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ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέ-
ση να ανακοινώσει την κυκλοφορία του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
Sinomarin στην Ελλάδα. Το Sinomarin είναι υπέρτονο διάλυμα θαλασ-
σινού νερού (με περιεκτικότητα 2,3% σε NaCl), ιδανικό για την αποσυμ-
φόρηση και τον καθαρισμό της φραγμένης ρινικής κοιλότητας.

Χάρη στην ωσμωτική του δράση και στην υπερτονικότητά του, ρευ-
στοποιεί τις ρινικές εκκρίσεις και βοηθά τα οιδηματώδη κύτταρα του ρινι-

κού βλεννογόνου να επανέλθουν στο φυ-
σιολογικό τους μέγεθος. Έτσι η ρινική 

κοιλότητα αποσυμφορείται γρήγο-
ρα και αποτελεσματικά.

Το Sinomarin είναι φυσικό, 
κλινικά δοκιμασμένο 

προϊόν και αποτελεί μία ακόμα σημαντική επιτυχία της εταιρίας ΠΝΓ ΓΕ-
ΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ. Με διεθνή παρουσία σε 34 χώρες, κυκλοφορεί τώ-
ρα και στην Ελλάδα! 

Διατίθεται στα φαρμακεία σε 3 συσκευασίες:
•  36 Αμπούλες των 5 ml (για βρέφη και παιδιά)
•  Spray Παιδικό 100 ml (για βρέφη άνω των 6 μηνών και παιδιά)
•  Spray Ενηλίκων 125 ml (για παιδιά άνω των 6 ετών και ενήλικες)

Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο: 
•  Στο κοινό κρυολόγημα και στις ιώσεις.
•  Σε ρινίτιδες (π.χ. αλλεργικές, ιογενείς).
•  Σε ρινοκολπίτιδες (π.χ. ιγμορίτιδες).
•  Στα άτομα που ακολουθούν θεραπεία με ρινικά αποσυμφορητικά 

φάρμακα.
•  Στα άτομα στα οποία δεν ενδείκνυται η λήψη ορισμένων ρινικών απο-

συμφορητικών φαρμάκων (π.χ. καρδιοπαθείς, διαβητικοί).
•  Στα άτομα που υποφέρουν από φαρμακευτική ρινίτιδα.

Το Sinomarin είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστατεύεται από διε-
θνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στα:210-8194192, 
Θεσσαλονίκη: 2310-533243 & 2310-534510.

Με μια λαμπρή εκδήλωση εγκαινίων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Αυγούστου 
2008, εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα του MINOA 
PALACE RESORT & SPA στον Πλατανιά. 

Η νέα παραλιακή πτέρυγα, η οποία λειτουρ-
γεί εδώ και δυο μήνες, ενώνεται λειτουργικά σε 
ένα ενιαίο ξενοδοχειακό συγκρότημα με το αρ-
χικό MINOA PALACE, μέσω μίας υπέργειας γέ-
φυρας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
διακεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, αντιπρόσωποι 
των τοπικών αρχών και άλλοι εκλεκτοί καλεσμέ-
νοι από τον τουριστικό και συνεδριακό χώρο. 
Τα εγκαίνια ξεκίνησαν με ένα ποτό καλωσορί-
σματος στο κεντρικό lobby του ξενοδοχείου και 
ακολούθησε περιήγηση στο νέο, υπερσύγχρο-
νο και μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της Δυ-
τικής Κρήτης καθώς και στους υπόλοιπους χώ-
ρους του ξενοδοχείου. 

Μετά το θερμό καλωσόρισμα από το διευθύ-
νοντα σύμβουλο κ. Γεώργιο Μαθιουλάκη, ακο-
λούθησε ο χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα 
Eυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Oργα-
νωτών Συνέδρων (EFAPCO) κ. Ζαχαρία Καπλα-
νίδη, ο οποίος επιβράβευσε την επιχειρηματι-
κή αυτή κίνηση και τόνισε την σημασία της για 
το συνεδριακό τουρισμό της περιοχής και γενι-
κότερα της χώρας μας. Η εκδήλωση συνεχίστη-

κε στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου 
ως αργά, όπου απόλαυσαν τα εκλεκτά εδέσμα-
τα του μπουφέ. 

Οι δομημένοι χώροι της νέας αυτής πτέρυγας 
είναι 9.400τ.μ., περιλαμβάνουν 78 δίκλινα δω-
μάτια, 3 σουίτες, χώρους 2 εστιατορίων, 2 μπαρ 
και ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Το 
τελευταίο, αποτελείται από μία προεντεταμένη 
στατικά αίθουσα 1500τ.μ., χωρητικότητας 1500 
συνέδρων σε πλήρη ανάπτυξη, η οποία, μπορεί 
να χωρισθεί σε αίθουσες πλήρως ανεξάρτητες, 
με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες 
και τον αριθμό των συνέδρων. 

Το συνεδριακό κέντρο περιλαμβάνει επίσης, 
εκθεσιακούς χώρους αναπτυγμένους σε 3 ορό-
φους, συνολικής επιφάνειας 1850τ.μ., που προσ-

δίδουν ευρυχωρία και άνεση για τη διεξαγωγή 
συνεδρίων ποικίλων απαιτήσεων. Το νέο ξενο-
δοχειακό συγκρότημα διαθέτει συνολικά 254 
δωμάτια, σουίτες και bungalows, 600 κλίνες, 5 
εστιατόρια, 4 μπαρ, εγκαταστάσεις Spa και φυ-
σικά, συνεδριακό κέντρο.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της νέας πτέρυ-
γας με το νέο υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο 
αποτελούν μόνο ορισμένα από τα στοιχεία υπε-
ροχής, ενώ η φιλοξενία & η προσωπική φροντίδα 
με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου τόσο σε επαγγελ-
ματίες όσο και σε επισκέπτες αναψυχής, το κατα-
τάσσουν σε ένα πραγματικό 5* ξενοδοχείο, μο-
ναδικό στην περιοχή της Δυτικής Κρήτης.
Πληροφορίες: τηλ: 28210 36500, fax: 28210 
36555, website: minoapalace.gr.

Αναπνεύστε Φυσικά! Αναπνεύστε Ελεύθερα! Με Sinomarin

Νέα Πτέρυγα του MINOA PALACE RESORT & SPA στον Πλατανιά

Πανοραμική άποψη της νέας πτέρυγαςΟ νέος συνεδριακός χώρος


