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Σπύρος Τερζόπουλος Διευθύνων σύμβουλος της Pharma Center Α.Ε.

«Η αγορά στα 
συμπληρώματα
υγείας παραμένει 
δυνατή και
με προοπτικές»

Ο
κλάδος των συμπληρωμάτων υγείας 
αναπτύσσεται ταχέως στη χώρα μας 
παρά την οικονομική κρίση, καθώς τα 

προϊόντα αυτά καλύπτουν ανάγκες όλων των 
ηλικιών και ανταποκρίνονται στη σύγχρονη επι-
στημονική προσέγγιση για πρόληψη και θερα-
πεία με προϊόντα φυτικής προέλευσης. Ο Σπύ-
ρος Τερζόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της 
Pharma Center Α.Ε., που αποτελεί μία από τις 
εταιρείες που πρωτοπορούν στον χώρο των συ-
μπληρωμάτων υγείας, μιλά για όλα όσα πρέπει 
να γνωρίζει ο καταναλωτής γι’ αυτά τα προϊό-
ντα και αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας 
της Pharma Center. 

 Τι είναι τα συμπληρώματα υγείας (Health 
Supplements) και πώς διαφοροποιούνται α-
πό τα σκευάσματα διατροφής που έχουν κα-
τακλύσει την αγορά; Ποια είναι η ασφαλιστι-
κή δικλείδα για τον καταναλωτή;

Βασική προϋπόθεση είναι να ξεκαθαρίσουμε 
την εικόνα των συμπληρωμάτων διατροφής 
με την ευρεία έννοια που κινούνται στον χώ-
ρο του φαρμακείου και να διακριθούμε από 
τα διάφορα προϊόντα που εμπλέκονται στον 
χώρο σαν υπερτροφές (τα λεγόμενα super 
foods), καθώς και τα σκευάσματα που προ-
βάλλονται στα telemarketings, σαν νεωτερι-
στικά προϊόντα διατροφής με θαυματουρ-
γές ιδιότητες.
Ο διαχωρισμός γίνεται εάν ληφθεί υπόψη ότι 
τα αμιγή συμπληρώματα υγείας περιλαμβά-
νουν: τις γνωστές φυσικές βιταμίνες (A, B, C, 
E κ.λπ.), τα μέταλλα (ασβέστιο, ψευδάργυ-
ρο κ.λπ.), τα βότανα με θεραπευτικές ενδεί-
ξεις (εχινάκια, βαλεριάνα, κράνμπερι κ.λπ.) 
και τα νέα διατροφικά συστατικά (προβιοτι-
κά, γλυκοζαμίνη, σπιρουλίνα κ.λπ.). Πρόκει-
ται δηλαδή για πολυδιάστατα σκευάσματα- 
formulas που περιέχουν τους συνδυασμούς 
όλων αυτών και απευθύνονται σε συγκεκρι-
μένες ομάδες καταναλωτών (άνδρες, γυναί-
κες, παιδιά, ηλικιωμένοι κ.ά.) με ειδικές ανά-

γκες ανάλογα με τον τρόπο ζωής.
Η ασφάλεια για τη χρήση των διατροφικών 
σκευασμάτων προκύπτει από: 
Α) Την ανάλυση των συστατικών και ιδιο-
τήτων που αναφέρονται στη συσκευασία.
Β) Την πλήρη ταύτισή τους με τον παρασκευ-
αστή (κυρίως από χώρες της Ευρώπης) και 
τον αντιπρόσωπο ή διανομέα στην Ελλάδα.
Γ) Τη διάθεσή τους από τον ίδιο τον φαρ-
μακοποιό, που είναι ενήμερος και μπορεί να 
δώσει τις απαραίτητες συμβουλές. 
 Παρά την οικονομική κρίση, η αγορά των 

συμπληρωμάτων υγείας αναπτύσσεται. Πώς 
έχει επιτευχθεί αυτό;

Είναι γνωστό ότι ο κλάδος ανθεί τα τελευ-
ταία χρόνια και μολονότι πρόσφατα εμφα-
νίζονται κάποια κρούσματα κόπωσης των 
καταναλωτών λόγω της οικονομικής συγκυ-
ρίας, η αγορά παραμένει δυνατή, με προο-
πτικές και κινείται στις «παρυφές» των αγο-
ρών του καταναλωτή δίπλα στα φάρμακα. 
Βασικά, είναι χρήσιμο να αναζητήσουμε τα 
αίτια αυτής της ανελαστικής ζήτησης των δι-
ατροφικών σκευασμάτων που είναι η θεώ-
ρησή τους από τους καταναλωτές σαν φαρ-
μακευτικά, γι’ αυτό αποκαλούνται para-
pharmaceuticals ή health remedies - διορ-
θωτικά της υγείας. 
Οι ειδικές αγορές -niche markets- θίγονται 
λιγότερο, ιδιαίτερα όταν αποτελούν αντικεί-
μενο ανάγκης συνδυασμένο με την πρόλη-
ψη και τη μακροχρόνια θεραπεία, αλλά εί-
ναι και θέμα αποδοχής των χρηστών που έ-
χει σχέση με τον τρόπο σκέψης, τη στάση 
ζωής, την ενημέρωση και την πρόληψη με 
τις μεθόδους φυτοθεραπείας. 
Οι ανάγκες αυτές λειτούργησαν σαν εφαλ-
τήριο για να δημιουργηθούν νέα προϊόντα 
κατά τη θεωρία, που τελικά επικρατεί παγκό-
σμια, ότι η «πρόληψη είναι καλύτερη από τη 
θεραπεία», άρα νέες κατηγορίες προϊόντων 
προσφέρθηκαν στους καταναλωτές για προ-
ληπτικούς λόγους και μακροχρόνια χρήση. 

Τέλος, καθοριστικοί λόγοι της ανόδου του κλάδου είναι οι 
αλλαγές (μειώσεις) που αναγκαστικά έκανε το κράτος στις 
παροχές υπηρεσιών υγείας και χορήγησης φαρμακευτικών 
σκευασμάτων για ειδικές κατηγορίες που δεν θεωρήθηκαν 
άμεσης ανάγκης και δεν καλύπτονται από τα ταμεία υγείας. 
 Τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο διαδεδομένη η χρή-

ση των συμπληρωμάτων υγείας, ακόμα και παράλληλα με τα 
φαρμακευτικά σκευάσματα. Ποια είναι η σύγχρονη τάση και 
πώς ανταποκρίνονται οι παραγωγοί; 

Η τάση των καταναλωτών σε προϊόντα φυτικής προέλευσης 
δημιούργησε τη βάση ανάπτυξης των κατηγοριών διαιτητι-
κών, αντιοξειδωτικών, ευζωίας (wellbeing), ομορφιάς, αλλά 
και των άμεσα λειτουργικών (functional) συμπληρωμάτων. 
Α. Πρέπει να τονιστεί ότι παγκόσμια το 1/3 του πληθυσμού 
είναι υπέρβαρο, ενώ στην Ελλάδα, που ανήκει στις 30 προ-
οδευμένες χώρες του κόσμου, το ποσοστό ξεπερνά το 50% 
και δεν αφορά μόνο την αισθητική (εμφάνιση), αλλά κυρί-
ως την κατάσταση υγείας και την αντιμετώπισή της. Τα συ-
μπληρώματα διατροφής προσφέρουν διαιτητικά προϊόντα 
διαφορετικών συνθέσεων και συντελούν στον έλεγχο του 
βάρους και της παχυσαρκίας, μαζί με τονωτικά και βιταμί-
νες που κρατούν τον οργανισμό ακμαίο και ενεργό κατά τη 
διάρκεια της δίαιτας. 
Β. Τα τελευταία χρόνια διαδόθηκε η θεωρία των ελεύθερων 
ριζών (free radicals), που ισχυρίζεται ότι μεγάλες κατηγορί-
ες ασθενειών οφείλονται στον βομβαρδισμό από τα «ιόντα» 
που βλάπτουν τον οργανισμό και δημιουργούν τις αιτίες για 
πολλές ασθένειες (καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά κ.λπ.), για την 
αντιμετώπιση των οποίων οι βιταμίνες και τα αντιοξειδωτι-

προσιτά
«Τα Health Aid 
είναι σκευάσματα 
προσιτής τιμής και 
καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες του 
σύγχρονου τρόπου 
ζωής. H τάση των 
καταναλωτών σε 
προϊόντα φυτικής 
προέλευσης 
δημιούργησε τη 
βάση ανάπτυξης» 

«Ο φυσικός χώρος πώλησης των συμπληρωμάτων
διατροφής είναι τα φαρμακεία και ο φαρμακοποιός,
σαν σύμβουλος υγείας, παρέχει τη σωστή 
παρουσίαση και ενημέρωση στους πελάτες του»
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κά (antioxidants) δημιουργούν ασπίδα ενά-
ντια στις ελεύθερες ρίζες, ενισχύοντας τις ά-
μυνες και το ανοσοποιητικό.
Γ. Αναπτύχθηκε η αγορά των προϊόντων ο-
μορφιάς για καλύτερα και μονιμότερα απο-
τελέσματα στα κύτταρα, το δέρμα και την ε-
πιδερμίδα, με χρήση συμπληρωμάτων και 
ειδικών διατροφικών (υαλουρονικό), δη-
λαδή την ομορφιά από μέσα (beauty from 
within) και όχι μόνο εξωτερικά.
Δ. Εάν, λοιπόν, σε όλους τους ανωτέρω λό-
γους προσθέσουμε και την παρουσία των 
προϊόντων που φέρουν άμεσα αποτελέσμα-
τα, δηλαδή λειτουργούν στον πόνο, στην κι-
νητικότητα και λύνουν συγκεκριμένα προβλή-
ματα υγείας (problem solving), καταλήγου-
με στο συμπέρασμα ότι ο μέσος καταναλω-
τής δαπανά ικανοποιητικά ποσά για τα συ-
μπληρώματα διατροφής. 

Σε αυτό έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό 
και οι οργανωμένες διαφημιστικές καμπά-
νιες, οι προβολές και οι προωθήσεις των ε-
ταιρειών, καθώς και η θετική στάση των ια-
τρών που έχουν αποδεχθεί τον ρόλο των βι-
ταμινών στην υγεία, αλλά και οι συμβουλές 
και προτροπές των φαρμακοποιών που πολ-
λές φορές έχουν τον τελικό λόγο. 
Οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς πα-
ραγωγών (κυρίως στην Ευρώπη) αφορούν 
την ανανέωση των προσφερόμενων προϊ-
όντων, τη συνεχή παρουσίαση νέων συν-
δυασμών (formulas) και την πειραματική 
εφαρμογή φυτικών θεραπευτικών (herbal 
remedies) για την πρόληψη και θεραπεία, 
παράλληλα με τη χρήση των φαρμακευτι-
κών προϊόντων (innovation). 
 Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το σωστό 

κανάλι διακίνησης αυτών των προϊόντων ώ-
στε να υπάρχει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος 
για τον καταναλωτή;

Δεν χωράει αμφιβολία ότι ο φυσικός χώρος 
πώλησης των συμπληρωμάτων διατροφής 
είναι τα φαρμακεία και ο φαρμακοποιός, 
σαν σύμβουλος υγείας, παρέχει τη σωστή 
παρουσίαση και ενημέρωση στους πελάτες 

του, δημιουργώντας το αίσθημα της ασφά-
λειας και της αποδοχής με το επιστημονικό 
κύρος και τις γνώσεις του. Για τον λόγο αυ-
τό φαίνεται ότι η τελευταία αλλαγή της νομο-
θεσίας για την επέκταση πώλησης στα σού-
περ μάρκετ έχει ατονήσει, καθόσον μήλον 
της Εριδος και του ενδιαφέροντος αποτελού-
σαν τα ΜΥΣΥΦΑ (Μη Συνταγογραφούμενα 
Φάρμακα), που κατέχουν τη μερίδα του λέ-
οντος στα OTC παραφαρμακευτικά, και όχι 
τα συμπληρώματα διατροφής που δεν μπο-
ρούν να φύγουν από τον φυσικό χώρο τους 
που είναι τα φαρμακεία. 
Ετσι, δεν καρποφόρησε μέχρι σήμερα 
και η απόφαση ΓΕΔΙΦΑ (Γενικής Διάθε-
σης Φαρμακευτικών προϊόντων), μαζί με 
αυτή των συμπληρωμάτων υγείας, γιατί 
η μορφή τους και η έλλειψη γνώσεων για 
τη διάθεσή τους αποτρέπουν τους κατα-

ναλωτές, οι οποίοι συνεχίζουν να προτι-
μούν τη γνώση και την εμπιστοσύνη των 
10.000 φαρμακοποιών σε όλη τη χώρα. 
Σημαντική είναι και η ταχεία ανάπτυξη 
των ηλεκτρονικών φαρμακείων e-shops 
pharmacies, που ακολουθούν την τάση των 
αγοραστών να χρησιμοποιούν το ίντερνετ για 
το σύνολο των αγορών τους και να βρίσκουν 
μέσα από τα sites ποια ακριβώς σκευάσματα 
χρειάζονται, έχοντας διαβάσει τις αναλυτικές 
πληροφορίες. Στόχος των ανωτέρω ενεργει-
ών είναι οι μειώσεις των τελικών τιμών κατα-
ναλωτή, οι οποίες έχουν επιτευχθεί από τις ε-
νέργειες των Ελλήνων αντιπροσώπων, εισα-
γωγέων και διανομέων συμπληρωμάτων υ-
γείας, αλλά και με την ουσιαστική συμβολή 
των φαρμακοποιών, που τα τελευταία χρό-
νια με τη νέα νομοθεσία έχουν εφαρμόσει 
πολλές αλλαγές στην εμπορική οργάνωση 
του φαρμακείου (merchandising, προβο-
λή, promotion, μειώσεις τιμών, προσφορές 
δώρων κ.λπ.), ώστε μαζί με τα ευέλικτα και 
διευρυμένα ωράρια λειτουργίας να εξυπη-
ρετούν με τον καλύτερο τρόπο τούς κατανα-
λωτές σε όλα τα αστικά, ημιαστικά, επαρχια-
κά, αλλά και τουριστικά σημεία της χώρας.

 Η Pharma Center έχει καταφέρει να κερδίσει ένα μεγάλο μερίδιο της 
αγοράς. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας της;

Η επιλογΗ ΤΗΣ εΤαιρειαΣ παραγωγΗΣ Health Aid Vitamin Supplements 
London Μade in England, που με τους επιτυχημένους συνδυασμούς 
σκευασμάτων όλων των κατηγοριών απευθύνεται σε γυναίκες, άνδρες, 
ηλικιωμένους, εφήβους και παιδιά. Τα Health Aid είναι σκευάσματα προ-

σιτής τιμής σε σχέση με την ποιότητα και την α-
ποτελεσματικότητα που προσφέρουν και καλύ-
πτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου 
ζωής - με generics (μεμονωμένους κωδικούς) 
και ειδικούς συνδυασμούς (formulas). 

Η αποφαΣΗ μαΣ να επιλέξουμε και να στηρί-
ξουμε τους φαρμακοποιούς που ασκούν την πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας και να τοποθετηθούμε 
στο κέντρο των OTC του φαρμακείου. Αντίστοι-
χα και οι φαρμακοποιοί δείχνουν εμπράκτως την 
προτίμησή τους στα προϊόντα μας επειδή γνω-
ρίζουν ότι ο τόπος παραγωγής είναι η Αγγλία, 
που αποτελεί τη «Μέκκα» των health products 
και διασφαλίζει όλες τις διαδικασίες με αυστηρά 
φαρμακευτικά πρότυπα (Good Manufacturing 
Practice), χρησιμοποιώντας μόνο φυσικές και ε-
λεγμένες πρώτες ύλες, χωρίς πρόσθετα, τεχνητά 
χρωστικά και συντηρητικά. Η Pharma Center α-

πό το ξεκίνημά της υποστήριξε την πάγια θέση ότι τα συμπληρώματα δι-
ατροφής πρέπει να διακινούνται μόνο μέσω του φαρμακείου, καθώς οι 
φαρμακοποιοί ως επιστήμονες υγείας είναι οι πλέον κατάλληλοι να προ-
τείνουν και να διαθέτουν στο ευρύ κοινό τη σειρά Health Aid. Η εταιρεία 
μας, για να διευρύνει το ενδιαφέρον, διοργανώνει επιμορφωτικά σεμι-
νάρια σε φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακοποιών, με στόχο να ε-
μπλουτιστούν οι γνώσεις τους και να προτείνουν τη χρήση των συμπλη-
ρωμάτων υγείας, με την εγγύηση ότι τα Health Aid ακολουθούν την πρέ-
πουσα διακίνηση, μεταφορά, φύλαξη και διάθεση με τις ίδιες προδιαγρα-
φές που απαιτούνται για τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η εφαρμογΗ δυναμικΗΣ εμπορικΗΣ πολιΤικΗΣ, χρησιμοποιώ-
ντας όλα τα εργαλεία του marketing mix στους πελάτες και καταναλω-
τές, με ανάλογη στρατηγική πωλήσεων, πολιτική εκπτώσεων, παροχών, 
πιστώσεων κ.λπ. Οι εμπειρίες τριών δεκαετιών μάς απέδειξαν ότι μπορεί 
τα συμπληρώματα υγείας να κινούνται μεταξύ των φαρμακευτικών και 
παραφαρμακευτικών σκευασμάτων, έχουν όμως τις απαιτήσεις μιας ο-
λοκληρωμένης μονάδας (business unit), που δρα με την οργάνωση και 
τη δομή της μεγάλης εμπορικής επιχείρησης, αλλά και με την αντίστοιχη 
κοινωνική ευθύνη προς το συνολικό κοινό της. 

Η ευΣΤοχια Των επικοινωνιακων ενεργειων μετά τον καθορισμό 
των στόχων προσέγγισης του κοινού που ορίζεται από τον χαρακτήρα των 
προϊόντων εφαρμόζοντας την αρχή: Ανάγκη (Υγεία) - Καταναλωτής (Πρό-
βλημα) - Προϊόν (Λύση), με ειδικά ενημερωτικά έντυπα, sellout, βιτρίνες 
και λοιπές προβολές που κατατάσσουν τη Pharma Center στις πρώτες ε-
πιχειρήσεις του κλάδου. Πιστεύουμε τελικά ότι το σημαντικότερο απ’ όλα 
είναι η πίστη στην κατηγορία αυτή των συμπληρωμάτων υγείας που θεω-
ρούνται απαραίτητα για τη βελτίωση της υγείας μας. Θεωρούμε ότι αυτό 
που κάνουμε συμβάλλει στην καλυτέρευση της ζωής των συνανθρώπων 
μας και δίνει την όρεξη για μεγαλύτερη ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον. Η 
αγορά στα συμπληρώματα υγείας παραμένει δυνατή και με προοπτικές.

Το μυστικό της
επιτυχίας για τη
Pharma Center

«Αυτό που 
κάνουμε 
συμβάλλει στην 
καλυτέρευση 
της ζωής των 
συνανθρώπων μας 
και δίνει την όρεξη 
για μεγαλύτερη 
ανάπτυξη στο 
άμεσο μέλλον»


