, ένα εργαλείο που 
βρίσκεται στην κορυφή του είδους του και 
χρησιμοποιείται σε περισσότερες από το 
80% των Φαρμακευτικών Εταιρειών παγκό-
σμια. Μέσα από τις συνεχείς αναβαθμίσεις 
της, η Πλατφόρμα VEEVA έχει καταστεί 
ένα ισχυρό εργαλείο στη φαρέτρα των 
Ιατρικών Επισκεπτών στις Εταιρείες όπου 
εφαρμόστηκε. 

Μέσω της πλατφόρμας VEEVA οι ιατρικοί 
επισκέπτες μπορούν να προγραμματίσουν 
και να συντονίσουν τις ιατρικές επισκέψεις 
τους πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας 
καλύτερα τον μειωμένο χρόνο που διαθέ-
τουν οι Επαγγελματίες Υγείας.  Παράλλη-
λα, δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας με σύγχρονους τρόπους, 
πέραν της προσωπικής επαφής, επιτυγχά-
νοντας έναν επιπλέον τρόπο επικοινωνίας 
με τους Επαγγελματίες Υγείας για άμεση 
επιστημονική ενημέρωση.  

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας VEEVA 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υιο-
θέτησης του «Σύγχρονου Ιατρικού Επι-
σκέπτη», μιας ιδέας που αναπτύχθηκε ως 
αποτέλεσμα της εξέλιξης του ρόλου του 
Ιατρικού Επισκέπτη τα τελευταία χρόνια. Ο 
«Σύγχρονος Ιατρικός Επισκέπτης» συνδυ-
άζει τις τεχνολογικές δυνατότητες που του 

προσφέρει η εποχή της ψηφιοποίησης με 
την υφιστάμενη βαθιά γνώση και εμπειρία 
που κατέχει. 

Μέσα στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού, πραγματοποιήσαμε εκπαιδεύσεις 
με στόχο την ανάπτυξη μιας σύγχρονης 
νοοτροπίας που θα βοηθήσει τους Ιατρι-
κούς Επισκέπτες να μεταβούν ομαλά στη 
νέα εποχή και να υιοθετήσουν με επιτυχία 
τα νέα τεχνολογικά μέσα στη καθημερινό-
τητά τους. Επιθυμούμε να λάβουμε υπόψη 
τις ανάγκες των ανθρώπων μας, να τους 
βοηθήσουμε να ξεπεράσουν υφιστάμενες 
δυσκολίες και να αναβαθμίσουν τον ρόλο 
τους στην υψηλής ποιότητας ιατρική ενη-
μέρωση που ήδη παρέχουν.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ψηλά 
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχου-
με ως Τμήμα Φαρμάκου, να τις εξελίξουμε 
μέσα σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
βιομηχανία και να διατηρήσουμε τη στρα-
τηγική μας θέση στη Κυπριακή αγορά. 
Παράλληλα, να διατηρήσουμε τις επιτυχη-
μένες σχέσεις μας με Εταιρείες που ήδη 
αντιπροσωπεύουμε και να προσελκύσου-
με μελλοντικές συνεργασίες. 

Πάνω από όλα, επιθυμούμε να παραμεί-
νουμε πιστοί στην αποστολή μας «Να 
κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώ-
πους να ζουν και να νοιώθουν καλύτε-
ρα» και στις αξίες μας, ούτως ώστε να 
εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν καλύτερα 
τους Επαγγελματίες Υγείας και κατ’ επέ-
κταση τους ασθενείς τους. Επιπλέον, να 
διασφαλίσουμε πως παρέχουμε στους αν-
θρώπους μας τις απαραίτητες τεχνολογίες 
για τη διευκόλυνση της εργασίας τους, την 
εξέλιξη του ρόλου τους και την συνεχόμε-
νη εκπαίδευση τους.

Η εποχή στην οποία ζούμε διέπεται από μία τάση αυτοματοποίησης και ανταλλαγής δεδομένων 
στις τεχνολογίες παραγωγής, γνωστή και ως «Βιομηχανία 4.0». Η τάση αυτή χαρακτηρίζεται 
από στροφή προς τη ψηφιοποίηση και περιλαμβάνει το Διαδίκτυο, τη γνωστική υπολογιστική 

και τα συστήματα cloud.

 Δάφνη Προδρόμου, Φαρμακοποιός, Pharma Digital Leader, Τμήμα Φαρμάκου Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας
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Επανάσταση στην αντιμετώπιση  
της οστεοαρθρίτιδας!

Τι γνωρίζετε για την οστεοαρθρίτιδα; 

Πρόκειται για μια από τις συχνότερες παθήσεις της σύγχρονης εποχής η οποία ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο 
τον κόσμο, προκαλώντας πόνο και προβλήματα κίνησης. Αρκεί να αναφέρουμε ότι μόνο στην Ελλάδα υπονομεύει την ποιότητα ζωής 
περισσότερων από 2,5 εκατ. ανθρώπων.

Προκαλείται όταν ο αρθρικός χόνδρος, που καλύπτει τις επιφάνειες των οστών στα σημεία των αρθρώσεων για να διευκολύνει την κίνηση 
και να μειώνει την τριβή, φθείρεται βαθμιαία και ταυτόχρονα δημιουργείται φλεγμονή στον αρθρικό υμένα που περιβάλλει την άρθρωση. 
Εκδηλώνεται φυσικά στις αρθρώσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη καταπόνηση. 

Υπάρχει λύση για όσους  
πάσχουν από τη χρόνια  
αυτή πάθηση;

Μέχρι πρόσφατα, οι λύσεις που 
προτείνονταν στόχευαν στην αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων, όπως του πόνου και της 
δυσκαμψίας, στην προσπάθεια ελέγχου 
της καταστροφής των αρθρώσεων, ενώ 
σε ειδικές περιπτώσεις επιλέγονταν 
ιατρικές επεμβατικές λύσεις, όπως 
χειρουργική αντιμετώπιση ή ενέσεις 
κορτιζόνης και υαλουρονικού οξέος. Οι 
πιο διαδεδομένες λύσεις αντιμετώπισης 
ήταν τα απλά αναλγητικά, τα Μη Στεροειδή 
Αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) και διάφορα 
σκευάσματα που συχνά στερούνταν 
τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας. 

Βεβαίως, όπου κρινόταν απαραίτητο, μπορεί 
να συστήνονταν η μείωση του σωματικού 
βάρους, ώστε να περιορίζεται η πίεση 
η οποία ασκείται στις αρθρώσεις που 
πάσχουν, ή η χρήση υποστηρικτικών μέσων, 
όπως ειδικών ορθοπαιδικών πελμάτων και 
ναρθήκων. Σε περιπτώσεις καταπόνησης 
λόγω άθλησης προτείνονταν επιγονατίδες 
και περικάρπια για απορρόφηση των 
κραδασμών και έλεγχο του εύρους της 
κίνησης. 

Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω όπλα, 
που είχαν διαθέσιμα οι επαγγελματίες 
υγείας έως τώρα, δεν αντιμετώπιζαν 
ικανοποιητικά τις ανάγκες των πασχόντων. 
Τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) 
που είναι από τα πιο αποτελεσματικά για 
την αντιμετώπιση του οξέος πόνου, δεν 
συστήνονται για μακροχρόνια χρήση λόγω 
των παρενεργειών τους στο γαστρεντερικό 
και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Superfoods Nature’s Best  Research & Development Team
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Με άριστο προφίλ ασφάλειας λόγω της φυ-
σικής του προέλευσης και της μη αλληλεπί-
δρασης του με άλλα φάρμακα, αλλά και της 
οικολογικής του παραγωγικής διαδικασίας, 
ελεύθερης χημικών ουσιών σε GMP εγκα-
ταστάσεις σύμφωνα με FDA προδιαγραφές, 
το SUPERFOODS® OSTEOAID υπόσχεται 
μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων με τις αρθρώσεις.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγο-
νός ότι πρόκειται για μια μοναδική, εναλλα-
κτική λύση για άτομα με καρδιαγγειακά και 
γαστρεντερικά προβλήματα που χρειάζεται 
να αποφεύγουν τη χρήση ΜΣΑΦ λόγω των 
παρενεργειών.

Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί 
στον καθένα μας είτε λόγω άθλησης και κα-
ταπόνησης των αρθρώσεων μέσω άσκησης, 
είτε λόγω βάρους, λόγω κληρονομικότητας, 
λόγω εμμηνόπαυσης, λόγω ηλικίας. 

Σήμερα όμως, υπάρχει  αποτελεσματική 
λύση, που ονομάζεται SUPERFOODS® 
OSTEOAID, και μας βοηθάει να προφυ-
λάξουμε την ποιότητα ζωής μας και την 
καθημερινότητά μας.

Νέα πρωτοποριακή τεχνολογία κατοχυρωμένη 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - ΝΕΜ®

Την επανάσταση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των αρθρώσεων έχει φέρει μια νέα 
τεχνολογία, παγκόσμια γνωστή ως ΝΕΜ® (Natural Eggshell Membrane), η οποία προέρ-
χεται από πατενταρισμένη, υψηλής ποιότητας ειδική επεξεργασία της μεμβράνης από το 
κέλυφος του αυγού. To ΝΕΜ® αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό από φυσική θειική χον-
δροϊτίνη, κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, γλυκοζαμίνη σε μορφή και αναλογίες κατάλληλες 
ώστε να είναι αξιοποιήσιμες σε σημαντικό βαθμό από το ανθρώπινο σώμα.

Το ΝΕΜ® έχει μελετηθεί εκτενώς μέσα από αρκετές κλινικές μελέτες που τεκμηριώνουν 
τα ευεργετικά του αποτελέσματα στην υγεία των αρθρώσεων. Συμβάλλει σημαντικά στην 
ανακούφιση από τον πόνο, οδηγώντας μάλιστα στη μείωση της χρήσης αναλγητικών, όπως 
αποδεικνύεται και πάλι από τις μελέτες. 

Ταυτόχρονα συντελεί στη μείωση της δυσκαμψίας, βελτιώνοντας αισθητά το εύρος της 
κίνησης. 

Έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνω-

μένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Ισπανία, ενώ 

τα μοναδικά οφέλη του ΝΕΜ® διατίθενται 

πλέον και στην Κύπρο μέσα από το πρω-

τοποριακό φυσικό συμπλήρωμα διατροφής 

SUPERFOODS® OSTEOAID.

Το SUPERFOODS® OSTEOAID περιέχει 

επίσης το 100% της συνιστώμενης ημερή-

σιας δόσης σε Μαγγάνιο, ένα σημαντικό 

ιχνοστοιχείο που συμβάλλει στη διατήρηση 

της φυσιολογικής κατάστασης των οστών 
και στον φυσιολογικό σχηματισμό του συν-
δετικού ιστού.

Η συστηματική χρήση του SUPERFOODS® 
OSTEOAID, με τη λήψη μίας μόνο κάψου-
λας την ημέρα, συντελεί στην υγεία των 
χόνδρων και των αρθρώσεων, τη διατήρηση 
της ευελιξίας τους και την άνεση στην κα-
θημερινή κίνηση. Τα πρώτα αποτελέσματα 
παρατηρούνται εντός 10 ημερών, ενώ σε 
κλινική μελέτη που συνεχίστηκε για 90 
ημέρες παρατηρήθηκε συνεχής βελτίωση 
μετά από αδιάκοπη χρήση.
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Νόσος του Crohn:
Συμπτώματα, εκδηλώσεις και διατροφή

Η Νόσος του Crohn πήρε το όνομα της, το 1932, από τον Δρα Burrill B. Crohn, όταν και δημοσίευσε 
την πρώτη σχετική εργασία. Ανήκει στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ), μαζί 
με την Ελκώδη Κολίτιδα. Αμφότερες προκαλούν χρόνια φλεγμονή. Η μεν Ελκώδης Κολίτιδα μόνο 

στο παχύ έντερο, η δε Νόσος του Crohn σε ολόκληρο το πεπτικό σύστημα.

Η Νόσος του Crohn έχει τέσσερις μορφές:

• Χρόνια φλεγμονώδης μορφή

Είναι η πλέον συχνή εμφάνιση της νόσου. 

Συνήθως αναφέρεται χαμηλός πυρετός, 

κακουχία, απώλεια βάρους και αδυναμία.

• Αποφρακτική μορφή

Οι ασθενείς έχουν κολικοειδή κοιλιακά 

άλγη, μετεωρισμό (φούσκωμα) και 

αυξημένους εντερικούς ήχους.

• Συριγγοποιός μορφή

Στο 20-40% των ασθενών αναπτύσσονται 

συρίγγια, δηλαδή οδοί επικοινωνίας μεταξύ 

των εντερικών ελικών (εντεροεντερικά) 

ή μεταξύ εντέρου και δέρματος 

(εντεροδερματικά).

• Περιπρωκτική νόσος

Περίπου το 20-30% των ασθενών με 

προσβολή στο λεπτό ή το παχύ έντερο 

θα αναπτύξουν περιπρωκτική νόσο, που 

εκδηλώνεται με πρωκτικές σχισμές, 

συρίγγια και αποστήματα.

Γιατί εμφανίζεται η Νόσος του Crohn
Η ακριβής αιτιολογία των δύο νόσων παραμένει άγνωστη.
Πρόσφατα, βρέθηκαν αρκετά σημεία στα ανθρώπινα χρωμοσώματα που δείχνουν προδιάθεση 
των νόσων αυτών, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, όπως είναι ιοί και βακτήρια, το 
κάπνισμα, τα συντηρητικά στις τροφές, οι αλλαγές στις διαιτητικές συνήθειες, το άγχος, τα αντι-
ρευματικά φάρμακα και η μη σωστή λειτουργία του ανοσολογικού συστήματος του οργανισμού.
Παρότι οι νόσοι αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως κληρονομικά νοσήματα, συγγενείς πρώτου βαθ-
μού έχουν 3 έως 20 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τη νόσο συγκριτικά με 
συγγενείς ατόμων χωρίς το συγκεκριμένο ιστορικό.

Νόσος του Crohn και συμπτώματα
Και στις δύο νόσους εμφανίζονται συμπτώματα όπως κόπωση, ναυτία, ανορεξία και, ορισμένες 
φορές, πυρετός.
Τα συμπτώματα από το έντερο περιλαμβάνουν αιματηρές, συνήθως διαρροϊκές κενώσεις και 
κοιλιακό πόνο. Μερικοί εμφανίζουν ναυτία ή κάνουν εμετό. Πολλοί ασθενείς μπορεί να εμφανί-
σουν συμπτώματα και σε άλλα όργανα του σώματος όπως: άφθες στο στόμα, εξανθήματα, πόνο 
στις αρθρώσεις και κοκκίνισμα στα μάτια. 

Αναστασία Μαμάτσιου,  
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, www.diatrofi.gr

• Δέρμα και στόμα
Οζώδες ερύθημα, αφθώδη έλκη, 
νεκρωτική αγγειίτιδα

• Μυοσκελετικό σύστημα
Υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια, 
οστεοπενία ή οστεοπόρωση, 
πολυμυοσίτιδα, οστεομαλακία

• Ήπαρ-χοληφόρα
Χολολιθίαση, φλεγμονές όπως η 
αυτοάνοση χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, 
πυλαία ίνωση και κίρρωση του ήπατος. 
Επίσης, μεταβολικές παθήσεις, όπως 
λιπώδες ήπαρ και χολόλιθοι που 
σχετίζονται με νόσο του Crohn ειλεού.

• Οφθαλμοί
Έλκη κερατοειδούς, νευρίτιδα, 
κερατοπάθεια.

• Μεταβολικά νοσήματα
Διαταραγμένη ανάπτυξη στα παιδιά 

Εκδηλώσεις της Νόσου του Crohn
Εκτός από τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και ορισμένες εξωεντερικές 
εκδηλώσεις που εμφανίζει η Νόσος του Crohn. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

και στους εφήβους, καθυστέρηση 
σεξουαλικής ωρίμανσης.

• Αίμα και αγγεία
Λευκοκυττάρωση και θρομβοκυττάρωση, 
θρομβοφλεβίτιδα, αρτηριίτιδα, απόφραξη 
αρτηριών, δερματική αγγειίτιδα.

• Νεφροί
Νεφρολιθίαση και αμυλοείδωση

• Νευρολογικά νοσήματα
Περιφερική νευροπάθεια, μυελοπάθεια, 
αγγειακές εγκεφαλικές διαταραχές

• Αναπνευστικό σύστημα και Πνεύμονες
Πνευμονική ίνωση, αγγειίτιδα, βρογχίτιδα, 
σαρκοείδωση

• Καρδιά
Περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, 
ενδοκαρδίτιδα, καρδιομυοπάθεια

• Πάγκρεας
Οξεία παγκρεατίτιδα
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Νόσος του Crohn και διατροφή
Η Νόσος του Crohn μπορεί να προκαλέσει 
ανεπάρκειες σε διάφορα θρεπτικά συστα-
τικά, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν 
σε άλλες κλινικές εκδηλώσεις της νόσου.

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να είναι:
✓ εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα  
(λόγω ανεπάρκειας ψευδαργύρου)

✓ κνίδωση  
(λόγω ανεπάρκειας βιταμινών C και K)

✓ γλωσσίτιδα  
(λόγω ανεπάρκειας βιτα  μινών του 
συμπλέγματος Β)

✓ τριχόπτωση και αδύναμα νύχια  
(λόγω ανεπάρκειας πρωτεϊνών)

✓ αναιμία  
(λόγω ανεπάρκειας σιδήρου, φυλλικού 
οξέος, βιταμίνης Β12)

Πώς αντιμετωπίζεται η Νόσος  
του Crohn

Η συνηθέστερη αντιμετώπιση της Νόσου 
του Crohn επιτυγχάνεται με τη χορήγηση 
μίας ή συνδυασμού περισσότερων φαρ-
μακευτικών ουσιών, με τη στοχευμένη 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτω-
μάτων και με την κατάλληλη διατροφική 
υποστήριξη από του στόματος ή, αν δεν 
είναι δυνατόν, παρεντερικά.

Επειδή προσβάλλει το λεπτό έντερο, μειώ-
νει την όρεξη, ελαττώνει και αλλοιώνει την 
πρόσληψη θρεπτικών ουσιών (δυσθρεψία) 
και, τελικά, προκαλεί υποθρεψία και απώ-
λεια βάρους.

Έχει βρεθεί πως οι πιθανότητες εμφάνισης 
της νόσου του Crohn αυξάνονται όταν ο 
ασθενής έχει χαμηλά επίπεδα βιταμίνης 
D, όταν στη διατροφή του περιλαμβάνεται 
αυξημένη πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης 
και όταν καταναλώνει πολλά επεξεργα-
σμένα τρόφιμα.

Αντίθετα, ο κίνδυνος μειώνεται όταν ο ασθε-
νής ακολουθεί τη Μεσογειακή Διατροφή και 
ειδικά όταν η διατροφή του είναι πλούσια σε 
ψάρια, φυτικές ίνες, κάλιο και ψευδάργυρο.

Στάδια αντιμετώπισης

Οι ειδικοί προτείνουν η διατροφή να επα-
νέλθει μετά από τέσσερα στάδια:

• Πρώτο στάδιο
Καλή είναι η κατανάλωση εύπεπτων τρο-
φών, υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάν-
θρακες (όπως βρώμη, ρύζι), και ζωμών 
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά.

• Δεύτερο στάδιο
Μπορεί να προστεθεί στη διατροφή άσπρο 
ψωμί, μαρμελάδα, μέλι, βρασμένα φρού-
τα, αραιωμένοι χυμοί φρούτων, βραστά 
μαλακά λαχανικά (π.χ. καρότα, σπανάκι), 
βραστό άπαχο κρέας με χαμηλά λιπαρά, 
ρύζι, πουρές πατάτας, ζυμαρικά, κουάκερ, 
και, τέλος, γάλα χαμηλής περιεκτικότητας 
σε λιπαρά.

Συστήνονται επίσης πολλά μικρά γεύματα 
(τουλάχιστον πέντε κάθε μέρα).

• Τρίτο στάδιο
Η διατροφή μπορεί να εμπλουτιστεί με 
γαλακτοκομικά προϊόντα με λιπαρά 1,5%, 
άπαχα κρέατα και ψάρια, αρτοσκευάσματα 
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και 
λαχανικά (π.χ. κουνουπίδι, κολοκυθάκια). 

Καλό θα ήταν ακόμα να μην καταναλώνο-
νται ωμά λαχανικά ή ωμά φρούτα.

• Τέταρτο στάδιο
«Ελαφρά πλήρης διατροφή», πάντα με 
προσοχή. Καλό είναι να αποφεύγεται το 
λάχανο, τα όσπρια, τα λιπαρά και τηγανητά 
τρόφιμα, τα φρούτα με σκληρές φλούδες 
(δαμάσκηνα, φραγκοστάφυλα κ.λπ.), τα 
λαχανικά κομμένα σε μεγάλα κομμάτια 
και οι χυμοί από όξινα φρούτα.

Επιτρέπονται 2-3 αυγά την εβδομάδα μα-
γειρεμένα ως ομελέτα ή βρασμένα «με-
λάτα». Τα προϊόντα που παρασκευάζονται 
για τους διαβητικούς περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα φρουκτόζης που μπορεί να 
επιδεινώσει τη διάρροια. Τα τρόφιμα που 
περιέχουν υποκατάστατα ζάχαρης, όπως 
η ξυλιτόλη, σορβιτόλη ή ισομαλτόζη, δεν 
ενδείκνυνται.

Όσοι νοσούν από φλεγμονώδη νόσο στο 
έντερο και βρίσκονται σε ύφεση μπορούν 
να καταναλώνουν τρόφιμα που είναι πλού-
σια σε φυτικές ίνες, αλλά και τρόφιμα 
ολικής άλεσης που παρασκευάζονται από 
ψιλή άλεση και απορροφώνται καλύτερα.
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ΝΕΟΣ Κανονισμός  
για τη μείωση της Μονακολίνης Κ  
στα συμπληρώματα διατροφής
Η εναλλακτική αντιμετώπιση της υπερχοληστερολαιμίας

Το νέο ARTERIN® συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς της Ε.Ε.: Μειώνει τη χοληστερόλη βασιζόμενο σε εκχυλίσματα 
ανώτερης ποιότητας, χωρίς να περιέχει Μονακολίνη Κ* ή Στατίνες.

Το ARTERIN® είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει την ολική χοληστερόλη κατά 15% και την LDL χοληστερόλη κατά 22% όταν 
συνδυάζεται με τη διατροφή, χάρη στην καινοτόμο σύνθεση που περιέχει εκχυλίσματα ανώτερης ποιότητας Περγαμόντου & Αγκινάρας, 
Φυτοστερόλες και βιταμίνη C (τιτλοδοτημένο 60% σε φλαβονοειδή).

H μείωση αυτή είναι 34% μεγαλύτερη για την ολική χοληστερόλη και 49% μεγαλύτερη για την LDL χοληστερόλη από αυτή που επιτυγ-
χάνεται με 3 mg μονακολίνης.

Επίσης, το νέο ARTERIN® έχει κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε συγχορήγηση με φαρμακευτικό σκεύασμα 
(Σιμβαστατίνη) για τη μείωση της χοληστερόλης.

*Μαγιά Κόκκινου Ρυζιού

Το Αrterin® πληροί τις προϋποθέσεις της νέας νομοθεσίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τροποποίη-

ση του κανονισμού (EC) No 1925/2006/Reg 

860/2022 έχει πλέον θέσει πολύ αυστηρά 

όρια στη χρήση Μονακολίνης που πρακτι-

κά απαγορεύουν τη χρήση της. Από το 2ο 

τρίμηνο του 2022, όλα τα συμπληρώματα 

διατροφής που περιέχουν την προερχόμενη 

από το κόκκινο ρύζι ουσία Μονακολίνη Κ* σε 

ημερήσια δόση ≥3 mg έχουν απαγορευθεί σε 

όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η καθη-

μερινή πρόσληψη Μονακολίνης Κ σε δόση 

των 10 mg μπορεί να επιφέρει ίδιας βαρύ-

τητας ανεπιθύμητες ενέργειες όσο και η 

δραστική ουσία Λοβαστατίνη (lovastatin). 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν κα-

ταγραφεί αναφέρονται σε μυοσκελετικά 

προβλήματα (συμπεριλαμβανόμενης της 

Ραβδομυόλησης), επίδραση στο συκώτι, 

το νευρικό σύστημα, το γαστρεντερικό 

σύστημα και το δέρμα. Σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις αυτές οι ανεπιθύμητες ενέρ-

γειες έχουν παρατηρηθεί και στις χαμηλές 

δόσης Μονακολίνης Κ* των 3 mg/ημέρα.

Επιπλέον, να σημειωθεί η οδηγία του EFSA 

η οποία προτείνει τα σκευάσματα που πε-

ριέχουν Μονακολίνη Κ* να μην συγχορη-

γούνται με φαρμακευτικά σκευάσματα για 

τη μείωση της χοληστερόλης.
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Η Βιταμίνη Κ ανακαλύφθηκε το 1929  και χαρακτηρίστηκε ως ένα θρεπτικό συστατικό απαραίτητο για τη 
ζωή και την υγεία. Συμμετέχει σε πολλές σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού και η πιο σημαντική 
από αυτές είναι η λειτουργία της στην πήξη του αίματος. Η Βιταμίνη Κ είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή, για την απορρόφησή της είναι η παρουσία λίπους και υπάρχει σε 

μεγάλη ποικιλία τροφίμων στη φυσική της μορφή.

Αριάνθη Καρακώστα, 
Διατολόγος-Διατροφολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, 
www.diatrofi.gr

Βιταμίνη Κ: 
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 

Βιταμίνη Κ1 και Κ2
Στην πραγματικότητα, η Βιταμίνη Κ χρησι-
μοποιείται για να περιγράψει μια οικογένεια 
ενώσεων με παρόμοια χημική δομή και 
δράση. Αυτές είναι η φυλλοκινόνη (Βιταμίνη 
Κ1) και οι μετακινόνες (Βιταμίνη Κ2).

Η Βιταμίνη Κ1 βρίσκεται κυρίως σε φυτικές 
τροφές, όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανι-
κά. Αποτελεί την κύρια διαιτητική πηγή της 
βιταμίνης και συμμετέχει στη διαδικασία 
της φωτοσύνθεσης.

Η Βιταμίνη Κ2 είναι κυρίως μικροβιακής 
προέλευσης. Συντίθεται δηλαδή από εντε-
ρικά βακτήρια και απορροφάται σε μικρό 
βαθμό από το παχύ έντερο. Μπορεί να βρε-
θεί σε μικρές ποσότητες σε ζωικά τρόφιμα 
ή τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση.

Η Βιταμίνη Κ, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 
λιποδιαλυτές βιταμίνες (Α, D, E), μεταβο-
λίζεται πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια απο-
βάλλεται και γι’ αυτό κυκλοφορεί σε μικρές 
ποσότητες στο αίμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν 
προσλαμβάνουμε τη Βιταμίνη Κ1, μόνο το 
30% με 40% διατηρείται στο σώμα μας. Το 
υπόλοιπο αποβάλλεται μέσω των ούρων και 
των κοπράνων.

Λειτουργίες της Βιταμίνης Κ

• Πήξη του αίματος
Η βιταμίνη Κ συμβάλλει στη φυσιολογική 
πήξη του αίματος, βοηθά στη διακοπή της 
αιμορραγίας, μειώνει τη δημιουργία μελα-
νιών καθώς και την ταχύτερη επούλωση 
πληγών. 

• Καρδιαγγειακή υγεία
Η εναπόθεση ασβεστίου στις αρτηρίες γύρω 
από την καρδιά είναι μία από τις κυριότερες 
αιτίες καρδιακής προσβολής.

Η ασβεστοποίηση των αρτηριών τις κάνει πιο 
σκληρές, με μειωμένη ελαστικότητα, ενώ 
μειώνει και το πλάτος τους, κάνοντάς τες πιο 
στενές. Αυτό κατά συνέπεια αποτελεί έναν 
τεράστιο παράγοντα κινδύνου για καρδιακές 
παθήσεις. Ο ρόλος της Βιταμίνης Κ είναι ότι 
αποτρέπει την εναπόθεση ασβεστίου στις 
αρτηρίες, οδηγώντας το προς τα οστά.

• Οστεοπόρωση
Η Βιταμίνη Κ2 συμμετέχει ενεργά στον 
μεταβολισμό του ασβεστίου, που είναι το 
κύριο μέταλλο των οστών και των δοντιών.

Η μεγάλη κατανάλωση Βιταμίνης Κ μέσω 
τροφής ή συμπληρωμάτων διατροφής έχει 
αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα πιο δυνατά 
οστά και λιγότερο πιθανή την πρόκληση 
οστικών καταγμάτων και εάν προϋπάρχει 
οστεοπόρωση.

Ακόμη, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η Βιταμί-
νη Κ2 προλαμβάνει τη μείωση της οστικής 
πυκνότητας. Ιδιαίτερα βοηθά η λήψη της να 
συνδυάζεται με την πρόσληψη της Βιταμί-
νης D για τα μέγιστα αποτελέσματα, καθώς 
η τελευταία βοηθά στην καλύτερη απορρό-
φηση του ασβεστίου από τα οστά.

• Μεταβολισμός Λιπιδίων
Η προσλαμβανόμενη Bιταμίνη Κ απορροφά-
ται από το λεπτό έντερο, συμμετέχει στον με-
ταβολισμό των λιπιδίων και μεταφέρεται στο 
ήπαρ, όπου και ανασκευάζεται σε λιποπρω-
τεΐνες πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL).

• Χρόνιες Παθήσεις
Όλο και περισσότερες μελέτες τα τελευταία 
χρόνια δείχνουν πως η Βιταμίνη Κ έχει 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Προστατεύει 
τα εγκεφαλικά κύτταρα από το οξειδωτικό 
στρες και τις επιβλαβείς δράσεις των ελευ-
θέρων ριζών.

Επομένως, η Βιταμίνη Κ σχετίζεται με μειω-
μένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενει-
ών, όπως η νόσος Alzheimer, ο καρκίνος,  
η νόσος Parkinson και η καρδιακή ανεπάρ-
κεια.

Τρόφιμα που είναι καλές πηγές 
της Βιταμίνης Κ
Καλές πηγές Bιταμίνης Κ1 (φυτικές πηγές 
Bιταμίνης Κ) είναι τα λαχανικά και ιδιαίτερα 
τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, 
κέιλ), ορισμένα φυτικά έλαια (π.χ. σο-
γιέλαιο, κραμβέλαιο), φρούτα (ακτινίδιο, 
αποξηραμένα σύκα, αβοκάντο, βατόμουρα, 
σταφύλια, αχλάδι, μάνγκο, παπάγια) και οι 
ξηροί καρποί.

Καλές πηγές Βιταμίνης Κ2 (ζωικές πηγές 
βιταμίνης Κ) είναι το κρέας (μοσχάρι, κο-
τόπουλο), τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια (σο-
λομός, γαρίδες), τα αυγά και τα τυριά που 
έχουν υποστεί ζύμωση.

Να σημειωθεί ότι και στις ζωικές πηγές θα 
συναντήσουμε τη Βιταμίνη Κ1, αλλά σε πολύ 
μικρές ποσότητες. 

Υπάρχει κίνδυνος ανεπάρκειας ή 
τοξικότητας;
Η έλλειψη Βιταμίνης Κ δεν είναι συχνή και 
είναι σχεδόν αδύνατον να εμφανιστεί σε 
υγιείς ανθρώπους των οποίων η διατροφή 
έχει ποικιλία.

Έτσι είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστεί 
έλλειψη της βιταμίνης, σε βαθμό που να 
επηρεαστεί η πήξη του αίματος. Ανεπάρκεια 
της Βιταμίνης Κ μπορεί να συμβεί μόνο σε 
άτομα με προβλήματα δυσαπορρόφησης ή 
κάποια ηπατική νόσο.
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Συγκεκριμένα, οι ομάδες που κινδυνεύουν 
με ανεπάρκεια Βιταμίνης Κ είναι:

• Νεογέννητα και βρέφη που δεν τους 
χορηγείται συμπληρωματικά Βιταμίνη Κ στις 
πρώτες εβδομάδες (2η – 12η) της ζωής τους. 
Και αυτό γιατί υπάρχει χαμηλή μεταφορά της 
στον πλακούντα, χαμηλά επίπεδα παραγό-
ντων πήξης του αίματος και χαμηλή περιε-
κτικότητα Βιταμίνης Κ στο μητρικό γάλα.

• Άτομα με διαταραχές δυσαπορρόφησης 
(π.χ. κυστική ίνωση, κοιλιοκάκη, ελκώδης 
κολίτιδα, σύνδρομο βραχέος εντέρου).

• Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε βα-
ριατρική χειρουργική επέμβαση.

• Άτομα που παίρνουν φάρμακα που 
παρεμβαίνουν στον μεταβολισμό της Βι-
ταμίνης Κ.

Φαινόμενα τοξικότητας είναι σχεδόν απίθα-
νο να προκληθούν λόγω αυξημένης πρό-
σληψης Βιταμίνης Κ, ακόμα και σε μεγάλες 
ποσότητες.

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και 
βιταμίνης Κ
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να 
δίνεται προσοχή στην ποσότητα πρόσληψης 
της Βιταμίνης Κ, καθώς αυτή αλληλοεπιδρά 
με ορισμένα φάρμακα. Αυτά είναι τα εξής:

• Αντιπηκτικά φάρμακα (π.χ. βαρφαρίνη)

• Αντιβιοτικά (π.χ. κεφαλοσπορίνες)

• Ρητίνες για τη μείωση της Χοληστερόλης 
(Χολεστυραμίνη ή χολεστιπόλη)

• Ορλιστάτη
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• Ποιοι είναι κατάλληλοι για τα νέα δι-
σθενή εμβόλια; 

Τα CDC ενέκριναν τη χορήγηση των νέων δι-
σθενών εμβολίων Pfizer/BioNTech για τους 
Αμερικανούς 12 ετών και άνω και Moderna 
για τα άτομα άνω των 18 ετών, εφόσον 
έχουν λάβει μια πλήρη σειρά εμβολίων ή 
ενισχυτικών εμβολίων τουλάχιστον 2 μήνες 
πριν. Τα νέα εμβόλια έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να προστατεύουν έναντι των στελεχών ΒΑ.4 
και ΒΑ.5. 

Τα νέα δισθενή εμβόλια δεν έχουν εγκριθεί 
προς το παρόν για τα παιδιά κάτω των 12 
ετών. Ωστόσο, ισχύει η σύσταση για εμ-
βολιασμό των παιδιών άνω των 5 ετών με 
τη βασική σειρά των εμβολίων και με μία 
αναμνηστική δόση.

• Σε τι διαφέρουν τα νέα δισθενή εμβό-
λια από τα προηγούμενα;

Τα νέα εμβόλια χρησιμοποιούν την ίδια 
τεχνολογία mRNA με τα προηγούμενα εμ-
βόλια Moderna και Pfizer/BioNTech και οι 
ενισχυτικές δόσεις έχουν αναβαθμιστεί για 
να στοχεύουν τα νεότερα στελέχη Όμικρον. 

Τα νέα εμβόλια εμπεριέχουν την πρωτεΐνη 
– ακίδα S τόσο του αρχικού (προγονικού) 
στελέχους του ιού όσο και των πιο μετα-
δοτικών στελεχών Όμικρον (BA.4, BA.5). 
Είναι επίσης πιθανό – αλλά δεν έχει ακόμη 
αποσαφηνιστεί – ότι τα νέα εμβόλια θα 
προσφέρουν προστασία από νεότερα αλλά 
λιγότερο κοινά στελέχη, όπως τα BA.4.6 και 
BA.2.75.

Ερωτήσεις και απαντήσεις
για τις νέες αναμνηστικές δόσεις 
εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Ροδάνθη Συρίγου 
και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν συχνά ερωτήματα και απαντήσεις για 

τις επικαιροποιημένες αναμνηστικές δόσεις εμβολίων σύμφωνα με τις οδηγίες των Κέντρων Ελέγχων 
Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), και τους επιδημιολόγους Keri Althoff και Andrew Pekosz από το Πανεπιστήμιο 
Johns Hopkins.

• Πρέπει να εμβολιαστώ εάν έχω κάνει 
προηγουμένως αναμνηστική δόση ή αν 
έχω νοσήσει;

Η απάντηση είναι ναι. Ακόμα κι αν έχετε 

νοσήσει με COVID19 τον περασμένο χρόνο 

ή/και έχετε λάβει την πλήρη σειρά πρω-

τογενών και αναμνηστικών εμβολίων, θα 

πρέπει να λάβετε το νέο δισθενές εμβόλιο 

Όμικρον. Αυτό θα οδηγήσει σε ευρύτερη 

ανοσία έναντι του SARS-CoV-2 και θα συμ-
βάλει στον περιορισμό της εμφάνισης νέων 
παραλλαγών. 

Τα ενισχυτικά εμβόλια είναι πιο αποτελε-

σματικά όταν χορηγούνται αφού περάσει 

ένα χρονικό διάστημα από την τελευταία 

δόση. Μια περίοδος αναμονής από 2 έως 

3 μήνες είναι η ελάχιστη, αλλά ορισμένα 

στοιχεία δείχνουν ότι η παράτασή της σε 

4 έως 6 μήνες μπορεί να είναι κατάλληλος 

χρόνος. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

οδηγίες σχετικά με την περίοδο αναμονής 

μετά τη μόλυνση από SARS-CoV-2. Αλλά 

εάν έχετε μολυνθεί από τον ιό τις τελευ-
ταίες 8 εβδομάδες, μπορεί να περιμένετε 
να περάσουν 8 εβδομάδες πριν λάβετε το 

δισθενές ενισχυτικό εμβόλιο για να επι-

τρέψετε στο ανοσοποιητικό σας σύστημα 

να αποκομίσει μεγαλύτερο όφελος από το 
εμβόλιο. 

Σημειώνεται επίσης ότι το δισθενές εμβόλιο 

έχει εγκριθεί για χρήση ως αναμνηστική 

δόση και όχι ως δόση πρωτογενούς σειράς 
εμβολίων.

• Εάν είμαι ανεμβολίαστος μπορώ να 
κάνω μόνο το αναμνηστικό εμβόλιο;

Τα ενισχυτικά εμβόλια περιέχουν χαμηλό-
τερη δόση mRΝΑ συγκριτικά με τα εμβόλια 
που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή 
σειρά εμβολίων. Οι νέες ενισχυτικές δόσεις, 
που στοχεύουν το αρχικό στέλεχος και τις 
υποπαραλλαγές Όμικρον, είναι πλέον οι 
μοναδικές διαθέσιμες αναμνηστικές δόσεις 
για άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. 

Οι αναμνηστικές δόσεις μπορούν να χορη-
γηθούν ανεξάρτητα από τον τύπο του εμ-
βολίου που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τον 
πρωταρχικό εμβολιασμό.

• Μπορώ να εμβολιαστώ παράλληλα με 
το αντιγριπικό εμβόλιο και την αναμνη-
στική δόση COVID19;

Η απάντηση είναι ναι. Είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κό να εμβολιαστούμε κατά της γρίπης φέτος, 
επειδή ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι θα 
μπορούσαμε να δούμε παράλληλη έξαρση 
της γρίπης και της COVID-19 – ένα φαινόμε-
νο που κάποιοι ονομάζουν «διδημία». Η λήψη 
εμβολίου κατά της γρίπης και αναμνηστικού 
εμβολίου έναντι του SARS-CoV-2 -ταυτόχρο-
να, αν είναι δυνατόν- είναι ιδιαίτερα σημαντική 
εάν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου. 

Τα άτομα που είναι επιρρεπή σε σοβαρές 
επιπλοκές COVID19 -όπως οι ηλικιωμένοι, 
τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα και χρόνιες παθήσεις- είναι επίσης 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε σοβαρές επιπλοκές 
της γρίπης.

Σεπτέμβριος 2022
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Προβιοτικά: Τι είναι και ποιος 
ο μηχανισμός δράσης τους
Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου 
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, www.diatrofi.gr

Η 
κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση, καθώς και οι καλλιέργειες μικροοργανισμών, είναι διαδεδομέ-
νες από αρχαιοτάτων χρόνων.

Οι ευεργετικές δράσεις αυτών, ξεκινώντας 
από εμπειρικές παρατηρήσεις, έφτασαν 
στην επιστημονική τεκμηρίωση. Βέβαια, 
απαιτούνται περαιτέρω έρευνες σχετικά 
με το συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός είναι να 
εξακριβωθεί πλήρως ο μηχανισμός δράσης 
των προβιοτικών, καθώς και η χρήση μη 
ζωντανών προβιοτικών μικροοργανισμών 
σε συνδυασμό με ζωντανά βακτήρια.

Μέσω μελλοντικών ερευνών, αναμένουμε την 
ανακάλυψη και άλλων παραγόντων, οι οποίοι 
σε συνεργασία με τα προβιοτικά θα συμ-
βάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.

Κριτήρια επιλογής 
μικροοργανισμών ως προβιοτικά
Υπάρχει μια σειρά προϋποθέσεων ώστε να 
μπορέσει να χαρακτηριστεί κάποιο βακτή-
ριο ως προβιοτικό. Η πιο σημαντική είναι 
το βακτήριο αυτό να έχει μια ευεργετική 
επίδραση στην υγεία του ανθρώπου.

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μι-
κροοργανισμός 
✓ δεν θα πρέπει να είναι παθογόνος ή το-
ξικός. 

✓ θα πρέπει να είναι της ίδιας προέλευσης 
με τη χλωρίδα του ξενιστή-ανθρώπου. 

Τα προβιοτικά βακτήρια θα πρέπει να μπο-
ρούν:
✓ να καλλιεργούνται σε μεγάλη κλίμακα.

✓ να επιζήσουν κατά την αποθήκευσή τους 
και μέχρι τη χορήγησή τους.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται για 
την παρασκευή προϊόντων ζύμωσης, τα 
προβιοτικά θα πρέπει να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων 
των προϊόντων αυτών. Όλα τα προβιοτικά που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο πρέπει να είναι 
καταχωρημένα σε μια διεθνώς αναγνωρισμέ-
νη συλλογή μικροοργανισμών. Με αυτόν τον 
τρόπο, κάθε στιγμή, είναι εφικτός ο έλεγχος 
της ταυτότητας και των ιδιοτήτων τους.

Τέλος, οι ιδιότητες των προβιοτικών θα πρέ-

πει να παραμένουν σταθερές τόσο κατά τη 

διαδικασία παραγωγής του τροφίμου ή του 

σκευάσματος, όσο και κατά τη συντήρησή του.

Ο μηχανισμός δράσης 
των προβιοτικών

Ο τρόπος δράσης των προβιοτικών, απένα-

ντι στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, 

σχετίζεται με τη ρύθμιση της εντερικής 

χλωρίδας.

Ωστόσο, οι μηχανισμοί που διέπουν τις ευ-

εργετικές επιδράσεις των προβιοτικών είναι 

σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι. Είναι πιθανό 

όμως να είναι πολυπαραγοντικοί. Ορισμέ-

νες από τις ανταγωνιστικές επιδράσεις των 

προβιοτικών έναντι διάφορων παθογόνων 

μικροοργανισμών περιλαμβάνουν τους ακό-

λουθους μηχανισμούς:

✓ έκκριση αντιμικροβιακών ουσιών

✓ ανταγωνιστική προσκόλληση στον βλεν-

νογόνο και το επιθήλιο

✓ ενίσχυση του επιθηλιακού φραγμού του 

εντέρου

✓ ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος

Τα επίπεδα των λιγότερο επιθυμητών βα-

κτηρίων, καθώς και διάφορων επιβλαβών 

(coliforms, clostridia) βακτηρίων μειώ-

νονται λόγω του ανταγωνισμού τους για 

διατροφικά στοιχεία, καθώς και για σημεία 

προσκόλλησης στον εντερικό βλενογόννο. 

Η εντερική χλωρίδα, λοιπόν, αποτελεί ένα 

σημαντικό τμήμα του αμυντικού μηχανι-

σμού του εντέρου.

Σε περιπτώσεις φλεγμονής του εντέρου, 

οι αλληλοεπιδράσεις ξενιστή-μικροοργα-

νισμών διαταράσσονται και η φλεγμονή 

συνοδεύεται από διατάραξη της εντερικής 

χλωρίδας. Ο μηχανισμός δράσης των προ-

βιοτικών στηρίζεται στην:

• Αποκατάσταση της μικροοικολογίας 
του εντέρου

Αρχικά, τα προβιοτικά χρησιμοποιούν δι-
άφορους μηχανισμούς, όπως δημιουργία 
εχθρικής μικροοικολογίας, εξάλειψη των 
διαθέσιμων θέσεων βακτηριακών υποδοχέ-
ων, παραγωγή και έκκριση αντιμικροβιακών 
ουσιών και εξάντληση βασικών θρεπτικών 
συστατικών, ώστε να αποκλείσουν ή να 
μειώσουν την ανάπτυξη ενός βλαβερού 
βακτηρίου για τον ανθρώπινο οργανισμό.

• Βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας
Ο εντερικός φραγμός είναι ένας σημαντικός 
μηχανισμός άμυνας που χρησιμοποιείται 
για τη διατήρηση της ακεραιότητας του επι-
θηλίου και την προστασία του οργανισμού 
από το περιβάλλον.

Ουσιαστικά, τα προβιοτικά συμβάλλουν στην 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 
μέσω της αύξησης της ολικής εκκριτικής 
ανοσοσφαιρίνης Α (IgA) στον ορό για την 
ενίσχυση της χημικής ανοσοαπόκρισης και 
την αναστολή της προσκόλλησης των παθο-
γόνων στον εντερικό βλεννογόνο.

• Εξάλειψη της φλεγμονώδους απόκρισης
Μελέτες δείχνουν ότι τα προβιοτικά μπο-
ρούν να έχουν καθοριστική επίδραση στη 
ρύθμιση των ανοσολογικών και φλεγμονω-
δών μηχανισμών. Ωστόσο, οι ακριβείς μηχα-
νισμοί δεν έχουν ακόμη σαφώς καθοριστεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα προβι-
οτικά εμπεριέχονται σε όλο και περισσότερα 
τρόφιμα, αλλά και σε συμπληρώματα δια-
τροφής. Σίγουρα, η σαφής κατανόηση των 
μηχανισμών δράσης τους θα επιτρέψει την 
κατάλληλη επιλογή προβιοτικών στελεχών 
για συγκεκριμένες εφαρμογές και ενδέχεται 
να αποκαλύψει νέες προβιοτικές λειτουργίες.

Πηγές:

https://www.karger.com/Article/Pdf/342079
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Tο Femarelle®, μέσα στo πλαίσιο της ευ-
ρύτερης ενημερωτικής καμπάνιας του για 
την Εμμηνόπαυση, παρουσίασε μια σειρά 
πολύπλευρων δράσεων που είχαν ως στόχο 
την ενημέρωση γύρω από το φυσιολογικό 
φαινόμενο της εμμηνόπαυσης και τους τρό-
πους αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της!

Στις 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 
στο Madama Residence ενημερωτική 
εκδήλωση προς τα ΜΜΕ με θέμα «Η εμ-
μηνόπαυση και τρόποι αντιμετώπισης των 
συμπτωμάτων της». Ομιλήτρια της εκδή-
λωσης ήταν η κ. Ιασωνία Τσιελεπή, Senior 
Product Manager της Karpasia Health 
Products Ltd που είναι μέλος του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα διάφο-
ρα συμπτώματα που μπορεί να βιώσουν οι 
γυναίκες σε κάθε ηλικιακή φάση, καθώς 
επίσης και τρόποι που μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν με σύμμαχο τη σειρά προϊόντων 
Femarelle®. Όπως αναφέρθηκε και στην 
εκδήλωση, η εμμηνόπαυση είναι ένα φυ-
σιολογικό φαινόμενο που προκύπτει από 
την εξέλιξη της αναπαραγωγικής ζωής. Για 
να οριστεί επίσημα η εμμηνόπαυση πρέπει 
να περάσουν 12 μήνες χωρίς έμμηνο ρύση, 
δηλαδή απουσία περιόδου. Αυτή η μεγάλη 
ορμονική αλλαγή δεν εμφανίζεται ξαφνικά 
αλλά ξεκινάει, πριν από τη διακοπή της 
περιόδου. Σε κάποιες γυναίκες μπορεί να 
εμφανιστεί από τη δεκαετία των 40 και σε 
άλλες στη δεκαετία των 50, και μπορεί να 
συνεχίσει και στη δεκαετία των 60. H μέση 
ηλικία που παρουσιάζεται η εμμηνόπαυση 
είναι τα 51 χρόνια. 

To Femarelle® σπάει  
το ταμπού της εμμηνόπαυσης!

Στις 18 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης, το Femarelle® 
προσκάλεσε όλες τις γυναίκες του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας σε μια ενέργεια με στόχο την 
καταπολέμηση του στίγματος γύρω από την εμ-
μηνόπαυση. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής 
πρωτοβουλίας, δεκάδες γυναίκες εργαζόμε-
νες στον Όμιλο ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
φωτογραφήθηκαν με τα φούξια μπλουζάκια 
Femarelle, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα:  

«Η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσιολογικό 
φαινόμενο που αφορά κάθε γυναίκα!  
Δεν είναι πάθηση! Είναι μια φυσική βιο-
λογική διαδικασία που προκύπτει από την 
εξέλιξη της αναπαραγωγικής ζωής».

Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στις 
γυναίκες όλων των ηλικιών να ενημερω-
θούν έγκυρα για την εμμηνόπαυση, για να 
μπορούν να δρουν συνειδητά στη φροντίδα 
της υγείας τους, αντιμετωπίζοντας ενεργά 
και αποτελεσματικά τα συμπτώματα της 
εμμηνόπαυσης.

Σχετικά με το Femarelle
Το Femarelle® είναι μια μη-ορμονική λύση, 
που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με 
ασφαλή τρόπο τα συμπτώματα της εμμη-
νόπαυσης. Η σειρά προϊόντων Femarelle® 
αποτελείται από 3 προϊόντα και στοχεύει 
στις ανάγκες κάθε ηλικιακής φάσης. Το 
Femarelle® Rejuvenate για τις γυναίκες 
άνω των 40 ετών, το Femarelle® Recharge 
για τις γυναίκες άνω των 50 ετών και το 
Femarelle® Unstoppable για τις γυναίκες 
άνω των 60 ετών.
Femarelle: Αγάπησε, Ζήσε, Αγκάλιασε την 
νέα αρχή στην εμμηνόπαυση!
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Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Δεκέμβριου 2022, πραγματοποιήθηκε το 9ο Παγκύπριο 
Φαρμακευτικό Συνέδριο με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές για το Φαρμακευτικό 
επάγγελμα». 

Το Παγκύπριο Φαρμακευτικό Συνέδριο δι-
οργανώνεται κάθε 3 χρόνια από τον Παγκύ-
πριο Φαρμακευτικό Σύλλογο και θεωρείται 
η σημαντικότερη επιστημονική εκδήλωση 
των φαρμακοποιών της Κύπρου. Παράλ-
ληλα, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους 
φαρμακοποιούς, πέρα από τις διαλέξεις, να 
επισκεφθούν τη μεγαλύτερη έκθεση φαρμα-
κευτικών προϊόντων που πραγματοποιείται 
στη χώρα μας και να ενημερωθούν από κο-
ντά για τις νέες εξελίξεις του κλάδου.

Ο Όμιλός μας, ως ένας από τους σημαντι-
κότερους συνεργάτες του Κύπριου φαρ-
μακοποιού, ήταν ανάμεσα στους χορηγούς 
και συμμετείχε επίσης στον εκθεσιακό 
χώρο με προβολή. Οι ομάδες των τμημά-
των Φαρμακείου και Φαρμάκου παρευρέ-
θηκαν στον εκθεσιακό χώρο καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του συνεδρίου, όπου είχαν την 
ευκαιρία να μιλήσουν με τους συνεργάτες 
φαρμακοποιούς, καθώς και να ενημερώ-
σουν για νέα προϊόντα.
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Η Lanes μεγαλώνει την γκάμα της 
H Lanes μας παρουσιάζει 2 νέα συμπληρώματα διατροφής

Immune + Relief
Lanes Immune + Relief, ένα συμπλήρωμα διατροφής για την ενίσχυση της 
φυσικής άμυνας του οργανισμού και την καταπράυνση των συμπτωμάτων 
του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Περιέχει ξηρό εκχύλισμα από 
τη ρίζα του φυτού ανδρογραφίδα (Andrograophis paniculata), ξηρό εκχύ-
λισμα από τη ρίζα του φυτού γλυκόριζα (Glycyrrhiza glabra), βιταμίνη C 
και ψευδάργυρο. 

Τα φυτικά εκχυλίσματα ανδρογραφίδας και γλυκόριζας υποστηρίζουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα και έχουν καταπραϋντική δράση στο ανώτερο 
αναπνευστικό σύστημα. Ακόμα, το φυτικό εκχύλισμα ανδρογραφίδας μα-
λακώνει τον λαιμό με φυσικό τρόπο. 

Η βιταμίνη C και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος και στην προστασία των κυττάρων από το 
οξειδωτικό στρες. Επιπλέον, η βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυ-
σιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος κατά τη διάρκεια 
και μετά από έντονη σωματική άσκηση, στη φυσιολογική λειτουργία των 
μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και 
στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.

H myelements είναι μια σειρά συμπληρωμάτων διατροφής που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011. Με υπευθυνότητα και αξιοπιστία 
η σειρά myelements προσφέρει ποιοτικά, ασφαλή και καινοτόμα προϊόντα, από επιλεγμένες πρώτες ύλες, που θωρακίζουν τον οργανισμό, 
καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες κάθε ανθρώπου και τον βοηθούν να φροντίζει και να βελτιώνει τον εαυτό του κάθε μέρα. Είναι 
πάντα δίπλα του, προτρέποντάς τον να αναζητήσει και να υιοθετήσει ως τρόπο ζωής το διαφορετικό, τη φροντίδα της υγείας, την ευεξία, 
την καλή φυσική κατάσταση που θα τον οδηγήσουν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Immunekids

Zinc 25mg
Lanes Ψευδάργυρος 25mg, ένα συμπλήρωμα διατροφής με 25mg Ψευδάργυρο και 500mg 
Βιταμίνη C που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος 
και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που 
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας & στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.

Ο ψευδάργυρος παίζει ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης, συμβάλλει στη φυ-
σιολογική σύνθεση των πρωτεϊνών και στον φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπαρών οξέων, 
των υδατανθράκων και των μακροθρεπτικών συστατικών. 

Συστήνεται σε άτομα που θέλουν να αναπληρώσουν τις ελλείψεις του οργανισμού σε βιτα-
μίνη C & ψευδάργυρο και να υποστηρίξουν το ανοσοποιητικό τους.

Γνωρίστε τις νέες βιταμίνες 
myelements για παιδιά…  
σε μορφή σοκολάτας!

To Chocovites ImmuneKids της myelements είναι ένα συ-
μπλήρωμα διατροφής σε μορφή σοκολάτας, που περιέχει όλα 
τα απαραίτητα συστατικά για την ομαλή λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος των παιδιών. Η φόρμουλα είναι ενισχυ-
μένη με προβιοτικά για βέλτιστα αποτελέσματα. Συνιστάται σε 
παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω.

Multikids
To Chocovites MultiKids της myelements είναι μια πολυβιτα-
μίνη σε μορφή σοκολάτας, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, με 
σκοπό να συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξή τους. Η φόρμουλα 
αποτελείται από 12 Βιταμίνες και Μέταλλα ενώ είναι ενισχυ-
μένη με προβιοτικά για βέλτιστα αποτελέσματα. Συνιστάται σε 
παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω.
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Νέο Bio-Oil Natural
To υπέροχο έλαιο πολλαπλών χρήσεων  
Bio-Oil, τώρα με NEA 100% φυσική σύνθεση

Tην Πέμπτη 14 Απριλίου, το Bio-Oil διοργά-
νωσε εκδήλωση για το λανσάρισμα του νέου 
100% φυτικού Bio-Oil Natural στον υπέροχο 
χώρο της Παλιάς Ηλεκτρικής στην εντός των 
τειχών Λευκωσία.

Το Νέο Bio-Oil Natural περιέχει συνδυ-
ασμό 14 μοναδικών φυτικών ελαίων που 
είναι πλούσια σε Ωμέγα 3-6-9 λιπαρά οξέα, 
βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά, 
τα οποία χαρίζουν τις ευεργετικές τους ιδι-
ότητες στο δέρμα μας: βαθιά ενυδάτωση, 
θρέψη, ανάπλαση, προστασία, αντιγήρανση, 
ελαστικότητα, καταπράυνση, αναζωογόνηση. *www.bio-oilcyprus.com

Μια καινοτόμα 100% φυτική φόρμουλα φυτι-
κών ελαίων από αγριοτριανταφυλλιά, σπόρο 
ροδιού, chia seed, jojoba, inca inchi, φύτρο 
σιταριού, ηλίανθο, κνήκο, σόγια,  λεβάντα, κα-
λέντουλα, χαμομήλι, δεντρολίβανο, πατσουλί.

Χρησιμοποιήστε Bio-Oil Natural για: 
• Βελτίωση της όψης των ουλών, των ρα-
γάδων και της ανομοιόμορφης χροιάς του 
δέρματος.

• Πρόληψη εμφάνισης ραγάδων (ασφαλές 
για χρήση από την αρχή της εγκυμοσύνης). 

• Ενυδάτωση της ώριμης και αφυδατωμένης 
επιδερμίδας.

H αποτελεσματικότητα της νέας φόρμουλας 
είναι αποδεδειγμένη μέσω κλινικών μελετών*. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Bio-Oil 
σε συνεργασία με την εταιρεία MardisFlorArt  
διοργάνωσαν εργαστήρι δημιουργίας στεφα-
νιού όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία 
να μάθουν πώς να φτιάξουν τα δικά τους 
ανοιξιάτικα στεφάνια, χρησιμοποιώντας φυτά 
και βότανα τα οποία περιέχονται και στη σύν-
θεση του Bio-Oil Natural.
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Ο Όμιλος Χ.Α Παπαέλληνας, σε συνεργασία με την επωνυμία του Mastiha Art of Nature, 
σειρά της εταιρείας Medittera S.A., πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Ιουνίου παρουσίαση 
με θέμα «Mastiha the Greek Superfood: Η ολιστική πρόταση για την φυσική φροντίδα του 
πεπτικού & της στοματική υγείας» στους συνεργάτες φαρμακοποιούς του.

Κύριοι ομιλητές της βραδιάς ήταν οι γιατροί Δρ. Ιωάννης Γεωργιάδης, Ενδοκρινολόγος-
Διαβητολόγος, με Master Βιοστατιστικής και Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και Δρ. 
Ανδρέας Καραμούζος, Διδάκτωρ Ορθοδοντικής, Α.Π.Θ., Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Χίου και Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος. 

Οι δύο ιατροί, όντας μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Κέντρου Έρευνας Μαστίχας και 
με εμπειρία πολλών χρόνων στον τομέα, παρουσίασαν στους φαρμακοποιούς τις μοναδικά 
ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες της Μαστίχας Χίου και των παραγώγων της.

Η μαστίχα Χίου, η ελληνική υπερτροφή που παρέμεινε ανόθευτη μέσα από τα βάθη των 
αιώνων, είναι αναγνωρισμένη τόσο για τις πολύτιμες ιδιότητές της και τη συμβολή της στο 
γαστρεντερικό σύστημα, όπως επίσης και για την ευεργετική της δράση στη στοματική 
υγιεινή. Ισχυρισμός ο οποίος είναι πιστοποιημένος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας 
Τροφίμων (EFSA). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαστίχα Χίου έχει αναγνωριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ) ως Παραδοσιακό Φάρμακο φυτικής προέλευσης με ενδείξεις για τη 
θεραπεία δερματικών φλεγμονών και δυσπεπτικών προβλημάτων, και ταυτοχρόνως ανα-
γνωρίζει τη συμβολή της στην ανάπλαση της επιδερμίδας και στην επούλωση τραυμάτων.

Η σειρά προϊόντων Mastiha Art of Nature αποτελεί μια μάρκα υγείας που αναδεικνύει και 
αξιοποιεί τη φαρμακευτική διάσταση της μαστίχας. Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα στις 
εξής κατηγορίες: Συμπληρώματα διατροφής για την ανακούφιση των προβλημάτων του 
γαστρεντερικού συστήματος, προϊόντα στοματικής υγιεινής και φροντίδας δέρματος. 

Ενημερωτική εκδήλωση  
«Mastiha the Greek Superfood»



40  | |  41

Κοινωνικές Δράσεις Lanes
Mε παρουσία στις περισσότερες κατηγορίες συμπληρωμάτων διατροφής, η Lanes διαθέτει μια γκάμα 70 διαφορετικών προϊόντων, που 
καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών και προάγουν την καλή υγεία, την ευεξία και την ευζωία. Το ίδιο επιδιώκει και μέσα από τις 
κοινωνικές δράσεις της, όπου προάγει τον αθλητισμό, την ομαδικότητα, την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη.

Το 2022 η Lanes μέσα από τις αθλητικές διοργανώσεις που συμμετείχε, υποστήριξε το έργο διαφόρων φιλανθρωπικών συνδέσμων.

NUXE SUMMER EXPERIENCE
Σε ένα όμορφο καλοκαιρινό event στο ειδυλλιακό σκηνικό του Lasmari Beach Bar, η Nuxe 
παρουσίασε τις νέες της σειρές Sun και Prodigieuse.

Την Κυριακή 3 Ιουλίου, η Nuxe πρόσφερε στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να εξε-
ρευνήσουν και  να δοκιμάσουν τις μοναδικές υφές και τα αρώματα των προϊόντων των νέων 
σειρών του brand. Ενώ η ομάδα προώθησης χάριζε δωράκια και εκπτωτικά κουπόνια σε 
όλους,  με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και DJ του Mix FM να ξεσηκώνουν το κοινό 
με ένα summer live link.

Όλοι οι καλεσμένοι μπήκαν σε ανεβαστική διάθεση χορεύοντας limbo και απολαμβάνοντας 
καλοκαιρινά cocktails και νόστιμα εποχιακά φρούτα με θέα τη θάλασσα και το φαντασμα-
γορικό ηλιοβασίλεμα.

Στις 3 Απριλίου το 2022, η Lanes στήριξε 
τον φιλανθρωπικό αγώνα «Τρέχω για τον 
Αυτισμό», που πραγματοποιήθηκε στην 
Αγία Νάπα. Στον αγώνα συμμετείχαν εκατο-
ντάδες δρομείς από όλη την Κύπρο και δια-
γωνίστηκαν στον αγώνα δρόμου για 10km, 
5km και 1km. Ο αγώνας είχε ως στόχο τη 
στήριξη του Συνδέσμου Στήριξης Αυτισμού 
Αμμοχώστου και του Smile Project, καθώς 
επίσης και την ευαισθητοποίηση στο θέμα 
του Αυτισμού. Η Lanes ήταν παρούσα στον 
χώρο με τη δική της ομάδα από δρομείς και 
με περίπτερο ενημέρωσης και προσφορά 
πολυβιταμίνης ‘‘Lanes Xtra Energy” στους 
δρομείς και τους παρευρισκόμενους.

Την Παρασκευή 18.6.2022, η Lanes στήριξε 
μέσω χορηγίας τον αγώνα «Running under 
the Moon» που πραγματοποιήθηκε στο Mall 
of Cyprus στη Λευκωσία. Ο αγώνας πραγμα-
τοποιήθηκε μέσα σε πλαίσια κοινωνικής προ-
σφοράς για τη στήριξη του ιδρύματος “Sophia 
for children”. Επιπλέον, η Lanes συμμετείχε 
σε αυτή την προσπάθεια με τη δική της ομά-
δας δρομέων Lanes και με παρουσία της στον 
χώρο, προσφέροντας πολυβιταμίνη ‘‘Lanes 
Xtra Energy” στους παρευρισκόμενους.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Lanes συμ-
μετείχε με την ποδοσφαιρική της ομάδας 
στο 2ο “CYPRUS CORPORATE FUTSAL 
TURNAMENT” στο οποίο έλαβαν μέρος 
εταιρείες από όλη την Κύπρο. H Lanes πρό-
σφερε δώρα στους νικητές και στήριξε αυτή 
την προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο της κοινω-
νικής προσφοράς, αφού μέρος των εσόδων 
της διοργάνωσης θα δοθεί στο Κέντρο Προ-
σφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος.
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Ετήσιο διήμερο ομορφιάς NUXE

Ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ και n NUXE 

Κύπρου, υποδέχτηκαν τους φαρμακοποι-

ούς συνεργάτες τους σε μια παρουσίαση 

της Γαλλικής σειράς φυτικών καλλυντικών 

NUXE, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Νοεμ-

βρίου, στο ξενοδοχείο Aphrodite Hills, στην 

Πάφο.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η Γενική 

Διευθύντρια προϊόντων Φαρμακείου Άντρη 

Κούκου, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία, τις 

αξίες και την κοινωνική δράση της NUXE, 

δίνοντας πρόσθετη αξία στη δυναμική της 

επωνυμίας που έχει κερδίσει στο πέρας 

των χρόνων με την ξεχωριστή ποιότητά των 

προϊόντων της. 

Προβάλλοντας τις δημοφιλέστερες σειρές 

της NUXE, (τη σειρά αντιγήρανσης και τη 

σειρά ξηρών ελαίων Huile Prodigieuse®) η 

Brand Manager της NUXE, Μαρία Λάμπρου, 

αναφέρθηκε σε συμβουλές προώθησης για 

μια εξελιγμένη ρουτίνα ομορφιάς NUXE.

Ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ επενδύοντας 

στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνερ-

γάτες φαρμακοποιούς του εναρμονίζεται 

με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

και τις ανάγκες των φαρμακείων, αναδει-

κνύοντας νέους δρόμους για μια πορεία 

αμοιβαίου οφέλους. 
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