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Oι «ουρές» που σχημάτισαν οι καταναλω-
τές κυρίως γυναίκες- στο ντεμπούτο της φη-
μισμένης ιταλικής στην ελληνική αγορά αρχές
Σεπτεμβρίου (2/9) του 2020 έξω από το πρώ-
το της κατάστημα στο The Mall Athens για να
προμηθευτούν τα προϊόντα της περιμένοντας
ακόμα μια 40, παρά το γεγονός ότι διανύαμε
και τότε περίοδο πανδημίας και υπήρχαν πε-
ριοριστικά μέτρα, ήταν ο πρώτος «καλός οιω-
νός».

H επιτυχημένη έναρξη της λειτουργίας του
e shop της Kiko Milano, τον Aπρίλιο του 2021,
ξεπέρασε κάθε προσδοκία για τον όμιλο Φάις
(αλλά, και για τους Iταλούς ιδιοκτήτες του
brand), που τώρα εκπονεί τη νέα φάση του πλά-
νου ανάπτυξης της μάρκας, τα δικαιώματα για

την αντιπροσώπευση της οποίας έχει εξασφα-
λίσει ο πολύπειρος businessman εκτός από την
Eλλάδα και για την Kύπρο, την Pουμανία και
την Bουλγαρία. O δεύτερος «καλός οιωνός»,
πρόσφερε μια επιπλέον ώθηση και παρά τις δυ-
σκολίες και τις αντιξοότητες που εξακολουθεί
να προκαλεί ο κορωνοϊός στο σύνολο σχεδόν
των επιχειρήσεων, ο ελληνικός πήχης για την
Kiko Milano συνεχίζει να ανεβαίνει πιο ψηλά. 

Tο e-shop, υπενθυμίζεται, λειτούργησε επί
αρκετούς μήνες το μοναδικό κανάλι διάθεσης
των προϊόντων της ιταλικής φίρμας στην ελ-
ληνική αγορά λόγω του πολύμηνου lockdown
που είχε επιβληθεί στα φυσικά καταστήματα 

Tώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του
σχεδίου που προβλέπει την δημιουργία ενός δι-

Oκλάδος των καλλυντικών αποτελεί ένα ακόμα από τα «κομμάτια» της αγο-
ράς που δεν άφησε απάτητο ο Έλληνας «βασιλιάς του retail» (με «αιχμή του
δόρατος» του το λιανεμπόριο αθλητικής υπόδησης και ένδυσης, μα όχι

μόνο), Σάμι Φάις και άδραξε άλλη μια επιχειρηματική ευκαιρία, όπως κάνει πάνω
από τέσσερις δεκαετίες, αυτή που του πρόσφερε η συνεργασία με άλλο ένα ισχυ-
ρό διεθνές brand: η Kiko Milano.
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Kαθοριστικό ρόλο για την εμφύτευση
του εμβρύου παίζουν τα επίπεδα οιστρο-
γόνων και προγεστερόνης. O ρόλος των
οιστρογόνων είναι η ανάπτυξη υποδοχέων
προγεστερόνης της μήτρας, ενώ αυτός της
προγεστερόνης είναι να προετοιμάσει το
περιβάλλον της μήτρας για την μετέπειτα
εμφύτευση του εμβρύου. Συνηθισμένο γε-
γονός είναι η ανεπάρκεια των ορμονών αυ-
τών, ύστερα από εξωσωματική γονιμοποί-
ηση, που φέρουν ως αποτέλεσμα την απώ-
λεια του εμβρύου σε γυναίκες που λαμ-
βάνουν υποκατάστατα των ορμονών αυτών
κατόπιν οδηγίας του ιατρού τους. Mε την
ιαματική υδροθεραπεία δίνεται η δυνατό-
τητα στη γυναίκα, να ισορροπήσει το ορ-
μονολογικό περιβάλλον του οργανισμού
της, και να προετοιμάσει τη μήτρα της για
την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποί-
ησης. 

Eπιπρόσθετα, μία νέα γυναίκα με προ-
βλήματα γονιμότητας σαφώς και έχει πολύ
άγχος, το οποίο προκαλεί συσπάσεις της
μήτρας και σπασμούς των σαλπίγγων. με
συνέπεια μεγάλο κίνδυνο για το έμβρυο και
την πορεία της κύησης. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις το ζεστό νερό φέρει ηρεμιστικά ερε-
θίσματα στο νευρικό και το ενδοκρινολο-
γικό σύστημα τα οποία βοηθούν το σώμα
μας να συνεχίσει τη λειτουργία του σε μια
πιο ήπια ταχύτητα, χαλαρώνοντας και εξα-
σφαλίζοντας την ψυχική ηρεμία, ξεφεύγο-
ντας από το καθημερινό στρες και άγχος. 

H ιαματική εξωτερική υδροθεραπεία
εφαρμόζεται ήδη ως συμπληρωματική θε-
ραπεία σε πολλές χρόνιες γυναικολογικές
παθήσεις σε ορμονικές διαταραχές, στην
ανεπάρκεια των ωοθηκών, στο υποπλα-
στικό ενδομήτριο, ενώ δρα θετικά και στις
ανοσολογικές λειτουργίες του οργανισμού,
ενώ βάση διάφορων μελετών, η υδροθε-
ραπεία λειτουργεί ευεργετικά και κατά την
διάρκεια του τοκετού. 

Mε την αύξηση του ρυθμού ροής αίμα-
τος στο σώμα, το ζεστό νερό της θεραπεί-
ας αυτής ενισχύει το ανοσοποιητικό μας
σύστημα να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο
αποτελεσματικά, ενώ η παραγωγή ενδορ-
φινών στο σώμα, γνωστές και ως συναι-
σθήματα του ενθουσιασμού και ευτυχίας,
διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ανα-
κουφίζοντας τον οργανισμό από τον πό-
νο του τοκετού, βοηθώντας συγχρόνως και
στην επούλωση των τραυματισμένων
ιστών. 

Tα τελευταία χρόνια έχουν γίνει φιλό-
τιμες προσπάθειες από φορείς της Iαματι-
κής Iατρικής, όπως η Eλληνική Aκαδημία
Iαματικής Iατρικής, το Παγκόσμιο Iππο-
κράτειο Iνστιτούτο Iατρών, η Elitour, ο EOT
κ.ά., στο πλαίσιο της στρατηγικής προβο-
λής και ανάπτυξης συμπληρωματικών θε-
ραπειών στην Eλλάδα, που μπορούν να
προσφέρουν σε διάφορους τομείς υγείας
όπως για παράδειγμα συνδυάζοντας την
γυναικολογία και την εξωσωματική γονι-
μοποίηση με την Iαματική Iατρική, προ-
κειμένου ξένα ζευγάρια από όλο τον κόσμο
να επισκεφθούν τη χώρα μας. 

Aιχμή του δόρατος για την προσέλκυ-
ση ζευγαριών από το εξωτερικό και κατ’
επέκταση την ανάπτυξη του ιατρικού του-
ρισμού στη χώρα μας πράγματι είναι η υπο-
βοηθούμενη αναπαραγωγή, καθόσον υπάρ-
χουν αρκετοί λόγοι για αυτή τη διασυνο-
ριακή κυκλοφορία, κυριότερος των οποί-
ων είναι η απογοήτευση που προέρχονταν
από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθει-
ες εξωσωματικής γονιμοποίησης στη χώ-
ρα τους. 

O συνδυασμός όλων των προαναφερ-
θέντων με την άριστη εξειδίκευση της χώ-
ρας μας στον τομέα της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, το χαμηλότερο κόστος σε
σχέση με πολλές άλλες χώρες, αλλά και τα
προοδευτικά νομοθετικά πλαίσια της Eλλά-
δας σε σύγκριση με τους νομοθετικούς πε-
ριορισμούς άλλων χωρών αποτελεί ολο-
κληρωτικά ένα ιδανικό και αξιοζήλευτο,
ασφαλή και ποιοτικό προορισμό. 

Bασικές διαφορές της Eλλάδας με άλ-
λες περιοχές του κόσμου είναι η επιτρε-
πόμενη κατάψυξη ωαρίων και ωοθηκικού
ιστού, η προεμφυτευτική γενετική διά-
γνωση με ή χωρίς ιστοσυμβατότητα, η δω-
ρεά ωαρίων, η θεραπευτική αντιμετώπιση
των άγαμων γυναικών και η παρένθετη μη-
τρότητα. Eπομένως δικαιολογημένα η Eλλά-
δα θα μπορούσε να είναι μια προφανής επι-
λογή για την εξωσωματική γονιμοποίηση
εκτός της χώρας τους για αρκετά ζευγά-
ρια, και αυτή είναι η εξήγηση γιατί την Eλλά-
δα την επισκέπτονται σήμερα υπογόνιμα
ζευγάρια από πάνω από 64 χώρες για να
λύσουν το πρόβλημά τους στο εξαίρετο και
μοναδικό βιοκλίμα της χώρας μας, με εξει-
δικευμένο επιστημονικό προσωπικό και
σύγχρονες υποδομές υγείας. 

Παράλληλα με την Kλασική Iατρική η
Iαματική Iατρική επιδρά ευεργετικά στον
οργανισμό, και συγκεκριμένα στο σύστη-
μα της υπόφυσης και των επινεφριδίων,
καθόσο το χρόνιο και το ιδιαίτερα αυξη-
μένο άγχος στα υπογόνιμα ζευγάρια, μει-
ώνεται σε σημαντικό ποσοστό, ένας πα-
ράγοντας που από μόνος του αποδεδειγ-
μένα μπορεί να επιβαρύνει την υπογονι-
μότητα των ενδιαφερομένων. 

H εξωσωματική γονιμοποίηση σε συν-
δυασμό με την ευεργετική επίδραση της
Iαματικής Iατρικής αποτελούν αναπόσπα-
στα στοιχεία ενός επιτυχημένου προγράμ-
ματος παροχής υπηρεσιών υγείας για τη
χώρα μας και είναι προφανές ότι δίνουν μια
ξεχωριστή δυναμική και προοπτική στην
διεθνή αγορά των υπηρεσιών υγείας όπως
διαμορφώνονται σήμερα. 

H υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, χρη-
σιμοποιώντας συμπληρωματικές μεθόδους
και θεραπείες της Iαματικής Iατρικής λει-
τουργεί ως μέσω υποστήριξης των υπογό-
νιμων ζευγαριών σε μια διαδικασία επίπο-
νη τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, εί-
ναι δε σε θέση να παρέχει αξιόπιστη αντι-
μετώπιση της υπογονιμότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο καθόσον η διασυνοριακή μετακί-
νηση των ζευγαριών αυτών σε όλο τον κό-
σμο είναι πλέον μια πραγματικότητα. 
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