
κρητικά προϊόντα
Αφιέρωμα στα

Από 10 Οκτωβρίου
έως 29 Οκτωβρίου
2018

Προσφορές

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

μπισκότα McVITIE’S
με έκπτωση
35%* 

ΝΟΥΝΟΥ Family 1 ή 1.5lt 
πλήρες, light ή 0%
με έκπτωση
20%*

€6.95
€8.80

Tραγανές μπουκιές QUAKER 600gr
βρώμη & σοκολάτα γάλακτος, 
υγείας ή με ξηρούς καρπούς
με έκπτωση
30%*

Πρόβεια φέτα ΗΠΕΙΡΟΣ

-35% -30%

τιμή κιλού



Όλα τα Κρητικά

Σταφίδες -20%
-20%
-20%

Ξύδι

Άλευρα

Παξιμάδια

Xυμοί

Αναψυκτικά
& ανθρακούχα
νερά

Συµµετέχουν:

Έχουµε πολλούς λόγους να είµαστε υπερήφανοι.
Στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης είµαστε υπερήφανοι
πρώτα απ’ όλα για τον τόπο µας.
Για τους ανθρώπους του, που αγαπάνε τη γη και την αξιοποιούν µε τον καλύτερο
τρόπο, για να παράγουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, που βρίσκονται σε τιµητική
θέση στα ράφια όλου του κόσµου. Είµαστε υπερήφανοι που περισσότερο από κάθε άλλη
αλυσίδα σούπερ µάρκετ, οι παραγωγοί της Κρήτης µας τιµάνε µε την παρουσία τους.

Τα τελευταία 40 χρόνια στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης κάνουµε το πρώτο βήµα
µαζί µε τους νέους παραγωγούς της Κρήτης, στηρίζουµε τις προσπάθειές τους και φέρνουµε τα προϊόντα τους
µπροστά, εντός και εκτός Κρήτης. Συνεργαζόµαστε µε περισσότερους από 400 παραγωγούς, διαθέτοντας πάνω από 2500 
κρητικά προϊόντα στα ράφια µας.
 
Είµαστε υπερήφανοι για όλους εσάς που αγκαλιάσατε την Κρητική παραγωγή
καταφέρνοντας να εκπροσωπεί σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών µας πωλήσεων.
Και µε αυτό τον τρόπο στηρίζεται η αλυσίδα της τοπικής οικονοµίας, µέρος της οποίας είµαστε όλοι, πελάτες, προµηθευτές, 
παραγωγοί, εργαζόµενοι. Είµαστε υπερήφανοι που καταφέρνουµε να ανταποκρινόµαστε στις δικές σας απαιτήσεις
για περισσότερα Κρητικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Και το ανταποδίδουµε.

Τα κρητικά προϊόντα

Ηράκλειο 12-27.10

Χανιά 12-13.10

Ρέθυµνο 12-13.10

Μοίρες & Τυµπάκι 19-20.10

Άγιος Νικόλαος, Ιεράπτερα & Σητεία 26-27.10

Γευστικές δοκιμές

στα super markets 

Πάνω από
2500
κωδικοί
κρητικών
προϊόντων

σε πωλήσεις
κρητικών
προϊόντων

Πάνω απο
400
τοπικοί
παραγωγοί

Πάνω από
€4.000.000
επιστροφή
στους πελάτες€36.464.353

Το 2017

µέσω της ΧtraCard
επιδοτώντας 
τα Κρητικά
προϊόντα

Στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης συνεχίζουµε το αφιέρωµα στα Κρητικά προϊόντα,
µε γευστικές δοκιµές, ξεχωριστή σήµανση και προσφορές σε όλες τις κατηγορίες,
σε συνεργασία µε τους ίδιους τους παραγωγούς, έως το τέλος του 2018.

Σε επιλεγµένα καταστήµατα

• ΓΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
• ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

• ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                     
• ΓΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

-25%

-20%
-20%

-25%

Πετιμέζι

• ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                     
• ΑΜΠΕΛΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                         
• ΓΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
• ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

• ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
• CRETA CAROB ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ

• ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ
• ΒΙΟΧΥΜ
• ΦΗΜΗ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ
• ΦΛΩΡΑΛ-  ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ

• ΠΑΓΚΑΛΟΣ
• ΠΑΘΙΑΚΗΣ
• ΠΑΞΩΔΕΙΑ
• ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
• ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
• ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΣ ΓΡΙΝΙΑΡΑΚΗΣ
• ΣΥΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
   ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
• ΣΥΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
   ΖΩΝΙΑΝΩΝ
• ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ

• ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΑΦΟΙ
• ΤΟ ΒΩΣΑΚΟΣ
    ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ
• ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
• ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ
• ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
• ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ
• ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

• OLIMERA ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ
• ΑΣΙΤΙΑΝΑ- ΣΥΝ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
   ΓΟΡΓΛΑΙΝΙ  
• ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
• ΒΑΡΔΑΚΗΣ
• ΒΑΡΔΑΣ
• ΒΟΡΙΖΑΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΓΑΚΗΣ
• ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ-ΝΥΚΤΑΡΗΣ
• ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
• ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ
• ΕΡΩΦΙΛΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

• ΓΕΡΑΝΙ
• ΖΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ
• ΖΑΡΟΣ - ΒΟΤΟΜΟΣ
• ΡΙΟ-ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑΚΗ
• ΣΑΜΑΡΙΑ - ΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
   ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

• ΤΕΜΕΝΙΑ
• ΦΗΜΗ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ
• ΦΛΩΡΑΛ-  ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ 

• ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
• ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗ
• ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
• ΚΡΗΤΩΝ ARTOS
• ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ
• ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΑΦΟΙ
• ΜΕΛΟΣΠΙΤΟ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
• ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ
• ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

με χρήση της Χtra Card Χαλκιαδάκης*
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Όλα τα Κρητικά

Σταφίδες -20%
-20%
-20%

Ξύδι

Άλευρα

Παξιμάδια

Xυμοί

Αναψυκτικά
& ανθρακούχα
νερά

Συµµετέχουν:

Έχουµε πολλούς λόγους να είµαστε υπερήφανοι.
Στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης είµαστε υπερήφανοι
πρώτα απ’ όλα για τον τόπο µας.
Για τους ανθρώπους του, που αγαπάνε τη γη και την αξιοποιούν µε τον καλύτερο
τρόπο, για να παράγουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, που βρίσκονται σε τιµητική
θέση στα ράφια όλου του κόσµου. Είµαστε υπερήφανοι που περισσότερο από κάθε άλλη
αλυσίδα σούπερ µάρκετ, οι παραγωγοί της Κρήτης µας τιµάνε µε την παρουσία τους.

Τα τελευταία 40 χρόνια στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης κάνουµε το πρώτο βήµα
µαζί µε τους νέους παραγωγούς της Κρήτης, στηρίζουµε τις προσπάθειές τους και φέρνουµε τα προϊόντα τους
µπροστά, εντός και εκτός Κρήτης. Συνεργαζόµαστε µε περισσότερους από 400 παραγωγούς, διαθέτοντας πάνω από 2500 
κρητικά προϊόντα στα ράφια µας.
 
Είµαστε υπερήφανοι για όλους εσάς που αγκαλιάσατε την Κρητική παραγωγή
καταφέρνοντας να εκπροσωπεί σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών µας πωλήσεων.
Και µε αυτό τον τρόπο στηρίζεται η αλυσίδα της τοπικής οικονοµίας, µέρος της οποίας είµαστε όλοι, πελάτες, προµηθευτές, 
παραγωγοί, εργαζόµενοι. Είµαστε υπερήφανοι που καταφέρνουµε να ανταποκρινόµαστε στις δικές σας απαιτήσεις
για περισσότερα Κρητικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Και το ανταποδίδουµε.

Τα κρητικά προϊόντα

Ηράκλειο 12-27.10

Χανιά 12-13.10

Ρέθυµνο 12-13.10

Μοίρες & Τυµπάκι 19-20.10

Άγιος Νικόλαος, Ιεράπτερα & Σητεία 26-27.10

Γευστικές δοκιμές

στα super markets 

Πάνω από
2500
κωδικοί
κρητικών
προϊόντων

σε πωλήσεις
κρητικών
προϊόντων

Πάνω απο
400
τοπικοί
παραγωγοί

Πάνω από
€4.000.000
επιστροφή
στους πελάτες€36.464.353

Το 2017

µέσω της ΧtraCard
επιδοτώντας 
τα Κρητικά
προϊόντα

Στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης συνεχίζουµε το αφιέρωµα στα Κρητικά προϊόντα,
µε γευστικές δοκιµές, ξεχωριστή σήµανση και προσφορές σε όλες τις κατηγορίες,
σε συνεργασία µε τους ίδιους τους παραγωγούς, έως το τέλος του 2018.

Σε επιλεγµένα καταστήµατα

• ΓΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
• ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

• ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                     
• ΓΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

-25%

-20%
-20%

-25%

Πετιμέζι

• ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                     
• ΑΜΠΕΛΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                         
• ΓΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
• ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

• ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
• CRETA CAROB ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ

• ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ
• ΒΙΟΧΥΜ
• ΦΗΜΗ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ
• ΦΛΩΡΑΛ-  ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ

• ΠΑΓΚΑΛΟΣ
• ΠΑΘΙΑΚΗΣ
• ΠΑΞΩΔΕΙΑ
• ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
• ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
• ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΣ ΓΡΙΝΙΑΡΑΚΗΣ
• ΣΥΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
   ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
• ΣΥΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
   ΖΩΝΙΑΝΩΝ
• ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ

• ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΑΦΟΙ
• ΤΟ ΒΩΣΑΚΟΣ
    ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ
• ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
• ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ
• ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
• ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ
• ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

• OLIMERA ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ
• ΑΣΙΤΙΑΝΑ- ΣΥΝ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
   ΓΟΡΓΛΑΙΝΙ  
• ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
• ΒΑΡΔΑΚΗΣ
• ΒΑΡΔΑΣ
• ΒΟΡΙΖΑΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΓΑΚΗΣ
• ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ-ΝΥΚΤΑΡΗΣ
• ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
• ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ
• ΕΡΩΦΙΛΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

• ΓΕΡΑΝΙ
• ΖΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ
• ΖΑΡΟΣ - ΒΟΤΟΜΟΣ
• ΡΙΟ-ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑΚΗ
• ΣΑΜΑΡΙΑ - ΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
   ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

• ΤΕΜΕΝΙΑ
• ΦΗΜΗ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ
• ΦΛΩΡΑΛ-  ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ 

• ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
• ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗ
• ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
• ΚΡΗΤΩΝ ARTOS
• ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ
• ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΑΦΟΙ
• ΜΕΛΟΣΠΙΤΟ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
• ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ
• ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

με χρήση της Χtra Card Χαλκιαδάκης*
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€4.10

€4.30

€4.85

€4.80

€2.78

€7.60

€3.53

€8.30

€4.98

€8.40

€7.60

€5.60

€6.08

€9.90

€8.95

€6.20

€3.98

€4.10
€5.86

€3.98

€4.13
€5.90

€5.95

€5.95

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού τιμή κιλού

Από 10.10 έως 29.10 2018

-30% -30%

Γλαύκος φέτα
με δέρμα

Μύδια 500gr 
με μισό 
κέλυφος

Φιλέτο βακαλάου
pollock 560gr

Καλαμάρι 
φιλέτο 850gr 

Φιλέτο 
γλώσσας 
560gr

Σουπιά 
καθαρισμένη 
595gr 

Φιλέτο πέρκας 595gr 
τεμαχισμένη

Θράψαλο 
ροδέλα 560gr 

Χοιρινό 
σπάλα μ/ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Μπουτάκια κοτόπουλου 
MIMIKOS
590gr+120gr
δωρεάν προϊόν

Χοιρινό 
ρολό 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κοτόπουλο φιλέτο 
στήθος ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Χοιρινό 
μπούτι μ/ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Νuggets κοτόπουλου 
MIMIKOS 480gr

τιμή κιλού καθ.βάρος



€1.95

€2.15

€2.60

€3.59

€2.25

€4.03 €4.57

€2.45 €3.26 €2.94

€2.15

€6.72 €7.62

€3.50 €4.65 €4.20

€3.58

€1.95

€4.19 €4.19

€4.35

€4.34

€3.25

€5.55€2.45

€2.55

€5.98 €5.98

€5.13

€5.14

€5.41

€6.53€3.77

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους! Kατεψυγμένα

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-40%

-40%

-40% -40%-35%

-30%

-30%

Καλαμπόκι ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
450+150gr δώρο
με έκπτωση 
25%*

Φύλλο σφολιάτας
του χεριού σας ALFA 800gr
με έκπτωση 40%*

Αρακάς Ελληνικά 
IFANTIS 1kg*

Πίτσα ALFA 
με έκπτωση 
40%*

Πιτάκια κουρού KANAKI 800gr 
με έκπτωση
30%*

Χωριάτικο φύλλο Κοζάνης 
κιχί ALFA 750gr
με έκπτωση 40%*

Φασολάκια 
στρογγυλά 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
1kg

Πίτσα RUSTICA
με έκπτωση
30%*

Πίτσα σικάλεως μαργαρίτα 
2 τεμ. Τα Μερακλίδικα 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

Fish sticks CAPTAIN IGLO
300gr 10 τεμ.
με έκπτωση
35%*

Μπάμιες extra 
διαλεκτά IFANTIS 
1kg 

Λουκανοπιτάκια 
ALFA 800gr κλασικά 
με έκπτωση
40%*

Στριφτή σπανακοτυρόπιτα 
Λιόζυμες BAKER MASTER 1kg

Royale 575gr
ζαμπόν & μανιτάρια 

Μαργαρίτα
2 τεμ. 730gr 

Τυροπιτάκια Κασεροπιτάκια Λουκανικοπιτάκια 

Με 4 τυριά 555gr Special 2 τεμ. 810gr 



€5.20

€3.18

€1.95

€1.35

€1.74

€6.95

€3.98

€2.60

€1.60

€2.04

€10.75

€1.65

€1.64

€1.63

€13.45

€1.93

€9.58

€8.50

€2.54

€1.87 €2.22

€8.20

€0.97

€2.10

€13.78

€12.20

€3.14

€2.37 €2.78

€13.60

€1.50

€2.70

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού τιμή κιλού τιμή κιλού

Ρώσικη

Από 10.10 έως 29.10 2018Αλλαντικά-τυριά

Καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ

Καπνιστό 
ζαμπόν μπούτι 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ

Ζαμπόν Fouantre
ΙFANTIS 300gr

Καπνιστό χωριάτικο λουκάνικο 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 300gr 

Σαλάτες
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
500gr

Ταραμοσαλάτα

Βραστή πάριζα 
IFANTIS

Καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας
ΙFANTIS 160gr σε φέτες

Βραστό παριζάκι
IFANTIS 330gr

Τυροσαλάτα 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 
250gr

Καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας
εν Ελλάδι CRETA FARMS

Σαλάμι αέρος 
σπέσιαλ ΠΑΣΣΙΑΣ 
200gr

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

Λουκάνικο 270gr
με μπρούσκο κρασί 

Απάκι Κρήτης
250gr σε φέτες

Βραστή 
γαλοπούλα 
IFANTIS

Μπέικον 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ 100gr

Βραστό σκορδάτο
σαλάμι 330gr
ΠΑΣΣΙΑΣ



€1.15 €1.15

€1.38

€1.40 €1.47

€2.13

€6.98 €6.98

€1.73 €1.42

€1.83

€4.10

€9.05 €8.95

€2.16 €1.78

€2.15

€4.56

€11.58

€3.95

€3.58 €2.30

€8.87

€6.60

€1.55€4.68

€12.99

€4.40

€4.10 €2.60

€9.87

€8.25

€2.10

τιμή κιλού τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού τιμή κιλού

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-35%

Mozzarella
GRANAROLO 125gr
με έκπτωση
20%*

Cottage cheese
PHILADELPHIA 200gr
με έκπτωση
35%*

NOYNOY

Gouda Emmental

Τριμμένο τυρί ARLA
regato ή σκληρό τυρί
με έκπτωση
20%*

Φέτα Π.Ο.Π. ΒΑΛΜΑ 400gr
σε άλμη
με έκπτωση
10%*

Γραβιέρα light 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Γραβιέρα light 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 
300gr 

ΑΜΑΡΙ

Kατσικίσιο τυρί 
άλμης 400gr Πλήρες 250gr Πλήρες 150gr light 150gr

Μαλακό τυρί 
ΑΜΑΡΙΝΟ 200gr

Κατσικίσιο τυρί κοφινάκι 
ΒΑΛΜΑ 400gr*

Ανθότυρος 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Mozzarella 
ARLA

Κατίκι Δομοκού
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ
200gr 

Φρέσκο τυρί κρέμα ARLA



€5.50 €3.65 €2.05 €3.63€2.36

€4.00

€6.15 €4.56 €2.56 €4.54€2.95

€4.72
€1.98

€2.20

Από 10.10 έως 29.10.2018

Κρέμα γάλακτος
ARLA
1lt 36% 

Κρέμες γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ
με έκπτωση 20%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει &
για την telia 3% 200ml 2+1 δώρο

κρέμες γάλακτος ΦΑΓΕ
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
την light 3x200ml

Νέα ΦΥΤΙΝΗ 
800gr

35% 200ml 2+1 δώρο 15% 200ml 2+1 δώρο 35% 2x330ml

*

*

-30%*

€3.72

€4.44

€1.74

€1.58

€3.44

€3.74

€4.20
€4.24

€2.09

€1.85 €1.97 €1.68

€4.41

€2.17

€3.56

€2.37

€4.65

€5.55

€2.17

€1.98

€4.30

€4.68

€5.25

€6.05

€2.98

€2.64 €2.82 €2.40

€6.30

€3.10

€5.08

€3.39



€1.16

€0.95

€1.65

€1.05

€1.49

€4.72

€1.98

€5.90

€0.59 €1.87 €2.43

€5.42€1.98 €3.90

€0.79 €2.20 €2.86

€6.78€2.20 €4.35

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-30%

Κακάο ζαχαροπλαστικής 
NESTLE dessert 100gr 
με έκπτωση
30%*

Κουβερτούρες ΓΙΩΤΗΣ
με έκπτωση 10%*
Η τιμή αφορά την κουβερτούρα 
125gr 54% κακάο

Κουβερτούρα γάλακτος 
NESTLE dessert 170gr 
με έκπτωση
25%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τις 65%
κακάο, λευκή
και πραλίνας 

Ηλιέλαιο
SOL 2lt
με έκπτωση 
20%*

Αλεύρι κέικ flour 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ 500gr
με έκπτωση
25%*

Αραβοσιτέλαιο
NUTRIA

1lt 2lt

MATILDE VICENZI
με έκπτωση
15%*

Σφολιατίνια
σου
90gr

Φωλιές
σφολιάτας
100gr

Καλαμποκέλαιο 
ΦΛΩΡΑ 2lt
με έκπτωση 
20%*

-25%*



€0.86€0.77

€0.85

€1.36

€0.65 €0.76

€1.95

€1.72

€1.08€1.02 €0.87 €1.01

€2.30

€1.92

€1.43

€1.05

€1.90

€1.50

€0.95

€0.65

€1.70

€1.25

€1.79

€1.12

€1.26

€0.86

€2.12

€1.39

€2.24

€1.62

τιμή τεμαχίου τιμή τεμαχίου τιμή τεμαχίου τιμή τεμαχίου

τιμή 2 τεμαχίων

Από 10.10 έως 29.10.2018Τρόφιμα

-30%-30%

ζυμαρικά ολικής 
αλέσεως
MELISSA 500gr
με έκπτωση
20%*
Εξαιρείται το δίκοκκο σιτάρι
Η τιμή αφορά
τα μακαρόνια

Ζυμαρικά MELISSA 500gr
με έκπτωση 25%*

Μακαρόνια
Νο7 ή 10 Μακαρόνια Νο2

Κριθαράκι μέτριο, 
στριφτό ή κοφτό Ριγκατόνι 

Φακές
ψιλές
1kg

Ρύζι
μπονέτ
1kg*

Ζωμοί MAGGI 12 τεμ.
με έκπτωση 25%*

Ρύζι καρολίνα 
special 
ΩΜΕΓΑ 
500gr

ζυμαρικά χρυσή σειρά 
MISKO 500gr
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά τα 
μακαρόνια ματσάτα

Ραβιόλια ή τορτελίνια 
PRIMO GUSTO 250gr
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
τα τορτελίνια 250gr

Με 2 ίδια ζυμαρικά MISKO 500gr 
έκπτωση 20%*

Φασόλια μέτρια 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
500gr

Μακαρόνια ΖΩΓΡΑΦΟΣ
500gr Νο6 ή 10
με έκπτωση 20%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για το
κριθαράκι 500gr

Φασόλια 
μαυρομάτικα 
ΩΜΕΓΑ
special
500gr

Νο6 ή10 Εxtra fino Κριθαράκι μέτριο Πενάκι

€1.26 €1.02 €1.08

€2.02 €1.63 €1.73
τιμή 2 τεμαχίων τιμή 2 τεμαχίων τιμή 2 τεμαχίων



€1.83

€2.75

€1.18

€2.43

€3.55

€1.68

€2.40

€1.05 €2.55

€3.05

€2.84

€1.52 €3.20

€4.07

€0.65

€1.72

€4.32 €2.38 €2.60

€0.90

€1.39

€0.93

€2.45

€5.42 €2.98 €3.48

€1.08

€1.59

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-30%

-30%

-30%

-30%

Αυγά ελευθέρας βοσκής 
ΛΑΔΑΚΗΣ 6άδα 53+gr

Eλιές καλαμών XENIA
 

Aγγουράκι XENIA
355gr σε άλμη 
 

Κέτσαπ KYKNOS 
300ml
με έκπτωση
30%*

Αυγά 
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ 
10άδα large 
63-73gr

Καλαμπόκι 
γλυκό ΕΔΕΜ 
340gr

οι σάλτσες 250ml & soya sause 
150ml ή 1lt ΚΙΚΚΟΜΑΝ
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά την
soya sause
regular 150gr

Τοματάκια 
KYKNOS 
400gr
με έκπτωση 
30%*

Τortillas OLD EL PASO
σίτου 326gr
με έκπτωση 30%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για τις ολικής άλεσης
350gr ή fajitas dinner 505gr

RIO MARE

3x80gr σε νερό,
ελαιόλαδο ή πικάντικος

Φιλέτο σαρδέλας 
105gr σε λάδι
ή σε λάδι με πιπεριά

Φιλέτο σκουμπρί 
120gr στη σχάρα 
σε νερό ή λάδι

Αλάτι
ΚΑΛΑΣ 
400gr*

Luncheon 
meat TULIP 
200gr

-25%
*



€1.95

€2.24

€1.88

€1.05

€2.60

€2.99

€2.35

€1.50

€1.44

€2.34

€1.80

€2.92

€1.65 €1.16 €1.34

€4.32 €4.66 €4.66

€2.06 €1.45 €1.67

€5.40 €5.82 €5.82

Από 10.10 έως 29.10 2018

-30%

Ο
πω

σδ
ήπ

οτ
ε

Στραγγιστό γιαούρτι
ΚΡΙ ΚΡΙ 2 ή 10% 200gr
2+1 δώρο
με έκπτωση
20%*

€2.68
€2.14

Γιαούρτι αγελάδος ΚΡΙ ΚΡΙ 
200gr 2 ή 3,85%
2+1 δώρο
με έκπτωση
20%* 

ACTIVIA 2x200gr με φράουλα, 
δαμάσκηνο ή καρύδι & βρώμη 
με έκπτωση
25%*

Επιδόρπιο γιαουρτιού 
bi-yo ΟΛΥΜΠΟΣ 2x145gr 
φράουλα ή μπανάνα
με έκπτωση
20%*

γάλατα
NOYNOY
family
με έκπτωση
20%*

1,5lt πλήρες ή ελαφρύ

Πλήρες ή Light 6x400gr  kid 6x400gr 

1lt πλήρες ή ελαφρύ

Noulac 6x400gr  

1lt 0% 

εβαπορέ ΝΟΥΝΟY με έκπτωση 20%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τις μονές συσκ/σίες 400gr πλήρες ή light

ACTIVIA 4x125gr
αρχαίοι σπόροι με κινόα
ή πολυδημητριακά
με έκπτωση
25%*

γάλατα ARLA
protein 500gr 
σοκολατούχα
ή βανίλια
με έκπτωση
20%*

αφεψήματα DICTAMUS
10 φάκελα
με έκπτωση
30%* 
Η τιμή αφορά
το παραδοσιακό



€2.79
€3.98

€1.56

€3.54 €3.80

€2.59 €2.99

€3.68 €3.82

€1.83

€4.43 €4.75

€3.70 €4.27

€5.25 €5.46

€3.74

€2.58

€2.65

€3.21

€3.83 €3.93

€4.68

€3.68

€3.78

€4.28

€5.47 €5.62

300gr
με κακάο 

Bρώμη & σοκολάτα 
γάλακτος ή υγείας Βρώμη & ξηρούς καρπούς Classic 625gr

Fruits, milk ή dark 
chocolate 600gr

280gr 
βιολογικό

Kέικ brownie σοκολάτας 
ONE FIBRE 120gr
2+1 δώρο

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

2+1
δώρο

2+1
δώρο

-30%

-30%

-30%

-30%
-30%

Μαρμελάδες BONNE MAMAN
fruit intense φράουλα
ή βερίκοκο 335gr
30% λιγότερη ζάχαρη
με έκπτωση
30%* 

Όλες οι μπάρες δημητριακών
NATURE VALLEY
2+1 ίδια δώρο

Χωριάτικες φρυγανιές 
ELITE σταρένιες 240gr 
ή με σουσάμι
250gr
με έκπτωση
15%*

Στιγμιαίος καφές
JACOBS gold 95gr
με έκπτωση 
20%* 

Κέικ KUCHEN MEISTER 400gr 
μαρμπέ ή βανίλια
με κομμάτια σοκολάτας
με έκπτωση
30%*

Δημητριακά wk KELLOGG’S 
granola χωρίς ζάχαρη 300gr ή 
flakes & clusters αρχαίοι σπόροι 
με έκπτωση
30%*

QUAKER
τραγανές μπουκιές
600gr
με έκπτωση 30%*

δημητριακά Fitness NESTLE
600 ή 625gr
με έκπτωση
30%*  

KELLOGG’S muesli με έκπτωση 30%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το crunchy 600gr 

Στιγμιαίος καφές 
JACOBS flavors 66gr 
φουντούκι, καραμέλα
ή irish cream
με έκπτωση
25%* 

Tαχίνι ΟΛΥΜΠΟΣ
με έκπτωση
20%*

Crunchy
380gr
classic,
fruit ή choco

Baked 
450gr
nut ή fruit 

-30%



€1.82

€1.90

€1.22

€2.28

€2.38

€1.44

€1.37 €1.37

€2.04

€0.98

€1.95 €1.95

€2.55

€1.15

€1.00

€1.65

€1.71 €1.64 €1.53

€1.18

€1.07

€1.82

€1.28

€1.25

€2.20

€2.28 €2.18 €2.04

€1.60

€1.45

€2.42

€1.48

Σταρένιο Ολικής άλεσης 

500gr ολικής άλεσης
με σίκαλη

Σταρένιο 
Το Τοστ 900gr 
μεγάλες φέτες

Παραδοσιακό 
ολικής 720gr 
κανονικές φέτες

Παραδοσιακό 
πολύσπορο 500gr 
κανονικές φέτες

Από 10.10 έως 29.10.2018

-30%

Ψωμί Γερμανικού τύπου 
ΚΑΤΣΕΛΗΣ 500gr σε φέτες
με σίκαλη & βρώμη ολικής 
άλεσης πολύσπορο
ή σταρένιο
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά το
πολύσπορο

Κρουασάν για σάντουιτς 
ΤΟΤΤΙS 5x60gr
με έκπτωση
20%*

Τοστ φέτες ζωής ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 525gr 
με έκπτωση
30%*

Τοστ σύμμικτο αρχαία σπορά 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 500gr
με έκπτωση
20%*

μονά πακέτα cream crackers 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ σίτου, σίκαλης, 
χωρίς ζάχαρη ή με βρώμη
με έκπτωση 15%*
Η τιμή αφορά τα σίκαλης 175gr

Σταρένιο τόστιμο
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 400gr
με έκπτωση
20%*

Μπισκότα cookielicious 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 180gr
με σοκολάτα ή κακάο-σοκολάτα
με έκπτωση
15%*

Τοστ χωριανό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
με έκπτωση
25%*

ΚΑΤΣΕΛΗΣ με έκπτωση 25%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το τοστ μεγάλες φέτες 450gr

κριτσίνια Μακεδονικά 
ΚΑΤΣΕΛΗΣ 200gr ολικής, 
σίτου με σουσάμι
ή με σουσάμι
& λιγότερο αλάτι

Ολικής άλεσης τόστιμο 
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 400gr

κριτσινάκια Θεϊκή γεύση 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 120gr
με ηλιόσπρορο, πολύσπορο
ή παπαρουνόσπορο,
σουσάμι & γιαούρτι

540gr 
πολύσπορο



€1.10

€1.91

€1.32

€0.59

€1.46

€2.55

€0.90

€1.03

€1.12

€0.30

€1.25

€1.37

€1.40

€0.38

€1.99

€1.10

€1.06

€1.48 €0.36 €2.78

€1.31

€0.80

€0.40€1.25

€1.69

€1.41

€1.98 €3.18

€1.75

€1.00

€0.50€1.45

τιμή τεμαχίου τιμή τεμαχίου

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-35%

-35%-35%

2+1
δώρο

2+1
δώρο

Goody ΑΛΛΑΤΙΝΗ
κανέλλας, βουτύρου, 
αμυγδάλου ή
λεμόνι-τζίντζερ
με έκπτωση 25%*
Εξαιρούνται οι πολυσυσκ/σίες

Τσίχλα ORBIT 64/85gr
ή FIVE 89gr μπουκάλι
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά τις orbit
φράουλα 85gr 

Σοκολάτα υγείας ΠΑΥΛΙΔΗ 
100gr πορτοκάλι, φουντούκι
ή κρέμα κακάο
2+1 δώρο

Κρουασάν FOLIE κακάο
ή PRALEDA hazelnut 80gr
& 50% δωρεάν προϊόν
με έκπτωση
35%*

Cookie ΑΛΛΑΤΙΝΗ
175gr σοκολάτα
ή σοκολάτα-φουντούκι
με έκπτωση
25%*

Κinder
με έκπτωση
20%*

Αυγό 20gr Bars 100gr

Σοκοφρέτες ΙΟΝ 38gr 
μονές ή πολυσυσκευασίες 
με έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά τις μονές 
συσκευασίες

Κρουασάν TRENDY
κακάο 4x70gr 

Cookies ΔΕΡΜΙΣΗΣ 175gr
με πραγματική σοκολάτα
ή σοκολάτα & κακάο
με έκπτωση
25%*

Γκοφρετάκια 
SERENATA 
minis 180gr

Γκοφρέτα
SERENATA 33gr 
2+1 δώρο 

Πουράκια
AMARETTI 400gr

Κρουασάν choco 
big FRESH SNACK 
250gr

μπισκότα ΑΛΛΑΤΙΝΗ 220gr 
100% ολικής άλεσης
με 3 δημητριακά
με έκπτωση 25%*

μπισκότα MACVITIE’S
με έκπτωση 35%* 
Η τιμή αφορά τα digestive
original 250gr

Κρουασάν 
CHAMPION 
70gr κακάο 
με έκπτωση 
20%* 



€0.89

€0.88 €0.90

€15.94

€13.51

€27.67

€17.51

€27.45

€24.51

€15.84

€18.05

€15.18

€16.94

€1.48

€1.35 €1.39

€17.34

€14.51

€30.67

€18.51

€29.45

€26.51

€17.84

€19.05

€16.98

€17.94

€0.62
€0.88

€1.29

€16.50

€15.44

€1.68

€17.80

€17.44

Από 10.10 έως 29.10 2018Κάβα

δώρο

-40%

-35%

-30%

φυσικοί χυμοί ΟΛΥΜΠΟΣ 250ml  
με έκπτωση 30%*

Νερό
ΖΑΡΟΣ 
6x1,5lt

Με 1 συσκ/σια PEPSI 6x330ml regular, twist, max ή wild cherry
δώρο chips  LAY’S 150gr αλάτι ή ρίγανη

Αmareto DISARONNO
700ml

Sambuca
IL PADRINO 
700ml

DRAMBUIE 
700ml

HAVANA 
Club 3 ετών 
700ml  

BEEFEATER 
700ml 

JOHNNIE WALKER
700ml 

FINLANDIA 
700ml

ABSOLUT 
700ml  

CHIVAS regal
12 years
old 700ml

GLENFIDDICH 
700ml
12 ετών

GRANT’S 
700ml  

BALLANTINE’S 
700ml 

NESTEA 1lt 
λεμόνι ή ροδάκινο 
με έκπτωση
40%*

PEPSI ή 7up 1,5lt
με έκπτωση
35%* 

Regular,
max ή twist 7UP

Δώρο
αξίας
€1.48



€2.85

€4.20

€7.90

€1.15

€4.85

€5.25

€8.50

€1.77

€4.10

€8.25

€5.34

€1.18

€4.60

€9.70

€6.68

€1.48

€7.70

€4.62

€8.55

€4.70

€4.62

€6.95

€1.18€0.80

€8.60

€6.62

€10.35

€5.54

€6.62

€8.45

€1.48€1.00

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-35%

-2€

-1.80€ -1.50€

-2€ -2€

Λευκό ή κόκκινο
Κρητικό τοπικό 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
750ml
με έκπτωση
2.00€* 

Κόκκινο ημίγλυκο 
μελίρυτος
CAMPA 750ml
με έκπτωση
20%*

Αφρώδεις οίνος 
Moscato D’asti 
CASARITO
750ml 

Chips LAY’S ολικής 95gr
με αλάτι ή πιπερι
με έκπτωση
35%*

Κρητικό τοπικό
ΜΙΝΩΣ 750ml
λευκό, ροζέ
ή κόκκινο

Κρασί KANENAS 750ml 
λευκό, ροζέ ή κόκκινο
με έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
το λευκό

Ροζέ ημίξηρο 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
750ml
με έκπτωση 
20%*

Λευκό 
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
3lt  

Μοσχοφίλερο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
με έκπτωση 
2.00€* 

Μαλαγουζία Δρυός
Κτήμα ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
750ml
με έκπτωση
1.80€*

Chips TOTTIS 120gr
αλάτι ή ρίγανη
με έκπτωση
20%*

Βιλάνα
Κρητικό τοπικό
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ
750ml 
λευκό  

Αγιωργίτικο
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml
με έκπτωση
2.00€* 

Λευκό ή κόκκινο 
πολυποικιλιακός κτήμα 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 750ml
με έκπτωση 1.50€*
Η τιμή αφορά
στο κόκκινο

Chips 
RUFFLES 
με έκπτωση 
20%*

150gr
με αλάτι
ή ρίγανη

130gr
barbeque
ή ketchup



OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

€6.99

€19.99
€24.99

€19.20
€38.40

€8.94 €4.99
€14.90

Από 10.10 έως 29.10.2018Προσωπική φροντίδα

-40% -50%

Στοματικό διάλυμα
LISTERINE
500ml
1+1 δώρο
δεμένα πακετα
Η τιμή αφορά το
teeth & gum
defence

Αποτριχωτική ηλεκτρική
συσκευή VEET
trimmer sensitive
με έκπτωση
20%*

ηλεκτρικές λίμες SCHOLL
περιποίησης ποδιών ή νυχιών
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά την
ηλεκτρική λίμα για νύχια

προϊόντα DIADERMINE 
με έκπτωση 40%* 
εξαιρούνται τα
essential & 110
Η τιμή αφορά στην κρέμα 
προσώπου Rejuvination

κρέμες προσώπου 
LOREAL
wrinkle expert
ή τριπλή φροντίδα 
dermo expertise

*

*
*-50%

-40%

*-50% ΔΩΡΟ
Οδοντόκρεμες total, cavity, naturals, παιδικές, 
οδοντικό νήμα ή στοματικό διάλυμα 250/500ml

Οδοντόκρεμες herbal, triple action
& οδοντόβουρτσες 360ο ή slim soft 

ΔΕΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ1+1



€3.17

€5.26

€3.98

€4.32

€5.28

€8.77

€7.20

€2.81

€3.26

€3.44

€2.61

€4.68

€5.44

€5.73

€5.22

€3.03

€3.68

€2.09

€3.48

€3.16

€4.60€5.88

€4.66

€4.18

€5.80

€5.74

€9.20€9.80

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-40%

-35% -40%

-45%

-40% -40%-50% -50%

-40%

-40% -40%

-50% -40%

προϊόντα SYOSS
με έκπτωση 50%*

προϊόντα styling PALETTE  
με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά το 
spray 300ml

προϊόντα Stylista
styling LOREAL
με έκπτωση
40%*

προϊόντα SANEX
με έκπτωση 45%*
εξαιρουνται τα προωθητικά πακέτα
Η τιμή αφορά το
αφρόλουτρο
dermoprotector 650ml

αφρόλουτρα DETTOL
500 ή 950ml
με έκπτωση 40%* 
H τιμή αφορά τα
αφρόλουτρα 500ml  

Αφρόλουτρο
VIDAL 750ml
1+1 δώρο 
δεμένα πακέτα

προϊόντα STUDIO LINE
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά το
gel studio invisible 150ml

προϊόντα ELNETT
styling μαλλιών
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
το σπρέι 400ml

προϊόντα GLISS
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά τα
σαμπουάν 400ml 

προϊόντα καθαρισμού
& περιποίησης μαλλιών ELVIVE
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τα
σαμπουάν 400ml

σαμπουάν HEAD & SHOULDERS
360ml με έκπτωση 40%*
(εξαιρούνται οι
προωθητικές συσκ/σίες)

Σαμπουάν
LE PETIT MARSEILLAIS
1+1 δώρο
δεμένα πακέτα

βαφές μαλλιών 
EXCELLENCE
με έκπτωση 
40%* 

βαφές μαλλιών 
KERATIN COLOR 
με έκπτωση 
50%*

βαφές μαλλιών 
PALETTE
με έκπτωση 
50%*

βαφές μαλλιών PURE COLOR
με έκπτωση
40%*

-50%



€2.11

€4.13

€1.34

€3.68

€2.34

€5.90

€2.68

€5.25

€3.49

€10.79

€1.64

€5.90

€4.98

€17.98

€3.28

€10.90

€1.64

€4.44

€2.31

€1.63

€4.60

€8.39

€2.58

€7.69

€2.73

€7.40

€3.85

€2.72

€5.76

€13.98

€3.68

€12.82

Από 10.10 έως 29.10.2018

-40%

-40% -40%

-30%

-30%

-30%-40%

-40% -40% -30%

-50% -50%

-40%

-5€

Υγρά μαντηλάκια 
SCHOOL HANKIES
15 τεμ. 2+2 δώρο

Υποσέντονα 
SANI fresh 
maxi plus 
90x60cm
15 τεμ.

Πάνα ακράτειας 
TENA for men
10 τεμ.
με έκπτωση
30%*

Μωρομάντηλα PAMPERS 
64 τεμ. 2+1 δώρο
με έκπτωση 30%* 
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για το sensitive
56 τεμ. 2+1 δωρο

TENA pants plus lady 
Μ-9 τεμ., L- 8 τεμ.
ή  men L- 8 τεμ.
με έκπτωση
5,00€*

βρεφικές κρέμες
NUTRICIA 300gr
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά την
φαρίν λακτέ 300gr

οι μικρές συσκ/σίες 
πάνες BABYLINO
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορα τα Νο3-7

πάνες PAMPERS
active baby dry
value pack 30-48 τεμ.
με έκπτωση
40%*

οι πάνες PAMPERS 
active baby dry
jumbo packs
50-68τεμ
με έκπτωση 40%*  

σερβιέτες ALWAYS
ultra platinum 12,14 ή 16 τεμ., 
κλασική σειρά 14,16 ή 20 τεμ. ή 
sensitive 20 τεμ.
με έκπτωση 40%*

σερβιέτες LIBRESSE
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά τις
normal ultra plus 20 τεμ.

μονές συσκ/σίες σερβιέτες 
EVERYDAY
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τις
sensitive 10 τεμ. 

Μωρομάντηλα
BABYCARE sensitive
63 τεμ. 2+2 δώρο

σερβιετάκια ALWAYS
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά τα
normal 40+20 τεμ.

εσώρουχα ακράτειας
SANI pants
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τα
No2 Medium 14 τεμ.

Σερβιετάκια LIBRESSE
long 26 τεμ.
με έκπτωση 50%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
και για τα normal 32 τεμ.



€6.59

€5.56 €7.61

€1.71

€10.98

€6.95 €8.95

€2.01

€6.98

€3.59

€4.44

€2.39

€6.98€10.78

€5.98

€5.55

€2.99

€2.72€6.90

€3.49€4.08

€3.66

€4.19

€3.96

€3.63

€5.82€6.80

€4.88€6.60

€4.19
€6.99

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-40%-35%

-40%-40% -40% -40%

-40%

Αρωματικό 
ρούχων 
LENOR 180gr  
με έκπτωση 
40%* 

Συμπυκνωμένα μαλακτικά
με ενισχυτικό αρώματος 
SOUPLINE supreme 1.2lt
με έκπτωση
40%*

Λευκαντικό
glow white
Dr BECKMANN
65gr
3+1 δώρο
με έκπτωση
15%*

DIXAN
duo caps
με έκπτωση 
40%* 

συμπυκνωμένα μαλακτικά 
SOUPLINE ultra 60 μεζ.  
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά το mistral

μαλακτικά LENOR
56 ή 52 μεζ.
με έκπτωση
40%*

Δεσμευτής χρώματος
ΕΥΡΗΚΑ color block
10+10 δώρο
με έκπτωση
20%* 

DIXAN σκόνη
45 μεζ. ή υγρό 
42/44 μεζ. 

VANISH
500/470gr ή gel 
1lt/940ml
με έκπτωση 40%*
Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει & για το gold powder

χρωμοπαγίδες K2r
με έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά τις
K2r red 30 φύλλα

16 τεμ. 30 τεμ. 

PERSIL
750ml ή 1,5lt
με έκπτωση 25%* 
Η τιμή αφορά τα 750ml  

PERSIL
3lt*

ΕΥΡΗΚΑ  

Βaby υγρό 1lt
με έκπτωση 20%* 

Υγρό Μασσαλίας 1800ml
με έκπτωση 20%*  

Υγρό Μασσαλίας 1800ml
με 50% δωρεάν προϊόν
με έκπτωση 15%* 



€2.59

€2.22

€2.59

€3.96

€3.99

€3.70

€3.98

€4.40

€0.96

€5.01

€5.09

€1.48

€6.26

€5.99

€4.97

€1.22

€1.83

€6.68

€2.39

€2.75

€3.74

€3.39

€8.28

€1.74

€2.29

€8.90

€3.18

€4.98

€3.99

€3.74 €3.08

Από 10.10 έως 29.10.2018Καθαριστικά

-40%

-30% -40%

-35%

-35%

-35%

Υγρό πιάτων 
AVA perle 
1,5lt
με έκπτωση 
35%* 

Καθαριστικά επιφανειών 
DETTOL spray 500ml, 
απολυμαντικά spray 400ml 
ή πανάκια 40 τεμ.
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τα
spray 500ml

SWIFFER
με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά τα
ανταλ/κα πανάκια 16τεμ. 

Ανταλ/κό για ηλεκτρική 
συσκευή AIRWICK
vanilla & orchid
με έκπτωση 10%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για το levander
& chamomile 19ml 

Υγρό πιάτων
AVA perle 450ml
με έκπτωση 
35%* 

Καθαριστικό χαλιών
Dr BECKMANN
650ml
με έκπτωση
20%*

AIRWICK
ηλεκτρικές συσκευές,
αυτόματες συσκευές
freshmatic max ή ανταλλακτικά 
freshmatic 250ml
με έκπτωση 15%*
Η τιμή αφορά
την freshmatic
συσκευή vanilla
& orchid

FAIRY ultra caps 
22 τεμ. ή
platinum 16 τεμ.
με έκπτωση
40%* 

υγρά πιάτων PALMOLIVE
500 ή 750ml με έκπτωση 30%*
Εξαιρούνται οι πολυσυσκευασίες
Η τιμή αφορά το
original 500ml

Υγρό τζαμιών 
PLANET 
750+250ml δώρο
με έκπτωση
20%*

Συλλέκτης υγρασίας
ARIASANA perla 300gr
συσκευή ή ανταλ/κο
με έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά τη συσκευή

Υγρό πιάτων FAIRY 
ultra 900ml
regular ή lemon
με έκπτωση
25%* 

Καθαριστικά AJAX δεμενα πακετα

σκοροκτόνα 
VAPONA
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά
το gel 4+2 δώρο

GLADE microspray, automatic 
spray set και ανταλλακτικά
με έκπτωση 15%*
Η τιμή αφορά τo σετ
microspray spray
μπάνιου 

AJAX ultra 
1,5+1lt δώρο

AJAX ultra 1lt
με δώρο AJAX
spray 4in1 500ml 

AJAX kloron 
1lt 1+1 δώρο 



€1.59 €1.01

€3.89

€1.99 €1.68

€4.58
€2.09

€0.54

€2.98

€0.34

€2.87 €4.48

€1.47

€1.54 €0.54€1.40

€0.43

€3.82 €4.98

€1.84

€2.05€2.00

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-30%

-30%

-40%

Χαρτομάντηλα
τσέπης
KLEENEX
balsam & menthol 8 τεμ. 
με έκπτωση
20%*

Υγρά χαρτομάντηλα
ΖΕWA fresh 10τεμ.
classic  ή protect
με έκπτωση
40%*

DUCK 
fresh discs 
ανταλλακτικά 
2τεμ.
με έκπτωση 
15%*

DUCK fresh 
discs 36ml 
με έκπτωση 
30%*

Γατοτροφή 
MISTIGRIS 
405gr

Χαρτοπετσέτα 
MAMASOFT 
50 τεμ.

Χαρτί υγείας 
ELITE 
supreme 
3φυλλο
8 ρολά 

BREF 50gr
με έκπτωση
30%* 
Η τιμή αφορά
τα power
ή blue activ  

Χαρτί 
κουζίνας 
MAMASOFT 
400gr

Χαρτί υγείας
 MAMASOFT deco
8+2 ρολά δώρο

DUCK
aqua blue
ή fresh patch
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά
το fresh patch

Σκυλοτροφή 
PATRIK 
405gr 

-00 % -00 %

-00 % -00 %

0,00€

τιµή κιλού  00,00€  00,00€

0,00€ 0,00€

τιµή κιλού  00,00€  00,00€

0,00€

0,00€

τιµή κιλού  00,00€  00,00€

0,00€
0,00€

τιµή κιλού  00,00€  00,00€

0,00€

*

* *

*

€4.36

€2.37 €2.46

€4.36€6.70

€3.38 €3.52

€6.70

-35%

-30% -30%

-35%



Ορισμένα προϊόντα του φυλλαδίου δεν είναι διαθέσιμα στα μικρότερα καταστήματα. Στα Κρητικά προϊόντα κρέας, νερό και μανάβικο του φυλλαδίου, οι πόντοι της Χtra Card
έχουν συμπεριληφθεί στην τελική τιμή προσφοράς και δε δίνονται επιπλέον στις αγορές. Σε περίπτωση παράλληλης προωθητικής ενέργειας, ισχύει η ενέργεια με τη μεγαλύτερη 
προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνυπολογιστούν αθροιστικά. Στην αναγραφόμενη τιμή των προϊόντων με κουπόνι ή sticker έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη αξία.
Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αλλαγές στη συσκευασία των προϊόντων καθώς και για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Προσφορές Από 10.10
έως 29.10

www.xalkiadakis.gr | facebook.com/xalkiadakis.gr | youtube.com/xalkiadakisAE
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