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«SUPPLEMENT AWARDS 2022»: 
Ανέδειξαν τις αξιέπαινες επιχειρηματικές δραστηριότητες του κλάδου των Συμπληρωμάτων Διατροφής
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Γ ια 2η συνεχόμενη χρονιά τα βραβεία θεσμός 
«Supplement Awards 2022» της Boussias. 
επιβράβευσαν και ανέδειξαν τις καινοτομίες των 

εταιρειών Συμπληρωμάτων Διατροφής, ενώ ταυτόχρονα 
προέβαλαν την επιστημονική εγκυρότητα αυτών των 
προϊόντων βάζοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια αλλά 
και την ποιοτική επιλογή των ίδιων των καταναλωτών. 

Η Τελετή Απονομής 
πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 
06 Ιουλίου στο 
House 124, όπου 
περισσότερα από 
80 υψηλόβαθμα 
στελέχη επιχειρήσεων, 
εκπρόσωποι φορέων, 
πανεπιστημίων, 
επαγγελματίες καθώς 
και εκπρόσωποι του 
Τύπου επικρότησαν 
την καινοτομία 
και την ποιότητα 
των εταιρειών, οι 
οποίες παράγουν 
και εμπορεύονται 
Συμπληρώματα 

Διατροφής και επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τη 
γνωστοποίηση των προϊόντων τους, προάγοντας τα 
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση την καλή 
υγεία και το ευ ζην. 

Συνολικά, διακρίθηκαν 12 εταιρείες και φυσικά 
πρόσωπα από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε μια σειρά από διαφορετικές 
κατηγορίες βραβείων.

Βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: Aboutnet Σ. 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ASAN AE, CHRYSALLIS 
PRODERMA IKE, INTERMED Ιουλία & Ειρήνη 
Τσέτη φαρμακευτικά εργαστήρια ΑΒΕΕ, ISOPLUS 
- SOLGAR®, ITF HELLAS, Menarini Hellas A.E., 
POWER HEALTH HELLAS, VAFARM IKE (Great for 
women), ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ 
ΕΠΕ και DOUNI HEALTH PRODUCTS AE. 

Επίσης, οι εταιρείες οι οποίες κατέκτησαν την υψηλότερη 
βαθμολογία σε ολόκληρη την ενότητά που συμμετείχαν, 
αποσπώντας το Platinum Βραβείο ήταν οι: DOUNI 
HEALTH PRODUCTS AE και ISOPLUS - SOLGAR®.

Τέλος, η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των 
μεγάλων βραβείων της χρονιάς, των Grand Awards, 
όπου η ISOPLUS - SOLGAR® αναδείχθηκε COMPANY 
OF THE YEAR και η SOLGAR® αναδείχθηκε BRAND 
OF THE YEAR.

Official Publications: Φαρμακευτικός Κόσμος και f.daily.
Στο site www.supplementawards.gr μπορείτε να δείτε φωτογραφίες της βραδιάς.

Απο αριστερά: Άννα Μαρία Παπίρη,  
Έλενα Καλογρίτσα, Όλγα Τσακαμή,  
Πέτρος Κουμπλής

https://www.supplementawards.gr/
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«Τα βραβεία αποτελούν μια 
σημαντική ένδειξη αναγνώρισης 
και καινοτομίας»
Δρ. Ρενάτα Μίχα, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής 
«Supplement Awards», Κλινική Διαιτολόγος-
Διατροφολόγος, Αν. Καθηγήτρια Διατροφής  
του Ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
και στο Πανεπιστήμιο Tufts της Αμερικής,  
Πρόεδρος του Global Nutrition Report

Τα «Supplement Awards» από την Boussias έρχονται για 
2η συνεχή χρονιά να επιβραβεύσουν την καινοτομία και να 
αναδείξουν την αξιέπαινη επιχειρηματική δραστηριότητα 
στο χώρο των Συμπληρωμάτων Διατροφής. Πρόκειται για 
έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους και ανταγωνιστικούς 
κλάδους στην παγκόσμια οικονομία -που είδε μια εκτίναξη 
με την πανδημία- καταδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο 
που έχουν τα Συμπληρώματα Διατροφής στη ζωή μας. 
Πράγματι, τα Συμπληρώματα μπορούν να αποτελούν 
μέρος ενός συνολικού ευ ζην, εφόσον αυτό εφαρμόζεται 
με σύνεση και γίνεται πάντα υπό την καθοδήγηση των 
ειδικών. Σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται απαραίτητα, 
ειδικά εάν η διατροφή είναι ανεπαρκής ως προς 
συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά. Λόγω του καίριου 
ρόλου τους, η συνεχόμενη αξιολόγηση και βελτίωση 
της ποιότητάς τους είναι απαραίτητη για να ωφελείται 
τελικά ο καταναλωτής και μακροπρόθεσμα η δημόσια 
υγεία. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τα «Supplement 
Awards» μου εμπιστεύτηκαν το ρόλο της Προέδρου της 
Κριτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από εξαίρετους 
επιστήμονες που αξιολόγησαν εμπεριστατωμένα όλες 

«Οι πωλήσεις Συμπληρωμάτων 
Διατροφής καταγράφουν αύξηση 
της τάξεως 15-20%»
Άννα Μαρία Παπίρη, MBA, Wellness Editor-Author,  
Co-Founder Wellness Project Boussias

Η αγορά των Συμπληρωμάτων Διατροφής στην Ελλάδα 
εκτιμάται περί τα €220 εκατ. και με κυριότερο σημείο 
πώλησης το φαρμακείο. Αναπτύσσεται εντυπωσιακά σε 
επίπεδα άνω του 15-20% ετησίως. Με την πανδημία 
από το 2020 ενισχύθηκε σημαντικά η θέση των 
Συμπληρωμάτων Διατροφής στην αγορά, ενώ από τα 
τέλη του 2021 με την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον 
υπήρξε ακόμη πιο σημαντική αύξηση των πωλήσεων. Η 
παραγωγή, η διάθεση, η εμπορία και η διαφήμιση των 
Συμπληρωμάτων Διατροφής στη χώρα μας ακολουθεί 
καθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο. Αρμόδια αρχή είναι 
ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ως μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε εναρμονιστεί με την 
αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία.

τις υποψηφιότητες. Τα βραβεία που παραλαμβάνουν οι 
νικητές αποτελούν μια σημαντική ένδειξη αναγνώρισης 
και καινοτομίας. Πολλά συγχαρητήρια στη διοργανώτρια 
εταιρεία και πρωτίστως σε όλες τις εταιρείες που 
βραβεύτηκαν και ανεβάζουν τον πήχη για επόμενους 
διαγωνισμούς βράβευσης.
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«Η χορήγηση Συμπληρωμάτων 
Διατροφής με σύνεση προσφέρει 
πολλά στην ανθρώπινη υγεία»
Κ. Σκενδέρη, PhD, Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής 
Διαιτολογίας, Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφής, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τα πλέον γνωστά διαιτητικά 
αντιοξειδωτικά είναι η 
βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, τα 
καροτενοειδή, οι φαινόλες, 
τα φλαβονοειδή και ορισμένα 
ανόργανα συστατικά, όπως 
το σελήνιο. Τα φλαβονοειδή 
είναι υπεύθυνα για το χρώμα 
των ανθών και των καρπών 
και διαθέτουν σημαντικές 
χημιοπροστατευτικές 
ιδιότητες που σχετίζονται 
με την αντιοξειδωτική τους 

ικανότητα. Τα Συμπληρώματα Διατροφής βασίζονται κυρίως 
στα παραπάνω συστατικά, τα οποία στην πλειονότητά τους 
είναι είτε θρεπτικά συστατικά κυρίως μικροθρεπτικά είτε 
χημικές ενώσεις που εμπλέκονται σε μεταβολικές πορείες του 
οργανισμού και συμβάλλουν στην ομοιόσταση. Διατίθενται 
σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που υπάρχουν στα 
τρόφιμα που καταναλώνει ο άνθρωπος. Σύμφωνα με τον 
ΕΟΦ, τα Συμπληρώματα ορίζονται ως «τρόφιμα» με σκοπό 
τη συμπλήρωση μιας συνήθους δίαιτας. Κατά περιόδους 
μπορεί κάποιος να χρειαστεί κάποιο Συμπλήρωμα Διατροφής 
(π.χ. βιταμίνες, μέταλλα), ωστόσο τα τελευταία χρόνια η 
λήψη τους γίνεται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, 
όπως για αύξηση ενέργειας, ενίσχυση του ανοσοποιητικού, 
βελτίωση του ύπνου, καταπολέμηση του άγχους ή για την 
αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών. Υπάρχουν πολλοί μύθοι 
που κυκλοφορούν και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μόνο 
με αυτά δεν λύνονται τα προβλήματα υγείας ή δεν οδηγούν 
στην ευεξία. Η ισορροπημένη διατροφή, η άσκηση και η ψυχική 
υγεία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν 
σωστά τα Συμπληρώματα. Παράγοντες όπως η ηλικία, η 
έντονη άσκηση ή το αυξημένο στρες είναι ορισμένες από τις 
συνθήκες που δημιουργούνται ώστε να χρειαστεί η χορήγηση 

«Τα Συμπληρώματα Διατροφής 
είναι αγαθά υγείας που όμως 
απαιτούν γνώση»
Ιωάννης Δαγρές, Φαρμακοποιός, Αντιπρόεδρος ΠΦΣ-
ΝΠΔΔ, Ταμίας ΦΣΑ-ΝΠΔΔ

Οι άνθρωποι είναι κάτι 
πολύ ευρύτερο από 
απλώς καταναλωτές. 
Είναι ολοκληρωμένες 
οντότητες με πνεύμα, 
ψυχή, σώμα, επιθυμίες, 
όνειρα, ανάγκες, 
ατομικές αλλά και 
ισχυρές συλλογικές 
ευαισθησίες. Και ο χώρος 
των Συμπληρωμάτων 
Διατροφής είναι κάτι 
πολύ ευρύτερο από 
απλώς αγορά. Είναι 
αγαθά προαγωγής υγείας, που όμως απαιτούν γνώση, 
υπευθυνότητα και μέτρο στη χρήση τους, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν με υψηλά εχέγγυα ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας. Εξού και το ζητούμενο στη σωστή 
χρήση τους δεν είναι η άκριτη χορήγηση στον καθένα, 
ούτε αρκεί απλώς η εγγύηση παρασκευής με υψηλές 
προδιαγραφές ποιότητας και πιστότητας. Η σωστή χρήση 
των προϊόντων αυτών απαιτεί μεσολάβηση ειδικού 
επιστήμονα υγείας, ο οποίος θα πρέπει να έχει και τον 
τελευταίο και πρώτιστο λόγο σε αυτά. Έχοντας υπόψη 
αυτές τις Θεμελιώδεις Αρχές, εμείς οι φαρμακοποιοί 
χαιρετίζουμε την εκδήλωση αυτή των συνεργατών μας, 
εταιρειών παραγωγής και διάθεσης συμπληρωμάτων 
διατροφής και ευελπιστούμε να καταστεί μόνιμος θεσμός 
στα ελληνικά δρώμενα υγείας.

ενός Συμπληρώματος. Συμπερασματικά, τα Συμπληρώματα 
Διατροφής δεν είναι «πανάκεια», η πρόσληψή τους δεν 
πρέπει να γίνεται ανεξέλεγκτα, αλλά με σύνεση και μετά από 
οδηγίες ειδικών επιστημόνων υγείας (ιατρών, φαρμακοποιών, 
διαιτολόγων).
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«Οι καταναλωτές σήμερα απαιτούν ποιοτικά, αξιόπιστα  
και αποτελεσματικά Συμπληρώματα Διατροφής»
Ελένη Αθανασοπούλου, Πρόεδρος ΣΕΣΔΙ & Μαγδαλινή Σελανικλή, Δ/ντρια Κανονιστικών Θεμάτων ΣΕΣΔΙ 

Φέτος η βιομηχανία μας γιόρτασε 20 χρόνια από την πρώτη ειδική νομοθεσία για τα 
Συμπληρώματα Διατροφής, την πρώτη κοινοτική οδηγία στην ΕΕ, που έθεσε ακέραιους 
κανόνες, ενίσχυσε την ελεύθερη διακίνηση και την ασφάλεια των προϊόντων. Τα 
Συμπληρώματα Διατροφής όμως γιορτάζουν περισσότερα από 20 χρόνια διακίνησης 
και προσφοράς στον τομέα της διατροφής και της υγείας των καταναλωτών. Πλέον, η 
καινοτομία ορίζεται σε πολλαπλά επίπεδα. Ποια είναι η ανάγκη ενός καταναλωτή, ποιες 
διατροφικές ουσίες έχουν εκείνα τα ειδικά χαρακτηριστικά για να την ωφελήσουν, ποια είναι 
πιο εύληπτη και εύκολα απορροφήσιμη μορφή για ένα προϊόν, ποια είναι η πιο κατάλληλη 
και πρωτότυπη στρατηγική, ποια είναι πιο πράσινη και αειφόρος επιλογή. Ο ρόλος των 
Συμπληρωμάτων Διατροφής είναι πλέον ξεκάθαρος. Οι άνθρωποι τα επιλέγουν καθημερινά 
έτσι ώστε να διασφαλίσουν μια καλή διατροφή και να διατηρήσουν σε καλά επίπεδα την 
υγεία τους για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές προκλήσεις με επιτυχία. 
Οι καταναλωτές σήμερα απαιτούν ποιοτικά, αξιόπιστα και αποτελεσματικά προϊόντα. Τα 
«Supplements Awards» έρχονται να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αγορά 

των Συμπληρωμάτων Διατροφής, διότι φέρνουν στο προσκήνιο τη μεγάλη προσπάθεια των εταιρειών να προσφέρουν 
καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα για τις ανάγκες του συγχρόνου καταναλωτή.

«Η εταιρεία μας στηρίζει έμπρακτα τα βραβεία «Supplement Awards»
Βασιλική Θεοδώρου, Marketing Director ISOPLUS-SOLGAR®

Η ISOPLUS - SOLGAR® στηρίζει έμπρακτα τα «Supplement Awards», έναν σχετικά νέο 
θεσμό της Boussias που φέτος διεξάγεται για 2η συνεχόμενη χρονιά και αποσκοπεί 
στην επιβράβευση καινοτομικών προϊόντων, τα οποία προάγουν την υγεία και την 
ευζωία, καθώς και στην ανάδειξη επιχειρήσεων του κλάδου που έχουν ως στόχο να 
επικοινωνήσουν στο ευρύ κοινό το εύρος και τη λειτουργικότητα των Συμπληρωμάτων 
Διατροφής. Θεωρούμε ότι ένας θεσμός σαν κι αυτόν αποτελεί κινητήριο δύναμη 
για τη διαρκή εξέλιξη του κλάδου, ώστε να προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες 
ακόμα πιο υψηλών προδιαγραφών. Η πρωτοβουλία της Boussias να δημιουργήσει 
τα «Supplement Awards» μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να 
ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ την αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
προσφέρουμε και να αισθανθούμε περήφανοι που φέτος απονεμήθηκαν 20 συνολικά 
βραβεύσεις σε καινοτομικά προϊόντα της SOLGAR, στην επικοινωνία της μάρκας, στη 
συσκευασία της και σε προϊοντικές καινοτομίες της myelements, τη δική μας μάρκα 
συμπληρωμάτων διατροφής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
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Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης, 
Καθηγητής Φαρμακογνωσίας 
και Χημείας Φυσικών 
Προϊόντων, Πρόεδρος Τμήματος 
Φαρμακευτικής

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
εντυπωσιακή άνοδος στην αγορά 
των Συμπληρωμάτων Διατροφής 
και κατ’ επέκταση στις αντίστοιχες 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.  
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
τα Συμπληρώματα Διατροφής 
βασίζονται σε φυτικά εκχυλίσματα 

από γνωστά φυτικά είδη, τα οποία έχουν μελετηθεί επαρκώς 
τόσο ως προς τη χημική τους σύσταση όσο και ως προς τη 
φαρμακολογική τους δράση.  
Σε σημαντικό ποσοστό περιέχουν αντιοξειδωτικά μόρια, τους 
λεγόμενους δευτερογενείς μεταβολίτες, τα οποία συντελούν 
στη βελτίωση της υγείας, στην πρόληψη προβλημάτων που 
συνδέονται με οξειδωτικές διεργασίες στον οργανισμό, στην 
αναπλήρωση των επιπέδων βιταμινών και ιχνοστοιχείων αλλά 
και στην υγεία του δέρματος και των μαλλιών.  
Η χώρα μας, με το μεγάλο αριθμό αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών που διαθέτει και την εξαιρετικά 
πλούσια βιοποικιλότητα, με 6.000 φυτικά είδη από τα οποία 
το 13% περίπου είναι ενδημικά και φύονται αποκλειστικά 
στην Ελλάδα, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να 
αναπτυχθούν επιτυχημένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας στο πεδίο των Συμπληρωμάτων Διατροφής με μεγάλη 
απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Ο θεσμός των «Supplement 
Awards» υποστηρίζει και επιβραβεύει τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των Συμπληρωμάτων 
Διατροφής και στοχεύουν στη δημιουργία τελικών προϊόντων, 
με βελτιωμένη δράση και όσο το δυνατόν μικρότερη 
περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Τιμητική Διάκριση - Δρ. Σταύρος Λαλάς, 
Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων  
και Διατροφής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα Συμπληρώματα Διατροφής είναι συμπυκνωμένες 
πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών, με 
θρεπτική ή φυσιολογική επίδραση που διατίθενται στην 
αγορά σε διάφορες μορφές. Πρέπει να καταναλώνονται 
στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης δίαιτας και δεν είναι 
φαρμακευτικά προϊόντα. Πρόκειται για μια διαρκώς 
αυξανόμενη αγορά. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών 
για καλύτερη υγεία, η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας 
του πληθυσμού, ο νέος τρόπος ζωής, αλλά και το 
αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης είναι 
μερικοί από τους παράγοντες που συντείνουν σε αυτήν 
την ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, η παγκόσμια αγορά 
Συμπληρωμάτων Διατροφής αυξήθηκε με ρυθμό 6,3% 
την περίοδο 2014-2018. Και ενώ η αύξηση αυτή 
θεωρούταν ότι θα παρέμενε σταθερή, εντούτοις εξαιτίας 
της πανδημίας Covid-19 και λόγω της -μη επιστημονικά 
αποδεδειγμένης- άποψης ότι οι βιταμίνες θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν κατά της νόσου, η ζήτηση για βιταμίνες 
και άλλα συμπληρώματα διατροφής εκτινάχθηκε στα 
ύψη. Αυτή τη στιγμή το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς 
τους ξεπερνά τα 179 δισ. δολάρια και προβλέπεται 
να αυξηθεί σε περίπου 307 δισ. έως το 2028, με έναn 
ετήσιο ρυθμό αύξησης 
περίπου 8,9%. Επιπρόσθετα, 
νέες καινοτόμες 
κατηγορίες (nutraceutical, 
cosmeceutical και nutra-
cosmetic) αρχίζουν να 
παρουσιάζονται στην αγορά 
και αναμένεται να αυξήσουν 
ακόμα περισσότερο 
το ενδιαφέρον των 
καταναλωτών.

ΤΑ ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ «SUPPLEMENT AWARDS 2022» 
Απονεμήθηκαν σε δύο καθηγητές για την προσφορά τους στην Έρευνα

Ο Δρ. Σ. Λαλάς (αριστερά) 
παραλαμβάνει το βραβείο από 
τον Γεώργιο Ν. Κωτσιόπουλο, 
Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος 
της ISOPLUS-SOLGAR
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ 

ISOPLUS - SOLGAR®  
«Company of the Year» 
Γεώργιος Ν. Κωτσιόπουλος, Ιδρυτής, Πρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος της ISOPLUS-SOLGAR®

Σε μια τόσο διαφορετική και 
απαιτητική πραγματικότητα 
που ζούμε τα τελευταία έτη, 
είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι 
για τη βράβευση της ISOPLUS 
- SOLGAR® ως «Company 
of the Year» στα Supplement 
Awards 2022! Η τιμητική 
αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για εμάς, όχι μόνο 
γιατί πιστοποιεί για ακόμη μία 
φορά τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο της εταιρείας μας σε έναν τόσο ανταγωνιστικό και 
συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο, όπως είναι τα Συμπληρώματα 
Διατροφής, αλλά κυρίως γιατί επιβραβεύει το αναλλοίωτο 
όραμά μας εδώ και 35 χρόνια, το οποίο είναι να 
προσφέρουμε στους ανθρώπους καινοτόμα προϊόντα υψηλών 
προδιαγραφών που προάγουν την υγεία και την ευεξία τους 
και που τους βοηθούν να απολαμβάνουν μια πιο ποιοτική 
ζωή κάθε μέρα! Θα εξακολουθήσουμε σαφώς να προχωράμε 
μπροστά, δυναμικά και σταθερά, συνεχίζοντας την επιτυχημένη 
μας πορεία στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για 
την εμπιστοσύνη!».

«Brand of the Year»  
και «Platinum» βραβείο  
για τη SOLGAR®
Platinum - Ηρώ Κουμάκη, Γενική 
Διευθύντρια ISOPLUS-SOLGAR®

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η 
SOLGAR® βραβεύτηκε για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά ως «Brand of the Year» 
στην εκδήλωση των «Supplement Awards»! 
Η διάκρισή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
εμάς, καθώς εκτός από το ότι αναγνωρίζεται 
η διαχρονικότητα, η αξιοπιστία και η 
μακροχρόνια συνέπεια της SOLGAR® όλα 
αυτά τα χρόνια, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η ηγετική θέση 
του brand, ως το «Gold Standard» στα Συμπληρώματα Διατροφής! 
Μια ηγετική θέση, η οποία προέρχεται όχι μόνο από την αναγνώριση 
της επιστημονικής κοινότητας για τις καινοτόμες φόρμουλες μοναδικής 
τεχνολογίας και υψηλής αποτελεσματικότητας, αλλά και από την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα εξειδικευμένα και ανώτερης 
ποιότητας προϊόντα που διαθέτει στην γκάμα της και που προσφέρει 
εδώ και 75 χρόνια! Επιπλέον, η κατάκτηση και του «Platinum» βραβείου 
της SOLGAR® στην κατηγορία «Καλύτερη διαφημιστική καμπάνια 
καταναλωτή», με την καμπάνια #solgarstories, η οποία συγκέντρωσε 
την υψηλότερη βαθμολογία από το σύνολο των υποψηφιοτήτων, 
μας τιμά ιδιαίτερα και μας δίνει δύναμη για να συνεχίζουμε την ίδια 
δημιουργική και πετυχημένη μας πορεία και στο μέλλον.

Platinum Award για το Neubria Energy
Ελένη Αθανασοπούλου, CEO Douni Health Products, Ιωάννα Αντωνιάδου, Marketing Director Douni Health Products.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοργάνωση των «Supplement Αwards» για τη δυνατότητα που 
μας έδωσε να κριθούμε και να βραβευτούμε για την καινοτομία των Συμπληρωμάτων Διατροφής μας. 
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς, την Douni Health Products, που κερδίσαμε το Platinum Award για 
το ενεργειακό μας συμπλήρωμα, Neubria Energy, έχοντας μάλιστα αξιολογηθεί από τη συγκεκριμένη 
κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου. Αυτό το βραβείο 
και τα υπόλοιπα 5 που έλαβε η εταιρεία μας για προϊόντα της Quest και της Neubria, μας δίνουν 
δύναμη και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, να 
προσφέρουμε στους καταναλωτές αποτελεσματικά Συμπληρώματα Διατροφής άριστης ποιότητας, με 
σεβασμό στις ανάγκες τους αλλά και στο περιβάλλον. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ 

Συμπληρώματα Διατροφής 
PLATINUM Douni Health Products AE | Neubria Charge Energy

 Καλύτερο συμπλήρωμα ενέργειας
GOLD Douni Health Products AE | Neubria Charge Energy
SILVER Power Health Hellas | Zell Oxygen® με βασιλικό πολτό 1000mg
BRONZE Menarini Hellas | Sustenium Plus

Καλύτερο συμπλήρωμα για αποτοξίνωση
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Milk Thistle Herb Extract

 Καλύτερο συμπλήρωμα για τη εγκεφαλική λειτουργία 
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Brain Works with Full Spectrum Curcumin & Bacomind™
SILVER Douni Health Products AE | Neubria Edge Focus
BRONZE Power Health Hellas | MEMO+ Συνεργιστική φόρμουλα για την ενίσχυση της μνήμης και της συγκέντρωσης

 Καλύτερο συμπλήρωμα για τη λειτουργία του εντέρου
GOLD Όμιλος Σαράντης | Ortis Ortisan Forte, in tabs or cubes
SILVER Douni Health Products AE | Quest Vitamins | TumBiotix Gold
BRONZE ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Comfort Zone Digestive Complex

Καλύτερο συμπλήρωμα οστικής υγείας και αρθρώσεων
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Meta-Flex
SILVER Power Health Hellas | Liposomal Range Vitamins D3+K2 & Magnesium- Eξειδικευμένη Φόρμουλα με Λιποσωμιακές 

Βιταμίνες D3,K2 και Μαγνήσιο για προστασία Μυοσκελετικού Συστήματος

Καλύτερο συμπλήρωμα για την άμυνα του οργανισμού 
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Beta Glucans & Elderberry Immune Complex
SILVER Menarini Hellas | Sustenium My Vita C
BRONZE Όμιλος Σαράντης | Lanes Defense Booster

Καλύτερο συμπλήρωμα βιταμινών
GOLD Power Health Hellas | Liposomal Range Multivitamin – Λιποσωμιακή Πολυβιταμίνη για Καθημερινή Υποστήριξη του 

Οργανισμού & Τόνωση

 Καλύτερο συμπλήρωμα για το νευρικό σύστημα (άγχος-στρες)
GOLD Intermed Ιουλία & Ειρήνη Τσέτη φαρμακευτικά εργαστήρια ΑΒΕΕ | Solumag Saffron & Curcumin της InterMed - 

Συμπλήρωμα διατροφής για τη διατήρηση της θετικής διάθεσης

Καλύτερο συμπλήρωμα κατά της χοληστερίνης & των τριγλυκεριδίων 
GOLD Douni Health Products AE | Quest Vitamins | Cholesterol Biotix
SILVER Power Health Hellas | CHOLESTOLEN – πλήρης συνδυασμός εξειδικευμένων φυσικών συστατικών για τη μείωση των 

επιπέδων χοληστερόλης
BRONZE ISOPLUS AE - myelements | myelements Omeganeed Krill Oil

Καλύτερο συμπλήρωμα ομορφιάς (μαλλιά, δέρμα, νύχια)
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Skin, Nails and Hair Formula
SILVER Power Health Hellas | HAIRTONE NAILS & SKIN – φυσικό διατροφικό καλλυντικό για την υγεία των μαλλιών, των 

νυχιών και του δέρματος
BRONZE Chrysallis Proderma | Advanced Nutrition - Programme Skin Moisture IQ

Καλύτερο συμπλήρωμα για αύξηση μυϊκής μάζας 
GOLD Power Health Hellas | 100% VEGAN PROTEIN – Απομονωμένη Πρωτεΐνη Μπιζελιού για Αύξηση Μυϊκής Μάζας
SILVER ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Grass-Fed Whey to Go Protein

 Καλύτερο συμπλήρωμα λιποδιαλύτης 
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Tonalin CLA
SILVER Power Health Hellas | LIPOLEAN FORMULA-ενισχυμένος συνδυασμός λιποτροπικών παραγόντων για τη διάσπαση 

του λίπους

Καλύτερο συμπλήρωμα για την εγκυμοσύνη
GOLD Douni Health Products AE | Quest Vitamins | Pregnall bio-plus

Καλύτερο συμπλήρωμα για το θηλασμό
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Fenugreek
SILVER ITF Hellas | IOFOLEN Lactancia
SILVER Humana Greece | Humana Piulatte

COMPANY OF THE YEAR

ISOPLUS AE 

BRAND OF THE YEAR

SOLGAR
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 Καλύτερο συμπλήρωμα για την εμμηνόπαυση
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR MenoPrime 
SILVER ITF Hellas | FLOJA NIGHT 8PN
BRONZE AMHES PHARMA LTD | MAGNOLIA OFFICIALIS. 5HTP. VALERIAN. RHODIOLA ROSEA

Καλύτερο συμπλήρωμα για τον προστάτη 
GOLD Power Health Hellas | PROSTALIVE – συνεργιστική φόρμουλα για την καλή λειτουργία του προστάτη

Καλύτερο συμπλήρωμα για τη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης
GOLD Power Health Hellas | GLUCOLEN – πλήρης συνδυασμός εξιδεικευμένων φυσικών συστατικών για τη διατήρηση των 

επιπέδων σακχάρου

Καλύτερο συμπλήρωμα για τα μάτια
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Bilberry Ginkgo Eyebright Complex

 Καλύτερο συμπλήρωμα προβιοτικών
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Advanced Multi-Billion Dophilus
SILVER Power Health Hellas | PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC- Ολιστική προστασία του γαστρεντερικού συστήματος με 

Μαστίχα Χίου και προβιοτικά

Καλύτερο συμπλήρωμα για τη διατροφή των παιδιών 
GOLD Power Health Hellas | KINDERVITAL – Πολυβιταμινούχο για την Υγιή Ανάπτυξη και Ενίσχυση της Άμυνας των Παιδιών
SILVER ISOPLUS AE - myelements | myelements Chocovites MultiKids
SILVER Humana Greece | HUMANA ditrevit FORTE K50 & HUMANA ditrevit 1000
BRONZE Humana Greece | HUMANA DIFENSIL σταγόνες σιδήρου

Καλύτερο συμπλήρωμα για τους εφήβους
GOLD Power Health Hellas | EPRESAT – Πολυβιταμινούχο για την Ενίσχυση Ενέργειας και Πνευματικής Απόδοσης των 

Εφήβων

Kαλύτερο συμπλήρωμα για τη γυναίκα
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Folate (as Metafolin) 400μg
SILVER Menarini Hellas | SUSTENIUM Biorhythm Γυναίκα
BRONZE Great for women 

Καλύτερο συμπλήρωμα για τον άντρα
GOLD Menarini Hellas | SUSTENIUM Biorhythm Άντρας
SILVER AMHES PHARMA LTD | ATOMIC LIBIDON

Καλύτερο συμπλήρωμα για κατοικίδια ζώα
GOLD Power Health Hellas | MULTI-VIT: Η καθημερινή Πολυβιταμίνη του Σκύλου
SILVER Power Health Hellas | SKIN & COAT-VIT: Εξειδικευμένη Φόρμουλα για την Υγεία του Τριχώματος των Σκύλων 

Πρακτικές
PLATINUM ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Brand Καμπάνια Επικοινωνίας - #SOLGARSTORIES

Καλύτερη διαφημιστική καμπάνια για τον καταναλωτή
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Brand Καμπάνια Επικοινωνίας - #SOLGARSTORIES 
SILVER Όμιλος Σαράντης | Lanes 360° Campaign 2022

BRONZE Menarini Hellas | SUSTENIUM Energy Pack
BRONZE ABOUTNET - Great for Women

Καλύτερο recycled ή eco-friendly packaging 
GOLD ISOPLUS AE - SOLGAR GREECE | SOLGAR Brand Packaging

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ


