Νέα της αγοράς
Benostan
Ξεχάστε τις αιμορροΐδες ….
με φυσικό τρόπο!
Τα θεραπευτικά προϊόντα Benostan είναι αναγνωρισμένα για την ποιότητά τους και συνδυάζουν τις ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς και των βοτάνων της ελληνικής φύσης για να αντιμετωπίσουν άμεσα, αποτελεσματικά και με φυσικό τρόπο τα συμπτώματα των αιμορροΐδων.
yy Με εκχυλίσματα από Φασκόμηλο, Μαστίχα, Καλέντουλα, Κερί Μέλισσας, Λάδι Ελιάς, Υπέρικο (Βάλσαμο)
yy
Χωρίς κορτιζόνη, χημικές ουσίες ή τοπικό αναισθητικό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
επανειλημμένα χωρίς κανένα περιορισμό.
yy
Ασφαλή και αποτελεσματικά για χρήση στην εγκυμοσύνη
Procto Cream – Η πιο αναγνωρισμένη φυτική αγωγή για τις αιμορροΐδες.
Φυτικό σκεύασμα σε μορφή κρέμας για την τοπική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων.
yy
Με αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή και επουλωτική δράση.
yy
Ανακουφίζει από τοπικό πόνο και κνησμό.
yy
Επουλώνει, προστατεύει και ανακουφίζει άμεσα την ερεθισμένη περιοχή.
yy
Με ειδική κάνουλα για εφαρμογή στις εσωτερικές αιμορροΐδες.
Νέες πρωτοποριακές μορφές
Gel και Spray, πλούσια σε φυτικά εκχυλίσματα βοτάνων για την περιποίηση της περιπρωκτικής περιοχής. Για εφαρμογή σε:
yy
Εξωτερικές αιμορροΐδες
yy
Αιμορροϊδικές καταστάσεις μετά τον τοκετό
Τα θεραπευτικά και γυναικολογικά προϊόντα Benostan είναι αναγνωρισμένα για την ποιότητά τους και συνδυάζουν τις ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς και των βοτάνων που μας δώρισε
η ελληνική φύση. Πρόκειται για μια σειρά από φυτικά, εξειδικευμένα προϊόντα που αντιμετωπίζουν, αποτελεσματικά και με φυσικό τρόπο, θέματα γυναικολογικά και δερματολογικά,
του σώματος και της προσωπικής υγιεινής.
Φροντίστε από σήμερα τον εαυτό σας με προϊόντα υψηλής ποιότητας, χαρίζοντάς του την
προστασία που του αξίζει!
Ζητήστε τα από το φαρμακοποιό σας. Αποκλειστικά στα Φαρμακεία, Facebook: Benostan
Health Products, Instagram: benostanhealthproducts. Παραγωγός BENOSTAN HEALTH
PRODUCTS S.A., Πάριδος 11 & Τροίας, 152 35, Βριλήσσια, Αττική, www.benostan.eu
Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα EUROTC ΑΕ, Μάκρης 5, 172 37, Υμηττός, Αττική, +30
210 76 22 706, www.eurotc.gr, info@eurotc.gr
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Αrrenprost
Συμπλήρωμα διατροφής
Το συμπλήρωμα διατροφής ARRENPROST αποτελεί έναν
ιδανικό συνδυασμό φυτικών εκχυλισμάτων από τα φυτά:
• Serenoa repens (Saw palmetto)
• Cucurbita pepo • Prunus africana
• Urtica dioica • Lycopersicon esculentum για την καλή
υγεία του προστάτη και του ουροποιητικού.

SUPER 8!
Ο Καλύτερος Σύμμαχος
του Ουρογεννητικού
Συστήματος!
Το Super 8 Plus Microbiota περιέχει 42 δισεκατομμύρια φιλικά
βακτήρια. Είναι μείγμα 8 εξειδικευμένων ζωντανών προβιοτικών, που μειώνουν τον πολλαπλασιασμό των εχθρικών παθογόνων
βακτηρίων, όπως Candida, E.Coli
κ.ά. Αποκαθιστά την υγιή χλωρίδα στο ουροποιητικό και το
γεννητικό σύστημα. Απαραίτητο
μετά από αντιβιώσεις. Βοηθά την
άμυνα του οργανισμού ενάντια
στους μύκητες που προκαλούν
κολπικά-γυναικολογικά προβλήματα και στα βακτήρια που προσβάλλουν το ουροποιητικό. Επίσης υποστηρίζει συνολικά την
υγεία του λεπτού έντερου. Διατηρείται στο ψυγείο. Με τη γνωστή
ποιότητα της σειράς Udo’s Choice! Προϊόν Flora (Καναδάς). Διανέμεται από τη MedMelon τηλ. 2310 449441, www.medmelon.gr

Magnevit Anti Leg Cramps και Magnevit Sport
Φροντίζοντας την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος χωρίς μυϊκές κράμπες!
Τα συμπληρώματα διατροφής Magnevit Anti Leg Cramps και
Magnevit Sport περιέχουν Μονοϋδρικό Οξείδιο του Μαγνησίου σε
μία πατενταρισμένη φόρμουλα που έχει συνδυαστεί με πολύτιμες
βιταμίνες, με στόχο την καταπολέμηση της εμφάνισης των κραμπών,
αλλά και της δυσφορίας που προκαλείται από την εμφάνισή τους. Η
ξεχωριστή μορφή μαγνησίου, σε συνέργεια με τις βιταμίνες Β6 και
Ε στο Magnevit Anti Leg Cramps, υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος και προσφέρει
ανακούφιση από τις μυϊκές κράμπες. Στην περίπτωση του Magnevit
Sport, το Μονοϋδρικό Οξείδιο του Μαγνησίου έχει συνδυαστεί με τις
βιταμίνες D, E και Β6, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη των μυϊκών
κραμπών, αλλά και στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. Από τη
Leriva Pharma A.E.

CRAN-FIX
Ασπίδα στις υποτροπιάζουσες
ουρολοιμώξεις
Το CRANFIX είναι ένας μοναδικός συνδυασμός εκχυλίσματος cranberry με
βιταμίνη C, σελήνιο και ψευδάργυρο, σχεδιασμένος ώστε να συνεισφέρει
στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος ατόμων που
υποφέρουν από υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Χάρη στο πλούσιο σε
προανθοκυανιδίνες (PACs) εκχύλισμα cranberry του, αναστέλλει την ικανότητα των βακτηρίων E.coli να προσκολλώνται στο ουροποιητικό επιθήλιο. Η
βιταμίνη C, το σελήνιο και ο ψευδάργυρος βοηθούν στην ομαλή λειτουργία
του ανοσοποιητικού. Το CRANFIX αποδίδει σταθερή και εγγυημένη ποσότητα 36mg PACs ανά κάψουλα. Με 1 μόνο κάψουλα CRANFIX ημερησίως, ο
ασθενής προσλαμβάνει την ελάχιστη ποσότητα PACs (36mg) που απαιτείται
για την αντιβακτηριδιακή δράση εκχυλίσματος Cranberries.

THEALOZ®DUO
Αντιμετωπίστε την ξηροφθαλμία
αποτελεσματικά

Το Thealoz®Duo είναι ένα πρωτότυπο υποκατάστατο δακρύων με μοναδική σύνθεση δύο φυσικών συστατικών, του υαλουρονικού και της τρεχαλόζης. Προσφέρει
παρατεταμένη ενυδατική δράση, προστασία της επιφάνειας του ματιού και ανακούφιση από τα ενοχλητικά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας.
Η επουλωτική, η ενυδατική και η λιπαντική δράση του υαλουρονικού, ενισχύονται από την τρεχαλόζη, ένα φυσικό συστατικό με άμεση δράση στα κύτταρα του
οφθαλμού, αποτρέποντας την αφυδάτωσή τους. Το Thealoz®Duo είναι κατάλληλο
για ασθενείς με ξηροφθαλμία, μετά από οφθαλμικές επεμβάσεις και χρήστες φακών επαφής, καθώς προσφέρει την απαιτούμενη ενυδάτωση και άνεση καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας. Ασφαλές, γιατί δεν περιέχει συντηρητικά. Το Thealoz®Duo
κυκλοφορεί σε δύο συσκευασίες, των 5 και των 10 ml. Επίσημος εισαγωγέας Thea
Pharma Hellas θυγατρική της Laboratoires Thea. www.theapharma.gr
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Νέα της αγοράς
Cetaphil®
Νέα σειρά Cetaphil®Pro Redness
Cetaphil® Redness Relief Foaming Face
yy
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι καθαρίζει, ηρεμεί και καταπραΰνει το δέρμα που είναι επιρρεπές στη ροδόχρου ακμή
yy
Βοηθά στην ανακούφιση από τον κνησμό και τo αίσθημα
ξηρότητας στο δέρμα
yy
Βέλτιστος καθαρισμός, ξεπλένεται εύκολα διατηρώντας
την ενυδάτωση του δέρματος
Cetaphil® Redness Relief Daily Moisturizing SPF30
yy
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι ενυδατώνει, ηρεμεί, καταπραΰνει και μειώνει ορατά την επίμονη ερυθρότητα στο δέρμα
που είναι επιρρεπές στη ροδόχρου ακμή
yy
Παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία με

δείκτη προστασίας SPF30
Cetaphil® Redness Relief Night Cream
yy
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι παρέχει συνεχή ενυδάτωση
καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε δέρμα που είναι
επιρρεπές στη ροδόχρου ακμή
yy
Μειώνει και καταπραΰνει σημαντικά την ερυθρότητα σε
μόλις μια εβδομάδα
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, 15o ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ 210 6294600, FAX: 210
6294610
Για παραγγελίες : Τηλ.: 210 6294629, Fax: 210 6294630
E-mail: info@pharmaserve.gr| www.pharmaserve.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ NEWSEPT
Δείτε καθαρά και το καλοκαίρι
με τη δύναμη της φύσης

Το καλοκαίρι είναι εδώ και όλοι ανυπομονούμε να ξεκινήσουν οι διακοπές. Τι
πρέπει όμως να γνωρίζουμε σχετικά με τη φροντίδα των ματιών μας κατά την
καλοκαιρινή περίοδο;
Δεν είναι λίγες οι φορές που και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της
αυξημένης θερμοκρασίας, της συχνότερης χρήσης κλιματιστικών, της σκόνης,
της γύρης που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και, φυσικά του αλατιού της θάλασσας
και του χλωρίου της πισίνας, αισθανόμαστε τα μάτια μας να μας ενοχλούν και
να κοκκινίζουν. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο ειδικά για όσους έχουν ευαισθησία στα μάτια ή φορούν συστηματικά φακούς επαφής, οπότε μοιραία έχουν
αναπτύξει κάποιας μορφής ξηροφθαλμία.
Για να περάσουμε ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι θα πρέπει να προσέχουμε τα μάτια
μας «σαν τα μάτια μας» τόσο στην πόλη, στη θάλασσα και στις πισίνες, όσο και
στο γραφείο, μέχρι να αρχίσουν οι άδειες. Μερικοί τρόποι για να αντιμετωπίσουμε την δυσάρεστη και ενοχλητική ξηροφθαλμία είναι η χρήση τεχνητών
δακρύων (οφθαλμικές σταγόνες) μιας χρήσης, η χρήση γυαλιών ηλίου και η
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σωστή φροντίδα των φακών επαφής.
Η φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΒΕ κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά το NEWSEPT
EYES, οφθαλμικές σταγόνες μιας χρήσης με υαλουρονικό νάτριο και χαμομήλι. Το
υαλουρονικό Νάτριο χρησιμοποιείται ως ενυδατικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας, ενώ το χαμομήλι έχει καταπραϋντική και δροσιστική δράση.
Για τη σωστή φροντίδα των φακών επαφής, η DEMO ABEE διαθέτει το NEWSEPT
TOTAL, ένα διάλυμα πολλαπλών χρήσεων για όλους τους τύπους φακών επαφής
με εκχύλισμα χαμομηλιού, σε οικονομική συσκευασία των 500 ml και σε πρακτική
συσκευασία 10 αμπούλες των 10 ml, για να το έχετε πάντα και παντού μαζί σας στις
καλοκαιρινές διακοπές.
Τα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά μέσω φαρμακείων και καταστημάτων οπτικών.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις για την σήμανση CE 0653
Κωδ: NEWSEPT/217/1 07/2020

Προστατεύομαι από τον ήλιο!
Δεν αγγίζω το πρόσωπο μου! Εύκολα-Γρήγορα-Παντού!
Το ευεργετικό "σύννεφο" αντιηλιακής σκόνης που ανά πάσα στιγμή σε διευκολύνει να ανανεώσεις την
αντιηλιακή σου προστασία!! Εφαρμόζεται σαν πούδρα με το πινέλο της συσκευασίας το οποίο εμπεριέχει το αντιηλιακό με δείκτη SPF 30 σε μορφή σκόνης. Τώρα υπάρχει τρόπος να ανανεώσεις το αντηλιακό σου όσο
συχνά χρειάζεται, γρήγορα εύκολα ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ και χωρίς να αγγίζεις το πρόσωπό σου.
Σύμμαχος σου θα είναι το Brush&Go™, το νέο βραβευμένο ως το καλύτερο αντιηλιακό προϊόν με υψηλή προστασία SPF 30.
yy
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γυναίκες, άντρες και παιδιά (άνω των 6 μηνών)
yy
Είναι από 100% φυσικά ορυκτά
yy
Εύκολο στη χρήση πάντα και παντού
yy
Ματ αποτέλεσμα
yy
Χωρίς ταλκ
yy
Δεν είναι ευαίσθητο στη θερμότητα (μπορείτε να το αφήσετε στο αυτοκίνητο).
yy
Κυκλοφορεί σε 2 τύπους: Για κανονικά / ευαίσθητα δέρματα και για λιπαρά δέρματα.
yy
Διαρκεί για περισσότερες από 300 εφαρμογές.
Τα προϊόντα της NOON Aesthetics διατίθεται με την εγγύηση της Dermaceuticals και από επαγγελματίες υγείας

LACTOLEVURE IBS
Προβιοτικό ειδικό για το
Σύνδρομο Ευερέθιστου
Εντέρου
Συστήνεται από τον World Gastroenterology
Organization ως αγωγή για την αντιμετώπιση του
Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ)
Ασφαλές και φυσικό: ανθρώπινης προέλευσης,
πιστοποιημένο ως ασφαλές από την EFSA και με
πιστοποίηση GRAS

Το Lactolevure IBS είναι ένα 100% φυσικό προβιοτικό
ανθρώπινης προέλευσης που συστήνεται για την αντιμετώπιση του ΣΕΕ από την Παγκόσμια Γαστρεντερολογική Οργάνωση (WGO).
Ισχυρά κλινικά δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση του
Lactolevure IBS ως μία βολική, ασφαλή και εύχρηστη
λύση για να αντιμετωπιστούν τα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα του ΣΕΕ με διάρροια.

almora PLUS® PROBIO
Η 3πλη δράση στην ανακούφιση των συμπτωμάτων
της διάρροιας
Ένα νέο καινοτόμο σκεύασμα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων
της διάρροιας και την ενυδάτωση του οργανισμού
κυκλοφόρησε πρόσφατα
η ΕLPEN, εμπλουτίζοντας
την ήδη επιτυχημένη σειρά
προϊόντων almora PLUS®.
Το almora PLUS® PROBIO είναι ένα σύγχρονο συμπλήρωμα διατροφής που συνδυάζει
προβιοτικά και ηλεκτρολύτες.
Το almora PLUS® PROBIO περιέχει στη σύνθεσή
του το μοναδικό συνδυασμό του πιο μελετημένου
προβιοτικού στελέχους Lactobacillus rhamnosus
(LGG®) και του Νο1 διαλύματος ηλεκτρολυτών
almora PLUS®. Ως αποτέλεσμα και για πρώτη φορά
επιτυγχάνεται ο συνδυασμός LGG® και ηλεκτρολυτών σε ένα φακελίδιο!
Η μοναδική σύνθεσή του almora PLUS® PROBIO
προσφέρει τριπλή δράση για τη συνολική διαχείριση της διάρροιας, καθώς:
yy
Μειώνει τη διάρκεια της διάρροιας
yy
Ενυδατώνει τον οργανισμό
yy
Επαναφέρει την ισορροπία της εντερικής
χλωρίδας
Το almora PLUS® PROBIO εμφανίζει κλινικά δο-

κιμασμένη σταθερότητα στην τελική σύνθεση
του προϊόντος και περισσότερες από 13 κλινικές
μελέτες που τεκμηριώνουν την ευεργετική δράση
του συνδυασμού LGG® και ηλεκτρολυτών στη
συνολική διαχείριση της διάρροιας. Διατίθεται
στα φαρμακεία σε συσκευασία 10 φακελιδίων, με
ουδέτερη γεύση. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και
παιδιά από 1 έτους.
Με περισσότερα από 40 χρόνια επιτυχημένης
παρουσίας στην ελληνική αγορά, τα σκευάσματα της σειράς almora PLUS® βρίσκονται σε κάθε
ελληνική οικογένεια. Aποτελούν την πλέον αποτελεσματική λύση για τις ανάγκες ενυδάτωσης και
ενίσχυσης του οργανισμού σε περιπτώσεις αυξημένων απωλειών υγρών ή/και μειωμένης πρόσληψής
τους (διάρροια, έμετος, έντονη εργασία, υψηλές
θερμοκρασίες/καύσωνας, ταξίδια, κατανάλωση αλκοόλ), καθώς και σε περιπτώσεις γαστρεντερικών
διαταραχών.
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Νέα της αγοράς
CEDRAFLON®
Για άμεση ανακούφιση, τόνωση και ενυδάτωση των ποδιών
Η εξειδικευμένη και δερματολογικά ελεγμένη σύνθεση της Cedraflon®, συνδυάζει τα
τονωτικά πλεονεκτήματα του Κίτρου Κορσικής με τη δροσιστική αίσθησης της μέντας,
προσφέροντας άμεση καταπραϋντική δράση, αναζωογόνηση και ενυδάτωση στα κουρασμένα πόδια.
Ανακουφίζει: 100% των γυναικών ανέφεραν άμεση μείωση της αίσθησης βάρους και της κούρασης των ποδιών
Δροσίζει: 92% ένιωσαν άμεσα δροσιά
Ενυδατώνει: 96% των γυναικών ένιωσαν το δέρμα τους λείο και απαλό *
98% των γυναικών αισθάνθηκαν το δέρμα τους ενυδατωμένο*
Μια κρέμα για ξεκούραστα και ανάλαφρα πόδια με έξτρα πλεονεκτήματα:
• Λεπτή υφή • Διακριτικό άρωμα • Άμεση απορρόφηση • Δεν αφήνει ίχνη και
δεν κολλάει • Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.
H Cedraflon είναι διαθέσιμη σε δύο συσκευασίες: 150ml και 75ml συσκευασία ταξιδιού.

ALMORA PLUS®
Αποτελεσματική ενυδάτωση με το κατάλληλο
σκεύασμα ηλεκτρολύτη
Κρίσιμο ρόλο στη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού διαδραματίζει
η επιλογή του κατάλληλου και πρωτίστως αξιόπιστου σκευάσματος.
Με 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Ελληνικό Φαρμακείο, το
almora PLUS® από την ELPEN είναι ο Νο 1 σε προτίμηση ηλεκτρολύτης
(που διαθέτει μια σειρά εξειδικευμένων συμπληρωμάτων διατροφής
που βοηθούν στην ενυδάτωση & την ενίσχυση του οργανισμού.
Τα προϊόντα almora PLUS® ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις
στις οποίες χρειάζεται αποκατάσταση ή/και συντήρηση υγρών και
ηλεκτρολυτών, λόγω αφυδάτωσης.
Η σειρά περιλαμβάνει:
yy
Το almora PLUS® Effervescent, ηλεκτρολύτες με μαγνήσιο και
ψευδάργυρο. Για την ενυδάτωση του οργανισμού & τη φυσιολογική
λειτουργία του ανοσοποιητικού. Σε αναβράζοντα δισκία με γεύση
λεμόνι.
yy
To almora PLUS® SPORT, ηλεκτρολύτες με μαγνήσιο, ασβέστιο και
εκχύλισμα Citrus sinensis. Για ενυδάτωση, αυξημένες επιδόσεις και μικρότερη καταπόνηση του οργανισμού. Φόρμουλα ειδικά μελετημένη
σε αθλητές. Αναβράζοντα δισκία με γεύση πορτοκάλι.
yy
Το almora PLUS® Sachet, ηλεκτρολύτες με γλυκόζη. Για την
ενυδάτωση του οργανισμού σε περιπτώσεις αιφνίδιας αφυδάτωσης
που μπορεί να οφείλεται σε γαστρεντερικές διαταραχές. Σκόνη σε
φακελίδια, με γεύση φράουλα.
Aναφορές:
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STELLA MARE
FISHERIES
Από τον αφρό της θάλασσας
στο πιάτο σας!

H εταιρεία Stella Mare με έδρα την Μαραθόπολη
Μεσσηνίας ταξιδεύει στις ελληνικές θάλασσες και
βρίσκει την καλύτερη ποιότητα σαρδέλας και γαύρου.
Προσφέρει τα φιλέτα της καπνιστά, μαρινάτα, πανέ,
κατεψυγμένα, κερδίζοντας τους «μερακλήδες» καταναλωτές. Τα προϊόντα διατίθενται στις περισσότερες
ελληνικές αλυσίδες των Σουπερ Μάρκετ. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η διάθεση θρεπτικών
επιλογών, αφού η επεξεργασία και συσκευασία τους
γίνεται μέσα στο πρώτο 24ωρο από την αλίευσή τους
χωρίς την προσθήκη συντηρητικών.

