
Ο ιδρυτής της εταιρίας ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ -που 
δραστηριοποιείται από το 1996 στην εισαγωγή 
προϊόντων υγείας και ομορφιάς, με επίκεντρο 
την εισαγωγή φυσικών προϊόντων- μιλά 
για την όραμά του και εξηγεί τα ευεργετικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων της. 

Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο για την ιστορία της 
εταιρίας ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ;
Η εταιρία ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ ιδρύθηκε το 1996 από τον 
φαρμακοποιό Άριστο Πετρίδη και  δραστηριοποιείται στον 
τομέα των φυσικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, που αφορούν   
θέματα  υγείας  και ομορφιάς. Με πίστη στη δύναμη της φύσης και 
με την APIVITA ως βασικό συνεργάτη ξεκινήσαμε, πιστεύοντας 
ότι είχαμε να προσφέρουμε κάτι σημαντικό και διαφορετικό 

τόσο στο κυπριακό φαρμακείο όσο και την κοινωνία της Κύπρου 
γενικότερα.
Πριν 23 χρόνια οι λέξεις αρωματοθεραπεία, αιθέρια έλαια, 
φυτικά οικολογικά προϊόντα,  εναλλακτικός τρόπος ζωής, 
ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου ήταν έννοιες άγνωστες στο 
ευρύ κυπριακό κοινό. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι όλα αυτά 
αφορούσαν τους ολίγους και περίεργους. Σήμερα, όμως, τα 

πράγματα έχουν αλλάξει και χαιρόμαστε γι’ 
αυτό. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τα φυσικά 
προϊόντα, τα εμπιστεύεται και στρέφεται 
σε έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Αυτό μας 
κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι γιατί, 
σε κάποιο βαθμό, βοηθήσαμε και εμείς 
ως ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ στο να ανοίξει ο 
δρόμος. Επειδή ως εταιρία μάς ενδιαφέρει 
όλος ο κύκλος εργασιών του φαρμακείου 
προχωρήσαμε και σε άλλες συνεργασίες.
Η ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ σήμερα είναι 
επίσημος αντιπρόσωπος της URIAGE 
eau Thermal που ανήκει στον χώρο των 
δερμοκαλλυντικών και της Arcancil, που 
είναι γνωστή σειρά μακιγιάζ. Διαθέτει 
πλήρες δίκτυο προώθησης και διανομής 
προϊόντων σ’ όλη την Κύπρο και από το 
1996 ακολουθεί για 23 συνεχή χρόνια 
μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης και 
καταξίωσης στον χώρο των προϊόντων 

υγείας και ομορφιάς. Η ΔΡΟΓΟ-ΦΑΡΜΑ στεγάζεται σε ενιαίες 
κτιριακές εγκαταστάσεις στη Λεμεσό και εργοδοτεί πέραν των 35 
ατόμων.
Έχουμε επιλέξει το φαρμακείο ως βασικό κανάλι επικοινωνίας 
των προϊόντων μας με τον Κύπριο καταναλωτή, αλλά 
εμφανιζόμαστε επίσης με επιλεγμένα προϊόντα μας στα 
πολυκαταστήματα Debenhams, στον αερολιμένα Λάρνακας και 

στο APIVITA Experience store στη Λευκωσία 
Από που εμπνευστήκατε το όνομα;
Το όνομα ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ προέρχεται από τις λέξεις ΔΡΟΓΗ και 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. ΔΡΟΓΕΣ ονομάζονται από αρχαιοτάτων χρόνων 
τα αποξηραμένα τμήματα φυτών τα οποία, αφού τύγχαναν 
επεξεργασίας, μετατρέπονταν σε φάρμακα. Αποτέλεσαν, θα 
έλεγε κανείς, το πρώτο φαρμακείο της φύσης. Το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
είναι μια μοναδική πηγή υγείας και ομορφιάς, που ο κόσμος 
εμπιστεύεται διαχρονικά.
Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον τομέα των 
καλλυντικών και ιατροφαρμακευτικών προϊόντων;
Εκείνο που με έκανε να ασχοληθώ με τον τομέα των 
καλλυντικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι η πολύ 
καλή γνώση του αντικειμένου -καθώς είμαστε φαρμακοποιοί 
άρα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις ανάγκες του κόσμου σε 
θέματα καλλυντικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης- 
και η προσδοκία μας να αποτελέσουμε εμείς τον συνδετικό 
κρίκο μεταξύ καινοτόμων, αποτελεσματικών και αξιόπιστων 
προϊόντων για τα θέματα υγείας και ομορφιάς με τον κόσμο.
Ποιες είναι οι εταιρίες που αντιπροσωπεύετε;
H εταιρία μας διαθέτει μια μεγάλη συλλογή από προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, επιστημονικώς τεκμηριωμένα, 
αποτελεσματικά και ασφαλή. Προϊόντα που ενδιαφέρουν  
τους ειδικούς που ασχολούνται με  θέματα υγείας και 
ομορφιάς, όπως γιατρούς, ομοιοπαθητικούς, φαρμακοποιούς, 
διατροφολόγους, αισθητικούς, αρωματοθεραπευτές  και άλλους. 

Αντιπροσωπεύουμε στην Κύπρο την APIVITA, μια ελληνική 
εταιρία που  έχοντας πηγές έμπνευσης την κοινωνία της μέλισσας, 
την πλούσια ελληνική χλωρίδα και τη φιλοσοφία του πατέρα της 
ιατρικής Ιπποκράτη, προάγει την ευζωία και εδώ και 40 χρόνια 
δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα φυσικά και αποτελεσματικά για 
την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Αντιπροσωπεύουμε, επίσης, τη 
γαλλική δερμοκαλλυντική σειρά προϊόντων URIAGE eau thermal, 
η οποία με βασικό συστατικό το ιαματικό νερό από τις γαλλικές 
Άλπεις και το επιστημονικό προσωπικό της με δερματολόγους, 
φαρμακοποιούς και χημικούς μάς παρέχει εξαιρετικά προϊόντα 
συνοδευόμενα από κλινικές μελέτες που δίνουν λύσεις σε 
πολλά δερματικά προβλήματα. Την ARCANCIL PARIS, μια 
ολοκληρωμένη σειρά γαλλικού μακιγιάζ από το 1935, τα φυσικά 
εκχυλίσματα Dr K&H, τα προϊόντα δίαιτας  Prevent, τα προϊόντα 
Panthenol plus και άλλα. 
Σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλέγετε τα brands που 
εκπροσωπείτε;
Πρώτιστα μας ενδιαφέρουν καινοτόμα προϊόντα που λείπουν 
από την κυπριακή αγορά. Προϊόντα που θα δίνουν λύσεις 
σε υφιστάμενες ανάγκες και έχουν να προσθέσουν το κάτι 
επιπλέον. Εννοείται ότι θα πρέπει να πειστούμε πρώτα εμείς 
ως φαρμακοποιοί ότι είναι  προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
επιστημονικώς τεκμηριωμένα, αποτελεσματικά και ασφαλή.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση φυσικών 
προϊόντων υγείας και ομορφιάς;
Α. Η ασφάλεια. Η χρήση φυσικών προϊόντων, τα οποία 
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τεκμηριωμένα δεν έχουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες είτε 
λογω δραστικών συστατικών 
είτε λογω δευτερευόντων όπως 
τα συντηρητικά, τα αφριστικά 
και τα αρώματα τα οποία ο 
ανθρώπινος οργανισμός δεν 
αντιλαμβάνεται σαν ξένο σώμα. 
Β. Η αποτελεσματικότητα που 
διασφαλίζεται πλέον από τις 
νέες μεθόδους κοσμετολογίας  
επιστημονικής κατάρτισης και 
τεχνογνωσίας, που διαθέτουν τα 
αξιόλογα φυσικά brands.
Γ. Μαζί με τη δική του 
ικανοποίηση ο χρήστης 
φυσικών προϊόντων προσφέρει 
στήριξη στις βιολογικές 
καλλιέργειες, στην προστασία 
του περιβάλλοντος και στο υγιή 
τρόπο ζωής. 
Ως ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ 
νοιαζόμαστε για το φυσικό 
περιβάλλον και  πιστεύουμε 
ότι  σε ένα υγιές περιβάλλον η 
μητέρα φύση είναι σε θέση να 
δώσει λύσεις και απαντήσεις 
σ’ όλα τα θέματα υγείας και 
ομορφιάς που απασχολούν το 
σύγχρονο άνθρωπο.
Πιστεύετε ότι ο κόσμος 
έχει κάνει μιια γενικότερη 
στροφή στη χρήση φυσικών 
προϊόντων; 
Αυτό έπαψε να είναι πλέον κάτι 
που πιστεύουν μόνο ορισμένοι, 
αλλά αποτελεί πραγματικότητα. 
Η πλειοψηφία  του κόσμου θέλει 
και αναζητά ένα ποιο υγιή τρόπο 
ζωής, νοιάζεται για την υγεία, 
την οικολογία και τον πλανήτη 
μας γενικότερα. Την ολοένα και 
αυξανόμενη ανταπόκριση του κόσμου στα θέματα αυτά εμείς τη 
βιώνουμε μέσα από την εκπληκτική πορεία της APIVITA στην 
κυπριακή αγορά. Ως Κύπρος, σε αναλογία πληθυσμού, είμαστε 
το καλύτερο σημείο πώλησης για την APIVITA σε όλο τον κόσμο.
Ως φαρμακοποιός, ποια είναι η άποψή σας για την 
ομοιοπαθητική;
Η  ομοιοπαθητική αποτελεί τη συνέχεια της αρχής του 
Ιπποκράτη ότι τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια. Προσεγγίζει 
τον άνθρωπο ως ψυχοσωματικό ον, όπως είναι στην 
πραγματικότητα. Την εναλλακτική αυτή προσέγγιση την 
ασπάζονται πολλοί συνάνθρωποι μας, οι όποιοι για χρόνια 
βλέπουν τη θεραπεία τους με φάρμακα από το φυτικό βασίλειο. 
Καλό είναι, όμως, να εξασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους 
γιατρούς. Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, σε συνεργασία 
με όλες τις άλλες ειδικότητες της ιατρικής να προσφέρει πάρα 

πολλά στην υγεία του κόσμου.
Ποιες είναι οι κυριότερες 
προκλήσεις που έχετε 
να αντιμετωπίσετε στην 
επιχείρηση;
Α.  Λόγω  της ανοδικής πορείας 
των φυσικών προϊόντων έχει 
κατακλεισθεί η αγορά από 
πλήθος brands, τα οποία 
επικαλούνται τη φυσικότητα 
μεν αλλά ίσως πολλά από 
αυτά δεν  είναι σε θέση να 
τεκμηριώσουν το ποσοστό 
της φυσικότητάς τους ούτε 
και την αποτελεσματικότητα 
τους. Πρέπει ο κόσμος, όπως 
και σε πολλά άλλα θέματα, να 
εκπαιδευτεί στο να αναγνωρίζει 
την ποιότητα και το επίπεδο 
ενός προϊόντος προτού το 
εμπιστευτεί και το αγοράσει.
Β. Στη σύγχρονη ζωή του 
διαδικτύου και των e-markets 
που ζούμε αναπτύχθηκε 
η τάση του κόσμου για 
αυτοθεραπεία. Η αναζήτηση 
της εξυπηρέτησης χωρίς 

μεσάζοντες, με όφελος την 
καλύτερη τιμή, εγκυμονεί 
πολλούς κίνδυνους για την 
υγεία, ειδικά σε θέματα 
φαρμάκων, βιταμινών και 
σκευασμάτων για τη λύση 
διαφόρων προβλημάτων υγείας 
και ομορφιάς. Πιστεύω ότι η 
συμβολή του επιστήμονα υγείας 
ή του συμβούλου ομορφιάς  στη 
σωστή διάγνωση και τη σωστή 
επιλογή προϊόντων δεν πρέπει 
να υποτιμάται.
Τι να περιμένουμε από τη 
ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ στο μέλλον;

Αυτό που θα πρέπει να αναμένει ο κόσμος από τη 
ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ είναι η συνέχιση της συνεπούς μας πορείας 
δίπλα στους συνεργάτες μας φαρμακοποιούς και γιατρούς και 
στους Κύπριους πολίτες, τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα, 
προσφέροντας σε όλους  λύσεις σε κάθε θέμα υγείας ή 
ομορφιάς που τους απασχολεί, με αξιόπιστα και επιστημονικά 
τεκμηριωμένα προϊόντα.
Θα ήθελα, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω όλους είτε αυτοί είναι 
συνεργάτες μας, είτε απλοί πελάτες στα προϊόντα μας, είτε 
ανήκουν στο προσωπικό δυναμικό, για τη συμμετοχή τους στην 
εδραίωση της εταιρίας ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ σε ηγετικό ρόλο στον 
χώρο της υγείας και ομορφιάς.


