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Editorial
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Κώστας Κανάρογλου / Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Έφτασε το τέλος του έτους και παραμένουμε επικεντρωμένοι στους 3 βασικούς πυλώνες 
της δραστηριότητάς μας:  
1. την αντιπροσώπευση πολυεθνικών εταιρειών  
2. την ανάπτυξη των δικών μας προϊόντων (own brands)   
3. την ανάπτυξη της παραγωγικής μας μονάδας  
Στη διάρκεια εφαρμογής της συγκεκριμένης στρατηγικής έχουν προκύψει και επιτυχίες 
και αποτυχίες αλλά, ξέροντας πλέον περισσότερα, συνεχίζουμε ακόμα και κάτω από 
δυσμενείς συνθήκες. 

Από το 2012 έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ανακατατάξεις, στο πλαίσιο των οποίων 
αποχαιρετήσαμε αρκετούς πολύτιμους συνεργάτες και καλωσορίσαμε νέους, αξιόλογους 
επαγγελματίες. Καθένας από εσάς ξεχωριστά έχει συντελέσει και συνεχίζει να συντελεί 
σε αυτό που είναι σήμερα η εταιρεία. Η Cana Laboratories φέρει μια μεγάλη κληρονομιά, 
αλλά εκείνοι που εργάζονται καθημερινά για να διαμορφώσουν το μέλλον της 
αποτελούν το πολυτιμότερό της εφόδιο. 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει αναπάντεχα γεγονότα για τα οποία 
η εταιρεία δεν ήταν προετοιμασμένη, όπως το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, τα 
capital controls, τα clawbacks και οι γενικότερες δυσκολίες που έπληξαν και συνεχίζουν 
να πλήττουν τον κλάδο της φαρμακευτικής αγοράς. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με 
ορισμένες αλλαγές στις αντιπροσωπίες και την κατάρρευση κάποιων πελατών μας, 
έχουν κλονίσει την οικονομική ικανότητα της εταιρείας. Όλοι έχουμε αντιμετωπίσει 
τις επιπτώσεις από αυτές τις δυσκολίες στην εργασιακή μας καθημερινότητα και είμαι 
ευγνώμων για το σθένος και την αφοσίωση που έχετε δείξει!

Όπως σας είχα ανακοινώσει τον Ιανουάριο, οι μέτοχοι της Cana Laboratories είναι 
αποφασισμένοι να βρουν μια οριστική λύση που θα επιτρέψει στην εταιρεία να 
συνεχίσει την πορεία της. Αναγνωρίζω την προσπάθεια που κάνετε και υπόσχομαι να 
συνεχίσω προσηλωμένος στους στόχους της εταιρείας. 

Εύχομαι το νέο έτος να ανακαλύψουμε, όλοι, το προσωπικό μας όραμα για όσα θέλουμε 
να πετύχουμε στη ζωή και να έχουμε την ευκαιρία να το πραγματοποιήσουμε. 

Καλές και ξεκούραστες γιορτές σε όλους!
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Tμήμα ΗR

Εθελοντική αιμοδοσία 2017 - Προσφορά Ζωής
Τμήμα HR
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H 12η Εθελοντική Αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος 
της Cana, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 σε συνεργα-
σία πάντα με το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με την αντα-
πόκριση των συναδέλφων στο μήνυμά μας για μείωση των 
αποθεμάτων και πιθανή αδυναμία κάλυψης των αναγκών 
μας σε αίμα.

Καταφέραμε να συλλέξουμε 17 μονάδες αίμα, οι οποίες 
ενίσχυσαν την τράπεζά μας και μετέβαλλαν το απόθεμά 
της από 9 σε 26 φιάλες.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι από την ημέρα της Αιμοδοσίας 
μέχρι σήμερα που γράφεται το κείμενο, το απόθεμα έχει 
φτάσει τις 18 φιάλες, ενώ μέχρι την ημέρα κυκλοφορίας 
του περιοδικού θα έχει σίγουρα μειωθεί και άλλο.

Θέλουμε λοιπόν από τη μία να ευχαριστήσουμε από καρ-
διάς όλους όσους επανειλημμένως συμμετέχουν και προ-
σφέρουν αίμα για τον συνάνθρωπο - συνάδελφο και από 
την άλλη να καλέσουμε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι 
ίσως αμελούν, φοβούνται, αδιαφορούν, απέχουν, να αντι-
ληφθούν τη σημασία της αιμοδοσίας και να συμμετέχουν 
και εκείνοι σε αυτή τη «γιορτή της ζωής».     

Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη στήριξή σας και σας 
περιμένουμε στην επόμενη Αιμοδοσία της Cana για να 
κρατήσουμε την τράπεζά μας ζωντανή. 

Είναι στο χέρι μας…

Ύστερα από 7 χρόνια προσφοράς, 205 φιάλες αίματος, 90 δότες και 114 παραλήπτες, το απόθεμα της τράπεζάς μας 
κατά τη διάρκεια του 2017, έπεσε στις 9 μονάδες αίμα.  Αριθμός ελάχιστος για να καλύψει τόσο τις ανάγκες τις δικές 
μας όσο και των οικογενειών μας σε αίμα.
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Tμήμα Επικοινωνίας

*Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Cana Laboratories μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cana.gr στην ενότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη 2017
Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία 
μας στήριξε και το 2017 ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς.   

 D PRAKSIS

 D ΜΠΟΡΟΥΜΕ

 D Άλμα Ζωής 

 D Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Γαλατσίου

 D Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο

 D Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού  
 «Η Αγκαλιά»

 D Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών «Η Φοίβη»

 D ΙΑΣΙΣ - Κέντρο Ψυχικής Φροντίδας

 D Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας

 D Ίδρυμα «Η παιδική στέγη» ( Κυνοσάργους)

 D Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας  
 Χατζηπατέρειο - ΚΑΣΠ

 D Κοινωνική Υπηρεσία Διονύσου

 D Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Πειραιάς

 D Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού

 D Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μεταμόρφωσης

 D Εθελοντές του Κόσμου

 D The HOME Project

 D Γιατροί του Κόσμου Πάτρας

 D Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

 D Το Χαμόγελο του Παιδιού

 D Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής  
 «Η ΜΗΤΕΡΑ»

 D Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου   
 Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

 D Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  
 «Αγαπώ εθελοντισμό»

 D Ομάδα Γυναικών Παλλήνης,  
 Γέρακα, Ανθούσας

Συνεργασίες ΕΚΕ 2017:

4
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Με δύο νέες κρέμες εμπλουτίστηκε η σειρά βιολογι-
κών βρεφικών τροφών bio-bébé ® Nutrition της Cana 
Laboratories. Πρόκειται για την κρέμα Ρυζάλευρο Βανίλια 
με 100% βιολογικό γάλα και φυσική βανίλια και για την 
κρέμα Φαρίν Λακτέ με 100% βιολογικό γάλα και βρώμη.  
Οι δύο νέες κρέμες είναι οι πρώτες από τη σειρά που 
περιέχουν γάλα. 

Στο πλαίσιο αυτό αποστείλαμε σε bloggers και δημοσιο-
γράφους press kit, το οποίο περιελάμβανε: Κουτί Bio-bébé 
μέσα στο οποίο υπήρχαν οι δύο νέες κρέμες, usb-βραχιόλι 
με το Δελτίο Τύπου και φωτογραφίες των προϊόντων, 
καθώς και ειδικά props με το hashtag #neamegala για να 
χρησιμοποιήσουν οι bloggers στις φωτογραφίες τους. 

Δύο νέες κρέμες  
για τη σειρά  
bio-bébé® Nutrition

CanaΝέο; Tμήμα Επικοινωνίας
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Αρχηγός της ομάδας ήταν και φέτος η Έλενα Ζέρβα. 
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και τις 
οικογένειές τους για τη συμμετοχή τους.

H Εταιρεία Cana

Με σύνθημα «Τρέχουμε Cana», συμμετείχαμε για 5η 
συνεχή χρονιά στο 9ο Greece Race for the Cure την 
Κυριακή 1 Οκτωβρίου στο Ζάππειο, στηρίζοντας το 
Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». 

Συμμετείχαμε στο 9ο Greece Race for the Cure  
με σύνθημα «Τρέχουμε Cana»

Στις 12 Νοεμβρίου 2017 στο meeting αντιπροσώπων που 
πραγματοποιήθηκε στο Dusseldorf στην Γερμανία, η CANA βραβεύτηκε 
σαν καλύτερος αντιπρόσωπος της Nonin Medical στην περιοχή 
της EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Η συνεργασία 
με τη Nonin Medical ξεκίνησε πριν 1 χρόνο περίπου και αφορά 
προϊόντα παρακολούθησης Εγκεφαλικής Οξυμετρίας σε ασθενείς 
που υποβάλλονται σε κρίσιμα χειρουργεία όπως καρδιοχειρουργικά, 
νευροχειρουργικά κ.α. ενώ η παρακολούθηση της καλής οξυγόνωσης 
του εγκεφάλου διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά είναι ζωτικής 
σημασίας για την καλή έκβαση αυτών. Εκπρόσωπός μας στη 
συνάντηση ήταν ο Απόστολος Καλαϊτζίδης που ανήκει στην ομάδα που 
προωθεί τα εν λόγω προϊόντα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ο 
οποίος παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της CANA.

Βράβευση της Cana από τη Nonin Medical
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Tα Προϊόντα μας

bio-bébé® Ρυζάλευρο Βανίλια  
με βιολογικό γάλα 
Η βιολογική βρεφική κρέμα bio-
bébé® Ρυζάλευρο Βανίλια με γάλα 
μπορεί να αποτελέσει μέρος των 
τροφών του απογαλακτισμού, από 
τα τέλη του 4ου μήνα και μετά 
ή σύμφωνα με τις οδηγίες του 
παιδιάτρου. Περιέχει προψημένο 
ρυζάλευρο για να γίνεται άριστα 
ανεκτή από την ευαίσθητη βρεφική κοιλίτσα, φυσική 
βανίλια και βιολογικό γάλα.  Η βιολογική βρεφική κρέμα 
bio-bébé® Ρυζάλευρο Βανίλια με γάλα είναι εύκολη στην 
παρασκευή της και με λεία υφή. Περιέχει μόνο φυσικά 
σάκχαρα, πρωτεΐνες και χαμηλά κορεσμένα λιπαρά. 

bio-bébé® Φαρίν Λακτέ με σιτάρι, 
βρώμη και βιολογικό γάλα 
Η βιολογική βρεφική κρέμα bio-
bébé® Φαρίν Λακτέ με σιτάρι, 
βρώμη και βιολογικό γάλα, μπορεί 
να αποτελέσει μέρος των τροφών 
του απογαλακτισμού από τον 
6ο μήνα και μετά. Το σιτάρι σε 
συνδυασμό με τη βρώμη εφοδιάζει 
το βρέφος με υδατάνθρακες βραδείας 

αποδέσμευσης, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες σε 
αυτή την ηλικία. Η βιολογική βρεφική κρέμα bio-bébé® 
Φαρίν Λακτέ με σιτάρι, βρώμη και γάλα διευκολύνει τη 

bio-bébé® nutrition: Τα νέα μας είναι μεγάλα!
Έλενα Ζέρβα 
Product Manager / Τομέας Διατροφής & Φροντίδας Υγείας

σταδιακή έκθεση του βρέφους στη γλουτένη, σύμφωνα 
με τις συστάσεις της ESPGHAN (Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και 
Διατροφής) ενώ είναι εύκολη στην παρασκευή της και με 
λεία υφή. Περιέχει μόνο φυσικά σάκχαρα, πρωτεΐνες και 
χαμηλά κορεσμένα λιπαρά. 
Έτσι η κατηγορία bio-bébé® Nutrition περιλαμβάνει 
πλέον 6 βιολογικές βρεφικές κρέμες (ρυζάλευρο ολικής 
άλεσης, ρυζάλευρο βανίλια με γάλα, φαρίν λακτέ, κρέμα 
δημητριακών ολικής άλεσης, κρέμα με μπανάνα & 
δημητριακά ολικής άλεσης, κρέμα με μήλο & δημητριακά 
ολικής άλεσης) και 4 βιολογικά γεύματα (μοσχαράκι με 
λαχανικά, κοτόπουλο με ρύζι, πουρές λαχανικών και 
πουρές φρούτων).  
Οι βιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bébé® προσφέρουν 
την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που είναι 
απαραίτητα για τις ανάγκες ανάπτυξης στη δεύτερη 
βρεφική ηλικία και είναι ιδανικές για την προοδευτική 
είσοδο δημητριακών στο διαιτολόγιο του μωρού. Οι 
αυστηροί έλεγχοι των πρώτων υλών και των διαδικασιών 
που ακολουθούνται, εγγυώνται την ποιότητα των 
προϊόντων βάση αυστηρών προδιαγραφών. Τα βιολογικά 
προϊόντα διατροφής bio-bébé® διαθέτουν πιστοποιητικά 
ποιότητας Food Safety System Certification 22000, Global 
Standard for Food Safety Issue 7: January 2015 Achieved 
Grade A, IFS Food Version 6, April 2014, ISO 14001: 2004, 
ISO 9001: 2008 και OHSAS 18001:2007 b, που αφορούν 
στην ασφάλεια, την υγιεινή και τη θρεπτική τους αξία. 

Νέα συνεργασία για τον τομέα 
σπονδυλικής στήλης του τμήματος 
medical Devices
Σταύρος Τριανταφυλλίδης / Sales Manager / Τομέας Medical Devices 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017 η CANA Laboratories υπέγραψε 
τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την παγκοσμίου φήμης 
εταιρία Κ2Μ Spine U.S.A. η οποία σχεδιάζει, αναπτύσσει και 
εμπορεύεται προϊόντα για τη θεραπεία  σύνθετων παθήσεων 
της σπονδυλικής στήλης (scoliosis treatment) καθώς και 
ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών και τεχνικών (minimally 
invasive spine technologies). 
H Κ2Μ Spine θα μπορεί πλέον, σε συνεργασία με την εταιρία 

μας, να παρέχει τη δυνατότητα και στους Έλληνες Ιατρούς 
της σπονδυλικής στήλης να έρθουν σε επαφή και να 
εκπαιδευτούν στην επαναστατική τεχνική αποκατάστασης 
παραμορφωτικών παθήσεων Σ.Σ.   
MESA® (Zero-Torque Technology®), χαμηλού προφίλ, με 
εμβέλεια κίνησης 60°,  με κλείδωμα ενός βήματος χωρίς 
στρεπτική καταπόνηση στην σπονδυλική στήλη. 
Καλή επιτυχία στη νέα μας συνεργασία!

Από τον Ιούλιο 2017, η σειρά βιολογικών βρεφικών κρεμών bio-bébé® εμπλουτίστηκε με δύο νέα προϊόντα: 
bio-bébé® Φαρίν Λακτέ με βρώμη και βιολογικό γάλα και bio-bébé® Ρυζάλευρο Βανίλια με βιολογικό 
γάλα.  Οι δύο νέες κρέμες της σειράς bio-bébé® nutrition, ακολουθούν τη φιλοσοφία της οικογένειας των 
προϊόντων bio-bébé® αφού αποτελούνται από 100% βιολογικά συστατικά, και είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς 
αλάτι, χωρίς συντηρητικά, χωρίς χρωστικές ουσίες και χωρίς γενετικά τροποποιημένα συστατικά.  
Η οικογένεια των bio-bébé® μεγαλώνει και έχει #neamegala!
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Στα πλαίσια του 11ου Πανελληνίου συνεδρίου Σπονδυλικής Στή-
λης  που πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα  στις 2-5 Νοεμβρίου 
η εταιρεία μας συμμετείχε με περίπτερο, όπου μας δόθηκε η ευ-
καιρία να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τη σειρά προϊόντων 
της  K2M spine. Οι πελάτες μας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 
επαφή με όλη την γκάμα των καινοτόμων προϊόντων της K2M, 
που επιτρέπουν την αντιμετώπιση σύνθετων παθήσεων της 
σπονδυλικής στήλης.

Στα πλαίσια της εταιρικής απόφασης για 
επανακαθορισμό της στρατηγικής, αναφορικά με τα 
προϊόντα αντισηψίας (Hibitane), η CANA έλαβε μέρος 
στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων που διεξήχθη 
στην Αθήνα από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2017.

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου Ιατροί & Νοσηλευτές από 
περιφερειακά νοσοκομεία συμμετέχοντες στο συνέδριο,  
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις 
μας, όπου τους έγινε παρουσίαση της εταιρίας από το 
τμήμα πωλήσεων των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
και επίσκεψη / ξενάγηση στο εργοστάσιο παραγωγής 
από τον κύριο Ανδρέα Τσαγκανό.

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
1-3 Νοεμβρίου 2017 / Ξενοδοχείο Royal Olympic Αθήνα
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ESPEN 2017
Στα πλαίσια του 
39ου  Πανευρωπαϊκού 
συνεδρίου Παρεντερικής 
και Εντερικής Διατροφής, 
που πραγματοποιήθηκε 
φέτος στη Χάγη, στις 
αρχές του Σεπτέμβρη, η 
εταιρεία μας, πιστή στο 
ραντεβού της, έδωσε και 
φέτος την ευκαιρία σε 
επαγγελματίες υγείας να 
παρακολουθήσουν τα νέα 
δεδομένα στο κομμάτι της διατροφικής υποστήριξης. 

Κλινικοί διαιτολόγοι, χειρουργοί καθώς και 
εξειδικευμένοι εντατικολόγοι από όλη την Ελλάδα, 
είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από κορυφαίους 
ερευνητές για τις καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση και 
διατροφική υποστήριξη των ασθενών τους. 
Απώτερος σκοπός μας η ενημέρωση, η εκπαίδευση 
και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση και αποδοχή της 
διατροφικής θεραπείας ως μέρος της αγωγής των 
ασθενών. 

Φέτος είχαμε την χαρά να έχουμε και ενεργές 
συμμετοχές με εργασίες Ελλήνων διαιτολόγων που 
αξιολογήθηκαν, διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν 
ανάμεσα σε εργασίες και συμμετοχές επιστημόνων 
από όλη την Ευρώπη. 

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής   
& Διαιτολογίας και 3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Κλινικής Διατροφής και 
Μεταβολισμού
Στις 24-26 Νοεμβρίου, η εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε 
από το τμήμα Διατροφής και Φροντίδας Υγείας, στο 
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής  & Διαιτολογίας 
και το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Διατροφής και 
Μεταβολισμού, που συνδιοργάνωσαν ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) 
με την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής 
και Μεταβολισμού (GrESPEN). Mία πολύ όμορφη 
συνδιοργάνωση, με σύγχρονη και ευρεία θεματολογία, 
με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων 
επιστημόνων. 

Το περίπτερο της CANA ήταν ένα σημείο  συνάντησης 
και ανταλλαγής απόψεων  με  όσους  μας γνωρίζουν 
και  μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά 
ο κατάλληλος χώρος για τους νέους επαγγελματίες 
υγείας  και πολλούς φοιτητές, που είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα μας και τις 
διατροφικές λύσεις που μπορούν να παρέχουν. 
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Ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και προλαμβάνει, ετησίως, 
περίπου 2 με 3 εκατομμύρια θανάτους.  Παρ’ όλα αυτά, ακό-
μα και σήμερα παγκοσμίως, κατ’ εκτίμηση 22 εκατομμύρια 
βρέφη δεν εμβολιάζονται πλήρως με τα προτεινόμενα εμβό-
λια, ενώ πάνω από 1,5 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών, 
πεθαίνουν από νοσήματα τα οποία προλαμβάνονται με εμ-
βολιασμό. Από τη βρεφική ηλικία έως και την ενήλικο ζωή, ο 
εμβολιασμός  προστατεύει από νοσήματα όπως διφθερίτιδα, 
τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, 
ανεμοβλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και 
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, γαστρεντερίτιδα από ρότα ιό, 
ηπατίτιδα, λοιμώξεις από HPV και γρίπη.

Ειδικά αυτή την εποχή αρχίζουν να εμφανίζονται πολλά πε-
ριστατικά κοινού κρυολογήματος ή και γρίπης. Η γρίπη είναι 
οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλεί-
ται από τους ιούς της γρίπης και μεταδίδεται πολύ εύκολα 
από το ένα άτομο στο άλλο. Μπορεί να προκαλέσει από 
ήπια έως και πολύ σοβαρή νόσηση. Οι περισσότεροι υγιείς 
άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν 
επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε 
ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
για σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη. Στην Ελλάδα εποχικές 
εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται  κατά τους χειμερινούς μήνες 
(από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο). 

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευθεί κα-
νείς από τη γρίπη είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός, ο οποίος 
συστήνεται να γίνεται κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμ-
βριο, κάθε χρόνο, αλλά μπορεί να συνεχίζεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου γρίπης.

Κάθε επιδημική έξαρση της γρίπης εισβάλει ταχύτατα, με 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η πρόβλεψη του χρόνου αλλά 
και του τόπου εκδήλωσής της, ενώ συχνά προκαλεί την απο-
διοργάνωση της επαγγελματικής και της κοινωνικής ζωής, 
την υπέρμετρη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων και όχι 
σπάνια, την αύξηση της θνησιμότητας. Οι τοπικοί εποχικοί 
παράγοντες που ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο μετάδοσης 
του ιού της γρίπης μέσω σταγονιδίων καθιστούν αναποτε-
λεσματική την πρόληψη μόνο με τους κλασσικούς τρόπους 
(π.χ. αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, απομό-
νωση πασχόντων, μέτρα ατομικής υγιεινής κλπ.).

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολια-
σμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί 
σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε υψηλό ποσοστό και προφυ-

λάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης συμβάλλοντας 
μεταξύ άλλων στη μείωση απουσιών από την εργασία και το 
σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση. Το αντιγριπικό 
εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη 
της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρου-
σμάτων γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδο-
μάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης.
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται σε όλα τα άτομα 
ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών (εφόσον το επιθυμούν). 
Eίναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο αντιγριπικός εμβολιασμός να 
εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν 
στις καλούμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου. 

Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι οι εξής: 
1. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ια-

τρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι). 

2. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσό-
τερους επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα 
όπως:  Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιακή 
νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές, ανοσοκα-
ταστολή, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό 
νόσημα κλπ. 

4. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότε-
ρα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόση-
μα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από 
τη γρίπη. 

5. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπου-
δαστές γυμνασίων - λυκείων, στρατιωτικών και αστυνο-
μικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και 
προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.). Στρατεύσιμοι στα κέντρα 
κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες (Οκτώβριο-Μάρτιο).

6. Επαγγελματίες όπως πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι,  
κτηνίατροι, εκτροφείς πουλερικών.

Η εφαρμογή στρατηγικού εμβολιασμού τα προηγούμενα 30 
έτη οδήγησε σε σημαντικά επιτεύγματα. Η Ευρωπαϊκή Ήπει-
ρος  ανακηρύχθηκε το 2002 ελεύθερη πολιομυελίτιδας, ενώ 
την περασμένη δεκαετία τα κρούσματα ιλαράς μειώθηκαν 
πάνω από 90%, γεγονός το οποίο δείχνει πόσο αποτελεσματι-
κές μπορεί να είναι οι στρατηγικές εμβολιασμού. Οι πρόσφα-
τες επιδημίες  που εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο 
τονίζουν την ευθύνη που έχουν όλες οι χώρες να ελέγξουν τα 
νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

Πηγές: www.keelpno.gr, www.who.int/topics/vaccines

Τα εμβόλια σώζουν 
ζωές - Ο εμβολιασμός 
προστατεύει την υγεία 
σε παιδιά και ενήλικες
Έστα Τσιγκάνου  
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος / Υπεύθυνη Ιατρικού Τμήματος

Η γιατρός συμβουλεύει
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Η συμμετοχή σου αξίζει…
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, το ετήσιο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης προσωπικού της Cana έλαβε χώρα μέσα 
στον Νοέμβριο.  Συμπληρώθηκε από 59 άτομα, δηλαδή ποσοστό 43% και μας βοήθησε να συλλέξουμε τα σχόλια και τις 
απόψεις του προσωπικού της εταιρείας και να τα αξιολογήσουμε.

Τι προκύπτει λοιπόν για την ικανοποίηση των εργαζομένων της Cana, από τις απαντήσεις τους;

Ερωτηματολόγιο  
Ικανοποίησης Προσωπικού 2017

 

 

59%
Άνδρας

41%
Γυναίκα

51%
41 έως 55

7% 56 και άνω

39%
31 έως 40

3% Έως 30

31%
Άλλο

15%
Εργοστάσιο

& Χημείο

54%
Μarketing & 

Πωλήσεις

20%
21 και άνω έτη

20%
10 έως 20

41%
3 έως 9

19%
Έως 2 έτη
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Τι προκύπτει λοιπόν για την ικανοποίηση των 
εργαζομένων της Cana, από τις απαντήσεις τους;

12

δηλώνει υπερήφανο 
που εργάζεται σε 
αυτή την εταιρεία

συμφωνεί ότι η εταιρεία 
παρέχει τις κατάλληλες 
συνθήκες για την 
υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζoμένων

αναφέρει ότι υπάρχει 
καλή ομαδική εργασία 
και συνεργασία 
μεταξύ των τμημάτων 
για την εκπλήρωση 
των στόχων

67%

81%

θεωρεί ότι η εταιρεία 
παρέχει ευκαιρίες 
για περαιτέρω 
εκπαίδευση και 
εκμάθηση νέων 
δεξιοτήτων

56%

39%

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

πιστεύει ότι επενδύει 
σε εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις

71%

συμφωνεί ότι 
η εταιρεία 
παρακολουθεί τον 
ανταγωνισμό

54%

πιστεύει ότι η μέθοδος 
υποδοχής των νέων 
εργαζομένων από το HR 
είναι επαρκής

68%

δηλώνει ότι η Cana 
κατανοεί τις ανάγκες 
των πελατών

44%

πιστεύει ότι η 
διοίκηση της εταιρείας 
είναι αποτελεσματική 
στο συντονισμό, 
την οργάνωση, τη 
διαχείριση

41%

δηλώνει ότι η 
Cana υλοποιεί 
προγράμματα 
Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης 
σε μεγάλο βαθμό

71%

θεωρεί ότι η μέθοδος 
υποδοχής των νέων 
εργαζομένων από το 
τμήμα που ανήκουν 
είναι επαρκής

53%

πιστεύει ότι η Cana 
εστιάζει σε ευκαιρίες 
για τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος

40%

γνωρίζει την 
αποστολή και τους 
στόχους της

δηλώνει ότι 
υπολογίζει τους 
εργαζομένους της και 
εκτιμά την συμβολή 
τους

συμφωνεί ότι δίνει 
έμφαση στην ομαλή 
της πορεία και 
παράδοση

58%
55%54%

θεωρεί ότι η εταιρεία 
είναι ειλικρινής 
απέναντι στους 
εργαζόμενους

51%

56%
συμφωνεί ότι το 
Newsletter είναι ένα 
μέσο επικοινωνίας 
μεταξύ των 
εργαζόμενων της 
εταιρείας

πιστεύει ότι οι αξίες 
της εταιρείας, που 
αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη της 
λειτουργίας της, είναι 
γνωστές στους πελάτες, 
προμηθευτές και σε άλλα 
ενδιαφερόμενα μέλη

51%

δηλώνει ότι η εταιρεία 
στέκεται επάξια στη 
δύσκολη οικονομική 
συγκυρία

51%

πιστεύει ότι 
πληροφορεί για τις 
νέες της κινήσεις-
κατευθύνσεις

46%

θεωρεί ότι υπάρχει 
ξεκάθαρη στρατηγική 
για το μέλλον

28%

συμφωνεί ότι η 
εταιρεία παρέχει τις 
κατάλληλες συνθήκες 
για την υγιεινή 
και ασφάλεια των 
εργαζoμένων

81%

των εργαζόμενων 
νιώθουν ανασφάλεια 
και 19% όχι

81%
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συμφωνεί ότι ο 
προϊστάμενος 
αναγνωρίζει την 
προσφορά των 
εργαζομένων της 
ομάδας κατά την 
εργασία τους

δηλώνει ότι ο 
προϊστάμενός του 
ενημερώνει για την 
εταιρική πολιτική, τα 
σχέδια και τις εξελίξεις

συμφωνεί ότι δέχεται 
τις ιδέες και απόψεις 
των εργαζομένων

αναφέρει ότι μπορεί 
με τη λογική να 
ελέγχει το θυμό του 
και να αντεπεξέρχεται 
των δυσκολιών

πιστεύει ότι 
παρέχει κατάλληλη 
επαγγελματική 
κατάρτιση στους 
εργαζόμενους και 
επίβλεψη στην 
εργασία τους

αναφέρει ότι ενθαρρύνει τους ανθρώπους της 
ομάδας να επιλύουν δημιουργικά τα όποια 
προβλήματα

θεωρεί ότι επικοινωνεί 
τους στόχους του 
τμήματος

θεωρεί ότι η κριτική 
του είναι πάντα 
χρήσιμη και δεν 
γίνεται μπροστά σε 
άλλους

δηλώνει ότι είναι 
δίκαιος

πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενός του 
προγραμματίζει τις 
εργασίες της ομάδας 
αποτελεσματικά

60%

55%

73%

68%

66%

58%

56%

69%

75%

58%

ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΑΜΕΣΟ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ:

συμφωνεί ότι είναι 
σαφής ο ρόλος και 
οι ευθύνες του στην 
εργασία

θεωρεί ότι η εργασία 
του αποτελεί 
πρόκληση

δηλώνει ότι έχει την 
εξουσιοδότηση να 
λαμβάνει αποφάσεις 
που βελτιώνουν 
την ποιότητα της 
εργασίας του

εκτελεί την εργασία 
του υπό πίεση χρόνου 
(ταχύρρυθμη εργασία, 
αυστηρές προθεσμίες)

θεωρεί ότι η δομή 
του τμήματος που 
ανήκει είναι καλά 
σχεδιασμένη και 
αποτελεσματική

δηλώνει ότι οι πολιτικές 
και οι πρακτικές 
του τμήματος που 
ανήκει του επιτρέπει 
να αντιμετωπίζει 
τις προκλήσεις 
αποτελεσματικά

πιστεύει ότι καλείται 
να ανταποκριθεί 
σε αντικρουόμενες 
απαιτήσεις

αναφέρει ότι οι 
αποδοχές του δεν 
ανταποκρίνονται στην 
εργασία του

70% 72%
57%

66%

50%
δηλώνει ότι 
συμμετέχει στις 
αποφάσεις της 
ομάδας στην οποία 
ανήκει

59%
44%

63%

41%

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:

των εργαζομένων 
είναι ικανοποιημένοι 
από την εταιρεία 
σαν χώρο εργασίας

61%

πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενος γνωρίζει 
τις φιλοδοξίες των 
υφισταμένων του

47%
πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενός του 
έχει τα απαιτούμενα 
προσόντα για τη θέση

65%

συμφωνεί ότι 
υπάρχει καλό 
εργασιακό κλίμα 
στην εταιρεία

53%

δηλώνει ότι όταν 
προγραμματίζει 
αλλαγές, εξασφαλίζει 
την κατάλληλη 
υποστήριξη των 
εργαζομένων

55%

συμφωνεί ότι τους 
δίνει τη δυνατότητα να 
ισορροπήσουν εργασία 
και προσωπική ζωή

61%
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Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους 
όσους συμμετείχαν και εφέτος στο ετήσιο ερωτηματο-
λόγιο της Cana. 

Κάποια από τα σχόλιά μας  
για τα τμήματα της εταιρείας…

 > Πιστεύω θετική τηρουμένων των αναλογιών και 
των συνθηκών που ενεργούν.

 > Δεν έχω άποψη.  Τα τμήματα θα πρέπει να κρί-
νονται εκ του αποτελέσματος, ως εκ τούτου, θα 
γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι που ελέγχουν 
τα αποτελέσματα αυτά.

 > Πολύ καλή τεχνογνωσία και ευαισθησία απέναντι 
στους ασθενείς.  Καινούργια τεχνολογία και απα-
ραίτητες αλλαγές τα δυνατά τους σημεία.

Medical Devices

 > Θετική, τηρουμένων των αναλογιών και των 
συνθηκών που ενεργούν.

 > Δεν μπορεί ένα τμήμα να τα κάνει όλα, ιατρική 
ενημέρωση, sm, φαρμακεία, κλπ.  Αν ήτανε απο-
δοτικό, όλοι οι ανταγωνιστές αυτό θα κάνανε…

Διατροφή  
& Φροντίδα Υγείας: 

 > Περιμένω να ακούσω για τα νέα προϊόντα που θα παράγει.
 > Η ψυχή και η κινητήρια δύναμη της εταιρείας.  Η ανακαί-
νιση που έγινε είναι εκπληκτική!!  Η διεύθυνση και οι ερ-
γαζόμενοι είναι εξαιρετικοί!  Έχουμε πολλές προσδοκίες 
και ελπίζουμε στην επέκταση των εργασιών της παραγω-
γής, με τα καλύτερα δυνατά οφέλη τα οποία θα γευτούμε 
μελλοντικά όλοι μας.  Μπράβο!!!

Παραγωγή

 > Εξαιρετική δουλειά και ανταπόκριση με τόσους 
ελέγχους κάθε χρόνο! Μπράβο!

 > Αξιόλογη προσπάθεια.
 > Αρκετά θετική, επίσης πρέπει να γνωρίζει τι γί-
νεται στην αγορά και να μην μένει στα γραφεία.

Ποιοτικός Έλεγχος

 > Θετική, υπάρχει προσπάθεια με περιορισμένους πόρους.
 > Θα ήθελα να ακούω και να βλέπω πιο συχνά το όνομα της Cana Laboratories και των προϊόντων μας εκτός εταιρεί-
ας και να γίνει πιο ευρέως γνωστή.

Tμήμα Επικοινωνίας

Σημείωση:  Τα πλήρη αποτελέσματα του ερωτημα-
τολογίου έχουν αναρτηθεί στο ERM (Πληροφορίες – 
Χρήσιμα Κείμενα)
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 > Περιμένουμε περισσότερες προτάσεις για εκπαίδευση 
των εργαζομένων.

 > Εξαιρετικό.  Να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο.
 > Παλεύει να διατηρήσει ισορροπίες και ανθρωπιά, δεί-
χνοντας όμως επαγγελματισμό και οξυδέρκεια.  Θα έπρε-
πε να έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Operations
 > Γίνεται προσπάθεια, χρειάζεται περισσότερη αποτελε-
σματικότητα, λιγότερα άτομα και λόγια.

 > Καλή συνεργασία.
 > Σωστότερη διαχείριση του τμήματος καθώς και συνεχό-
μενη εκπαίδευση με όλες τις καινούριες πρακτικές των 
ανθρώπων στο customer service έτσι ώστε να τελειο-
ποιηθεί η επικοινωνία με τον πελάτη.

 > Σε δύσκολες οικονομικά περιόδους κάνει την πιο δύσκολη δουλειά και κανείς δεν το βλέπει.
 > Κατανόηση των αναγκών μας.  Περισσότερη συνέπεια στα οδοιπορικά, τα εξοδολόγια ταξιδιών, τα tickets, καθώς 
πρόκειται για προπληρωμένα από εμάς, χρηματικά ποσά.

 > Το κυνήγι του θησαυρού συνεχίζεται… Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, τα πράγματα φαίνεται να βελτιώνονται.

Οικονομικές Υπηρεσίες  
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Ονοματεπώνυμο / Θέση Ασημακόπουλος Γιάννης
Credit Assistant

Ματθόπουλος Γιώτης
Προϊστάμενος Παραγωγής

Ερώτηση Απάντηση Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;

Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τ’ 
αδύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί, πιάνω 
το τιμόνι ο σφυγμός μου δυναμώνει  το έργο 
κάπου τὸ χω ξαναδεί...

Αυτοκίνητο.

Αγαπημένος προορισμός ΚΑΛΑΜΑΤΑ FOR EVER 
Τα Γιάννενα, για την λίμνη τους, για την μυρωδιά 
του τζακιού, για την χειμωνιάτικη καταχνιά.

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι
Σπορ… Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο. Χόμπι... με την 
παρέα για σουβλάκια και μπύρες μετά.

Ένα από τα αγαπημένα χόμπι είναι η παρακολού-
θηση θεατρικών παραστάσεων.

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 
φτιάχνω…

Σπεσιαλιτέ μου το... delivery. Σπανακόπιτα ανοίγοντας το φύλλο μόνος μου!

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα... Τον τελευταίο καιρό κανένα.

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα Οι 12 ένορκοι.
Οι Άθλιοι του Βίκτωρος Ουγκώ, οποιοδήποτε βι-
βλίο του Χόρχε Μπουκάι και βιβλία εκλαϊκευμέ-
νης επιστήμης.

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει
Οταν φωνάζουμε μάς ακούνε και όταν μιλάμε 
μάς προσέχουν.

Μην αγχώνεσαι όλα θα γίνουν.

Μου αρέσει…
Η αισιόδοξη πλευρά της ζωής, η 
γενναιοδωρία και η ειλικρίνεια.

Να ταξιδεύω, να γνωρίζω νέα μέρη και να μαθαίνω 
συνεχώς καινούρια πράγματα.

Δεν μου αρέσει…
Η ατολμία, η ευθυνοφοβία, η μιζέρια, η 
κουτοπονηριά και η κομπορρημοσύνη.

Οι άνθρωποι χωρίς χιούμορ, οι αγέλαστοι άνθρω-
ποι και η ρουτίνα.

Θα ευχόμουν....
Ένα καλύτερο αύριο για τον καθένα ξεχωριστά,  
με υγεία.

Να βρει ο καθένας την δική του ευτυχία.

Σύντομο ιστορικό στην Cana Ανήκω  στη νέα γενιά της εταιρείας καθώς 
έχω ενταχθεί στο δυναμικό της Οικονομι-
κής Διεύθυνσης της CANA από το Μάρτιο του 
2016. Σε καθημερινή βάση δίνουμε μάχη στο 
νευραλγικό τμήμα του Πιστωτικού Ελέγχου 
ώστε να πετύχουμε τους οικονομικούς μας 
στόχους κάθε φορά. 

Ξεκίνησα να εργάζομαι στην Cana στο τμήμα πα-
ραγωγής το 2015 κάνοντας πρακτική ως βοηθός 
του διευθυντή παραγωγής. Αγάπησα τους ανθρώ-
πους του εργοστασίου με αγάπησαν και αυτοί 
και έμεινα. Πλέον εδώ και ένα χρόνο εργάζομαι 
ως προϊστάμενος παραγωγής αξιοποιώντας και 
τις γνώσεις μου από τις σπουδές μου. Αγαπώ την 
δουλειά μου γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική 
και δεν υπάρχει ρουτίνα.

15Ρωτάμε & Απαντάμε, 
για να γνωριστούμε μεταξύ μας...

Γεννήσεις 2017
1. Ένα αγοράκι της κας Ελίνας Βουκάκη (Senior Marketing Manager/Τομέας Medical Devices).
2. Ένα αγοράκι του κου Βασίλη Μαυρομάτη (Ιατρικός Επισκέπτης Τομέας Διατροφής &  

Φροντίδας Υγείας).
3. Ένα κοριτσάκι του κου Πέτρου Πετρόπουλου (Ηλεκτρολόγος Cana).
4. Ένα αγοράκι της κας Αφροδίτης Τζιρίνη (Ιατρικός Επισκέπτης).

1 2 3 4

Γάμοι 2017
1. Βασίλης Αζαριάδης  

(Ιατρικός Επισκέπτης/Τομέας  
Διατροφής & Φροντίδας Υγείας) – 
Μαρία Γάσπαρη

2. Μαρία Παπαδονικολάκη  
(Υπεύθυνη Αποθήκης Α’ Υλών) – 
Αλέξανδρος Λεούσης

3. Γιώργος Τούλας  
(Τμήμα Παραγωγής) –  
Φωτεινή Κουτή

newsletter_15_2018.indd   15 6/12/2017   12:22:26 μμ



16

Στείλτε μας τις 
απόψεις και  

τις προτάσεις σας  
για το «1»

hr@cana.gr 

Τεύχος 15ο, Δεκέμβριος 2017
Περιοδική έκδοση
Εκδότης: Cana Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια 
Λ. Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, 14122
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.

*

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

με επιπλέον έκπτωση -1,50€
Με την αγορά BION 3 Activate 

Δώρο ΒION 3 junior
FISSAN Bagnetto 500ml
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