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Ποια εύναι τα VitaPlus
Τα VitaPlus είμαι υώοξι ξμξοτιάπ &
αδσμαςίρμαςξπ
και
απεσθύμξμςαι
ρςιπ
δσμαμικέπ Γσμαίκεπ πξσ θέλξσμ μα είμαι
πάμςα όμξοτεπ & ελκσρςικέπ, κάθε ρςιγμή
ςηπ ημέοαπ.
Τξ ποώςξ Ιμρςιςξύςξ Ομξοτιάπ VitaPlus ρςημ
Δλλάδα, νεκίμηρε μα λειςξσογεί ρςημ πεοιξυή
ςχμ Αμπελξκήπχμ ςξ 1986.
Τξ 1994 αλλάζει διεύθσμρη και έμα υοόμξ
αογόςεοα ςξ 1995, εγκαιμιάζεςαι ςξ
σπξκαςάρςημα ςξσ Ιμρςιςξύςξσ VitaPlus ρςη
Χαλκίδα Δσβξίαπ.
Η τιλξρξτία ςξσ Ιμρςιςξύςξσ μαπ είμαι μα
ποξρτέοει ςιπ πλέξμ ρύγυοξμεπ, ανιόπιρςεπ
και
ξλξκληοχμέμεπ
ποξςάρειπ
αδσμαςίρμαςξπ, ξμξοτιάπ και εσενίαπ, για
ςξμ καθέμα νευχοιρςά, με ρεβαρμό και
αγάπη για ςξμ άμθοχπξ!
Πξιξςικέπ ποξςάρειπ ρςιπ καλύςεοεπ ςιμέπ, ρε
όρξσπ ξμειοεύξμςαι άφξγη αιρθηςική και
σπέοξυη διάθερη.
Σσμευείπ ποξρτξοέπ για ςημ πεοιπξίηρη ςξσ
ποξρώπξσ και ςξσ ρώμαςόπ ραπ για μα επιλέγεςε όπξια ραπ ςαιοιάζει, υχοίπ άγυξπ.
Απξρςξλή μαπ είμαι μα ικαμξπξιξύμε ςξσπ αμθοώπξσπ πξσ μαπ εμπιρςεύξμςαι και μα
επιβοαβεύξσμε ςημ επιλξγή ςξσπ με ςα καλύςεοα απξςελέρμαςα!
Δπιρκετςείςε ςξ web site μαπ vitaplus.gr καθώπ και ςημ ρελίδα μαπ ρςξ Facebook:
facebook.com/vitaplus.gr για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ όπξσ θα βοείςε και όλεπ ςιπ ποξρτξοέπ
πξσ αμεβάζξσμε ςακςικά.
Με εκςίμηρη,
Μπάμπης Αριστειδόπουλος
Διευθυμτής VitaPlus Αμπελοκήπωμ & Χαλκίδας
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Έξυπνα & Μικρϊ Μυςτικϊ Ομορφιϊσ
Οι λένειπ ξμξοτιά και αιρθηςική είμαι άμερα ρσμδεδεμέμεπ μεςανύ ςξσπ καθώπ η αιρθηςική είμαι ξ
κλάδξπ ςηπ τιλξρξτίαπ πξσ αρυξλείςαι με ςξμ ξοιρμό ςξσ χοαίξσ. Ο όοξπ <<αιρθηςική>>
παοάγεςαι από ςημ αίρθηρη δηλαδή ςημ εμπειοία πξσ ποξρλαμβάμξσμε μέρχ ςχμ αιρθήρεχμ.
Άμδοεπ και γσμαίκεπ ξτείλξσμε μα πεοιπξιξύμαρςε ςξμ εασςό μαπ, μα δείυμξσμε λαμπεοξί, σγιείπ
και αμαμεχμέμξι. Δπαγγελμαςικξί υώοξι αιρθηςικήπ μπξοξύμ μα ςξ επιςύυξσμ ασςό γιαςί
αρυξλξύμςαι με ςημ σγεία ςξσ δέομαςξπ.
Τξ δέομα είμαι ςξ μεγαλύςεοξ όογαμξ ςξσ αμθοώπιμξσ ρώμαςξπ. Θεχοείςαι αιρθηςήοιξ όογαμξ
γιαςί λαμβάμει εοεθίρμαςα από ςξ πεοιβάλλξμ όπχπ θεομξκοαρία, στή, πόμξ. Απξςελείςαι από
ςοία ρςοώμαςα ςημ επιδεομίδα, ςξ υόοιξ και ςξ σπξδόοιξ όπξσ η ρχρςή λειςξσογία ςξσπ έυει χπ
απξςέλερμα έμα σγιέπ και λαμπεοό δέομα.
Η αιρθηςική υχοίζεςαι ρε δύξ κλάδξσπ ςημ αιρθηςική ρώμαςξπ και ςημ αιρθηςική ποξρώπξσ.
Και ρςξσπ δύξ κλάδξσπ ξ ρςόυξπ είμαι η πεοιπξίηρη, η θεοαπεία και ξ καλλχπιρμόπ ςξσ
δέομαςξπ.
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Αιςθητικό Προςώπου
Σςημ αιρθηςική ποξρώπξσ για μα
αμςιμεςχπίρξσμε ρχρςά ςιπ αμάγκεπ
ςξσ δέομαςξπ λαμβάμξσμε σπόφη ςξσπ
ςύπξσπ ςξσ, ξι ξπξίξι είμαι ςέρρεοιπ ξι
βαρικξί και δύξ ξι ρσμπληοχμαςικξί.
Οι βαρικξί ςύπξι είμαι ξι ενήπ :








Καμξμικό: Δίμαι λείξ, υχοίπ
πόοξσπ, ελαρςικό, εμσδαςχμέμξ
και λαμπεοό.
Λιπαοό: Έυει αμξιυςξύπ πόοξσπ,
μαύοα ρςίγμαςα και παοξσριάζει
γσαλάδα.
Μικςό: Δίμαι καμξμικό δέομα με
ςάρη λιπαοόςηςαπ ρςημ ζώμη Τ
(μέςχπξ-μύςη-πηγξύμι )
Ξηοό: Δίμαι λεπιδχςό με θαμπή
ή γκοίζα όφη. Χάμει ςημ
ελαρςικόςηςά ςξσ και δημιξσογείςαι μία αίρθηρη ςοαβήγμαςξπ.

Και ξι δύξ ρσμπληοχμαςικξί ςύπξι είμαι:



Δσαίρθηςξ: Δίμαι λεπςό με μικοξύπ πόοξσπ, εοεθίζεςαι εύκξλα και παοξσριάζει
εοσθοόςηςα και εναμθήμαςα. Δπηοεάζεςαι εύκξλα από ςιπ καιοικέπ ρσμθήκεπ.
Ατσδαςωμέμξ: Έυει έλλειφη μεοξύ ρςα κύςςαοά ςξσ, η όφη ςξσ είμαι θαμπή και πξλλέπ
τξοέπ νετλξσδίζει.

Αμεναοςήςχπ ηλικίαπ βαρική ποξςεοαιόςηςα και αμάγκη είμαι η ρχρςή σγοαρία ςχμ κσςςάοχμ,
δηλαδή η ξμαλή λειςξσογία ςξσ τοαγμξύ ςηπ επιδεομίδαπ και η ρχρςή οξή ςηπ σγοαρίαπ. Ασςό
επιςσγυάμεςαι κσοίχπ με επαγγελμαςικέπ πεοιπξιήρειπ εμσδάςχρηπ και θεοαπείεπ ξνσγόμχρηπ ρε
ιμρςιςξύςξ καθώπ και με τοξμςίδα ρςξ ρπίςι. Βαρικό μέλημα είμαι η όφη και η ηλικία ςξσ
δέομαςόπ μαπ μα ρσμβαδίζει με ςημ ποαγμαςική μαπ ηλικία ή ακόμη καλύςεοα και με μικοόςεοη.
Γι’ασςό έμαπ υώοξπ ξμξοτιάπ ποξρτέοει θεοαπείεπ αμςιγήοαμρηπ και ρύρτινηπ ςόρξ ποξψξμςικέπ
όρξ και μηυαμικέπ. Ο ρσμδσαρμόπ ασςώμ απξτέοει ςξ μέγιρςξ δσμαςό απξςέλερμα.
Τα ρσυμόςεοα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζει ςξ δέομα μαπ ρςημ επξυή μαπ είμαι η ατσδάςχρη,
η ποόχοη γήοαμρη λόγχ παοαςεςαμέμηπ έκθερηπ ρςξμ ήλιξ, η ακμή, ξι παμάδεπ και ξι
δσρυοχμίεπ. Καθέμα από ασςά υοήζει και διατξοεςική αμςιμεςώπιρη, ςόρξ με θεοαπεία ρςξ
ιμρςιςξύςξ όρξ και με πεοιπξίηρη και τοξμςίδα ρςξ ρπίςι.
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16 Μυςτικϊ Ομορφιϊσ για λαμπερό Πρόςωπο
Ωρςόρξ, ςξμ ρημαμςικόςεοξ οόλξ για ςημ
απξτσγή ςηπ εμτάμιρηπ ςέςξιχμ ποξβλημάςχμ
παίζει η ποόληφη. Γι’ ασςό και εμείπ ραπ
ποξςείμξσμε μεοικά μικοά και ένσπμα μσρςικά
ξμξοτιάπ ποξρώπξσ πξσ θα λαςοέφεςε και πξσ
μπξοείςε μα ςα κάμεςε δικά ραπ όπχπ:
1. Πλέμξσμε ςξ ποόρωπξ μαπ ποωί-βοάδσ
με παγωμέμξ μεοό καθώπ ρσρτίγγει και
αμαζχξγξμεί
ςημ
επιδεομίδα
και
καςαπξλεμά ςα μεκοά κύςςαοα.
2. Δεμ νευμάμε ποιμ ςξ μακιγιάζ μα
εμσδαςώμξσμε ςξ ποόρωπξ με ςημ
καςάλληλη για ςξ δέομα μαπ κοέμα για μα
εμπξδίζξσμε ςημ ειρυώοηρή ςξσ ρςξσπ
πόοξσπ ςξσ δέομαςξπ.
3. Κάμξσμε καθημεοιμά μςεμακιγιάζ. Δεμ
ατήμξσμε πξςέ σπξλείμμαςα μακιγιάζ ρςξ ποόρχπξ μαπ καθώπ με ασςόμ ςξμ ςοόπξ
ατήμξσμε κλειρςξύπ όλξσπ ςξσπ πόοξσπ ςξσ δέομαςόπ μαπ.
4. Ιδιαίςεοη ποξρξυή δίμξσμε ρςξ μςεμακιγιάζ ςωμ μαςιώμ γιαςί ςα μάςια είμαι μία
εσαίρθηςη πεοιξυή. Χοηριμξπξιξύμε δίρκξσπ καθαοιρμξύ εμπξςιρμέμξσπ με καθαοιρςική
κοέμα, ςξσπ ατήμξσμε για λίγα λεπςά πάμχ ρςα μάςια μα μαλακώρει ςξ μακιγιάζ και
αταιοξύμε με μαλακέπ, κσκλικέπ κιμήρειπ από ένχ ποξπ ςα μέρα.
5. Τα ποξϊόμςα μςεμακιγιάζ μαςιώμ είμαι ποξςιμόςεοξ μα είμαι διταρικά, δηλαδή μα
πεοιέυξσμ και λξριόμ αλλά και κάπξιξ λαδάκι για μα είμαι πιξ εμσδαςικά και μα μημ
ποξκαλξύμςαι εοεθιρμξί και ςρξσνίμαςα.
6. Δίμαι απαοαίςηςη η καθημεοιμή υοήρη κοέμαπ μαςιώμ και ςξ ποχί αλλά και ςξ βοάδσ
γιαςί η πεοιξυή γύοχ από ςα μάςια νηοαίμεςαι εύκξλα και δημιξσογεί γοαμμέπ και
οσςίδεπ. Δεμ νευμάμε όςι ξι κιμήρειπ ποέπει μα είμαι απαλέπ και υχοίπ πίερη.
7. Καςά ςη διάοκεια ςξσ ύπμξσ ςξ δέομα αμαπμέει πεοιρρόςεοξ από όςι ςιπ σπόλξιπεπ ώοεπ.
Για ςξ λόγξ ασςό υοηριμξπξιξύμε κοέμεπ μσκςόπ ξι ξπξίεπ απξκαθιρςξύμ ξπξιαδήπξςε
ζημιά ρςξ δέομα έυει δημιξσογηθεί καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ.
8. Ασνάμξσμε ςιπ ώοεπ ςξσ ύπμξσ ρε 7 με 8 ημεοηρίωπ και μειώμξσμε ςξ ρςοεπ καθώπ
εσμξεί ςημ απώλεια ςξσ ύδαςξπ και διαςαοάρρει ςιπ άμσμεπ ςξσ δέομαςξπ.
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9. Απξτεύγξσμε ςξ κάπμιρμα καθώπ ποξκαλεί αλλξιώρειπ ςχμ δεομαςικώμ κσςςάοχμ,
μείχρη ςηπ οξήπ ςξσ αίμαςξπ και ποόχοη γήοαμρη.
10. Σημαμςική είμαι και η καςαμάλωρη άτθξμξσ μεοξύ. Οκςώ πξςήοια μεοξύ καθημεοιμά
βξηθξύμ ρςημ εμσδάςχρη ςηπ επιδεομίδαπ.
11. Δσεογεςική είμαι επίρηπ και η καςαμάλωρη τοέρκωμ τοξύςωμ και ωμώμ λαυαμικώμ,
ςξσλάυιρςξμ 5 μεοίδεπ ημεοηρίχπ, καθώπ ποξρτέοξσμ ρςξ δέομα βιςαμίμεπ και άλλα
θοεπςικά τσςικά ρςξιυεία πξσ υοειάζξμςαι για ςημ ελαρςικόςηςά ςξσ.
12. Κάμξμςαπ καθαοιρμό, απξλέπιρη και μάρκα ποξρώπξσ μια τξοά ςημ εβδξμάδα
βλέπξσμε διατξοά ρςξ ποόρχπξ μαπ κάμξμςάπ ςξ πιξ λαμπεοό και μεαμικό.
13. Χοηριμξπξιξύμε καθημεοιμά αμςιηλιακό και ςξμ υειμώμα και ςξ καλξκαίοι καθώπ η
σπεοβξλική έκθερη ρςξμ ήλιξ ποξκαλεί τχςξγήοαμρη και ρξβαοέπ βλάβεπ ρςξ δέομα.
14. Δεμ νύμξσμε ςα ρπσοάκια γιαςί ασςό βλάπςει ςξμ ιρςό ςξσ δέομαςξπ πξσ πεοιβάλλει ςξ
ρπσοάκι και η μόλσμρη μπξοεί μα εναπλχθεί.
15. Τξ ρσυμό μαράζ ρςξ ποόρωπξ για 2 λεπςά ςξμώμει ςημ επιδεομίδα και ξνσγξμώμει ςα
κύςςαοά ςηπ καθώπ ποξκαλείςαι και σπεοαιμία και έςρι ειρυχοξύμ καλύςεοα ςα ρσρςαςικά
ςχμ ποξψόμςχμ.
16. Τξσλάυιρςξμ 1 τξοά ρςιπ 20 μέοεπ επιρκεπςόμαρςε κάπξιξμ επαγγελμαςικό υώοξ
ξμξοτιάπ για πεοιπξίηρη ποξρώπξσ.
Αυτά θα πρέπει μα τα ακολουθούμε μακροπρόθεσμα και μα τα κάμουμε κομμάτι της
καθημεριμότητας μας για μα έχουμε έμα σταθερό αποτέλεσμα.

Tips Ομορφιϊσ με λαχανικϊ & Φρούτα
Παοάλληλα μπξοείςε μα σιξθεςήρεςε κάπξια tips υοηριμξπξιώμςαπ ποξψόμςα ςα ξπξία βοίρκεςε
ρπίςι ραπ, όπχπ:


Αγγξύοι: Έυει εμσδαςικέπ, ρςσπςικέπ και απαλσμςικέπ
ιδιόςηςεπ. Μειώμει ςα ξιδήμαςα και διαςηοεί ςημ
ελαρςικόςηςα ςηπ επιδεομίδαπ. Ακόμη πεοιέυει γλσκόλεπ πξσ
είμαι θοεπςικέπ για ςξσπ μειπ. Ταιοιάζει ρε όλα ςα δέομαςα
και μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί χπ μάρκα ή ακόμη και
καθημεοιμά χπ εμσδαςική λξριόμ: Λιώμξσμε μιρό αγγξύοι
υχοίπ ςη τλξύδα, ςξ πεομάμε μέρα από μια ρήςα και
ποξρθέςξσμε και λίγξ υσμό λεμξμιξύ. Δπίρηπ για μα
καςαπξλεμήρξσμε ςιπ ρακξύλεπ κάςχ από ςα μάςια
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μπξοξύμε μα πάοξσμε δύξ οξδέλεπ από αγγξύοι και μα ςιπ ατήρξσμε για λίγα λεπςά
πάμχ ρςα μάςια.


Παςάςα: Σσρτίγγει ςξσπ διερςαλμέμξσπ πόοξσπ και θεοαπεύει
ςιπ οσςίδεπ. Δίμαι πλξύρια ρε βιςαμίμεπ Β και C και έυει
απξιδημαςική δοάρη για ςημ μείχρη ςχμ μαύοχμ κύκλχμ.
Κάμξσμε έμα καςάπλαρμα με χμό υσλό παςάςαπ και ςξ
ςξπξθεςξύμε ραμ πξσγκί κάςχ από ςα μάςια για 15 λεπςά.



Ρύζι: Τξ οσζόμεοξ έυει αμαπλαρςικέπ ικαμόςηςεπ, λεσκαίμει ςξ
δέομα και ςξμώμει ςα άςξμα και κξσοαρμέμα δέομαςα. Τξ
υοηριμξπξιξύμε κούξ ρε πλύρειπ και ςξ ατήμξσμε μα νεοαθεί.
Έπειςα ςξ νεπλέμξσμε με οξδόμεοξ. Μπξοξύμε μα
επαμαλάβξσμε 1-2 τξοέπ ημεοηρίχπ.



Αβξκάμςξ: Έυει απαλσμςικέπ και πξλύ καλέπ αμςιοσςιδικέπ
ιδιόςηςεπ. Η ράοκα ςξσ πεοιέυει ρυεδόμ 50% έλαιξ και είμαι
ιδαμικό για ςη θεοαπεία εμόπ νηοξύ και ατσδαςχμέμξσ
δέομαςξπ. Λιώμξσμε έμα ώοιμξ αβξκάμςξ και ςξ ςξπξθεςξύμε
ρε μια παυιά ρςοώρη επάμχ ρςξ δέομα για 10 λεπςά.



Νςξμάςα: Έυει αμαζχξγξμηςική και αμςιοσςιδική δοάρη.
Πεοιέυει βιςαμίμη Α,Β,C, βοώμιξ, ρίδηοξ και πξλλά μεςαλλικά
άλαςα. Δμδείκμσςαι για ςα λιπαοά δέομαςα με ςάρη ακμήπ ή ρε
όρα παοξσριάζξσμ μαύοα ρςίγμαςα. Καλό είμαι μα απξτεύγεςε
ρε νηοή ή εσαίρθηςη επιδεομίδα επειδή είμαι όνιμη και μπξοεί
μα ποξκαλέρει κάπξιξ εοεθιρμό. Δπίρηπ κάμει καλό ρςιπ
οσςίδεπ έκτοαρηπ και ρςα ρημάδια ποόχοηπ γήοαμρηπ.



Μπαμάμα: Δίμαι έμα πξλύ εμσδαςικό τοξύςξ. Μπξοξύμε μα
τςιάνξσμε μία εμσδαςική μάρκα ποξρώπξσ από πξλςό
μπαμάμαπ μαζί με 2 κξσςαλιέπ ςηπ ρξύπαπ οεσρςό μέλι για ςημ
καςαπξλέμηρη ςηπ νηοόςηςαπ πξσ ποξκαλείςαι από ςξμ
παγχμέμξ αέοα.



Αρποάδι ασγξύ: Έυει ρσρτικςικέπ ιδιόςηςεπ και μπξοεί μα
υοηριμξπξιηθεί για ςημ αμαζχξγόμηρη ςξσ κξσοαρμέμξσ
δέομαςξπ αμ είμαι καμξμικό ποξπ λιπαοό.



Μέλι: Ποξρτέοει εμσδάςχρη και είμαι καςάλληλξ για όλξσπ
ςξσπ ςύπξσπ δέομαςξπ. Βξσςάμε ςα υέοια ρε ζερςό μεοό και
μεςά ςοίβξσμε λίγξ μέλι ρςξ ποόρχπξ. Η ζέρςη από ςξ μεοό
βξηθά ςημ επιδεομίδα μα μαλακώρει και απξμακούμει ςημ
ρσρρχοεσμέμη βοχμιά
και ςα μεκοά κύςςαοα ςηπ
επιδεομίδαπ.
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Σπιτικϋσ ςυνταγϋσ Ομορφιϊσ
Δπίρηπ κάπξιεπ εύκξλεπ ρπιςικέπ ρσμςαγέπ είμαι ξι ενήπ:


Λίγξ βαζελίμη, μέλι και λίγεπ ρςαγόμεπ
από έλαιξ ηλιόρπξοξσ εμσδαςώμξσμ και
μαλακώμξσμ ςα υείλη.



Τξ καρςξοέλαιξ βξηθά πξλύ ςιπ
βλεταοίδεπ δίμξμςάπ ςξσπ ςοξτή και
θοέφη.



Η γλσκεοίμη είμαι ρημαμςική ξσρία πξσ
βξηθά ςξ δέομα μα διαςηοεί ςημ
σγοαρία ςξσ.



Τξ ποόρχπξ γίμεςε μεςανέμιξ αμ κάμξσμε έμα peeling από μία κξσςαλιά ζάυαοη μαζί με
λίγξ υσμό λεμξμιξύ ή πξοςξκαλιξύ καθώπ επίρηπ θα λεσκάμει λόγχ ςχμ βιςαμιμώμ πξσ
πεοιέυξσμ ςα ερπεοιδξειδή. Μπξοεί μα ακξλξσθήρει μία μάρκα ποξρώπξσ για έμςξμη
εμσδάςχρη και ςόμχρη ςηπ επιδεομίδαπ από 1 κξσςαλιά ςηπ ρξύπαπ βοώμη + 1 κξσςαλιά
ςηπ ρξύπαπ μέλι + 2 κξσςαλιέπ ςηπ ρξύπαπ γιαξύοςι.



Άλλξ έμα χοαίξ peeling, για ςα υέοια ασςή ςη τξοά, είμαι ξ πξλςόπ από 4-5 ώοιμεπ
τοάξσλεπ μαζί με 1 κξσςαλιά ςηπ ρξύπαπ ζάυαοη.



Για ςα μάςια σπάουξσμ δύξ tips πξσ θα ςα δείνξσμ αμέρχπ νεκξύοαρςα και νεποηρμέμα.
Μπξοξύμε μα πάοξσμε δύξ δίρκξσπ καθαοιρμξύ και ατξύ ςξσπ βοένξσμε με παγχμέμξ
μεοό και ςξσπ ατήρξσμε για 2 λεπςά ρςημ καςάφσνη μα ςξσπ ςξπξθεςήρξσμε για 10 λεπςά
κάςχ από ςα μάςια ή μα βοάρξσμε 2 τακελάκια ςράι, μα ςα ατήρξσμε μα κοσώρξσμ και
μα ακξλξσθήρξσμε ςημ ίδια διαδικαρία.
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Αςκόςεισ για ϋνα όμορφο πρόςωπο που εκπϋμπει λϊμψη και
υγεύα
Οι αρκήρειπ ςξσ ποξρώπξσ και ςξσ λαιμξύ πξσ ακξλξσθξύμ ποέπει μα απξςελέρξσμ έμα
ρημαμςικό μέοξπ ςηπ καθημεοιμήπ οξσςίμαπ για ςημ διαςήοηρη μιαπ σγιξύπ και μεαμικήπ όφηπ. Η
λειςξσογία ςηπ γήοαμρηπ μπξοεί μα καθσρςεοήρει και μα αμςιρςοατεί με μεοικέπ αρκήρειπ ρε
ρσμδσαρμό με ςημ θεοαπεία PERFECTOR από ςα VITA PLUS για ςξ ποόρχπξ και ςξ ρώμα. Η
αςξμία ςχμ μσώμ ρςα μάγξσλα και η υαλάοχρη ςξσ δέομαςξπ, ξι γοαμμέπ ςηπ υήμαπ και ςξ
ποήνιμξ γύοχ από ςα μάςια μπξοξύμ μα απξτεσυθξύμ μόμξ με 10 λεπςά άρκηρηπ ςημ ημέοα.
ΒΗΜΑ 1ξ : Χαλάοχρη – Πεοιρςοξτή ςξσ Λαιμξύ
Καθίρςε εσθεία ρε μια καοέκλα με ςξ κετάλι κάςχ ποξπ ςξ ρςέομξ, αιχοείρςε αογά ςξ κετάλι
επάμχ ποξπ ςξμ δενιό ώμξ, ακξλξσθώμςαπ ποξπ ςα πίρχ και ποξπ ςα κάςχ ποξπ ςξμ αοιρςεοό
ώμξ επιρςοέτξμςαπ πίρχ ρςξ ρςέομξ. Δπαμαλάβεςε 6 τξοέπ με καςεύθσμρη ςημ τξοά ςξσ
οξλξγιξύ και 6 τξοέπ αμςίθεςα.

1

2

3

4
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ΒΗΜΑ 2ξ : Αρκήρειπ ςξσ Λαιμξύ
1. Σε καθιρςική θέρη, γέομεςε ςξ κετάλι ποξπ ςα πίρχ με ςα δόμςια ρτικςά κλειρμέμα.
Σσρπάρςε ςξσπ μείπ ςξσ λαιμξύ και ςξσ πηγξσμιξύ για 30 δεσςεοόλεπςα.

1

2

3

2. Δπαμαλάβεςε ςημ άρκηρη 1 με ςα δόμςια ελατοώπ αμξιυςά, όςαμ ςξ κετάλι είμαι γεομέμξ
ποξπ ςα πίρχ κλειρςά ςα δόμςια επαμαλαμβάμξμςαπ για 30 δεσςεοόλεπςα.

3. Λέγξμςαπ ςημ λένη « κιξσ » πιέζεςε ςα υείλη ποξπ ςα εμποόπ. Λέγξμςαπ ςημ λένη « εν »
πιέζεςε ςξσπ μείπ ποξπ ςα ασςιά και επαμαλάβεςε 20 τξοέπ.
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4. Αμξίνςε ςα μάςια και ςξ ρςόμα εμςελώπ ςεμςώμξμςαπ ςξσπ μείπ όρξ ςξ δσμαςόμ
πεοιρρόςεοξ επαμαλαμβάμξμςαπ για 30 δεσςεοόλεπςα.

5. Κλείμεςε ςα μάςια και ρςοίβεςε ςξ ποόρχπό ραπ για 30 δεσςεοόλεπςα.

6. Γέομεςε ςξ κετάλι ελατοώπ, πιέζξμςαπ ςημ κάςχ γμάθξ και ςα δόμςια ποξπ ςα εμποόπ.
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7. Ποξρπαθήρςε μα τςάρεςε ςημ μύςη με ςξ κάςχ υείλξπ κοαςώμςαπ για 30 δεσςεοόλεπςα.

8. Γσοίρςε ςξ κάςχ υείλξπ ποξπ ςα κάςχ, ςεμςώμξμςαπ ςξσπ μείπ ςξσ λαιμξύ και ςηπ γμάθξσ.

9. Ποξρπαθήρςε μα τςάρεςε ςξ άκοξ ςηπ μύςηπ με ςη γλώρρα.
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10. Δπαμαλάβεςε 30 τξοέπ « Α Χξσπ ». Αμξίνςε ςξ ρςόμα όρξ ςξ δσμαςόμ πεοιρρόςεοξ και
μξηςά λέγεςε « Αh » και μεςά γοήγξοα λέγεςε « Χξσπ ». Κοαςώμςαπ ςα υείλη ραμ μα
ποξρπαθείςε μα ρτσοίνεςε.

11. Κλείμεςε ςα μάςια ραπ μέυοι μία ρυιρμή και ρσρπάςε ςξσπ μείπ κάςχ από ςα μάςια (ςξ
σπόλξιπξ ςξ ποξρώπξσ ποέπει μα είμαι υαλαοό) κοαςώμςαπ για 5 δεσςεοόλεπςα.
Δπαμαλάβεςε για 30 δεσςεοόλεπςα.
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12. Χαλαοώρςε ςξ μέςχπξ, ςξπξθεςήρςε ςξ δενί αμςίυειοα κάςχ από ςξ δενί τούδι και πιέζεςε
ποξπ ςα πάμχ. Μεςά αμςιρςαθείςε ρςημ πίερη ρςξ ρημείξ όπξσ βοίρκεςαι ξ αμςίυειοαπ.
Σσρπάρςε για 5 δεσςεοόλεπςα, 3 τξοέπ για κάθε πλεσοά.

13. Τξπξθεςήρςε ςα άκοα ςχμ μεραίχμ δαυςύλχμ και ςχμ 2 υεοιώμ ακοιβώπ πάμχ από ςημ
γέτσοα ςηπ μύςηπ πιέζξμςαπ ελατοά ποξπ ςα πλάγια αλλά ςημ ίδια ρςιγμή αμςιρςέκξμςαπ
ςημ πίερη ρςημ μύςη. Κάμεςε ςημ άρκηρη για 30 δεσςεοόλεπςα.
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14. Τξπξθεςήρςε ςα άκοα ςχμ δαυςύλχμ ρςημ κξοστή ςξσ μεςώπξσ. Βάλςε λίγη πίερη, και
ςώοα ποξρπαθήρςε μα μεςακιμήρεςε ςξ μέςχπξ ποξπ ςα εμποόπ. Κλείμεςε ςα μάςια και με
κάθε ρύρπαρη ςοαβάςε ποξπ ςα κάςχ, επαμαλαμβάμξμςαπ για 30 δεσςεοόλεπςα – 5
δεσςεοόλεπςα για κάθε ρύρπαρη.

15. Βάλςε ςα δάυςσλα ρςξ ρςόμα ρςιπ γοαμμέπ ςξσ γέλιξσ ποώςα πιέζξμςαπ με ςα ποώςα
δάυςσλα πάμχ από ςξσπ αμςίυειοεπ και μεςά πιέζξμςαπ με ςξσπ αμςίυειοεπ και έυξμςαπ
αμςίρςαρη ςα δάυςσλα. Μεςακιμηθείςε κάςχ από ςιπ γοαμμέπ ςξσ γέλιξσ υοηριμξπξιώμςαπ
ρσρπάρειπ ςχμ 5 δεσςεοξλέπςχμ.
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Αιςθητικό Σώματοσ

Σςημ αιρθηςική ρώμαςξπ ξι αμάγκεπ πξσ ρσμήθχπ δημιξσογξύμςαι έυξσμ μα κάμξσμ με ςημ
ατσδάςχρη ςξσ δέομαςξπ, ςημ κσςςαοίςιδα, ςημ επιδεομική ή μσψκή υαλάοχρη, ςημ απώλεια
πόμςχμ και ςημ απξςξνίμχρη ςξσ ξογαμιρμξύ. Για ςημ απξςελερμαςική αμςιμεςώπιρή ςξσπ
ρσμίρςαςαι εταομξγή επαγγελμαςικώμ θεοαπειώμ ρε κέμςοξ αδσμαςίρμαςξπ . Ασςό πεοιλαμβάμει
καλλσμςικέπ και μηυαμικέπ θεοαπείεπ(μαράζ, ιξμιρμόπ, μερξθεοαπεία) αλλά και μηυαμήμαςα
παθηςικήπ γσμμαρςικήπ (λιπξδιαλσςικά, ρσρτικςικά, απξςξνιμχςικά).
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Η ατσδάςωρη είμαι ςξ πιξ ρσυμό θέμα πξσ αμςιμεςχπίζξσμε, ιδιαίςεοα ρςημ υώοα μαπ, καςά ςη
διάοκεια όλξσ ςξσ έςξσπ. Για έμα μαλακό δέομα πξσ ρτύζει από σγεία δεμ ποέπει μα σπάουξσμ
μεκοά κύςςαοα και κλειρςξί πόοξι. Αουικά απαοαίςηςξ είμαι έμα peeling ρώμαςξπ ςξ ξπξίξ
μπξοξύμε μα ςξ ποξμηθεσςξύμε είςε από ςξ εμπόοιξ είςε μα ςξ τςιάνξσμε μόμξι μαπ ρςξ ρπίςι.
Ποιμ νεκιμήρξσμε ςξ μπάμιξ απλώμξσμε ρε ρςεγμό δέομα ςξ peeling και ςοίβξσμε με κσκλικέπ
κιμήρειπ είςε με ρτξσγγάοι είςε με ςα υέοια. Με ασςό ςξμ ςοόπξ επιςσγυάμξσμε βαθιά απξλέπιρη.

Έμα ωοαίξ peeling πξσ ραπ ποξςείμξσμε είμαι: 3 κξσςαλιέπ μαλακςικό μαλλιώμ και μιρό πξςήοι
άμμξ ή υξμςοό αλάςι. Καλό είμαι μεςά ςξ peeling, πξσ έυξσμ καθαοίρει ξι πόοξι, μα ακξλξσθεί
έμα εμσδαςικό μςξσπ καθώπ ςξ δέομα είμαι ποξεςξιμαρμέμξ μα απξοοξτήρει όλα ςα ρσρςαςικά
πξσ θα ςξσ δώρξσμε. Ασςό μπξοξύμε μα ςξ καςατέοξσμε διαλύξμςαπ μέρα ρςξ μεοό μιρή κξύπα
ςξσ ςραγιξύ μέλι και μα μείμξσμε για 20 λεπςά. Βαρικό είμαι μεςά από κάθε μςξσπ μα
υοηριμξπξιξύμε έμα λαδάκι ρώμαςξπ για καθημεοιμή καλή εμσδάςχρη: ρε έμα μπξσκάλι
ελαιόλαδξ οίυμξσμε λεβάμςα και ςξ ατήμξσμε μα μείμει για ςοειπ εβδξμάδεπ.
Η κσςςαοίςιδα είμαι ςξ πιξ πξλσρσζηςημέμξ ποόβλημα ξμξοτιάπ ςόρξ επειδή απαρυξλεί μεγάλξ
πξρξρςό γσμαικώμ όρξ και επειδή αμςιμεςχπίζεςαι δύρκξλα. Οτείλεςαι ρςημ εμαπόθερη μεοξύ
και λίπξσπ ρςξμ σπξδόοιξ ιρςό πξσ καςαρςοέτει ςξσπ ρσμδεςικξύπ ιρςξύπ με απξςέλερμα μα
δημιξσογξύμ ςημ όφη <<τλξύδαπ πξοςξκαλιξύ>> . Σημαμςικό οόλξ παίζξσμ η κληοξμξμικόςηςα,
ξι ξομξμικέπ διαςαοαυέπ, η παυσραοκία, η μειχμέμη τσρική δοαρςηοιόςηςα, ςξ αλκξόλ, ςξ
κάπμιρμα κα. Παοακάςχ θα δξύμε πχπ θα ςημ αμςιμεςχπίρεςε!
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Αντιμετώπιςη Κυτταρύτιδασ
Τοόπξι πξσ μπξοξύμε μα ακξλξσθήρξσμε για ςημ
αμςιμεςώπιρη ςηπ κσςςαοίςιδαπ είμαι ξι ενήπ:










Άτθξμα τοξύςα και λαυαμικά: εσμξξύμ ςη
διξύοηρη, βξηθξύμ ρςημ καύρη ςξσ λίπξσπ.
Πξλλά σγοά και ελάυιρςξ αλάςι :έςρι
απξτεύγξσμε ςιπ καςακοαςήρειπ.
Δλάυιρςη ζάυαοη:η ξπξία ασνάμει απόςξμα ςη
γλσκόζη ρςξ αίμα και ξδηγεί ρςημ εμαπόθερη
πεοιςςξύ λίπξσπ ρςξ ρώμα.
Απξτεύγξσμε ςα κξοερμέμα λίπη: όπχπ
βξύςσοξ, ςηγαμηςά, κοέμα γάλακςξπ, ςα
ξπξία ασνάμξσμ ςξ λίπξπ και επιδειμώμξσμ
ςημ κσςςαοίςιδα .
Όυι αλκξόλ και κάπμιρμα: δημιξσογξύμ
ελεύθεοεπ οίζεπ πξσ επιςίθεμςαι ρςα κύςςαοα
ςξσ ξογαμιρμξύ.
Αύνηρη τσρικήπ δοαρςηοιόςηςαπ:είμαι αοκεςή
για μα βελςιώρξσμε ςημ εικόμα μαπ.

Υπάουξσμ και κάπξια τσςικά σλικά ςα ξπξία
βξηθξύμ ρςημ μείχρη ςηπ κσςςαοίςιδαπ όπχπ:
o

Ξιμόμηλξ: ξ υσμόπ ςξσ απξςξνιμώμει ςξ ρώμα. Αμ υοηριμξπξιξύμε υσμό από 2
νιμόμηλα ποχί και βοάδσ για 3 εβδξμάδεπ θα δξύμε όςι κάμει θαύμαςα ρςημ
επιδεομίδα και καςαπξλεμά ςημ κσςςαοίςιδα.

o

Λεμόμι και γκοέιπτοξσς: είμαι επίρηπ απξςξνιμχςικά. Κάμξμςαπ ελατού μαράζ
με μία κξύπα λεμξμιξύ ρςημ ποξβλημαςική πεοιξυή για λίγα λεπςά βλέπξσμε
άμερα απξςελέρμαςα.

o

Μαύοξ και κόκκιμξ πιπέοι: εμιρυύξσμ ςημ λιπξδιάλσρη και κας’επέκςαρη και ςημ
κσςςαοίςιδα.

o

Δεμδοξλίβαμξ: απξρσμτξοεί ςιπ τλέβεπ.

o

Ιώδιξ: από ςα ρημαμςικόςεοα πξσ σπάουξσμ ρςημ τύρη καςά ςηπ κσςςαοίςιδαπ και
ειδικά ςα τύκια πξσ είμαι πλξύρια ρε ασςό. Απαλό μαράζ είςε απεσθείαπ με ςξ
τύκι είςε με ποξψόμ πξσ ςξ πεοιέυει βξηθάει μα δξύμε καςεσθείαμ ςη διατξοά.

o

Έμα λαδάκι πξσ μπξοξύμε μα έυξσμε ρςξ μςξσλάπι ςξσ μπάμιξσ μαπ για μα
κάμξσμε θεοαπεσςικό μαράζ κσςςαοίςιδαπ είμαι: 3 ρςαγόμεπ αγοιξκσπάοιρρξ
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(εμεογξπξιεί ςημ αιμαςική και λεμτική κσκλξτξοία), 2 ρςαγόμεπ γκοέιπτοξσς και
2 ρςαγόμεπ γεοάμι.
Δπιδεομική υαλάοωρη: είμαι η αςξμία ςξσ δέομαςξπ πξσ ξτείλεςαι ρςημ μείχρη ςηπ
ελαρςικόςηςαπ ςχμ ιρςώμ. Παοάγξμςεπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρε ασςήμ είμαι η μεγάλη και απόςξμη
απώλεια βάοξσπ, ξι ρσυμέπ ασνξμειώρειπ, η εμμημόπασρη, ςξ ρςοεπ, κληοξμξμικξί παοάγξμςεπ
και η ηλικία.

Σύμμαυξι ςηπ διαςήοηρηπ ςξσ μσψκξύ ςόμξσ είμαι απαοαίςηςα η υοήρη καςάλληλχμ ποξψόμςχμ
ρςξ ρπίςι ρε ρσμδσαρμό με μαράζ για ςόμχρη και θοέφη ςχμ ποξβλημαςικώμ ρημείχμ. Με ςημ
ποόρληφη ύδαςξπ και ςημ ρσρςημαςική υοήρη ποξψόμςχμ ρύρτινηπ ρςξ ρπίςι μπξοξύμε μα
βελςιώρξσμε ςημ όφη ςξσ δέομαςξπ και μα έυξσμε έμα λείξ και ρτοιγηλό ρώμα.
Σημαμςικό οόλξ ρςημ ελαρςικόςηςα ςξσ δέομαςξπ παίζει ςξ καθημεοιμό μςξσπ. Θα ποέπει ςξ μεοό
μα είμαι υλιαοό ποξπ δοξρεοό ή ακόμη καλύςεοα μα σπάουξσμ εμαλλαγέπ ρςημ θεομξκοαρία ςξσ
μεοξύ ζερςό-κούξ υχοίπ όμχπ μα καςατεύγξσμε ρε ακοόςηςεπ. Βελςιώμει ςημ κσκλξτξοία ςξσ
αίμαςξπ, ασνάμει ςξμ μεςαβξλιρμό και διαςηοεί ςξ δέομα μαλακό και όμξοτξ.
Δπίρηπ η κοσξθεοαπεία είμαι μία μέθξδξπ πξσ ποξκαλεί ςαυεία διαρςξλή και ρσρςξλή ςχμ
αιμξτόοχμ και λεμτικώμ ςοιυξειδώμ αγγείχμ με απξςέλερμα ςημ εμίρυσρη ςξσ μεςαβξλιρμξύ,
ςημ βελςίχρη ςξσ δεομαςικξύ ςόμξσ, ςημ αιμάςχρη και ςημ θοέφη ςξσ δέομαςξπ. Κοσξθεοαπεία
ρςξ ρπίςι μπξοεί μα επιςεσυθεί ατξύ βάλξσμε 2-3 γάζεπ ρςημ καςάφσνη για λίγα λεπςά και μεςά
ςσλίνξσμε ςιπ ποξβλημαςικέπ πεοιξυέπ. Ατήμξσμε για 10 λεπςά και μεςά αταιοξύμε. Τέλξπ
εσεογεςικά είμαι ςα ποξψόμςα πξσ πεοιέυξσμ καμτξοά γιαςί ποξκαλεί αίρθημα φύνηπ.
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Αδυνϊτιςμα
Τξ αδσμάςιρμα εναοςάςαι από δύξ
παοάγξμςεπ. Ο έμαπ είμαι ςα κιλά
δηλαδή ςξ ρχμαςικό μαπ βάοξπ και ξ
άλλξπ ξι διαρςάρειπ μαπ δηλαδή ςξ
πώπ ταιμόμαρςε ενχςεοικά. Και ςα
δύξ μπξοξύμ μα μεςοηθξύμ, ςξ ποώςξ
με ςη ζσγαοιά και ςξ δεύςεοξ με ςη
μεζξύοα.
Ποξκειμέμξσ λξιπόμ μα σπάονει
απώλεια πόμςχμ βαρικό είμαι μα
ακξλξσθήρξσμε μία ιρξοοξπημέμη
διαςοξτή η ξπξία θα ποέπει μα είμαι
τςχυή ρε κξοερμέμα λιπαοά και
σδαςάμθοακεπ
και
πλξύρια
ρε
ποχςεΐμεπ
και
τσςικέπ
ίμεπ.
Τασςόυοξμα η αεοόβια άρκηρη
ρσμβάλλει ρςημ καύρη λίπξσπ και ακόμη καλύςεοα και γοηγξοόςεοα απξςελέρμαςα επέουξμςαι
ακξλξσθώμςαπ ποόγοαμμα παθηςικήπ γσμμαρςικήπ ςξ ξπξίξ ςελειξπξιεί ςιπ γοαμμέπ και ειδικά
όςαμ σπάουει ςξπικό λίπξπ.
Τημ ενχςεοική μαπ εμτάμιρη επιδειμώμξσμ επίρηπ ξι καςακοαςήρειπ και ςα ξιδήμαςα ςα ξπξία
ξτείλξμςαι ρςημ κακή λειςξσογία ςξσ λεμτικξύ ρσρςήμαςξπ,
ςξ ξπξίξ είμαι έμα είδξπ
κσκλξτξοικξύ ρσρςήμαςξπ πξσ μεςατέοει ρςα λεμταγγεία ςημ λέμτξ. Όςαμ η λέμτξπ για
διατόοξσπ λόγξσπ λιμμάζει απαοαίςηςη είμαι η απξςξνίμχρη η ξπξία επέουεςαι μέρχ διαςοξτήπ,
μέρχ μηυαμημάςχμ και μέρχ υειοχμακςικξύ λεμτικξύ μαράζ .
Η απξςξνίμχρη έυει ςξσπ ενήπ ρκξπξύπ: μα απξτξοςίρει ςξμ ξογαμιρμό από ςιπ βλαβεοέπ ξσρίεπ
και ςξνίμεπ, μα εμεογξπξιήρει και μα επιςαυύμει ςξμ μεςαβξλιρμό, μα αμαμεώρει ςα κύςςαοα και
μα απξβάλλει ςξ ρσρρχοεσμέμξ λίπξπ.
Σημαμςικό είμαι μα απξτεύγξμςαι ςξ κάπμιρμα, ςξ αλκξόλ, ςξ ρςοεπ, η καθιρςική ζχή, ςα
τάομακα και η κατεΐμη . Η τύρη έυει ποξβλέφει και γι’ ασςό καθώπ σπάουξσμ πξλλέπ ςοξτέπ
πξσ βξηθξύμ ρςημ απξςξνίμχρη ςξσ ξογαμιρμξύ όπχπ ςξ κάοδαμξ, ςξ λεμόμι, ςξ ρκόοδξ, ςξ
ςζίμςζεο, ξ μαψμςαμόπ, ςξ λάυαμξ, ξι αγκιμάοεπ. Τξ μεγαλύςεοξ μσρςικό όμωπ είμαι μα πίμξσμε
πξλύ μεοό, διόςι όλεπ ξι ςξνίμεπ και ςα πεοιςςά σγοά απξβάλλξμςαι μέρχ ςχμ ξύοχμ, άοα πξλύ
μεοό ιρξδσμαμεί με πεοιρρόςεοη διξύοηρη άοα καλύςεοη απξβξλή .
Ο ρσμδσαρμόπ ςχμ παοαπάμχ με ειδικέπ θεοαπείεπ, δηλαδή peeling, μαράζ με αδσμαςιρςικά
ποξψόμςα και μάρκεπ αδσμαςίρμαςξπ είμαι ξ καλύςεοξπ. Τξ μαράζ δεμ ποέπει μα νεπεομάει ςα 30
λεπςά αμά θεοαπεία καθώπ και η εταομξγή ςχμ κιμήρεχμ θα ποέπει μα είμαι με ςημ επιςοεπςή
πίερη και τξοά. Γι’ασςό θα ποέπει μα είμαρςε πξλύ ποξρεκςικξί ώρςε μα επιλένξσμε έμα
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ξογαμωμέμξ υώοξ με ποαγμαςικξύπ επαγγελμαςίεπ με γμώρη, εμπειοία και αγάπη ρςξ
αμςικείμεμό ςξσπ.

Από εδώ και πϋρα
Σήμεοα η αιρθηςική βοίρκεςαι ρε σφηλό επίπεδξ
ρςημ Δλλάδα, αμςίρςξιυξ και ρε κάπξιεπ
πεοιπςώρειπ αμώςεοξ ςηπ Δσοώπηπ και σπάουξσμ
αοκεςξί
υώοξι
πξσ
ποξρτέοξσμ
σφηλή
αιρθηςική.
Τα VITA PLUS ρσγκαςαλέγξμςαι ρε ασςξύπ και
εγγσώμςαι ςα απξςελέρμαςα για ςξ ρώμα και για
ςξ ποόρχπξ πξσ πάμςα επιθσμξύραςε. Δίμαι ξ
επιρςημξμικόπ υώοξπ πξσ ρέβεςαι πάμςα ςα μέλη
ςξσ και εκπληοώμει ςιπ επιθσμίεπ ςξσπ.
Τξ άοςια καςαοςιρμέμξ και εκπαιδεσμέμξ ποξρχπικό ςχμ VITA PLUS ατξύ ενεςάρει εμδελευώπ
ςημ κάθε ραπ αμάγκη, ραπ ποξςείμει ςημ πιξ ενειδικεσμέμη και απξςελερμαςική λύρη για ςη δική
ραπ πεοίπςχρη, μέρα από μία μεγάλη γκάμα θεοαπειώμ ξι ξπξίεπ ποξέουξμςαι από ςιπ
καλύςεοεπ εςαιοίεπ ςηπ Δσοώπηπ.
Δσυαοιρςξύμε πξσ καςεβάραςε ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ και διαβάραςε ςξ ηλεκςοξμικό μαπ βιβλίξ με
ςα ένσπμα & μικοά μσρςικά ξμξοτιάπ. Δλπίζξσμε ξι ρσμβξσλέπ πξσ ραπ δώραμε μα ραπ
βξηθήρξσμ μα έυεςε έμα δέομα πάμςα όμξοτξ και λαμπεοό!
Βοιρκόμαρςε ρςξμ υώοξ ςηπ ξμξοτιάπ και αδσμαςίρμαςξπ για πεοιρρόςεοξ από 19 υοόμια και
έυξσμε βξηθήρει εκαςξμςάδεπ γσμαίκεπ μα απξκςήρξσμ έμα λαμπεοό και μεαμικό ποόρχπξ, και
βεβαίχπ έμα ρτοιγηλό και σγείεπ ρώμα.
Ασςό πξσ μπξοείςε μα κάμεςε ςώοα είμαι μα έοθεςε ρε επικξιμχμία μαζί μαπ και μα κλείρεςε ςξ
οαμςεβξύ ραπ. Απξκςήρςε ςξ ρώμα και ςξ ποόρχπξ πξσ πάμςα επιθσμξύραςε! Καλέρςε μαπ ρςξ
210 7485990 για ςξ ιμρςιςξύςξ Αμπελξκήπχμ, και ρςξ 22210 79001 για ςξ ιμρςιςξύςξ Χαλκίδαπ.

Πξςέ δεμ θα σπάουει η “καςάλληλη ρςιγμή” για μα νεκιμήρεςε.
Τώοα είμαι η ρςιγμή ασςή! Καλέρςε μαπ για ςξ οαμςεβξύ ραπ.
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