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Supplement Awards 2021:  
Στιγμιότυπα από τη χθεσινή βράβευση  

presents



BOUSSIAS 3

presents
#0526Πέμπτη 01|07|2021

Supplement Awards 2021:  
Οι leaders της καινοτομίας και της ασφάλειας

Ανακοινώθηκαν οι μεγάλοι νικητές των βραβείων Supplement 
Awards 2021, τα οποία διοργανώθηκαν για πρώτη φορά 
από την εταιρεία BOUSSIAS υπό την Αιγίδα του ΣΕΣΔΙ. Η 

εταιρεία Boussias και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης συγχαίρουν 
όσες εταιρείες συμμετείχαν στο θεσμό και μάλιστα σε μια δύσκολη 
χρονιά καθώς διατήρησαν τη δημιουργικότητά τους όσον αφορά τα 
συμπληρώματα διατροφής, προάγοντας ταυτόχρονα την καινοτο-
μία, την ασφάλεια αλλά και την ποιοτική επιλογή των καταναλωτών. 
Μέσα από τα συγκεκριμένα βραβεία αναδείχθηκαν οι κορυφαίες 
εταιρείες, οι οποίες παράγουν και εμπορεύονται συμπληρώματα δι-
ατροφής επιδιώκοντας τη γνωστοποίηση των προϊόντων τους και 
ταυτόχρονα προάγοντας τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, την και-
νοτομία και κατ’ επέκταση την καλή υγεία και το ευ ζην.

Η Πρόεδρος της κριτικής επιτρο-
πής, Ρενάτα Μίχα, RD PhD FAHA, 
Αν. Καθηγήτρια Διατροφής στο 
Πανεπιστήμιο Tufts στις ΗΠΑ, 
Πρόεδρος του Global Nutrition 
Report, Development Initiatives 
στην Αγγλία και Ιδρύτρια του 
Food for Health, αναφέρει στο 
χαιρετιστήριο μήνυμά της: «Τα 
συμπληρώματα διατροφής μπο-
ρούν να αποτελούν μέρος ενός 
συνολικού ευ ζην, εφόσον αυτό 

εφαρμόζεται με σύνεση και γίνεται υπό την καθοδήγηση των ειδι-
κών. Τα κριτήρια που ο ιατρός ή ο κλινικός διαιτολόγος/διατροφο-
λόγος λαμβάνει υπόψη πριν συστήσει συμπληρώματα διατροφής 
είναι μεταξύ άλλων: η διατροφή, η ηλικία, η γενικότερη κατάσταση 
της υγείας, η πιθανή λήψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής, όπως 
επίσης εάν πρόκειται για έγκυο ή θηλάζουσα γυναίκα. Για παρά-
δειγμα, αν για οποιουσδήποτε λόγους η διατροφή είναι ανεπαρκής 
ως προς κάποια απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, μπορεί να κριθεί 
ωφέλιμη η χορήγηση συγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής. 
Η παραγωγή, διάθεση, εμπορία και διαφήμιση των συμπληρωμά-
των διατροφής στην Ελλάδα ακολουθεί καθορισμένο νομοθετικό 
πλαίσιο. Οι κανονισμοί στους οποίους υπόκεινται τα συμπληρώμα-

τα διατροφής αφορούν μεταξύ άλλων την ασφάλεια παραγωγής, 
τη σύνθεση, τη σκοπούμενη χρήση, τους ισχυρισμούς υγείας, κα-
θώς και τις υποχρεωτικές επισημάνσεις χρήσης. Αρμόδια αρχή για 
τη χώρα μας είναι ο ΕΟΦ και ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουμε εναρμονιστεί με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία.
Η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής στην Ελλάδα αναπτύσ-
σεται με δυναμικούς ρυθμούς και για αυτό η συνεχόμενη αξιο-
λόγηση και βελτίωση της ποιότητάς τους είναι σημαντική για να 
ωφελείται τελικά ο καταναλωτής και μακροπρόθεσμα η δημόσια 
υγεία».

ΚΟΡΥΦΑΙEΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Τις μεγάλες διακρίσεις του διαγωνισμού απέσπασαν οι εταιρεί-
ες POWER HEALTH HELLAS με το βραβείο COMPANY OF THE 
YEAR και η ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece με το βραβείο BRAND 
OF THE YEAR.

PLATINUM AWARD
Επίσης, τα Supplement Awards 2021 επιβράβευσαν την υπο-
ψηφιότητα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία με Platinum βραβείο.  
Το συμπλήρωμα διατροφής για την εμμηνόπαυση Solgar 
MenoPrime της ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece ήταν αυτό που 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής 
και απέσπασε το Platinum Award για τη φετινή χρονιά.

Την αξιολόγηση των Supplement Awards 2021 ανέλαβαν 25  
διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, θεσμικοί παράγοντες, επιστήμονες και 
επαγγελματίες που διακρίνονται για το αξιοσημείωτο έργο τους.
Τα Supplement Awards 2021 διοργανώθηκαν από την 
BOUSSIAS υπό την αιγίδα του ΣΕΣΔΙ (Συλλόγου Επιχειρηματιών  
Συμπληρωμάτων Διατροφής).
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι: onmed.gr, newsbomb.gr, ELLE, 
elle.gr, HELLO, hello.gr, Fitness Motivation Hellas,  
mednutrition.gr και το thehealthlab.gr.  

Επισκεφθείτε το site των βραβείων www.supplementawards.gr  
προκειμένου να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση, 
αναλυτικά τους νικητές και βίντεο.
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Στόχος μας είναι να προβάλλουμε την αξιοπιστία  
των συμπληρωμάτων διατροφής και να στηρίξουμε  
την ανάπτυξη του κλάδου
Άννα Μαρία Παπίρη, Wellness Editor – Author, Co-Founder Wellness  
Project, BOUSSIAS

«Η γήρανση του πληθυσμού αλλά και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε θέματα τα οποία 
αφορούν την ποιοτική διατροφή, την ευεξία και την καλύτερη ποιότητα ζωής είναι οι βασικοί 
λόγοι, οι οποίοι εκτοξεύουν την ανάπτυξη των συμπληρωμάτων διατροφής σε όλο το κόσμο. 
Δεν είναι τυχαία άλλωστε η τεράστια αύξηση της ζήτησης των συμπληρωμάτων διατροφής 
για την άμυνα του οργανισμού και την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού στη διάρκεια 
της πανδημίας. Βάσει στοιχείων της Euromonitor, η παγκόσμια αγορά των συμπληρωμάτων 
διατροφής αναμένεται να ξεπεράσει τα $198,9 δισεκατομμύρια το 2025 με την Αμερική, την 
Κίνα και την Ιαπωνία να αποτελούν τις μεγαλύτερες αγορές συμπληρωμάτων παγκοσμίως. Στη 
χώρα μας η ανάπτυξη του κλάδου έχει διψήφιο αριθμό, ενώ η τάση για φυσικά, φυτικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα είναι αυξητική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήσαμε 
τα Supplement Awards με στόχο να γίνει γνωστή και οικεία η καινοτομία στον καταναλωτή, να 
προβάλλουμε την αξιοπιστία των συμπληρωμάτων διατροφής και να στηρίξουμε την ανάπτυξη 
και την επιχειρηματικότητα του κλάδου. Ο θεσμός αυτός μελλοντικά μπορεί επηρεάσει θετικά τη 
βιομηχανία, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων για την 
ευεξία και την ευζωία όλης της κοινότητας».

Τα Supplement Awards επιβράβευσαν τη σκληρή δουλειά  
και την αριστεία των εταιρειών του κλάδου
Μαγδαληνή Σελανικλή, LL.M., Διευθύντρια Κανονιστικών Θεμάτων ΣΕΣΔΙ, Vice 
Chair, European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (EHPM)

«Ο θεσμός των Supplement Awards έρχεται να αναδείξει την καινοτομία, την επιστημοσύνη και 
τη λειτουργικότητα των συμπληρωμάτων διατροφής και να προβάλει τις εταιρείες leader της 
καινοτομίας στον κλάδο. Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία, η κριτική επιτροπή αξιολόγησε 
σε βάθος τα προϊόντα των συμμετεχουσών εταιρειών και ανέδειξε τους ισχυρότερους κάθε 
κατηγορίας. Ο τομέας των συμπληρωμάτων διατροφής στη χώρα μας, όπως και σε όλη την 
Ευρώπη, γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, με το συνολικό τζίρο της κατηγορίας να υπολογίζεται 
πανευρωπαϊκά στα €14 δισ. Στην Ελλάδα η αγορά εκτιμάται περί τα €220 εκατ. και με κυριότερο 
σημείο πώλησης το φαρμακείο, οι εξειδικευμένοι άμεσοι και έμμεσοι απασχολούμενοι του κλάδου 
είναι περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι.
Οι διατροφικές ουσίες που παρέχουν τα συμπληρώματα διατροφής, όπως βιταμίνες, μέταλλα, 
ουσιώδη λιπαρά οξέα, προβιοτικά, φυτικά εκχυλίσματα και άλλες ουσίες με διατροφική ή 
φυσιολογική επίδραση, έχουν αποδεδειγμένα αναδειχθεί σε ασφαλές όχημα στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση διατροφικά συνδεδεμένων παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης ασθενειών.
Τα Supplement Awards αποτελούν μια ευκαιρία για τις εταιρείες του κλάδου να διακριθούν για 
τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευσή τους για αριστεία. Καλύπτοντας 30 προϊοντικές κατηγορίες, 
τα βραβεία αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάδειξη της αξιοπιστίας των εταιρειών 
συμπληρωμάτων διατροφής».
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«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι 
που η Power Health διακρίθηκε 
ως «Εταιρεία της Χρονιάς» 
(Company of the Year) 
στον αναγνωρισμένο θεσμό 
Supplements Awards 2021, 
καθώς τα προϊόντα μας 
κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
τα περισσότερα βραβεία που 
αφορούν την καινοτομία, την 

ασφάλεια και την ποιότητα της σύνθεσής τους.
Σημειώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης, 
αποδεικνύουμε για ακόμη μία φορά πως παραμένοντας 
πιστοί στο τρίπτυχο Καινοτομία-Ασφάλεια-Ποιότητα, έχουμε 
κατακτήσει επάξια την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
έχουμε καταφέρει να ισχυροποιήσουμε την παρουσία της 
εταιρείας στο φαρμακευτικό κλάδο, αλλά και ευρύτερα στον 
επιχειρηματικό χώρο.
Αποστολή μας από τη στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας 
το 1984 ήταν και παραμένει η προσφορά μιας καλύτερης 
ποιότητας ζωής με προϊόντα υγείας από το φαρμακείο 
της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Επενδύουμε 
στην ποιότητα, από την επιλογή πρώτων υλών μέχρι και 
όλα τα στάδια παραγωγής και συσκευασίας, με σκοπό να 
προσφέρουμε τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε 

όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια.
Η ίδρυση του δικού μας Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, 
στελεχωμένο με εξειδικευμένους και έμπειρους Έλληνες 
επιστήμονες καθιστά την Power Health ως την πρωτοπόρο 
ελληνική εταιρεία που σχεδιάζοντας τα δικά της εναλλακτικά 
φυσικά προϊόντα υγείας έχει καταφέρει να αφήσει το 
αποτύπωμά της όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και 
σε παγκόσμιο επίπεδο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών σε 23 χώρες.
Τα προϊόντα μας ξεχωρίζουν για την καινοτομία της σύνθεσής 
τους, ενώ παράλληλα πληρούν τις πιο αυστηρές διεθνείς 
προδιαγραφές. Περιέχουν επιλεγμένα φυσικά συστατικά με 
κλινικά αποδεδειγμένη δράση και παρασκευάζονται με τις 
πιο εξελιγμένες μεθόδους και τεχνολογίες, σύμφωνα με τους 
κανόνες Good Manufacturing Practices (GMP). Σεβόμενοι 
πάντα τους κανονισμούς που διέπουν τη νόμιμη κυκλοφορία 
των προϊόντων φροντίζουμε τα προϊόντα μας να φέρουν 
αριθμό γνωστοποίησης από τον Ε.Ο.Φ. και τα συστατικά τους 
να φέρουν επίσημους ισχυρισμούς υγείας από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).
Εκπροσωπώντας την ομάδα της Power Health δεσμεύομαι ότι 
θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε προϊόντα που διακρίνονται 
για τις καινοτόμες ελληνικές συνθέσεις τους, πολλές από 
τις οποίες είναι μοναδικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο».

Παραμένουμε πιστοί στο τρίπτυχο: Καινοτομία-Ασφάλεια-Ποιότητα
Λιλή Περγαντά, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Power Health

Πηγή Αθανασίου New Product & Business Development Manager, Κοσάρης Αντώνης General Manager,  
Παντελίδης-Περγαντάς Γιάννης CEO, Παντελίδου Μαρία και Παπαρούνα Ελένη R&D Officer 
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https://www.powerhealth.gr/
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Η WinMedica, από το 2008 που δραστηριοποιείται στην 
ελληνική αγορά, έχει ως όραμα να υπηρετεί τη ζωή μέσα από 
την Υγεία. Με οδηγό το όραμα
αυτό δραστηριοποιήθηκε και στο χώρο των προϊόντων 
φαρμακείου με μία σειρά επιλεγμένων και καινοτόμων 
συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
Η τιμητική διάκριση του SiderAL® Folico, ως προϊόν της 
χρονιάς για τη γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, μας κάνει 
ιδιαίτερα περήφανους. Έρχεται να επιβεβαιώσει
την επιλογή μας να επενδύσουμε σε καινοτόμα προϊόντα που 
στηρίζονται στην έρευνα και στα επιστημονικά δεδομένα. 
Επιπλέον, μας δίνει την ώθηση
να συνεχίσουμε προσφέροντας στον καταναλωτή αξιόπιστα 
προϊόντα που τεκμηριωμένα προάγουν την υγεία, την ευεξία 
και την ποιότητα ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σίδηρος και το φυλλικό οξύ 

αποτελούν απαραίτητα διατροφικά συστατικά για τον 
ανθρώπινο οργανισμό σε όλη τη διάρκεια της ζωής
του. Η έλλειψη σιδήρου αποτελεί τη συχνότερη διατροφική 
ανεπάρκεια, η οποία ευθύνεται για το 50% των περιπτώσεων 
αναιμίας. Μία στις δύο γυναίκες ηλικίας
18-50 ετών παρουσιάζει έλλειψη σιδήρου. Επιπλέον,  
ο σίδηρος και το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητα και κατά τη 
διάρκεια της κύησης, μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή
στη ζωή κάθε γυναίκας.
Το SiderAL® Folico είναι κατάλληλο για την κάλυψη των 
ημερήσιων αναγκών του οργανισμού σε σίδηρο και φυλλικό 
αξύ και χρησιμοποιεί τη σουκροσωμική
τεχνολογία, μια καινοτόμα τεχνολογία, για τη μεταφορά και 
απόδοση των δραστικών συστατικών του στον οργανισμό 
εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη όπως
η υψηλή απορρόφηση, η αποφυγή ενοχλήσεων από το 
γαστρεντερικό σύστημα και η εύκολη χορήγηση.

Επιβεβαιώνεται η επιλογή μας να επενδύσουμε σε καινοτόμα προϊόντα που στηρίζονται 
στην έρευνα και σε κλινικά δεδομένα
Μαρία Αντωνίου, Group Product manager WinMedica

Αντωνίου Μαρία, Group Product Manager, Κυριακόπουλος Αντώνιος Διευθυντής  Primary Care
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Λιποσωµική Τεχνολογία
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WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.  
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 152 38 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
www.winmedica.gr • info@winmedica.gr 

Προϊόν έρευνας
 

 Italy

To SiderAL® χάρη στην σουκροσωμική τεχνολογία 
προσφέρει:

• Υψηλή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα1-3

• Κλινικά αποδεδειγμένη βελτίωση των αιματολογικών  
παραμέτρων με μικρή δόση σιδήρου3

• Αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από  
το γαστρεντερικό σύστημα3

Λαμβάνεται οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας ανεξάρτητα από την τροφή

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: SiderAL® Forte 86296/1-10-2014, SiderAL® Folico 86295/1-10-2014. 
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Τα συμπληρώματα διατρο-
φής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαι-
τας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπι-
νης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε 
υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μα-
κριά από τα μικρά παιδιά. Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία.
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Δεν περιέχoυν γλουτένη και λακτόζη
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ΔίπΛωμα 
ευρεσίτεχνίασ

n. WO 2014/009806

Για όλες τις περιπτώσεις έλλειψης σιδήρου

Σίδηρος (28mg), Βιταμίνη C (70mg)

Όταν απαιτείται σίδηρος και φυλλικό οξύ

Σίδηρος (21mg), Φυλλικό οξύ (400mcg), Βιταμίνη C (70mg), 
D (10mcg), B6 (1mg), B12 (1,75mcg)

30
κάψουλες

20
κάψουλες

Ευχάριστη γεύση
Σε μορφή σκόνης
που διαλύεται στο στόμα.
Δεν χρειάζεται νερό.

Βιβλιογραφία
1. Fabiano A. et al, Int. J. Molec. Sci. 2018,19,2722 (doi: 10.3390/ ijms19092722).  
2. Fabiano A. et al, Eur. J Pharma Sci,11 (2018), 425-431 (doi: 10.1016/j.ejps.2017.10.021). 3. 
Gomez-Ramirez S. et al, Pharmaceuticals, 2018,11,97 (doi: 10.339/ph11040097)

1 κάψουλα ημερησίως1 φακελίσκος ημερησίως

ad sideral 19x26.indd   1 9/6/21   3:41 PM

https://winmedica.gr/
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«Προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών  
που προάγουν την υγεία και την ευεξία»
Γεώργιος Ν. Κωτσιόπουλος, Ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
της ISOPLUS-SOLGAR

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη διάκριση της ISOPLUS - SOLGAR® στα Supplement Awards! 
Η τιμητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, όχι μόνο γιατί επιβεβαιώνει τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο της εταιρείας μας σε έναν ανταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο, 
όπως είναι τα συμπληρώματα διατροφής, αλλά κυρίως γιατί επιβραβεύει το αναλλοίωτο όραμα 
που έχουμε εδώ και πάνω από 30 χρόνια: να προσφέρουμε στους ανθρώπους καινοτόμα προϊόντα 
υψηλών προδιαγραφών που προάγουν την υγεία και την ευεξία και βοηθούν να απολαμβάνουν μια 
πιο ποιοτική ζωή κάθε μέρα! Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την εμπιστοσύνη!».

Δημιουργούμε υψηλής ποιότητας προϊόντα που βασίζονται  
στην επιστημονική έρευνα
Ηρώ Κουμάκη, Γενική Διευθύντρια της ISOPLUS-SOLGAR®

«Σε μια ιδιαίτερη πραγματικότητα του τελευταίου έτους, η SOLGAR® είναι μια μάρκα που συνεχίζει 
να επενδύει στην καινοτομία και στη δημιουργία υψηλής ποιότητας προϊόντων που βασίζονται στην 
επιστημονική έρευνα. Η διάκρισή μας σε ένα θεσμό όπως είναι τα Supplement Awards αποτελεί 
ιδιαίτερη τιμή για εμάς, καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της SOLGAR® στην αγορά των 
συμπληρωμάτων διατροφής. Μια ηγετική θέση, η οποία προέρχεται όχι μόνο από την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στα εξειδικευμένα και ανώτερης ποιότητας προϊόντα που διαθέτει στην γκάμα 
της, αλλά και από την αναγνώριση της επιστημονικής κοινότητας για τις μοναδικής τεχνολογίας 
καινοτόμες φόρμουλες υψηλής αποτελεσματικότητας».

H ομάδα της Iso Plus με τα βραβεία της: Ηρώ Κουμάκη Γενική Διευθύντρια, Τσαβαλιάς Θάνος Commercial Director, Μαυρής Μάριος Group 
Brand Director, Ράπτη Ιωάννα Marketing Communication Manager, Χάλαρη Δάφνη Senior Marketing Executive, Ηλιόπουλος Δημήτρης Scientific 
Sales Manager, Κικιδοπούλου Μαριλένα Senior Trade Marketing Executive, Τσιπιανίτης Αλέξανδρος Regulatory Affairs Assistant, Μαγδαλινή 
Σελανικλή Regulatory Affairs and Quality Manager, Ανδρουλάκης Γιάννης Scientific Manager. 
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Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν είναι υποκατάστατα της ισορροπηµένης δίαιτας. Μία ισορροπηµένη και ποικίλη δίαιτα και ένας υγιής τρόπος ζωής είναι σηµαντικά.

Λ. Πεντέλης 53, 152 35 Βριλήσσια. Τηλ.: 210-8108460
www.bauschhealth.gr   |   www.bausch.gr
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https://www.bauschhealth.gr/
https://www.bausch.gr/startpage/
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Συμπληρώματα Διατροφής: Οι Έλληνες τα εμπιστεύονται…  
δια χειρός φαρμακοποιού
Θανάσης Παπαθανάσης, Πρόεδρος Φ. Σ. Αιτωλοακαρνανίας, Μέλος ΔΣ ΠΦΣ, Μέλος ΚΕΣΥ

«Τα διάφορα σκευάσματα, τα οποία χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το νόμο ως συμπληρώματα 
διατροφής αποτελούν -θα έλεγε κανείς- το πρώτο μαξιλαράκι μεγάλης μερίδας του πληθυσμού που 
νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά και θέλει να ενισχύσει τον οργανισμό του με πολύτιμα συστατικά. Παρ’ 
όλο που αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να τα καταναλώνει, στην 
εποχή μας -όσο ποτέ άλλοτε και δικαιολογημένα λόγω COVID- και στη χώρα μας, τα συμπληρώματα 
διατροφής έχουν γίνει τόσο δημοφιλή, που η αγορά τους εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε 
επίπεδα άνω του 15-20% ετησίως. Αυτό αποτελεί ένα θεαματικό ρεκόρ, καθώς τα επίπεδα λήψης από 
το υγιές (χωρίς κάποιο συνοδό νόσημα) κοινωνικό σύνολο το 1995 δεν ξεπερνούσε το 5% και αυτό σε 
συγκεκριμένες ομάδες. Ασφαλώς δεν τίθεται θέμα σύγκρισης με άλλες χώρες, αν αναλογιστεί κανείς 
ότι εδώ και μία περίπου δεκαετία,1 στους 2 Αμερικανούς κάνει καθημερινή λήψη τουλάχιστον ενός 
συμπληρώματος διατροφής. Παρ’ όλ’ αυτά ο ελληνικός πληθυσμός έχει πραγματικά πλέον αποδεχθεί 
και εμπιστευθεί τη χρήση τους. Και εκεί μαζί με τα καλά, αρχίζουν και τα κακά... Εδώ λοιπόν έρχεται ο 
φαρμακοποιός, ο οποίος είναι με την επιστημονική του ιδιότητα ο ειδικός των φαρμάκων. Και επειδή 
αναφερόμαστε σε φάρμακα, ο όρος συμπλήρωμα διατροφής δεν είναι ξένος ως προς το φάρμακο, 
καθώς οι ουσίες που περιέχονται σε αυτά ασκούν αποδεδειγμένα όχι μόνο φυσιολογική αλλά κυρίως 
φαρμακολογική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι η συμβουλή από τον ειδικό 
του φαρμάκου είναι θεωρητικά αλλά και πρακτικά περισσότερο χρήσιμη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ένας διαβητικός, ένας καρδιοπαθής ή ένας ρευματοπαθής ασθενής απαγορεύεται να 
κάνει λήψη διαφόρων συμπληρωμάτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επωφελείται από τη λήψη τους σε 
συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή του.

Η Ελλάδα ηγείται παγκοσμίως στη φυτική βιοποικιλότητα
Δρ. Αικατερίνη Αργυροπούλου, Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης PharmaGnose S.A.

«Η συνεχώς αυξανόμενη τάση για υγεία και ευεξία έχει οδηγήσει σε αύξηση της αγοράς των 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και των αντίστοιχων φυτικών εκχυλισμάτων. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, όπως στη φαρμακευτική, 
στην κοσμητολογία, στη γεωργία και στον τομέα της διατροφής. Οι χρήσεις τους αυτές οφείλονται 
κυρίως στην περιεκτικότητά τους σε μικρά βιοδραστικα μόρια, όπως οι πολύ γνωστές και σημαντικές 
φαινολικές ουσίες. Τα τελευταία χρόνια τα φυτά κατέχουν περίοπτη θέση μεταξύ των συστατικών 
των συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία προορίζονται για να βελτιώσουν τη διατροφή, να 
διατηρήσουν επαρκή πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών ουσιών ή να υποστηρίξουν συγκεκριμένες 
φυσιολογικές λειτουργίες, χωρίς όμως να είναι φαρμακευτικά προϊόντα. Ένα ευρύ φάσμα 
συμπληρωμάτων διατροφής χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 
Ελλάδα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες παγκοσμίως όσον αφορά τη φυτική της βιοποικιλότητα, 
διαθέτοντας την πιο ποικίλη χλωρίδα της Μεσογείου με 6000 φυτικά είδη από τα οποία τα 13% 
περίπου φύονται αποκλειστικά στον Ελλαδικό χώρο.Από την άλλη πλευρά, η ελληνική χλωρίδα 
παραμένει ουσιαστικά ανεξερεύνητη από βιολογικής και φαρμακολογικής απόψεως, ανοίγοντας 
νέες προοπτικές χρήσης και εκμετάλλευσής της. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια των προϊόντων που 
περιέχουν φυτά/φυτικά εκχυλίσματα απαιτείται η χρήση πιστοποιημένων και ποιοτικών πρώτων υλών 
με τεκμηριωμένη δράση και δοσολογία».
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

Βραβεία Συμμετέχουσα εταιρεία - Υποψηφιότητα
PLATINUM ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece: Solgar® MenoPrime

Συμπλήρωμα για καρδιά, κυκλοφορικό και χοληστερόλη
GOLD POWER HEALTH HELLAS: MOURINOL- 

Mουρουνέλαιο υψηλής καθαρότητας σε καινοτόμα 
γαλακτωματοποιημένη μορφή

SILVER ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece: Solgar® Natural 
Vitamin K2 (MK-7) 100 μg

BRONZE NATURAL DOCTOR: Healthy Cholesterol

Συμπλήρωμα για αποτοξίνωση
GOLD POWER HEALTH HELLAS: WATER SHAPE–Εντατικό 

πρόγραμμα 7 ημερών για μείωση της κατακράτησης και 
ενίσχυση της αποτοξίνωσης

SILVER Uni-pharma SA: Hepatrat Συμπλήρωμα Ενίσχυσης 
Φυσιολογικής Ηπατικής Λειτουργίας

Συμπλήρωμα για ενέργεια και τόνωση
SILVER POWER HEALTH HELLAS: MULTI MULTI ΜΕ 100% 

ΣΤΕΒΙΑ – Η καθημερινή πολυβιταμίνη

BRONZE AMHES PHARMA HELLENIC COMPANY NATURAL 
FOOD SUPPLEMENTS LTD: ATOMIC ENERGIL

Συμπλήρωμα για την εγκεφαλική λειτουργία
GOLD ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece: Solgar® Brain Works 

with Full Spectrum Curcumin

SILVER AMHES PHARMA HELLENIC COMPANY NATURAL 
FOOD SUPPLEMENTS LTD: ATOMIC NOOTROPIC

Συμπλήρωμα για τη λειτουργία του εντέρου
GOLD POWER HEALTH HELLAS: PROBIOZEN PLUS CHIOS 

MASTIC- Ολιστική προστασία του γαστρεντερικού 
συστήματος με Μαστίχα Χίου και προβιοτικά

SILVER ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece: Solgar® Full 
Spectrum Curcumin 185x

BRONZE CROSS Pharmaceuticals: LactoBiome

Συμπλήρωμα Οστικής Υγείας
GOLD SUPERFOODS: SUPERFOODS OSTEOAID

SILVER POWER HEALTH HELLAS: ARTHROSIS FAST, η 
φυσική επιλογή για τη μείωση της φλεγμονής και την 
ανακούφιση του πόνου των αρθρώσεων

BRONZE ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece: Solgar® 7

Συμπλήρωμα για την άμυνα του οργανισμού
GOLD OLVOS SCIENCE, θυγατρική της Ελληνικής 

Φαρμακευτικής Εταιρείας GALENICA: CRETAN IAMA

SILVER POWER HEALTH HELLAS: OLIVIOTIC- H φυσική 
λύση για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού με κλινικά 
αποδεδειγμένη δράση

Συμπλήρωμα για τον ύπνο
GOLD NATURAL DOCTOR: Sleep Good

SILVER Uni-pharma SA: Hypnofix- Συμπλήρωμα για την 
ταχύτερη έλευση του ύπνου – Με την αξιοπιστία της 
Uni-pharma.

Συμπλήρωμα για το νευρικό σύστημα 
GOLD ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Lanes Calm Life 24h

SILVER Total Health Solutions: Neural Plactive

BRONZE PHYSIS LABORATORY: No More Reminders

BRONZE POWER HEALTH HELLAS: COOL DAY –  
Φυσική και ολιστική λύση στο καθημερινό άγχος

Συμπλήρωμα ομορφιάς 
GOLD ADVANCED NUTRITION PROGRAMME-  

CHRYSALLIS PRODERMA: SKIN ACCUMAX- 
ADVANCED NUTRITION PROGRAMME

SILVER ADVANCED NUTRITION PROGRAMME- 
CHRYSALLIS PRODERMA: SKIN ULTIMATE- 
ADVANCED NUTRITION PROGRAMME

BRONZE ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ: AKNICARE COMBI 30tabs

Συμπλήρωμα για τη γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία
GOLD WinMedica: SIDERAL® FOLICO

SILVER MIKA NUTRI-PHARMA LTD: OLYFER

Συμπλήρωμα για την εμμηνόπαυση
GOLD ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece: Solgar® MenoPrime

Συμπλήρωμα για τον προστάτη
GOLD POWER HEALTH HELLAS: PROSTALIVE – 

Συνεργιστική φόρμουλα για την καλή λειτουργία του 
προστάτη

Συμπλήρωμα για διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης
GOLD POWER HEALTH HELLAS: GLUCOLEN – Πλήρης 

συνδυασμός εξιδεικευμένων φυσικών συστατικών  
για τη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου

Συμπλήρωμα για τα μάτια
GOLD BAUSCH HEALTH HELLAS: OCUVITE

Συμπλήρωμα προβιοτικών
GOLD Uni-pharma SA: LACTOLEVURE – Το νούμερο 1 προϊόν 

προβιοτικών στην Ελλάδα

SILVER ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece: Solgar® Ultibio Immune

BRONZE NATURAL DOCTOR: Probiotics 40 Billion

Συμπλήρωμα για τη διατροφή των παιδιών
GOLD POWER HEALTH HELLAS: KINDERIMMUN –  

Θωράκιση ανοσοποιητικού και υγιής ανάπτυξη παιδιών

SILVER AMHES PHARMA HELLENIC COMPANY NATURAL 
FOOD SUPPLEMENTS LTD: JOHN NOA HAPPY KIDS 
MULTIVITAMIN

COMPANY OF THE YEAR
POWER HEALTH HELLAS

BRAND OF THE YEAR
ISO-PLUS A.E. - Solgar Greece

ΥΠΌ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΧΌΡΗΓΌΙ ΧΌΡΗΓΌI ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ


