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Σ
ταθερά δίπλα στους 
συνεργάτες της, αλλά 
και στους Κύπριους 
καταναλωτές, πορεύ-
εται από το 1996 μέ-
χρι σήμερα η εταιρεία 
Drogopharma, η οποία 

δραστηριοποιείται στον τομέα των φυσι-
κών προϊόντων υψηλής ποιότητας, που 
αφορούν θέματα υγείας και ομορφιάς. 
Σε συνέντευξή του, ο CEO και ιδρυτής 
της, Άριστος Πετρίδης, μας μιλά για τις 
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η 
εταιρεία, αλλά και για την ανταπόκριση 
του κοινού στην Κύπρο όσον αφορά τη 
χρήση φυσικών προϊόντων.

«Αντιπροσωπεύουμε στην Κύπρο την 
APIVITA, μια ελληνική εταιρεία, που, έχο-
ντας πηγές έμπνευσης την κοινωνία της 
μέλισσας, την πλούσια ελληνική χλωρίδα 
και τη φιλοσοφία του πατέρα της Ιατρι-
κής Ιπποκράτη, προάγει την ευζωία και 
εδώ και 40 χρόνια δημιουργεί καινοτόμα 
προϊόντα φυσικά και αποτελεσματικά για 
την Ελλάδα και όλον τον κόσμο. 

Τη γαλλική δερμοκαλλυντική σειρά 
προϊόντων URIAGE Eau Thermale, η οποία 
με βασικό συστατικό το ιαματικό νερό από 
τις γαλλικές Άλπεις και το επιστημονικό 
προσωπικό της με δερματολόγους, φαρ-
μακοποιούς και χημικούς, μας παρέχει 
εξαιρετικά προϊόντα συνοδευόμενα με 
κλινικές μελέτες που δίνουν λύσεις σε 
πολλά δερματικά προβλήματα, γι’ αυτό 
και συνταγογραφούνται από πολλούς 
δερματολόγους και παιδιάτρους. 

Την ARCANCIL PARIS, μια ολοκλη-
ρωμένη 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 προ-
σθέσουν το κάτι επιπλέον. Εννοείται ότι 

θα πρέπει να πειστούμε πρώτα εμείς σαν 
φαρμακοποιοί ότι είναι προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, επιστημονικώς τεκμηριωμένα, 
αποτελεσματικά και ασφαλή. 

   
Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει κάνει 

μια γενικότερη στροφή στη χρήση 
φυσικών προϊόντων;

Αυτό έπαυσε να είναι πλέον κάτι που 
πιστεύουν ορισμένοι, αλλά είναι η πραγμα-
τικότητα. Η πλειοψηφία του κόσμου θέλει 
και αναζητά έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, 
νοιάζεται για την υγεία αλλά και για την 
οικολογία και τον πλανήτη μας γενικότερα. 

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλή-
σεις που έχετε να αντιμετωπίσετε στην 
επιχείρηση;

Α. Λόγω της ανοδικής πορείας των 
φυσικών προϊόντων έχει κατακλυσθεί 
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 φυσι-
κότητάς τους, αλλά ούτε και την αποτε-
λεσματικότητά 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-market που ζούμε αναπτύχθη-
κε η τάση του κόσμου για αυτοθεραπεία. 
Η αναζήτηση της εξυπηρέτησης χωρίς 
μεσάζοντες με όφελος την κάποια καλύ-
τερη τιμή εγκυμονεί πολλούς κινδύνους 
για την υγεία, ειδικά σε θέματα φαρμά-
κων, 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. 
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