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Editorial
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο παρόν τεύχος, παρουσιάζονται δυο 
ενδιαφέρουσες εργασίες του κ. Γεωργίου 
Τσαρμπόπουλου με τίτλο: «Συντηρητικά; Μα 
φυσικά…» και του κ. Γεωργίου Σταυρόπουλου 
με τίτλο: «Είναι Πράγματι Βιολογικό;»

Επίσης παρουσιάζεται η πρώτη συνεργασία της Ε.Ε.Κ.  με 
αντίστοιχη Επιστημονική Εταιρεία του εξωτερικού. Συγκεκριμένα 
η Ε.Ε.Κ. κλήθηκε να συμμετέχει στη διοργάνωση του 9ου  
Διεθνούς Συνεδρίου  Κοσμηματολογίας το οποίο διοργανώθηκε 
από την  Τουρκική Εταιρεία Κοσμητολογίας υπό την προεδρία 
της Καθηγήτριας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας 
Καλλυντικών κας Yasemin Yasan. Την Ε.Ε.Κ. εκπροσώπησε η 
Αντιπρόεδρος Δρ. Σοφία Χατζηαντωνίου η οποία παρουσίασε 
ομιλία με θέμα: «Νανοτεχνολογία στα Καλλυντικά Προϊόντα». Τη 
συμμετοχή στη διοργάνωση αυτή περιγράφει στο παρόν τεύχος ο 
κος Χρήστος Φυτάς.
Τέλος δημοσιεύεται η ομιλία με τίτλο: «Ερευνητική Δραστηριότητα 
στην Κοσμητολογία στην Φαρμακευτική Αθηνών»  της Δρ. Σοφίας 
Χατζηαντωνίου που παρουσιάσθηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι 
που διοργάνωσε η Ε.Ε.Κ. στα πλαίσια του 15υο Πανελληνίου 
Φαρμακευτικού Συνεδρίου που διοργάνωση η Πανελλήνια 
Εταιρεία Φαρμακευτικής στην Αθήνα, τον Ιούνιο 2011 .
Λόγω της οικονομικής κρίσης που όλοι μας αντιμετωπίζουμε και 
σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα μέλη της Ε.Ε.Κ. που τόσα χρόνια 
στηρίζουν την εταιρία μας, το Δ.Σ. αποφάσισε να μειώσει την 
ετήσια συνδρομή από 40€ σε 20€.
Η ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού θα είναι διαθέσιμη από το 
site της Ε.Ε.Κ. 
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Ε.Κ. απέκτησε ομάδα στις 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Fecebook (http://www.
facebook.com/groups/331377246884262/), καθώς και LinkedIn 
(http://www.linkedin.com/groups?gid=4198751&trk=hb_side_g) 
στις οποίες όποια μέλη επιθυμούν μπορούν να συζητούν για 
θέματα σχετικά με τα Καλλυντικά Προϊόντα και να ενημερώνονται 
σχετικά με τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Κ.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Κ.

Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συγγρα φέων. 
Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα συντόμευσης των δελτίων τύπου που λαμβάνει.
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Συντηρητικά; Μα φυσικά…
Γιώργος Τσαρμπόπουλος
BSc Chemist, Έρευνα & Ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων, Hellenica A.E.

Τα συντηρητικά που χρησιμοποιού-
νται πιο συχνά είναι τα παράγωγα του 
p-αμινοβενζοϊκού οξέος (parabens). Τα πα-
ράγωγα του p-αμινοβενζοϊκού οξέος λει-
τουργούν κυρίως στην υδατική φάση των 
καλλυντικών και δρουν κατά των μυκήτων 
και λιγότερο κατά των βακτηριδίων. Ανευ-
ρίσκονται σε πληθώρα προϊόντων, επει-
δή διατηρούν αναλλοίωτα τα φυσικά χα-
ρακτηριστικά τους, τη σταθερότητας του, 
την υφής του και το χρώμα τους.

Αναφορικά με το τοξικολογικό τους προ-
φίλ, οι μελέτες πάνω σε ποντίκια, σκυλιά 
και αρουραίους απέδειξαν ότι είναι μη το-
ξικά, μη καρκινογόνα και μη τερατογόνα 
(scF 1994).

ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι προκλήσεις για τη συντήρηση καλλυ-

ντικών προϊόντων ξεκίνησαν το 2004 με τα 
παράγωγα του p-αμινοβενζοϊκού οξέος να 
παίρνουν το δρόμο της δυσφήμισης.

Θεωρήθηκαν ύποπτα όταν σχετίστηκαν 
με τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες 
μετά από συνεχή χρήση αποσμητικών για 
τις μασχάλες.

Με αφορμή τις φήμες αυτές, έγινε πλή-
ρης μελέτη όπου το sccP συμπέρανε ότι 
δεν υπάρχουν στοιχεία που συσχετίζουν τα 
παράγωγα του p-αμινοβενζοϊκού οξέος με 
τη χρήση αποσμητικών για τις μασχάλες και 
τον καρκίνο του μαστού(sccP/0874/05).

Επιτρέπονται μέχρι και σήμερα από το 
παράρτημα VI, εισαγωγή 12 της καλλυντι-
κής οδηγίας (76/768/EEc) σε μέγιστη συ-
γκέντρωση 0,4% για έναν εστέρα και 0,8% 
για μείγμα εστέρων.

Λίγο αργότερα, σειρά στο κατώφλι της δυ-
σφήμησης πήραν τα συντηρητικά που έχουν 
δυνατότητα να δράσουν ως δότες ελεύθερης 
φορμαλδεΰδης όπως τα imidazolidinyl urea, 

diazolidinyl urea, sodium hydroxymethyl 
glycinate και benzylhemiformal.

Η καλλυντική οδηγία κάτω από το πα-
ράρτημα IV 76/768/Ec αναφέρει ότι η μέγι-
στη συγκέντρωση ελεύθερης φορμαλδεΰ-
δης που μπορεί να περιέχει ένα καλλυντικό 
προϊόν θα πρέπει να είναι 0,2% και όπου 
ξεπερνάει το 0,05% θα πρέπει να αναγρά-
φεται στην ετικέτα του προϊόντος η ένδει-
ξη «περιέχει φορμαλδεΰδη».

Εύκολο να το λες αλλά δύσκολο να το 
επιβάλεις, μιας και δεν είναι και τόσο απλό 
να απομονώσεις και να μετρήσεις τη συ-
γκέντρωση ελεύθερης φορμαλδεΰδης ένα-
ντι αδρανούς φορμαλδεΰδης.

Η λύση βρέθηκε με το να υπολογιστεί 
για τα παραπάνω συντηρητικά η μέγιστη 
επιτρεπτή συγκέντρωση, έτσι ώστε και 
όλη η αδρανής φορμαλδεΰδη να διασπα-
στεί σε ελεύθερη, πάλι θα είναι μέσα στα 
επιτρεπτά όρια.

Παρόλο που όλα φαίνονται να έχουν 
μπει σε μία τάξη, το κοινό δεν δείχνει να 
πείθεται. Και για να προσθέσουμε και το 
επιχείρημα, εάν υπάρχει καλύτερος τρό-
πος και πιο φυσικός γιατί να μην το επι-
λέξουμε;

Εκεί που λες ότι εντάξει, θα χρησιμοποι-
ήσω το συντηρητικό methylisothiazolinone 
ή methylchloroisothiazolinone, βγαίνει η 
είδηση ότι συνδέονται με πιθανές αλλερ-
γίες και λες τώρα τι μου μένει για να χρη-
σιμοποιήσω;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ

Οι τρεις εχθροί στη μάχη της συντήρη-
σης είναι η μούχλα, οι μύκητες και τα βα-
κτηρίδια.

Ας δούμε μερικές στρατηγικές για προϊ-
όντα χωρίς συντηρητικά: Μερικά από αυτά 

22 Μαΐου 2011

Η συντήρηση καλλυντικών προϊόντων είναι απαραίτητη και επιβάλλεται εάν θέ-
λουμε το προϊόν μας να διατηρηθεί στα ράφια των καταστημάτων και να μην 
μουχλιάσει με την πρώτη κιόλας χρήση από τον καταναλωτή
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είναι μικροβιοκτόνα (σκοτώνουν εστίες 
μικροβίων) και άλλα μικροβιοστατικά 
(αναστέλλουν τη ν ανάπτυξη των μικρο-
βίων). Ο συνδυασμός των δύο είναι δύ-
σκολος αλλά αξίζει να επιτευχτεί.

1. Αεροστεγείς συσκευασίες
Μία από τις στρατηγικές που έχει απο-

τέλεσμα είναι να επιλέξουμε αεροστεγείς 
συσκευασίες για το προϊόν μας. Η έλ-
λειψη οξυγόνου και υγρασίας απομακρύ-
νει πιθανή ανάπτυξη μικροβίων. Επίσης, 
χρησιμοποιώντας συσκευασίες με βαλ-
βίδες μηδενίζεται η πιθανότητα να μο-
λύνει ο ίδιος ο καταναλωτής το προϊόν 
κατά τη χρήση του. Εδώ αναστέλλουμε 
τις πιθανές εστίες μικροβίων και δεν τις 
σκοτώνουμε, και γι’ αυτό όλα τα στάδια, 
από τη φύλαξη πρώτων υλών και υλι-
κών συσκευασίας, τη διαδικασία παρα-
γωγής και τη διαδικασία γεμίσματος, θα 
πρέπει να γίνονται σε ελεγχόμενο απο-
στειρωμένο περιβάλλον.

2. Αιθέρια έλαια
Μία δεύτερη στρατηγική είναι τα αι-

θέρια έλαια τα οποία περιέχουν φυσι-
κά αντιοξειδωτικά και αρωματικές ουσίες 
όπως τα κιτρικά εκχυλίσματα (citrus seed 
extracts), δεντρολίβανο (rosemary), σα-
νταλόξυλο (sandalwood), λάδι Melaleuca 
(tea tree oil), κανέλα (cinnamon), θυμά-
ρι (thyme), neem (azadirachta indica), 
και μέντα (peppermint) μεταξύ άλλων. 
Αυτά μπορεί να δράσουν και ως μικρο-
βιοκτόνα και ως μικροβιοστατικά, ανα-
λόγως τη συνταγή και τα έλαια που θα 
χρησιμοποιηθούν.

3. Υγροσκοπικά
Πολλοί προσπαθούν να αντικαταστή-

σουν το νερό με υπέρ-ενυδατικά αποδο-
τικά υγροσκοπικά, όπως caprylyl glycol, 
ethylhexyl glycerin, τη φυσική ζάχαρη 
trehalose (που έχει και αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες) και glyceryl caprylate. Αυτά 
βοηθούν στη συντήρηση του προϊόντος 
και συγχρόνως καλυτερεύουν την αίσθη-
ση στο δέρμα και την ενυδατική ικανό-
τητα του μείγματος. Και εφόσον όλα τα 
μικρόβια που επηρεάζουν τα καλλυντι-
κά προϊόντα χρειάζονται νερό για να επι-
βιώσουν, ένα βήμα παραπάνω είναι να 
σχεδιάσουμε άνυδρα προϊόντα, κάτι που 

δεν είναι πάντα εφικτό αλλά εξαρτάται 
από τον τύπο του προϊόντος και επίσης 
επιβαρύνει το κόστος.

4. pH
Επόμενη στρατηγική είναι να σπρώ-

ξουμε τα όρια του pH όσο πιο μακριά 
από το ουδέτερο γίνεται. Δηλαδή, να 
σχεδιάσουμε προϊόντα κάτω από pH 
4 ή πάνω από pH 9. Και εδώ εξαρτά-
ται από το είδος του προϊόντος που θα 
αναπτύξουμε.

5. Parfum
Άλλη μία στρατηγική θα μπορούσε να 

είναι η χρήση πρώτων υλών που κατα-
τάσσονται στην κατηγορία parfum - συ-
νήθως είναι αρωματικές ενώσεις όπως 
anisic acid και phenylpropanol που μπο-
ρούν να απομονωθούν από τα αντίστοι-
χα βότανα, για 100% φυσικά ή ακόμα και 
για οργανικά πιστοποιημένα καλλυντικά 
προϊόντα. Έχουν δημιουργηθεί μείγμα-
τα που δρουν ως συντηρητικά χρησιμο-
ποιώντας διάφορες εμπνευσμένες αρω-
ματικές πρώτες ύλες, που έχουν και το 
επιπλέον όφελος (ή όχι και τόσο, εξαρ-
τάται πώς το βλέπει κανείς) να προσθέ-
τουν και λίγο άρωμα στο προϊόν, όπως 
τα παρακάτω:
• Optiphen MIT της εταιρίας ISP,
• Dermasoft  PEA  της  εταιρίας  Dr. 

straetman’s,
• Lexgard NAP της εταιρίας Inolex,
• Naticide της εταιρίας Sinergia.

6. chelating agents
Και για όσους θα ήθελαν να πάρουν 

παραπάνω μέτρα, υπάρχουν και κάποια 
άλλα δραστικά που δρουν βοηθητι-
κά ως συμπλοκοποιητικοί παράγοντες 
(chelating agents) και ως αντιοξειδω-
τικά. Το EDTa μπαίνει παντού, γιατί είναι 
αποτελεσματικό στο να δεσμεύει τα ιόντα 
μετάλλων που παρέχουν τροφή στα μι-
κρόβια. Φυτικοί συμπλοκοποιητικοί παρά-
γωντες είναι τα EDDs (ethylene diamine 
disuccinate) της εταιρίας Innospec, κι-
τρικό οξύ, το phytic acid (Dermafeel Pa) 
και το sodium phytate (Dermofeel Pa-
3) της εταιρίας Dr. straetman’s.

7. Αντιοξειδωτικά
Η αυξημένη ζήτηση της αγοράς για 

προϊόντα αντιγήρανσης έχει εκτοξεύσει 
τη χρήση αντιοξειδωτικών συστατικών 
λόγω της ικανότητάς τους να προστα-
τεύουν από τις καταστροφικές δράσεις 
που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες στο 
δέρμα. Την ίδια προστατευτική δράση 
έχουν και μέσα στο προϊόν. Επιβραδύ-
νουν την οξείδωση κάποιων κύριων συ-
στατικών, αυξάνουν τη σταθερότητα και 
παρεμποδίζουν την απελευθέρωση του 
οξυγόνου και άλλων παραγώγων που 
μπορεί να παρέχουν ζωή στα μικρό-
βια. Η βιταμίνη Ε, που εξακολουθεί να 
είναι μία πολύ καλή επιλογή, έχει τώ-
ρα παρέα το superoxide dismutase από 
την εταιρία arch, που είναι παράγωγο 
της ζύμης, και το resveratrol, παράγωγο 
από τα σταφύλια, τα οποία προλαμβά-
νουν την πρόωρη γήρανση του κυττά-
ρου και συγχρόνως αυξάνουν την ικα-
νότητα συντήρησης.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Τέλος, μπορούμε να εμπνευστούμε από 

τον τομέα των τροφίμων και να χρησιμο-
ποιήσουμε σορβικό οξύ (E200), βενζο-
ϊκό οξύ (E210), προπιονικό οξύ (E280) 
και σορβικό κάλιο (E202) για τη συντή-
ρηση των καλλυντικών προϊόντων μας. 
Αυτές οι επιλογές δίνουν την δυνατότη-
τα δράσης ενάντια στη μούχλα και στους 
μύκητες και λιγότερο κατά των βακτηρι-
δίων, και θα πρέπει να συνδυαστούν με 
το βενζοϊκό νάτριο (E210) για πιο απο-
τελεσματική δράση. Εδώ τα προβλήματα 
είναι ότι μπορεί να έχουμε αποχρωμα-
τισμό στο τελικό προϊόν ή να μην είναι 
αποτελεσματικά σε pH άνω των 6. 

Επίσης υπάρχει το μέλι, η ζάχαρη και 
το οινόπνευμα να μας βοηθήσουν να 
φτάσουμε σε προϊόν με οργανική πι-
στοποίηση.

Τελικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν τρό-
ποι να αναπτύξουμε καλλυντικά προϊό-
ντα που δεν θα συντηρούνται απαραίτη-
τα με παράγωγα του p-αμινοβενζοϊκού 
οξέος ή φορμαλδεΰδη με πολλούς και 
ποικίλους τόπους. Βάλε την φαντασία 
σου να λειτουργήσει.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Αυτήν την περίοδο γίνεται μεγάλη συ-

ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 
παράγωγα του p-αμινοβενζοϊκού οξέος 
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(parabens) και την ασφάλειά τους στα 
καλλυντικά προϊόντα. 

Η sccs (scientific committee on 
consumer safety) προτείνει καινούριους 
περιορισμούς για την χρήση τους. 

Το συμπέρασμα που έβγαλε η sccs για 
την χρήση των parabens ως συντηρητι-
κά σε καλλυντικά προϊόντα είναι ότι, εί-
ναι ασφαλείς προς τον καταναλωτή κά-
τω από τις παρακάτω συνθήκες:

1. Butylparaben και Propylparaben, 
σε μέγιστη συγκέντρωση 0,19% από το 
κάθε ένα

2. Methylparaben και Ethylparaben σε 
μέγιστη συγκέντρωση 0,4% σε οξύ για 
έναν εστέρα, (όπως το γνωρίζαμε μέ-
χρι σήμερα)

3. Η μέγιστη συγκέντρωση σε οξύ για 
τα μείγματα των εστέρων 0,8% (επίσης 
όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα)

4. Isopropylparaben, Isobutylparaben, 
Pentylparaben, Phenylparaben, και 
Benzylparaben ΔΕΝ θα χρησιμοποιού-
νται γιατί δεν δόθηκαν στοιχεία για την 
ασφάλεια τους στην sccs

Βασισμένη σε αυτήν την γνωμάτευση, 
η Ευρωπαϊκή  Ένωση είναι πιθανόν να 
προτείνει κάποια οδηγία που θα τροπο-
ποιεί την μέχρι τώρα χρήση και ενδεί-
ξεις των parabens.

Επίσης, κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες 
σκέφτονται να αναλάβουν δικές τους 
πρωτοβουλίες ανεξαρτήτως από την 
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
για παράδειγμα η Δανία να απαγορεύ-
σει  τα Butylparaben και Propylparaben 
σε καλλυντικά προϊόντα για παιδιά κά-
τω των 3ων ετών. Η Γαλλία σκέφτεται 
να πάει ένα βήμα παραπέρα και να κα-
ταργήσει τελείως τα parabens από κάθε 
καλλυντικό προϊόν. 

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Preservatives for cosmetics (second edition) 

by David c. steinberg.
2.  Opinion  on  Parabens  COLIPA  n°  P82  – 

sccs.
3. Preservation challenges - The Natural 

Market article by amanda Foxon-Hill - Nov 
3, 2010.
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Τα μεγάλα διατροφικά σκάνδαλα των τε-
λευταίων δεκαετιών, ο έντονος ανταγωνισμός 
των παραγωγών - επιχειρήσεων και μία δι-
καιολογημένη δυσπιστία του καταναλωτι-
κού κοινού σε ό,τι προσπαθεί να διεκδικήσει 
εμπορικό χώρο εστιάζοντας το ενδιαφέρον 
στην υγεία και το περιβάλλον, εύλογα δη-
μιουργούν το ερωτηματικό αυτό. Πώς μπο-
ρεί να είναι όμως σίγουρος κάποιος για αυ-
τό που αγοράζει σε σχέση με τη βιολογική 
του προέλευση;

Σε ό,τι αφορά στα γεωργικά προϊόντα, 
στις ζωοτροφές αλλά και στα μεταποιημένα 
τρόφιμα, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. 
Οι Κανονισμοί της ΕΕ 834/2007, 889/2008 
ορίζουν το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις 
σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής 
καθώς και για την επισήμανση των βιολογι-
κών προϊόντων. Ένα τρόφιμο φέρει την έν-
δειξη «βιολογικό προϊόν» ή «προϊόν βιολο-
γικής γεωργίας» όπως είναι ο πιο δόκιμος 
όρος, εφόσον έχει εξασφαλίσει Πιστοποίηση 

Είναι Πράγματι Βιολογικό;
Γιώργος Σταυρόπουλος
Agronomist RND, KORRES SA

Είναι ομολογουμένως η ερώτηση που σκοράρει στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων όταν ένα προϊόν διεκδικεί τον τίτλο του «organic». Ανεξάρτητα με 
το είδος του προϊόντος, την προέλευσή του, την εμφάνισή του αλλά και τη χρή-

ση του, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η εξής απορία: «είναι πραγ-
ματικά βιολογικό;»
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με την παροχή συγκεκριμένου εγγράφου 
από Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων. Ο παραγωγός, μεταποιητής ή 
διακινητής έχει την υποχρέωση να συνάψει 
συμβόλαιο με εγκεκριμένο Οργανισμό της 
χώρας του ο οποίος θα αναλάβει την ευ-
θύνη του Ελέγχου και της Πιστοποίησης. 
Όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικα-
σίας ελέγχονται προκειμένου να διασφα-
λιστεί ότι η παραγωγή, η μεταποίηση, η 
συσκευασία, η διακίνηση και η τυποποίη-
ση πραγματοποιούνται με όσα ορίζουν οι 
προαναφερθέντες Κανονισμοί.

Σχετικά με τα φυτικής παραγωγής προϊ-
όντα ο έλεγχος ξεκινάει από το σπόρο ή το 
αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό και κατα-
λήγει στους Κανόνες Επισήμανσης. Όλη η 
αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης ελέγ-
χεται ώστε να διασφαλιστεί ότι το προϊ-
όν έχει παραχθεί σύμφωνα με τις οριζό-
μενες πρακτικές και ότι σε αυτό δεν έχει 
γίνει εκούσια ή ακούσια επιμόλυνση από 
συμβατικά προϊόντα. Οι κανόνες παραγω-
γής σε γενικές γραμμές αναφέρονται στην 
εξασφάλιση της αειφορίας και αποκλείουν 
τη χρήση χημικών συνθετικών λιπασμά-
των και φυτοφαρμάκων. Σε ότι αφορά στη 
ζωική παραγωγή, επιδιώκεται επιλογή κα-
τάλληλων φυλών ζώων, καλή διαβίωσή 
τους, εκτατικές μέθοδοι εκτροφής, απα-
γόρευση χρήσης αλλοπαθητικών φαρμά-
κων. Στα μεταποιημένα τρόφιμα ορίζεται η 
χωριστή γραμμή παραγωγής ή ο χρονικός 
διαχωρισμός μεταξύ βιολογικών και συμ-
βατικών προϊόντων ώστε να αποφεύγονται 
πιθανές επιμολύνσεις. Ορίζονται αποδεκτά 
συντηρητικά, επιτρεπτοί μέθοδοι επεξερ-
γασίας και μέσα καθαρισμού. Σε όλες τις 
περιπτώσεις αποκλείεται η χρήση γενετι-
κών τροποποιημένων οργανισμών και ιο-
νίζουσας ακτινοβολίας.

Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποί-
ησης Βιολογικών προϊόντων που αδει-
οδοτούνται και επιβλέπονται από το Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχουν 
την υποχρέωση να διενεργούν προγραμ-
ματισμένους και έκτακτους ελέγχους στις 
συμβαλλόμενες μονάδες παραγωγής βιο-
λογικών προϊόντων καθώς και δειγματο-
ληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Πι-
θανές παραβάσεις μπορούν να οδηγήσουν 
ακόμα και σε αποβολή από το Σύστημα με 
περεταίρω συνέπειες για αυτόν που τις δι-
απράττει. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να δι-

ακινηθεί ως βιολογικό αν δεν συνοδεύεται 
από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό.

Ενώ στα γεωργικά προϊόντα μεταποι-
ημένα τρόφιμα και ζωοτροφές υπάρχει 
μια δομημένη κατάσταση με νομική κα-
τοχύρωση, στον τομέα των καλλυντικών 
δεν μπορούμε να πούμε ότι πανευρωπαϊ-
κά ακολουθείται μία ενιαία τακτική. Η Πι-
στοποίηση πραγματοποιείται από ιδιωτι-
κά πρότυπα φορέων. ECOCERT, SOIL, ICEA 
είναι κάποιοι από τους Οργανισμούς αυ-
τούς. Η προσπάθεια να βρεθεί ένα κοινά 
αποδεκτό πρότυπο οδήγησε στη δημιουρ-
γία του «cOsMOs», το οποίο και πάλι δεν 
αποτελεί Κανονισμό αλλά παραμένει ιδι-
ωτικό πρότυπο αποδεκτό από διάφορους 
οργανισμούς του χώρου. Η επιλογή του 
φορέα Πιστοποίησης είναι αρμοδιότητα 
κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας η οποία 
έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και σε 
Οργανισμό εκτός της χώρας της.

Κάθε πρότυπο ορίζει ελάχιστο ποσοστό 
συμμετοχής βιολογικά Πιστοποιημένων 
πρώτων υλών, επιτρεπτές διαδικασίες πα-
ραγωγής και αποκλεισμό συγκεκριμένων 
ουσιών από τις φόρμουλες. Πολύ σημα-
ντική κατάκτηση των προτύπων αυτών 
εκτός από τη χρήση Πιστοποιημένων φυ-
τικών πρώτων υλών είναι η απαγόρευση 
διαδικασιών επιβαρυντικών προς το περι-
βάλλον, όπως είναι η ακτινοβόληση ή η 
γενετική τροποποίηση και επίσης η καθι-
έρωση με πιο ελεγχόμενο τρόπο των αρ-
χών πράσινης χημείας όπως είναι οι πα-
ρακάτω:
• οικονομία ενέργειας, χρήση ελάχιστης 

ενέργειας
• χρήση εναλλακτικών καταλυτών ( όχι 

πετροχημικής προέλευσης ή αυτών 
που αφήνουν κατάλοιπα βαρέων με-
τάλλων)

• χρήση ανανεώσιμων πηγών
• απουσία οποιασδήποτε προσωρινής τρο-

ποποίησης 
• παραγωγή λιγότερων υποπροϊόντων
• προϊόντα που βιοδιασπώνται εύκολα
• λιγότερο  επιβλαβείς  χημικές  συνθέ-

σεις
• πράσινα  αντιδραστήρια  (  όχι  συνθετι-

κοί διαλύτες)
• περιορισμός από το ρίσκο ατυχημάτων

Εκτός όμως από τα ιδιωτικά πρότυπα, οι 
εταιρείες καλλυντικών έχουν τη δυνατότητα 

που τους παρέχεται από τη νομοθεσία να 
χρησιμοποιήσουν και να επισημάνουν τη 
χρήση συγκεκριμένων βιολογικών πρώ-
των υλών στην ετικέτα τους με την προϋ-
πόθεση να διαθέτουν την απαραίτητη τεκ-
μηρίωση και επαρκή ιχνηλασιμότητα χωρίς 
να απαιτείται η Πιστοποίηση. Η χρήση 
της δυνατότητας αυτής δίνει μία επιπλέ-
ον ώθηση τόσο στην περεταίρω ανάπτυ-
ξη της βιολογικής γεωργίας όσο και στην 
παραγωγή προϊόντων φιλικότερων προς 
το περιβάλλον.
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Nanotechnology in Cosmetic Products
Νανοτεχνολογία στα Καλλυντικά Προϊόντα
Dr Sophia Hatziantoniou Dept. of Pharmaceutical Technology, School of Pharmacy
National & Kapodistrian University of Athens, Greece

Ομιλία που παρουσιάσθηκε στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Κοσμηματολογίας

Κωνσταντινούπολη, 2011
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Η Dr Ευγενία Ηλιοπούλου παραθέτει 
με γλαφυρές διηγήσεις την 
σύγχρονη πραγματικότητα που 

αντιμετωπίζουν οι ιατροί στα δημόσια 
νοσοκομεία, αλλά και κατά την ιδιωτική 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματός 
τους. Περιγράφει την αντιμετώπιση των 
ασθενών, τις ανησυχίες και τα παράπονά 
τους, τις διαμάχες μεταξύ συναδέλφων 
- ιατρών, αλλά και τη συσπείρωσή τους 
απέναντι στις σύγχρονες, νέες προκλήσεις 
της επικαιρότητας.

Με τρόπο σκωπτικό, έντονο, κωμικο-
τραγικό, αλλά και με μοναδική αμεσότητα 
και ευαισθησία η συγγραφέας, παρου-
σιάζοντας μικρές ιστορίες της καθημερι-

νότητας, μυεί τον αναγνώστη στην πολυ-
διάστατη εικόνα της ελληνικής ιατρικής 
πραγματικότητας και στα προβλήματα 
της υγειονομικής περίθαλψης.

Πρόκειται για ένα βιβλίο ρεαλιστικό 
και επίκαιρο, ένα σύγγραμμα πλούσιο 
σε εικόνες, συναισθήματα και διηγήσεις 
που αποτυπώνουν το εργασιακό κλίμα 
στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα, την καθημερινότητα στον χώ-
ρο εργασίας ενός ιατρού, την εικόνα που 
οι ιατροί προβάλλουν και την εντύπω-
ση που αυτή δημιουργεί στον ασθενή 
και στην ελληνική κοινωνία. Ένα βιβλίο 
με έντονο προβληματισμό, αλλά και μύ-
χια αισιοδοξία.

Γιατρέ μου! Δεν είμαι καλά
Dr Eυγενία Ηλιοπούλου Πλαστικός Χειρουργός, Διευθ. Κλινικής Πλαστικής Xειρουργικής και Εγκαυμάτων, ΓΝΑ ΚΑΤ

Εκδόσεις ΚΑΥΚΑΣ Μεσογείων 215, 115 25 Αθήνα • Τηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352
kafkas@otenet.gr • www.kafkas-publications.com

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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Ερευνητική Δραστηριότητα στην Κοσμητολογία στην 
Φαρμακευτική Αθηνών
Σοφία Χατζηαντωνίου 
Ειδική Επιστήμων Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

Ομιλία που παρουσιάσθηκε στο 15ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

Αθήνα, 2011
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Ένατο Διεθνές Συμπόσιο Κοσμητολογίας
Χρήστος Φυτάς
Χημικός PhD, ELPEN Pharmaceuticals Co., Inc.

Η έναρξη του συνεδρίου έγινε από την 
Διευθύντρια του Τομέα Καλλυντικών του 
Υπουργείου Υγείας της Τουρκίας, κα Deniz 
cengiz Özay, η οποία αναφέρθηκε στην 
ισχύουσα τουρκική νομοθεσία και στους 
υπάρχοντες κανονισμούς περί καλλυντι-
κών προϊόντων.

Στο Συμπόσιο συμμετείχαν επίσης με τις 
ομιλίες τους ο Αντιπρόεδρος του Υπουρ-
γείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τουρ-
κίας και Γενικός Διευθυντής του Τμήματος 
Ανταγωνισμού και Προστασίας του Κατανα-
λωτή κ. Ziyyat Bartu με θέμα “Legislation 

regarding cosmetic advertisement”, οι Κα-
θηγητές Luigi Rigano, Johann Wiechers και 
Jürgen Lademann με θέματα ομιλιών κατ’ 
αντιστοιχία: “changing the cosmetic dream 
into a cosmetic product”, “computer-aided 
cosmetic  formulation  design”,  “Latest 
insights in anti-ageing research” και ο Dr 

Florian schellauf της European cosmetics 
association με θέμα “safety assessment 
in the EU cosmetics regulation”.

Κατά τη διάρκεια του συμποσίου πραγ-
ματοποιήθηκαν στο χώρο του ξενοδοχεί-
ου σεμινάρια πάνω σε τεχνικά θέματα νέων 

Κωνσταντινούπολη 2011

Το πρώτο διήμερο του φετινού Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο WOW 
της Κωνσταντινούπολης το Ένατο Διεθνές Συμπόσιο Κοσμητολογίας, διοργανωμέ-
νο από την Τουρκική Εταιρεία Κοσμητολογίας υπό την προεδρία της Καθηγήτριας 

Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Καλλυντικών κας Yasemin Yasan. Η Ελ-
ληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας, προσκεκλημένη, συμμετείχε με ομιλητές την Δρ Σοφία 
- Μαρία Χατζηαντωνίου, Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Κ,. και τον Χημικό Msc κ. Δημήτριο Με-
λισσό της QACS Ltd. Η ομιλία του κ. Μελισσού έγινε την πρώτη ημέρα του συνεδρίου 
υπό τον τίτλο: “New regulation of cosmetics regarding safety”, ενώ της κας Χατζηα-
ντωνίου τη δεύτερη ημέρα υπό τον τίτλο: “Nanotechnology in cosmetic products”.

Η Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Κ., Δρ Σοφία - Μαρία Χατζηαντωνίου
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συστατικών καλλυντικών και ανάπτυξης 
προϊόντων από τους εκπροσώπους των 
εταιρειών που συμμετείχαν στην έκθεση 
που λειτουργούσε παράλληλα. Η ελλη-
νική συμμετοχή στο χώρο της έκθεσης 
εκφράσθηκε από την εταιρεία QACS Ltd 
των κ.κ. Δημήτρη Μελισσού και Χαριλά-
ου Τσιτούρη.

Με αφορμή το εν λόγω συνέδριο, πέ-
ραν του γεωγραφικού ταξιδιού στα όρια 
δύσης και ανατολής, πραγματοποιήθηκε 
και ένα ταξίδι θα έλεγε κανείς στο χρόνο 
και την ιστορία, μέσα από το μεγαλειώ-
δες οικοδόμημα της Αγίας Σοφίας, τα ενα-
πομείναντα βυζαντινά τείχη της Πόλης, 
τα λιγοστά ερείπια των αυτοκρατορικών 
ανακτόρων, το Πατριαρχείο, τις απαντα-
χού εκκλησίες, τα διάσπαρτα ίχνη Ελλη-
νικού και βυζαντινού πολιτισμού σε επι-
γραφές, τάφους και μνημεία.

Ο αέρας του Κεράτιου και του Βόσπορου 
ξυπνούν μνήμες, φέρνοντας εικόνες και 
διηγήσεις οδυνηρές οι οποίες θα έπρεπε 
να διδάσκουν τις σημερινές γενεές. Ο Ταμίας της Ε.Ε.Κ., κ. Δημήτριος Μελισσός.

Οι Έλληνες ομιλητές με την Πρόεδρο της Τουρκικής Εταιρείας Κο-
σμητολογίας, Prof. Yasemin Yasan.

Οι κ.κ. Τσιτούρης και Μελισσός στην έκθεση.

Κωνσταντινούπολη - Κεράτιος κόλπος.



Μυκητιασικές λοιμώξεις του δέρματος
Ε. Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη

Δερματικά Εμφυτεύματα
Χ. Ναούμ

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερματικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Σχήμα: 14χ21
Σελίδες: 104
Τιμή: 15 €

ISBN: 978-960-6650-35-2 

Σχήμα: 21χ28
Σελίδες: 138
Τιμή: 65 €

ISBN: 960-86966-6-6

Eπιθυμώ να αγοράσω:
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

Χειρουργικός άτλας των παθήσεων του νεφρού

Τα επίπεδα βαρύτητας του τραύματος 
και η προκύπτουσα νομική ευθύνη

Νομική υπόσταση του 
τραύματος (Σωματικές βλάβες)

Δερματικά 
Εμφυτεύματα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ (1912-1963) - Πρωτοπόρος 
της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα

Kρυoχειρουργική  Θεραπεία 
δερματικών παθήσεων

Μυκητιασικές λοιμώξεις 
του δέρματος

(Στη τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής 7€)

Μεσογείων 215
115 25 Αθήνα

Τηλ.: 210 67.77.590
Fax: 210 67.56.352

e-mail: kafkas@otenet.gr  
www.kafkas-publications.com

Επιπολής Μυκητιάσεις
Εργαστηριακή διάγνωση
Ε. Φραγκούλη

Σχήμα: 21x28
Σελίδες: 292
Τιμή: 85 €

ISBN: 978-960-6650-30-7

Επιπολής Μυκητιάσεις - 
Εργαστηριακή διάγνωση

Εξωγενής Δερματίτις - Δερματίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας

Εξωγενής Δερματίτις - Δερματίτις εξ επαφής

Νομική υπόσταση του τραύματος 
(Σωματικές βλάβες)
Δ. Λίτης

Χειρουργικός άτλας των παθήσεων του νεφρού
Ν. Αντωνίου - Χ. Δεληβελιώτης

Τα επίπεδα βαρύτητας του τραύματος και η 
προκύπτουσα νομική ευθύνη
Δ. Λίτης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ (1912-1963)-Πρωτοπόρος 
της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα
Λ.Ε. Βλαδίμηρος, Α.Γ. Διαμαντής

Σχήμα: 17x24
Σελίδες: 142
Τιμή: 60 €

ISBN: 978-760-6650-06-2

Σχήμα: 17χ24
Σελίδες: 302
Τιμή: 60 €

ISBN: 960-88159-0-8

Σχήμα: 17χ24
Σελίδες: 424
Τιμή: 60 €

ISBN: 960-6650-07-3

Σχήμα: 17χ24
Σελίδες: 362
Τιμή: 60 €

ISBN: 960-86966-3-1

Σχήμα: 17χ24
Σελίδες: 140 
Τιμή: 20 €

ISBN: 978-960-6650-40-6

Σχήμα: 17x24
Σελίδες: 160
Τιμή: 20 €

ISBN: 978-960-6650-37-6
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Τακτικά μέλη της ΕΕΚ μπορούν να είναι
1.  Άτομα που ασχολούνται με την έρευνα της χημείας 

και της τεχνολογίας, καθώς και την κλινική εφαρμο-
γή των καλλυντικών

2.  Άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά στον τομέα 
των καλλυντικών και έχουν άμεσο ενδιαφέρον για 
την εξέλιξη του τομέα αυτού.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που δεν πληρούν 
τις πιο πάνω προϋποθέσεις για να γίνουν τακτικά μέλη, 
αλλά τυχαίνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική 
συμβολή τους στον τομέα της κοσμητολογίας.

Εγγραφή μελών
1.  Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή αίτησης 

του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο.
2.  Το διοικητικό συμβούλιο, πριν αποφασίσει, καλεί 

τον υποψήφιο, μέσω του Γραμματέα, να προσκομί-
σει στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη των ανα-
γκαίων προϋποθέσεων για την εγγραφή του ως τα-
κτικού μέλους. 

3.  Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής γίνεται από το ΔΣ, 
μετά από εισήγηση του Γραμματέα και εφόσον κα-
τά την κρίση του συντρέχουν οι αναγκαίες προϋπο-
θέσεις.

Πόροι
Οι πόροι της ΕΕΚ προέρχονται από το δικαίωμα εγ-

γραφής και την ετήσια εισφορά των μελών, καθώς και 
τα έσοδα που προκύπτουν από δωρεές, από διάφορες 
εκδηλώσεις ή από κάθε νόμιμη αιτία. 

Τα μέλη της ΕΕΚ δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλ-
λουν οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό ως εισφο-
ρά στην ΕΕΚ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
H E L L E N I C   S O C I E T Y   O F   C O S M E T O L O G Y

Η Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας έχει ως σκοπούς:

1.  Την ενθάρρυνση της βασικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο και από ανεξάρτητους φορείς, που 
μπορεί να προσθέσει στη γνώση της χημείας και της τεχνολογίας των καλλυντικών.

2.  Τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών της με συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και συ-
ναντήσεις, για την πρόοδο και τα επιτεύγματα της επιστήμης αυτής, στην Ελλάδα και διεθνώς.

3. Τη δημοσίευση άρθρων επιστημονικής και τεχνικής φύσης.

4.  Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικά και ξένα ινστιτούτα όμοιου χαρακτήρα, 
καθώς και με κρατικά ιδρύματα και οργανισμούς στον τομέα της επιστήμης των καλλυντικών. 

5. Τη μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο της κοσμητολογίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 7274024 & 210 7274275, Fax: 210 7274027 & 210 7274395
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Προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ελληνικής Εταιρείας 

Κοσμητολογίας (ΕΕΚ)

Κύριοι,

Οι σκοποί και οι δραστηριότητες της 

Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας 

(ΕΕΚ) με βρίσκουν σύμφωνο/η και 

παρακαλώ να εγγραφώ μέλος.

Καταθέτω στο λογαριασμό της 

«Alpha Τράπεζας Πίστεως» 

Alpha Bank 100 

Νο. 101-00-2310-146591 

το πόσο των είκοσι (20) € 

για τη συνδρομή του έτους 201...

Ημερομηνία: ..............................

                   Με τιμή,

                    ...........................

Επώνυμο:  ..................................................................  

Όνομα:  ......................................................................  

Όνομα Πατρός :  ..........................................................  

Ειδικότητα:  ................................................................  

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:  ..................................................

.................................................................................

Επαγγελματική απασχόληση: ........................................  

.................................................................................  

Δ ι ε ύ θ υ ν σ η  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς

Οδός:  ........................................................................

aριθμ.  ...................... ΤΚ: ..........................................

Περιοχή:  ...................................................................

Τηλέφωνο εργασίας:   ..................................................

Fax:   .........................................................................

Τηλέφωνο κινητό:  ......................................................

E-mail:   .....................................................................

Δηλώνω υπεύθυνα με βάση το νόμο Ν. 1599/1986 ότι τα 
παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή

................................    την   ......................      201  ....

ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  Ε ΤΑ Ι Ρ Ε ΙΑ  ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓ ΙΑΣ

Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλ.: 210 7274024, 210 7274275, Fax: 210 7274027, 210 7274395

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY OF COSMETOLOGY

Α Ι Τ Η Σ Η

(Υπογραφή)



Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης

Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Νοσοκομεία, Μαιευτήρια,
Κέντρα Υγείας...

Ιατρικοί Κατάλογοι
Ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακεία...

Εφημερίες Νοσοκομείων

Εφημερίες Φαρμακείων

Πρώτες Βοήθειες

Επιστημονικές Ιατρικές - Υγειονομικές 
Εταιρείες - Ενώσεις - Σύλλογοι

Ιατρικά - Υγειονομικά Συνέδρια

Τουρισμός Υγείας

Επικαιρότητα - Ειδήσεις

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

Εγκυκλοπαίδεια Υγείας

Ιατρικές Εξετάσεις

Πρόληψη και Υγεία

Yγεία και Διατροφή

Υγεία και Άσκηση

Υγεία και Ομορφιά

Σεξουαλική Υγεία

Υγεία και Άνδρας - Γυναίκα - Παιδί

Υγεία και Τρίτη Ηλικία

Ψυχική Υγεία

Εναλλακτικές Θεραπείες

Υγιεινή Διαβίωση - Βιοζήν

Βιβλία περί Υγείας

ΟΤΕ

Εκδόσεις Καυκάς

Αναίμακτη, χωρίς τομές και πόνους χειρουργική σπονδυλικής στήλης [ Επιστημονικά Νέα στην Υγεία ] 

Eνας άνθρωπος έχει σήμερα 80% πιθανότητες να νοσήσει από προβλήματα 
της σπονδυλικής στήλης ...

περισσότερα

Προβιοτικά και συμβολή τους στην ισορροπία 
του οργανισμού 

Τα προβιοτικά 
είναι ζωντανοί 
μικροοργανισμοί ή 
βακτήρια μέσα στον 
οργανισμό ...

περισσότερα

Οστεοπορωτικά κατάγματα της σπονδυλικής 
στήλης: Νέα τεχνική 

Νέα τεχνική αντιμετωπίζει 
τον πόνο και τις επιπλοκές 
από οστεοπορωτικά 
κατάγματα σπονδυλικής ...

περισσότερα

Κυτταρίτιδα, ο θανάσιμος εχθρός της σύγχρονης 
γυναίκας 

Η εμφάνιση 
κυτταρίτιδας είναι 
ένα πρόβλημα που 
απασχολεί ένα μεγάλο 
αριθμό γυναικών στη 
χώρα ...

Οι βιταμίνες στην υπηρεσία της φροντίδας του 
δέρματος 

Οι βιταμίνες Α, C και Ε 
δρουν αποτελεσματικά 
στη διατήρηση του 
υγιούς ...

περισσότερα
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