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Περιεχόμενα

Το καλοκαιράκι έχει μπει πια για τα καλά και το «1», το newsletter της Cana, επιστρέφει 
δυναμικά κοντά μας.  Για άλλη μία φορά συνεργαστήκαμε για «1» κοινό σκοπό, τη δημι-
ουργία του 8ου τεύχους του «1», το οποίο είναι πλέον γεγονός.
Οι δύσκολες συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν και μας επηρεάζουν, αναγκάζουν 
την Cana να συνεχίζει να «αλλάζει», οργανωτικά και διαρθρωτικά.  Όπως αναφέρει στο 
άρθρο του ο κος Κανάρογλου, όσο δύσκολες κι αν είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πά-
ρουμε, συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά, με νέες συνεργασίες και λανσαρίσματα, 
έχοντας πάντα ως οδηγό τις αξίες μας. 
Σας προτρέπουμε λοιπόν να ανατρέξετε στις σελίδες του περιοδικού μας, για να ενημε-
ρωθείτε για τα νέα και τις δράσεις της Cana:
Τις νέες βιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bebe, καθώς και τη σειρά προϊόντων ελεύθε-
ρων γλουτένης Glutafin, που πλέον διακινούνται από την Cana. Το τμήμα επικοινωνίας της 
Cana, το οποίο μας μαθαίνει να επικοινωνούμε καλύτερα εντός και εκτός της εταιρείας.
Στις εκδηλώσεις – Συνέδρια, πολύ πλούσιο το υλικό μας:  Συμμετέχουμε με τα EXELIA σε 
διεθνείς εκθέσεις ομορφιάς και λανσάρουμε τα bio-bebe στο The Mall Athens. Συνεχί-
ζουμε την προώθηση των EXELIA διοργανώνοντας εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας, 
γινόμαστε χορηγοί στο summer party του περιοδικού ΟΚ! και ενημερώνουμε τους φαρ-
μακοποιούς για τη δύναμη των συστατικών των EXELIA και τη φιλοσοφία τους.  
Επίσης, διοργανώνουμε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη εκδήλωση Glutenfree World Day 
στην Ελλάδα με την υποστήριξη της εταιρείας Schar και συνεχίζουμε να συμμετέχουμε 
σε εκδηλώσεις και συνέδρια με την ομάδα των Φαρμακευτικών μας Προϊόντων. Πιστοί 
μας σύντροφοι, οι σταθερές μας στήλες: ο γιατρός συμβουλεύει, Q&As, γάμοι-γεννήσεις 
και οι προσφορές μας. 
Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά όσους μας βοηθούν στη δημιουργία του «1», με όρεξη 
και καλή διάθεση, παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας τους και ευχόμαστε σε όλους κα-
λή ξεκούραση και καλό καλοκαίρι!
Τμήμα HR  
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H	εταιρεία	Cana

Στηριζόμαστε	στις	γερές	
μας	βάσεις	και	παίρνουμε	
δύναμη	από	τις	αλλαγές	
Κώστας Κανάρογλου / Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Είχα δεσμευτεί στο προηγούμενο περιοδικό μας ότι θα προ-
χωράμε συνεχώς με αλλαγές και επενδύσεις έτσι ώστε να 
δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης.  Σχεδιάζουμε το μέλ-
λον της εταιρείας παίρνοντας σημαντι-
κές - και μερικές φορές πολύ δύσκο-
λες - αποφάσεις που θα μας επιτρέ-
ψουν να αυξήσουμε τα ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήματα της Cana, έτσι 
ώστε να βελτιώσουμε τη θέση μας 
στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. 
Οι αξίες μας είναι η πυξίδα που μας 
καθοδηγεί έτσι ώστε, με όλες αυτές 
τις αλλαγές, να διατηρήσουμε τον χα-
ρακτήρα της εταιρείας. 
Δεν σταματάμε, ούτε επαναπαυόμα-
στε γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρό-
μο μπροστά μας.  Είμαστε σε μια δημιουρ-
γική περίοδο, έχουμε δρομολογήσει νέες συ-
νεργασίες, το λανσάρισμα νέων προϊόντων και 
την προώθηση των προϊόντων μας με νέους τρό-
πους.  Στο περιοδικό θα δείτε κάποιες δράσεις που 
καθρεφτίζουν τη σκληρή δουλειά και τη συνεχή προ-
σπάθεια όλων σας: το επιτυχημένο λανσάρισμα του bio-

bebe, του νέου μας «μωρού», τις εκδηλώσεις και χορηγίες 
που έδωσαν στα EXELIA τηλεοπτική προβολή και την προ-
σθήκη στο δίκτυο διανομής της Cana των προϊόντων χωρίς 
γλουτένη, Glutafin.  Η πιο σημαντική αλλαγή εσωτερικά είναι 
η ενίσχυση της δραστηριότητας του τμήματος Επιχειρημα-
τικής Ανάπτυξης & Στρατηγικής.  Η Cana συμμετέχει πλέον 

σε εκθέσεις που απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά. 
Αυτό σηματοδοτεί το άνοιγμά μας προς τις αγορές του 

εξωτερικού.  Το νέο τμήμα Operations θα ενισχύσει 
την εμπορική δράση της εταιρείας, δημιουργώντας 

νέες λειτουργικές δομές.  Τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα όπως και η αύξηση της παραγωγι-

κής δραστηριότητας συνεχίζουν να αποτε-
λούν στρατηγικό στόχο της εταιρείας.  Τη 

δέσμευσή μας για εξωστρέφεια προς 
όλες τις κατευθύνσεις δείχνει και το 

νεοσύστατο Τμήμα Επικοινωνίας. 
Πλησιάζει ο Αύγουστος και όλοι 

έχουμε ανάγκη να “φορτίσουμε 
τις μπαταρίες” μας έτσι ώστε να 
επιστρέψουμε ανανεωμένοι και 
με όρεξη.  Σας εύχομαι να περά-
σετε ένα ξεκούραστο καλοκαίρι.
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Τα	προϊόντα	μας
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Παράλληλα με την εκπροσώπηση των προϊό-

ντων χωρίς γλουτένη Schär, η εταιρεία Cana, 

αναλαμβάνοντας τη διανομή της σειράς προ-

ϊόντων Glutafin, εμπλουτίζει συνεχώς το χαρ-

τοφυλάκιο της με προϊόντα ελεύθερα γλου-

τένης. 

Η σειρά Glutafin περιλαμβάνει ψωμί για 

τοστ, αλεύρι, ζυμαρικά και μπισκότα ελεύ-

θερα γλουτένης. Τα Glutafin, διατίθενται σε 

Τα	προϊόντα	Glutafin	στο	δίκτυο	
διανομής	των	Φαρμακευτικών	
Εργαστηρίων	Cana
Τα Φαρμακευτικά Εργαστήρια Cana, από τον Ιούνιο, ανέλαβαν τη διανομή και τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας των προϊόντων χωρίς γλουτένη Glutafin, στην ελληνική αγορά. 

επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης 

τροφίμων και σε φαρμακεία σε όλη την Ελ-

λάδα. Το δίκτυο διανομής επεκτείνεται συ-

νεχώς και προστίθενται σημεία πώλησης σε 

όλη τη χώρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Φαρμακευτι-

κών Εργαστηρίων Cana κ. Κώστας Κανάρο-

γλου δήλωσε σχετικά: «Ένας διεθνής συνερ-

γάτης μας αποδεικνύει έμπρακτα την εμπι-

στοσύνη του στα Φαρμακευτικά Εργαστήρια 

Cana, ενισχύοντας και διευρύνοντας τη συ-

νεργασία μας. Η επέκταση της συνεργασίας 

αυτής, είναι καρπός του κοινού μας στόχου: 

να διευκολύνουμε συνεχώς την πρόσβαση 

όσων πάσχουν από κοιλιοκάκη καθώς και 

όσων επιλέγουν τη διατροφή χωρίς γλουτέ-

νη, στα προϊόντα ελεύθερα γλουτένης». 
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Bio-bebe®	
Η	γεύση	της	φύσης!
Καλωσορίζοντας	το	νεογέννητό	μας!!!
Έλενα Ζέρβα
Product Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας

Βιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bebe®
Οι βιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bebe® καλύπτουν 

τις ανάγκες ανάπτυξης των βρεφών από τον 4ο ή 

6ο μήνα και μετά, που αποτελεί τη μεταβατική δι-

ατροφική περίοδο με στόχο την εδραίωση καλών 

διατροφικών συνηθειών και τελικά τη σταδιακή ει-

σαγωγή στις τροφές των ενηλίκων.  Οι βιολογικές 

βρεφικές κρέμες bio-bebe® είναι μια προσεγμένη 

επιλογή για τα μωρά μας, με συστατικά χωρίς χη-

μικά πρόσθετα, συντηρητικά ή βελτιωτικά γεύσης 

και παράγονται με διαδικασίες που εξασφαλίζουν 

την ασφάλεια και την υγιεινή σε όλα τα στάδια 

παραγωγής.

Το να επιλέξουμε σήμερα για τα παιδιά μας, τροφές με υψηλές προδι-
αγραφές αποτελεί πηγή άγχους αλλά και μεγάλη πρόκληση, που όταν 
γίνεσαι γονιός καλείσαι να αντιμετωπίσεις.  

Είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε τη διατροφή μας ήδη από τη βρεφική ηλικία, 

μια και τότε μπαίνουν οι βάσεις για το χτίσιμο ενός υγιούς οργανισμού. Οι τροφές 

που επιλέγουμε για το μωρό μας θα πρέπει να περιέχουν όλα τα θρεπτικά συστα-

τικά που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες ανάπτυξης αυτής της ηλικίας και επίσης 

θα πρέπει να  αποτελούνται από συστατικά που έχουν υποστεί τη λιγότερη δυνατή 

επεξεργασία, χωρίς χημικά συντηρητικά ή πρόσθετα και βελτιωτικά γεύσης. 

Οι βιολογικές κρέμες bio-bebe®:
•	Περιέχουν	μόνο	βιολογικά	συστατικά	που	αναπτύσσονται	με	ενεργειακά	απο-

δοτικούς τρόπους

•	 Τα	συστήματα	καλλιέργειας	που	ακολουθούνται	είναι	φιλικά	προς	το	περιβάλλον

Τον Μάρτιο του 2014 καλωσορίσαμε στην οικογένεια των 
προϊόντων μας, το “νεογέννητο” bio-bebe®, τη νέα σειρά 
βιολογικών βρεφικών κρεμών, το νέο προϊόν της Cana.
Οι βιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bebe® ήρθαν να διευ-
ρύνουν την γκάμα των προϊόντων βρεφικής διατροφής που 
εδώ και πολλά χρόνια αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα.
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Όλα τα δημητριακά που περιέχονται στις 
βρεφικές βιολογικές κρέμες bio-bebe® πε-
ριέχουν δημητριακά μόνο ολικής άλεσης, 
τα οποία έχουν ευεργετικές ιδιότητες στην 
κινητικότητα και την καλή λειτουργία του 
γαστρεντερικού συστήματος.

Οι βρεφικές βιολογικές κρέμες bio-
bebe®παράγονται στην Ισπανία και φέρουν 
την σήμανση των Ευρωπαϊκών βιολογικών 
προϊόντων καθώς και τον αριθμό της βιο-
λογικής τους πιστοποίησης.

Οι βρεφικές βιολογικές κρέμες bio-bebe® 
είναι ελεύθερες γλουτένης και χωρίς σιτάρι 
που μπορεί να ερεθίσουν τον ευαίσθητο 
βρεφικό εντερικό βλεννογόνο.

Τις βιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bebe® μπορείτε να τις βρείτε  
στα σούπερ μάρκετ και σε επιλεγμένα φαρμακεία.

•	Όλες	οι	πρώτες	ύλες	καλλιεργούνται	με	τις	αρχές	της	βιολογικής	καλλιέρ-

γειας (πιστοποίηση ES-ECO 024-MU)

•	 Εφαρμόζεται	σύστημα	ελέγχου	ποιότητας	HACCP	σε	όλα	τα	στάδια	παραγω-

γής για τη μέγιστη ασφάλεια και την υγιεινή των βρεφικών κρεμών bio-bebe®

Βιολογικά φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης
•	Διατηρούν	καλύτερα	τα	φυσικά	αρώματα	και	τη	γεύση	τους

•	Περιέχουν	μεγαλύτερες	ποσότητες	σε	ιχνοστοιχεία,	βιταμίνες,	αντιοξειδω-

τικές ουσίες και φυτικές ίνες

•	 Τα	δημητριακά	ολικής	άλεσης		κρατούν	το	μωρό	περισσότερο	χορτάτο	γιατί	

είναι πλούσια σε φυτικές ίνες

•	Δεν	χρησιμοποιούνται	γενετικά	τροποποιημένοι	οργανισμοί

•	Χωρίς	ζάχαρη	•	Χωρίς	αλάτι

•	Χωρίς	χρωστικές	ουσίες	•	Χωρίς	συντηρητικά

•	Χωρίς	πρωτεΐνες	γάλακτος	•	Ελεύθερο	γλουτένης

Η σειρά βιολογικών βρεφικών κρεμών bio-bebe® αποτελείται  
από τέσσερα προϊόντα:

 D bio-bebe® Ρυζάλευρο ολικής άλεσης – από τον 4ο μήνα

 D bio-bebe® Κρέμα με μήλο και δημητριακά ολικής άλεσης – από τον 6ο μήνα

 D bio-bebe® Κρέμα με μπανάνα και δημητριακά ολικής άλεσης – από τον  

6ο μήνα

 D bio-bebe® Κρέμα δημητριακών ολικής άλεσης – από τον 6ο μήνα

Ενωθείτε με τη μεγάλη bio-bebe® παρέα στο: 
www.bio-bebe.gr

Βρείτε μας επίσης στο:

https://www.facebook.com/biobebegr

https://www.youtube.com/channel/
UCggEZbxoC_6_f-CaT-4naYw

https://www.youtube.com/channel/UCggEZbxoC_6_f-CaT-4naYw
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Γνωριμία	με	την	Cana

CanaΝέο;
Το	Τμήμα	Επικοινωνίας	της	Cana	
είναι	εδώ!
Μυρένα Χατζηβασιλείου - Έλενα Αποστολοπούλου

Στόχος του Τμήματος Επικοινωνίας είναι η προβολή της Cana καθώς και όλων των προϊόντων της, αξιοποιώντας τα 
κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας.
Για να τα καταφέρουμε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Όλες οι πληροφορίες που μπορεί να έχετε για τα προϊόντα ή τις 
δραστηριότητες της εταιρείας είναι για εμάς πολύτιμες.
Βρείτε μας στο εσωτερικό τηλέφωνο 368 και πείτε μας CanaNέο!

Επικοινωνούμε τα νέα της Cana

Ετοιμάζουμε δημιουργικά Press Kit

Φροντίζουμε καθημερινά για την προώθηση 
της εταιρείας

Ψάχνουμε ευκαιρίες προβολής

Καλό καλοκαίρι ! 

Αγαπάμε τα Social Media

Δίνουμε το «παρών» όπου μπορούμε να 
φανούμε χρήσιμοι

Ξέρουμε σε ποιόν να πούμε τι
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Βλέπουμε τη ζωή με θετική ματιά: 
Το χαμόγελο μάς βοηθά να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας μέσα σε λί-

γα δευτερόλεπτα. Σαν ένα μαγικό μυστικό, μάς οδηγεί στο να δούμε 

τη ζωή με πιο θετική ματιά.

Χαμηλώνουμε τα επίπεδα άγχους μας:	
Το χαμόγελο απελευθερώνει τις ενδορφίνες και τη σεροτονίνη στον 

οργανισμό μας, οι οποίες μάς κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα με 

φυσικό τρόπο.  Παράλληλα, βοηθά τη ροή του αίματος, μειώνει το 

στρες και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και βελτιώνει τον ύπνο.

Ενισχύουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα: 
Χαμογελώντας,	αλλάζει	η	χημεία	στο	σώμα	μας.	Το	χαμόγελο	μειώ-

νει τον καρδιακό ρυθμό, κρατά σταθερή την αναπνοή και χαλαρώνει 

το σώμα, με αποτέλεσμα να αποκτάμε ένα ισχυρότερο ανοσοποιη-

τικό σύστημα.

Αυξάνoυμε την παραγωγικότητα: 
Υπάρχουν ημέρες που οι ιδέες πηγάζουν ασταμάτητα από το μυαλό 

μας και άλλες που η έμπνευσή μας δείχνει να στερεύει. Για τις ημέρες 

που οι ιδέες δεν... κατεβαίνουν με τίποτα, το χαμόγελο είναι η καλύτε-

ρη λύση. Το μυαλό «καθαρίζει» και έρχεται πάλι σε θέση να παράγει. 

Λόγοι	για	να	χαμογελάμε	
παρά	τις	δυσκολίες…
Τμήμα HR

Συμβάλλουμε στην αξιοπιστία: 
Όταν ένας άνθρωπος εμφανίζεται χαμογελαστός, τότε οι με-

λέτες δείχνουν ότι θεωρείται περισσότερο «έμπιστος» στους 

κύκλους του. Το χαμόγελο, με προϋπόθεση να είναι αλλά και 

να φαίνεται αληθινό, είναι ικανό να χτίσει τα πρώτα στάδια μιας 

σχέσης, από μόνο του.  Η αίσθηση της εμπιστοσύνης και της 

αξιοπιστίας αυξάνεται αποτελεσματικά, όταν βρίσκεται ένα 

χαμόγελο απέναντί μας.

Σπάμε την αμηχανία: 
Όταν βρισκόμαστε σε αμήχανες καταστάσεις, το χαμόγελο 

είναι πάντα εκεί για να μας «σώσει». Είναι ίσως ο καλύτερος 

τρόπος να αποφύγει κάποιος περίτεχνα μια άτυχη στιγμή και 

να αντιστρέψει το κακό κλίμα σε θετικό.

Μεταδίδουμε το χαμόγελο σε άλλους: 
Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό!  Εάν χαμογελάσουμε εμείς, 

αυτόματα θα γελάσει και ο απέναντί μας!  Ένα χαμόγελο 

μπορεί να φωτίσει την ημέρα του γείτονα, του φίλου ή του 

συναδέλφου. Άλλωστε, ποιος θέλει να βρίσκεται μαζί με κα-

τηφείς ανθρώπους; 

Κανείς…

Παρά τις δυσκολίες της ζωής, το χαμόγελο μπορεί να αλλάξει την υγεία, τη διάθεση και γενικά όλη 
τη ζωή μας, όπως αναφέρουν και οι παρακάτω λόγοι. Γιατί λοιπόν να μη χαμογελάμε πιο συχνά;

Τμήμα	ΗR
7

Με ένα απλό χαμόγελο…
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Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων,  πραγματο-

ποιήθηκαν επαφές με δυνητικούς συνεργά-

τες σε διάφορες αγορές, μεταξύ των οποίων 

τα Βαλκάνια, η Σαουδική Αραβία και η Τουρ-

κία, οι οποίες είναι υπό αξιολόγηση.

Την εταιρεία μας εκπροσώπησαν οι κκ. Πα-

παλέξης Θεμιστοκλής, Μανάρα Αγγελική και 

Ρέντζου Άννυ από το τμήμα Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης.

Εκδηλώσεις	-	Συνέδρια

Εκδηλώσεις	-	Συνέδρια

Η Cana, στα πλαίσια της εξαγωγικής της προ-

σπάθειας, συμμετείχε για πρώτη φορά στις δι-

εθνείς εκθέσεις ομορφιάς  Beauty Balkan 

2014 (12-13 Απριλίου 2014) και Beauty 

Eurasia 2014 (12-14 Ιουνίου 2014), που δι-

οργανώθηκαν αντίστοιχα στην Αλβανία και 

την Τουρκία. 

Η διεθνής έκθεση Beauty Balkan διοργα-

νώθηκε για πρώτη χρονιά και συγκέντρωσε 

επισκέπτες που δραστηριοποιούνται κυρίως 

Η	σειρά	EXELIA	στα	Βαλκάνια	και	την	Τουρκία
στην Αλβανική αγορά.

Η διεθνής έκθεση Beauty Eurasia διοργανώ-

θηκε για 10η συνεχόμενη χρονιά και φιλοξένη-

σε 550 εκθέτες από 50 χώρες, συγκεντρώ-

νοντας  25.000 επισκέπτες από 100 χώρες.

Η παρουσία της εταιρείας μας στις δύο εκθέ-

σεις ήταν δυναμική και το περίπτερο EXELIA 

συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό επισκεπτών. 

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα σχόλια για την ποιότη-

τα, τη συσκευασία και τις υφές των προϊόντων.
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Bio-bebe		-	η	γεύση	της	φύσης!
Καλωσορίζοντας	το	νεογέννητό	μας!!	
Εκδήλωση	λανσαρίσματος,	10/5/2014		
Εμπορικό	κέντρο,	The	Mall	Athens

Στις	10	Μαΐου	2014	στο	εμπορικό	κέντρο	The	Mall	Athens	διοργανώσαμε	γιορτή	για	τις	μα-

μάδες και τα μωρά τους με αφορμή τις νέες βιολογικές βρεφικές κρέμες μας bio-bebe®.

Παραμονή της γιορτής της μητέρας, του πιο λατρεμένου προσώπου στη ζωή κάθε ανθρώ-

που, υποδεχθήκαμε στο περίπτερό μας μαμάδες με τα μωρά τους που ήρθαν να γνωρίσουν 

τα προϊόντα της σειράς των νέων βιολογικών βρεφικών κρεμών bio-bebe®.  

Οι μαμάδες αλλά και τα μεγαλύτερα παιδάκια με τη βοήθεια του καλλιτεχνικού εργαστηρίου για 

παιδιά «Ευπαλίνος», είχαν την  ευκαιρία να ζωγραφίσουν σε βαμβακερές τσάντες bio-bebe® 

και να πάρουν φεύγοντας τις δημιουργίες τους, μαζί με βιολογικά φρούτα -μήλα και μπανά-

νες- που περιέχονται στις βιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bebe®.  Σε όλες τις αγαπημένες 

μας γυναίκες, τις μαμάδες, ενόψει της γιορτής τους αλλά και σε κάποιους μπαμπάδες, προσφέραμε από έναν μικρό μυρωδάτο βασιλικό, ο 

οποίος σύμφωνα με τη λαϊκή μας παράδοση συμβολίζει την «αγαπημένη γυναίκα».

Μετά το τέλος της εκδήλωσης σε συνεργασία με τον «Ευπαλίνο» και με τη βοήθεια του «Μπορούμε», προσφέραμε όλα τα φρούτα που πε-

ρίσσεψαν στον σύλλογο «Φλόγα - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια».

To bio-bebe® μας,  ευχαριστεί όλους εσάς που μας στηρίξατε με την παρουσία σας!

Εκδηλώσεις	-	Συνέδρια
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EXELIA	
Εκδήλωση	για	την	ημέρα	της	γυναίκας	
1000	ακόμα	χαμόγελα,	1000	ακόμα	ενημερωμένες	
γυναίκες

Περισσότερες από 1000 γυναίκες ενημερώθηκαν σχετικά με την πρόληψη 

τριών παθήσεων που απειλούν σήμερα την υγεία των γυναικών, στη γιορτή 

που διοργανώθηκε από την ελληνική σειρά καλλυντικών EXELIA, το Σάββατο 

8 Μαρτίου στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου.

Την ενημέρωση ανέλαβαν ειδικοί από φορείς που εξειδικεύονται στις ακόλουθες πα-

θήσεις: την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τον σακχαρώδη διαβήτη και τις διατροφι-

κές διαταραχές. Συγκεκριμένα, ψυχολόγοι - ψυχοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί από 

τον Σύλλογο Άλμα Ζωής, γιατροί της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, καθώς και ψυχο-

λόγοι της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς προσέφεραν πλήρη και έγκυρη 

ενημέρωση για την πρόληψη, δίνοντας παράλληλα απαντήσεις σε ερωτήματα και ανησυχίες 

που προβληματίζουν τις γυναίκες.

Οι	περαστικοί	που	βρέθηκαν	στην	εκδήλωση	φωτογραφήθηκαν	στο	EXELIA	Photobooth,	χα-

ρίζοντας χαμόγελα για καλό σκοπό. Για κάθε χαμόγελο που χάρισαν, η EXELIA θα ενημερώσει 

στην επόμενη εκδήλωσή της σχετικά με τις παραπάνω παθήσεις. Αυτή τη φορά συγκεντρώ-

θηκαν 1000 ακόμα χαμόγελα!

Στη γιορτή της EXELIA για την Ημέρα της Γυναίκας, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τις μουσικές 

επιλογές της Αφροδίτης Σημίτη του JoinRadio. Η EXELIA «συστήθηκε» σε περίπου 1000 γυναί-

κες μέσω δειγματοδιανομής και εντύπων, από τους Πωλητές του Τμήματος Φροντίδας Υγείας.

 Η Μαριλού Χρυσοχοΐδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της ΜΚΟ Άλμα Ζωής, με 
τη μητέρα της.

Η Ναταλία Δραγούμη χαρίζει το χαμόγελο της για καλό σκοπό στο EXELIA Photobooth. Η Αφροδίτη Σημίτη παίζοντας μουσική στην εκδήλωση.

 Γενική άποψη του περιπτέρου μας.
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ρέττα Παπαδημητρίου, η Μαίρη Συνατσάκη, 

η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ράνια Θρασκιά, η Με-

λίνα Ασλανίδου, ο Μάρκος Σεφερλής με την 

Έλενα Τσαβαλιά, ο Νίνο, ο Βασίλειος Κωστέ-

τσος, η Μαρία Κορινθίου, οι Εύη και Μαρία 

Φραγκάκη ήταν μερικοί μόνο από τους διά-

σημους προσκεκλημένους που βρέθηκαν στο 

summer party.

Όλοι οι προσκεκλημένοι έπαιρναν τσάντα με 

δώρο τα καλλυντικά προσώπου της σειράς 

EXELIA, η οποία ήταν και από τους μέγα χο-

ρηγούς του πετυχημένου καλοκαιρινού party.

τερίνα Γκαγκάκη Διευθύντρια Επικοινωνίας 

και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΑΝΤ1. 

Πλήθος επωνύμων από την εγχώρια σόου-

μπιζ παρευρέθηκαν στην υπέροχη βραδιά. 

Ο Πέτρος Κωστόπουλος με την Τζένη Μπα-

λατσινού, η Ρούλα Κορομηλά, η Δούκισσα 

Νομικού, η Μαρία Μπεκατώρου, η Δέσποι-

να	Μοιραράκη,	η	Κλέλια	Πανταζή,	η	Χριστί-

να Παππά,  η Γωγώ Μαστροκώστα, η Ελένη 

Τσολάκη, ο Λάκης Γαβαλάς, η Σάσα Σταμά-

τη, η Σόφη Πασχάλη, η Λάουρα Νάργες,  ο 

Κώστας	Κρομμύδας,	η	Φανή	Χαλκιά,	η	Ντο-

Στα πλαίσια προώθησης, ενημέρωσης και εκ-

παίδευσης των Φαρμακοποιών σχετικά με τη 

σειρά EXELIA, το Τμήμα Φροντίδας Υγείας 

διοργάνωσε εκδηλώσεις  σε συνεργασία με 

τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, σε πανελ-

λαδικό επίπεδο. 

Οι Φαρμακοποιοί γνώρισαν από κοντά τα 

προϊόντα, τη δύναμη των συστατικών τους, 

τα προωθητικά υλικά και τη φιλοσοφία πίσω 

από τη σειρά EXELIA. Παράλληλα, σε όλες 

τις εκδηλώσεις προβλήθηκε το όραμα και οι 

αξίες της CANA.

Συγκεκριμένα, το πρώτο πεντάμηνο του 2014 

οργανώθηκαν συνολικά εννιά εκδηλώσεις 

που στέφθηκαν με επιτυχία. Οι τρείς μεγα-

EXELIA,	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΣΕ	ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

λύτερες έλαβαν χώρα σε Αθήνα και Θεσσα-

λονίκη, όπου πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα 

τρεις κληρώσεις για 3ήμερες κρουαζιέρες  

2 ατόμων στα νησιά του Αιγαίου. Εξίσου με-

γάλη ανταπόκριση υπήρξε και στις εκδηλώ-

σεις επαρχίας, στην Κοζάνη, στην Ημαθία, 

στην	Αχαΐα,	στη		Μεσσηνία,	στα	Ιωάννινα	και	

στη Λάρισα.

Συνολικά ενημερώθηκαν 670 Φαρμακοποι-

οί με τους οποίους συζητήσαμε και ανταλλά-

ξαμε απόψεις για τα EXELIA αλλά και για τις 

τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς, στο προ-

γραμματισμένο δείπνο μετά το πέρας κάθε 

παρουσίασης.

Με τον πιο όμορφο τρόπο καλωσόρισε το 

περιοδικό ΟΚ!, το νούμερο 1 περιοδικό που 

επιλέγουν οι stars, το καλοκαίρι του 2014! 

Το βράδυ της Τρίτης 17 Ιουνίου, πραγματο-

ποιήθηκε	στο	Balux	Prive,	στην	παραλία	της	

Βούλας ένα μεγάλο summer party.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο διευθυ-

ντής του ΟΚ!, Νίκος Γεωργιάδης. Σύσσωμη 

η οικογένεια του ΑΝΤ1 έδωσε το «παρών», 

ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρής 

Κυριακού, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΦΝΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Φάνης Ταμπάκης και η Κα-

SUMMER	PARTY	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ	OK!	Χορηγός	EXELIA

Κλέλια ΠανταζήΛάουρα ΝάργεςΣόφη Πασχάλη Εύη Φραγκάκη & 
Μαρία Φραγκάκη

Μαρία Κορινθίου & 
Μυρένα Χατζηβασιλείου
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Η εταιρεία μας στηρίζει πρωτοβουλίες ενημέ-

ρωσης και ευαισθητοποίησης για το Σακχα-

ρώδη Διαβήτη και για το λόγο αυτό συμμετεί-

χε με τα προϊόντα CareSens, στις παρακάτω 

εκδηλώσεις:

Στην ημερίδα για την υγιεινή διατροφή και το 

Σακχαρώδη Διαβήτη στην Τρίτη Ηλικία, που 

πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2014 στα 

ΚΑΠΗ Καλαμαριάς, όπου και διεξήχθει προ-

ληπτικός έλεγχος σακχάρου σε 85 ηλικιωμέ-

νους, με δωρεάν παροχή μετρητών και ταινι-

ών CareSens.

Mε τον ίδιο τρόπο, συμμετείχαμε στην ομιλία 

ενημέρωσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και 

τον προληπτικό έλεγχο σακχάρου στους ερ-

γαζομένους της εταιρείας L΄Οreal που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 27 & 30 Ιουνίου 2014 από 

τη γιατρό ενδοκρινολόγο κ. Τριάντη  Βασιλι-

κή, στα γραφεία της L΄Oreal στη Νέα Ιωνία.

Επίσης είχαμε παρουσία με stand και υλικό για 

μετρήσεις σακχάρου, στην ανοιχτή εκδήλωση 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοι-

νού για το Σακχαρώδη Διαβήτη, που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2014 στο Αίθριο του 

Μουσείου Μπενάκη από την Ελληνική Ομο-

σπονδία για τον Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ), υπό την 

αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.  Η δράση αυτή 

του ΕΛ.Ο.ΔΙ περιελάμβανε ενημέρωση του 

κοινού και μετρήσεις σακχάρου, ομιλίες νέων 

παιδιών με διαβήτη και επιστημονικές ομιλίες 

και έκλεισε με συναυλία της τραγουδίστριας 

κ. Μαρίζας Ρίζου.

Παράλληλα είχαμε παρουσία και στα παρα-

κάτω Ιατρικά Συνέδρια: Συνέδριο Διαβητικού 

ποδιού/Αθήνα, Συνέδριο της Ελληνικής Δι-

αβητολογικής Εταιρείας/Αθήνα, 7ο Κλινικό 

Φροντιστήριο ΕΜΠΑΚΑΝ/Δελφοί, Ημερίδες 

Μεταβολισμού/Αθήνα.

Επιπλέον, για τα φαρμακευτικά προϊόντα του 

τμήματος, είχαμε παρουσία σε Καρδιολογικά  

Συνέδρια για το Concor:  Ομάδες Εργασίας/

Θεσσαλονίκη, Μαθήματα Υπέρτασης/Αθήνα,  

29ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας/Αθήνα, 

Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο/Πάτρα αλλά 

και για το Durogesic, στο 10ο Πανελλήνιο συ-

νέδριο Αλγολογίας/Λίμνη Πλαστήρα.

Συμμετοχές	σε	Εκδηλώσεις-Συνέδρια	της	ομάδας	Φαρμακευτικών	Προϊόντων
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Η	πρώτη	εκδήλωση	Glutenfree	World	Day	στην	Ελλάδα,		
αφιερωμένη	στους	πάσχοντες	από	κοιλιοκάκη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης, η εταιρεία μας, με την υποστήριξη της εται-

ρείας Dr. Schär, διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, την πρώτη εκδήλωση Glutenfree World Day 

στη	χώρα	μας,	την	Κυριακή		στις	11	Μαΐου	2014,	στον	πολυχώρο		The	HUB	Events,	στο	Γκάζι.	

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους πάσχοντες από Κοιλιοκάκη και τις οικογένειές τους. 

Σε ένα πολύ όμορφο χώρο χωρίς ίχνος γλουτένης, αλλά γεμάτο κέφι, χαμόγελα, χορό, οι 

μικροί μας φίλοι,  παρέα με την μασκώτ των Schar, τη γνωστή μας Milly, είχαν την ευκαιρία 

να συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό παιδικό πρόγραμμα. 

Οι λάτρεις της μαγειρικής παρακολούθησαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα απολαυστικό 

μαγειρικό show με gluten free δημιουργίες, από τον γνωστό σε όλους chef  Άκη Πετρετζίκη. 

Παράλληλα, ενδιαφέρουσες διαλέξεις από κορυφαίους γαστρεντερολόγους και διατρο-

φολόγους, έδωσαν τη δυνατότητα σε πάσχοντες και γονείς να έρθουν σε επαφή με τους 

ειδικούς, να ενημερωθούν πλήρως και να πάρουν απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων που 

τους απασχολούν καθημερινά. 

Όλοι οι συμμετέχοντες  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχαν την ευκαιρία να γνωρί-

σουν από κοντά και να γευτούν όλα μας τα προϊόντα. 

Παράλληλα με τον ενημερωτικό χαρακτήρα της αναφορικά με την Κοιλιοκάκη, η εκδήλωσή 

μας ως σκοπό είχε να συγκεντρώσει τους πάσχοντες και να τους παρουσιάσει πόσο απλή 

και απολαυστική μπορεί να είναι η ζωή χωρίς γλουτένη.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ μεγάλη. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τα 400 άτομα και χα-

ρήκαμε ιδιαίτερα που είχαμε κοντά μας και πάσχοντες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το Μάιο, σε πολλές χώρες της Ευρώπης διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις ενόψει της 

παγκόσμιας ημέρας Κοιλιοκάκης. Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης μέρας, είναι η ενη-

μέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από την Κοιλιοκάκη και τη διατροφή χωρίς γλουτένη. 

Σχετικά με την Κοιλιοκάκη στην Ελλάδα όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υπολο-

γίζεται ότι περίπου 1 στους 100-200 πάσχει από Κοιλιοκάκη, ωστόσο η πλειοψηφία παραμένει 

αδιάγνωστη. Από τους περίπου 80.000 πάσχοντες βάσει στατιστικής, μόλις 3.000 έχουν δια-

γνωστεί στην Ελλάδα ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να υφίστανται καθημερινά τα συμπτώματα 

της Κοιλιοκάκης. Η εκδήλωση της Κοιλιοκάκης μπορεί να ξεκινήσει στην βρεφική ηλικία με 

την εισαγωγή της γλουτένης στη διατροφή του παιδιού. Η Κοιλιοκάκη ωστόσο ενδέχεται να 

εκδηλωθεί και σε ενήλικες καθώς και να παραμείνει αδιάγνωστη για αρκετό καιρό, καθώς 

ορισμένες φορές τα συμπτώματα ενδέχεται να μην είναι ξεκάθαρα.

Υπάρχει μόνο μία θεραπεία για την Κοιλιοκάκη, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Αυτή 

είναι η δια βίου αυστηρή διατροφή χωρίς γλουτένη. Οι πάσχοντες δεν μπορούν να κατα-

ναλώσουν σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη καθώς και παράγωγά τους και σε καμία μορφή. Μεγάλη 

προσοχή πρέπει να δίνεται και σε τυποποιημένα προϊόντα καθώς η γλουτένη μπορεί να πε-

ριέχεται σε αρκετά από αυτά. Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές όπως αλεύρι από καλαμπό-

κι, φαγόπυρο ή ρύζι. Συνιστάται η κατανάλωση κρέατος, ψαριών, φρούτων και λαχανικών, 

αυγών και ειδικών προϊόντων χωρίς γλουτένη, όπως αυτά της Dr. Schär (αλεύρι, ψωμί, ζυ-

μαρικά, αλμυρά και γλυκά σνακ).

Εκδηλώσεις	-	Συνέδρια
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Συνταγές	-	Ο	γιατρός	συμβουλεύει

Ονοματεπώνυμο / Θέση
Αζαριάδης  Βασίλης

Ιατρικός επισκέπτης -Τμήμα Εντερικής Διατροφής 

Γερομόσχος Δημήτρης

Ιατρικός επισκέπτης – Τμήμα Pharma

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Αυτοκίνητο

Ποδήλατο για όλους – αυτοκίνητο για μένα  

(πρόβλημα με τα γόνατα) 

Αγαπημένος προορισμός
Xανιά

Κρήτη

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι Τρέξιμο, χόμπι: μουσική - καλός ήχος
Αν έχω χρόνο γυμναστήριο

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να φτιάχνω… Από  μαγειρική: τα πάω καλά με τα ζυμαρικά Κοτόπουλο με αμύγδαλα

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι «Ερωτόκριτος»

Ο στίχος «αν δεν φαντάζεσαι φωτιές, με κάρβουνα 

μην παίζεις» από το τραγούδι «ο τρελός» 

σε δυο εκτελέσεις: από τον Σωκράτη Μάλαμα 

και από τον Γιάννη Χαρούλη.

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα «Μικρά Αγγλία»

Βιβλίο: Οι σταυροφορίες απο την σκοπιά των Αράβων

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει «Κάλιο  αργά  παρά ... αργότερα»

Κάποια στιγμή σε μια ομιλία που έγινε στην εταιρία, 

ο ομιλητής μετέφερε μια ρήση, αν θυμάμαι καλά 

από τους ολυμπιακούς του 2004, που πραγματικά 

μου έμεινε στο μυαλό: «impossible is not a fact, 

it’s a matter of perception – το αδύνατον δεν είναι 

γεγονός είναι απλά θέμα αντίληψης…»

Μου αρέσει…
Η ανθρωπιά, η συνέπεια, τα αργοφαγάδικα

Που βρίσκω ανθρώπους που ξεπερνούν τα δεσμά που 

τους θέτουν, με φαντασία, δημιουργικότητα και θάρρος.

Δεν μου αρέσει…
Η αγένεια, η αχαριστία

που αυτοί είναι λίγοι….

Θα ευχόμουν....

Να βγεί η χώρα μας από αυτό που ζούμε  

τα τελευταία χρόνια

Να είμασταν όλοι εκεί που ονειρευόμαστε,  

με αυτούς που θέλουμε να έχουμε κοντά μας  

και να κάνουμε αυτό που μας ολοκληρώνει.

Σύντομο ιστορικό στην Cana Εργάζομαι στην Cana  από  τον  Μάιο  του  1994. 

Τον  πρώτο  χρόνο  στην  ομάδα  με  τα  προϊόντα  

maxepa-riker συνέχισα  στην  ομάδα με τα  

ογκολογικά-αναισθησιολογικά φάρμακα μετά  

μπήκα  στην  νοσοκομειακή ομάδα στην οποία  

ήμουν area manager  Β. Ελλάδας απο το 2002  

έως το 2011. Από το 2012 συνεχίζω με την ομάδα  

εντερικής διατροφής. 

Προσλήφθηκα την Πρωταπριλιά!!!! του 2003 

και από τότε εργάζομαι προσφέροντας 

τις υπηρεσίες μου στο κομμάτι των πωλήσεων 

στο Τμήμα Pharma.

Tiramisu
Υλικά:
• 1 συσκευασία σαβαγιάρ Schär
• 250 γρ. μασκαρπόνε
• 300 γρ. κρέμα γάλακτος
• 50 ml. καφέ εσπρέσο δυνατό
• 150 ml. καφέ εσπρέσο δυνατό
για το βούτηγμα
• 75 γρ. μαυροδάφνη
• 4 κ.σ. ζάχαρη άχνη
• 2 βανίλιες
• λίγο κακάο για πασπάλισμα
• λίγο ξύσμα σοκολάτα
κουβερτούρας για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Για την κρέμα
Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το μασκαρπόνε, την κρέμα

γάλακτος, την μαυροδάφνη, την άχνη, τα 50 ml. καφέ και τις βανίλιες 

και χτυπάμε με το σύρμα μέχρι να δέσει η κρέμα.

Για το tiramisu
Βουτάμε τα σαβαγιάρ από την πάνω πλευρά τους στο μπολ που έχουμε 

βάλει τα 150 ml καφέ. Στρώνουμε τα σαβαγιάρ στον πάτο του σκεύ-

ους που έχουμε επιλέξει να σερβίρουμε (να εφάπτεται το ένα δίπλα 

στο άλλο ώστε να καλύψουμε όλο τον πάτο). Στρώνουμε από πάνω 

ένα μέρος της κρέμας και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα σαβαγιάρ. 

Απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα στην κορυφή. Πασπαλίζουμε με λίγο 

κακάο και ξύσμα κουβερτούρας. Το βάζουμε 1-2 ώρες στο ψυγείο να 

παγώσει και σερβίρουμε.

Συνταγές του Άκη Πετρετζίκη για την Schär WE CARE

Κοτόπουλο κορονέισον
Υλικά για 2 άτομα:
• 2 στήθη κοτόπουλου
• 100 γρ. μαγιονέζα
• 1 κ.σ. κάρυ απαλό
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. μέλι
• αλάτι και πιπέρι

Για να το συνοδεύσετε
• Αραβικές πίτες Schär Wraps
• Φύλλα δυόσμου
• Φύλλα κόλιανδρου
• Φύλλα ρόκας

Εκτέλεση:
Βάζουμε το κοτόπουλο να βράσει σε μια

κατσαρόλα με κρύο αλατισμένο νερό.

Το βράζουμε για τουλάχιστον 20 λεπτά 

ή μέχρι να βράσει μέχρι μέσα. Αν θέλετε 

βάζετε και αρωματικά μέσα στο νερό για ακόμα 

περισσότερο άρωμα. Το αφήνουμε να κρυώσει καλά και το κόβουμε 

σε μικρά κυβάκια μισού εκατοστού. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη 

μαγιονέζα με το κάρυ, το ελαιόλαδο και το μέλι. Βάζουμε εκεί μέσα 

το κοτόπουλο και ανακατεύουμε καλά. Γεμίζουμε μια πίτα Wraps, τυ-

λίγουμε και προσθέτουμε κόλιανδρο ή δυόσμο και φύλλα ρόκας για 

να το φάμε σαν ένα γρήγορο μεσημεριανό ή σνακ.

Αν ρωτήσετε ένα γιατρό, «ποιός είναι ο στό-
χος μιας θεραπείας για μία πάθηση;» ασφα-

λώς θα σας απαντήσει ότι είναι η αποκατάσταση 

της καλής υγείας.  

Λίγοι όμως έχουμε αναρωτηθεί πώς ορίζει ο Πα-

γκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) την υγεία. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Π.Ο.Υ., υγεία είναι η 

κατάσταση της πλήρους σωματικής – ψυχικής 

και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνον η απουσία 

ΕΧΟΥΜΕ	ΥΓΕΙΑ;;;
Γιάννης Ζαχαριάδης – Ιατρός Εργασίας Cana

O	γιατρός	συμβουλεύει

ασθένειας ή αναπηρίας.  Οι σωματικές και πολ-

λές φορές οι ψυχικές παθήσεις, ελέγχονται ή 

θεραπεύονται.  

Πώς όμως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η 

υγεία αποκαταστάθηκε, μια και η κοινωνική ευ-

εξία είναι στο ναδίρ;

Τα σημεία των καιρών στις δύσκολες αυτές επο-

χές που βιώνουμε, είναι φανερά και επηρεάζουν 

ένα σωρό παράγοντες, με αποτέλεσμα ένα 

φαύλο κύκλο ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, 

που επιδρούν στις εν γένει ανθρώπινες σχέσεις 

και συμπεριφορές.  Ο τρίτος λοιπόν ορισμός 

της υγείας, η κοινωνική ευεξία, είναι αυτός που 

υστερεί.

Ας οπλιστούμε λοιπόν με αισιοδοξία, για να δού-

με φως στον ορίζοντα.

Μέχρι τότε όμως φίλοι μου, θα είμαστε όλοι μας 

εν δυνάμει ασθενείς.  
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Ονοματεπώνυμο / Θέση
Αζαριάδης  Βασίλης

Ιατρικός επισκέπτης -Τμήμα Εντερικής Διατροφής 

Γερομόσχος Δημήτρης

Ιατρικός επισκέπτης – Τμήμα Pharma

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Αυτοκίνητο

Ποδήλατο για όλους – αυτοκίνητο για μένα  

(πρόβλημα με τα γόνατα) 

Αγαπημένος προορισμός
Xανιά

Κρήτη

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι Τρέξιμο, χόμπι: μουσική - καλός ήχος
Αν έχω χρόνο γυμναστήριο

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να φτιάχνω… Από  μαγειρική: τα πάω καλά με τα ζυμαρικά Κοτόπουλο με αμύγδαλα

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι «Ερωτόκριτος»

Ο στίχος «αν δεν φαντάζεσαι φωτιές, με κάρβουνα 

μην παίζεις» από το τραγούδι «ο τρελός» 

σε δυο εκτελέσεις: από τον Σωκράτη Μάλαμα 

και από τον Γιάννη Χαρούλη.

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα «Μικρά Αγγλία»

Βιβλίο: Οι σταυροφορίες απο την σκοπιά των Αράβων

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει «Κάλιο  αργά  παρά ... αργότερα»

Κάποια στιγμή σε μια ομιλία που έγινε στην εταιρία, 

ο ομιλητής μετέφερε μια ρήση, αν θυμάμαι καλά 

από τους ολυμπιακούς του 2004, που πραγματικά 

μου έμεινε στο μυαλό: «impossible is not a fact, 

it’s a matter of perception – το αδύνατον δεν είναι 

γεγονός είναι απλά θέμα αντίληψης…»

Μου αρέσει…
Η ανθρωπιά, η συνέπεια, τα αργοφαγάδικα

Που βρίσκω ανθρώπους που ξεπερνούν τα δεσμά που 

τους θέτουν, με φαντασία, δημιουργικότητα και θάρρος.

Δεν μου αρέσει…
Η αγένεια, η αχαριστία

που αυτοί είναι λίγοι….

Θα ευχόμουν....

Να βγεί η χώρα μας από αυτό που ζούμε  

τα τελευταία χρόνια

Να είμασταν όλοι εκεί που ονειρευόμαστε,  

με αυτούς που θέλουμε να έχουμε κοντά μας  

και να κάνουμε αυτό που μας ολοκληρώνει.

Σύντομο ιστορικό στην Cana Εργάζομαι στην Cana  από  τον  Μάιο  του  1994. 

Τον  πρώτο  χρόνο  στην  ομάδα  με  τα  προϊόντα  

maxepa-riker συνέχισα  στην  ομάδα με τα  

ογκολογικά-αναισθησιολογικά φάρμακα μετά  

μπήκα  στην  νοσοκομειακή ομάδα στην οποία  

ήμουν area manager  Β. Ελλάδας απο το 2002  

έως το 2011. Από το 2012 συνεχίζω με την ομάδα  

εντερικής διατροφής. 

Προσλήφθηκα την Πρωταπριλιά!!!! του 2003 

και από τότε εργάζομαι προσφέροντας 

τις υπηρεσίες μου στο κομμάτι των πωλήσεων 

στο Τμήμα Pharma.

Q&As
Ρωτάμε & Απαντάμε, για να 

γνωριστούμε μεταξύ μας...

Γεννήσεις
 i Ένα αγοράκι του κ. Μπιτήρνα Αχιλλέα  

    (Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας Φροντίδας Υγείας)
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Στείλτε μας  

τις απόψεις  

και τις προτάσεις 

σας για το «1»

hr@cana.gr 

Τεύχος 8ο, Ιούλιος 2014

Περιοδική έκδοση

Εκδότης: Cana Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια 

Λ. Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, 141 22

Σχεδιασμός και επιμέλεια: Τμήμα	HR,	hr@cana.gr
Υπεύθυνη ύλης: Μαργαρίτα Γογωνά 

Σχεδιασμός και οργάνωση έκδοσης: ΜΟΛΥΒΙ,	www.molivi.gr	
Φωτογραφίες: Shutterstock

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση χωρίς την άδεια της CANA Α.Ε.

*

Προσφορές 

Τμήματος 

Φροντίδας 

Υγείας

Με κάθε αγορά προϊόντος Bagnetto 500ml  
δώρο το Bagnetto 250ml

Με κάθε αγορά προϊόντος BION 3  
δώρο το Multibionta Boost


