
Μπάμιες extra διαλεκτά IFANTIS 1kg

Από €14.25λ.Από €2.34λ. €10.90λ.€1.94λ.

-20%

Από €8.00λ.€4.70λ.

Από €5.14λ.€3.90λ.

Οι τιμές στα super markets                               μιλάνε από μόνες τους! 

Αυγά ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ  10άδα medium Μπύρα AMSTEL 20x250ml

€6.69λ. Από €13.38λ.

DIXAN σκόνη 50 μεζ.
ή υγρό gel 48/45 μεζ. Έκπτωση στο ταμείο

Όλα τα προϊόντα GLISS
Έκπτωση στο ταμείο

Χαρτί υγείας KLEENEX capitonne 
10+2 ρολά δώρο

x x
x

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ.

€x.xxλ.
Από €χ.χχλ. €x.xxλ.

Από €χ.χχλ.

Προσφορές
Από 21 Μαρτίου

έως 11 Απριλίου 2018

Πασχαλινές

Καλό
Πάσχα!

-50% -40% -40%



Αλεύρι για τσουρέκι
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1kg  
Έκπτωση στο ταμείο

Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ 500gr
2+1 δώρο

Έτοιμα μείγματα EASY BAKE
για γλυκές ή αλμυρές δημιουργίες 
χωρίς κόπο  Έκπτωση στο ταμείο

Mε 2 τεμ. αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1kg για όλες τις χρήσεις
δώρο αυγά ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 6άδα
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker 

Σιμιγδάλι  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 500gr
ψιλό ή χονδρό Έκπτωση στο ταμείο 

Αλεύρι για τσουρέκι
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 1kg
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Νωπή μαγιά ΓΙΩΤΗΣ

Αλεύρι για για όλες τις χρήσεις 
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 1kg
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

€1.19λ.
Από €2.38λ.

€1.39λ.
Από €1.64λ.

€1.39λ.

€0.28λ.

€0.83λ.

€0.59λ.
Από €0.98λ.

€1.09λ.
τιμή τεμαχίου

Πασχαλινές προσφορές με γιορτινές τιμές!

Καλιτσούνια Λυχναράκια
Σε μια μεγάλη λεκάνη ρίχνουμε το λάδι, τη ζάχαρη και τα αυγά, τα ανακατεύουμε
αρκετή ώρα με το χέρι μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
Προσθέτουμε το γάλα και τις βανίλιες και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε.
Αναμειγνύουμε τα μπέικιν με μια κούπα αλεύρι και τη ρίχνουμε στο μείγμα,
συνεχίζουμε να ανακατεύουμε και σιγά - σιγά ρίχνουμε και το υπόλοιπο αλεύρι.
Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή αλλά να μην κολλάει στα χέρια.
Αφήνουμε τη ζύμη για 30' περίπου να ξεκουραστεί και ετοιμάζουμε τη μυζήθρα.
Την μυζήθρα που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να την πλύνουμε από την προηγούμενη
μέρα και να την αφήσουμε να στεγνώσει καλά.
Αφού έχει στεγνώσει, την περνάμε από ένα μύλο που αλέθει και την κάνουμε σαν κρέμα.
Στη συνέχεια, ρίχνουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά (ζάχαρη, μέλι, κανέλα, γαρύφαλα,
βανίλιες και τα 2 αυγά χτυπημένα) και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις των χεριών
μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρά κομμάτια, τα πλάθουμε
λίγο στο χέρι μας και τα περνάμε από τον μύλο για φύλλα, στο χοντρό έτσι ώστε να βγει
ένα φύλλο πάχους περίπου 3 χιλιοστά.
Το απλώνουμε και με ένα ποτήρι το κόβουμε σε στρογγυλά κομμάτια, διαμέτρου περίπου
10-12 εκ., βάζουμε μια καλή κουταλιά μυζήθρα στο κέντρο και την στρώνουμε
με τα δάχτυλα ρίχνοντας απάνω μια σταγόνα ανθόνερο μέχρι να γίνει επίπεδη.
Στη συνέχεια, τα τσιμπάμε γύρω-γύρω και τους δίνουμε σχήμα, τα τοποθετούμε σε ένα ταψί
το οποίο έχουμε καλύψει με λαδόκολλα. Όταν γεμίσει το ταψί, αλείφουμε τα καλιτσούνια
με ένα πινέλο με αυγό και τους ρίχνουμε λίγη κανέλα.
Στη συνέχεια, τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180-200°C για περίπου 45'.
 Όταν τα καλιτσούνια ροδίσουν και κάνουν πάτο, τα βγάζουμε, τα τοποθετούμε
σε ένα μέρος χωρίς υγρασία για να κρυώσουν και τους ρίχνουμε μερικά νερατζόφυλλα.
Εάν θέλουμε η συνταγή μας να είναι πιο παραδοσιακή, μπορούμε πριν τα ψήσουμε
να τα πασπαλίσουμε και με λίγο σουσάμι.

Ο Πολιτιστικό Σύλλογος Πραισού "Η Αρχαία Πραισός" προτείνει:

Υλικά
για τη ζύμη
• 300 ml λάδι
• 300 ml γάλα
• 500 γρ. ζάχαρη
• 6 αυγά
• 3 μπέικιν πάουντερ
• 2 βανίλιες
• 1,5 κιλό περίπου
    αλεύρι

Υλικά
για τη γέμιση
• 2,5 κιλά μυζήθρα γλυκιά
• 550 γρ. ζάχαρη
• 3 κουταλιές σούπας μέλι
• 4 βανίλιες
• κανέλα
• γαρύφαλα
• 2 αυγά

Ακόμα, χρειαζόμαστε αυγό 
χτυπημένο, ανθόνερο
και κανέλα για να αλείψουμε 
και να τα πασπαλίσουμε.

δώρο
αξίας

€1.28λ.

-50%

-25% -40%



€1.60λ. €1.70λ.

Αυγά ΜΕΓΑΦΑΡΜ 15άδα
medium 53-63gr 250gr

Με καλαμποκέλαιο
500gr

Με βούτυρο 
γαλακτος

Βούτυρο LURPAK ανάλατο
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

ΜΙΝΕΡΒΙΝΗ 400gr
με 30% δωρεάν προιόν

Λιωμένο βούτυρο ΗΠΕΙΡΟΣ 500gr 

Φυσικό άρωμα 
βανίλιας 20ml 

Αμύγδαλο
φιλέ 125gr  CAPTAINS

Καρύδα τριμμένη 
115gr ΑNATOΛΗ

Βανίλια
ολόκληρη 3gr

Βαφή αυγών

Ξύδι ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
400gr

€2.98λ.
Από €3.68λ.

€2.68λ.

€2.40λ.
Από €2.69λ. €5.40λ.

€2.34λ.
Από €2.60λ. €7.25λ.

Από €9.06λ.

€2.91λ.
Από €3.64λ.

€3.80λ.
Από €4.75λ.

€5.56λ.
Από €6.95λ.

€3.12λ.
Από €3.90λ. €0.60λ.

To ποσοστό έκπτωσης ισχύει για όλα τα είδη ζαχαροπ/κης VAHINE

VAHINE Έκπτωση στο ταμείο

Πασχαλινά ψωμιά
γαλατερά (τσουρέκια)

Σε μισό ποτήρι χλιαρό νερό   προσθέτουμε 1 κ.γ. ζάχαρη και τη μαγιά.
Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η μαγιά και αφήνουμε το μείγμα να φουσκώσει,
αυτό είναι το προζύμι. Ζεσταίνουμε το γάλα σε κατσαρόλα χωρίς να βράσει,
προσθέτουμε και τη ζάχαρη, ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.
Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από την φωτιά και προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο
μαζί και τα μυρωδικά. Η θερμοκρασία του μείγματος πρέπει να είναι χλιαρό προς ζεστό,
όχι καυτό. Σε  βαθύ πιάτο χτυπάμε ελαφρά με το πιρούνι τα αυγά.
Ρίχνουμε το μείγμα με το προζύμι σε λεκάνη και προσθέτουμε το αλεύρι λίγο-λίγο,
μέχρι να γίνει μαλακή η ζύμη μας.
Αν κολλάει η ζύμη  δεν πειράζει γιατί όταν φουσκώσει δεν θα κολλάει.
Σκεπαζουμε τη λέκάνη με καθαρό πανί, αφού πρώτα στην επιφάνεια της κάνουμε
με το χέρι μας ένα σταυρό. Την αφήνουμε να  φουσκώσει, περίπου 3-4 ώρες.
Όταν περάσουν οι ώρες, ελέγχουμε αν ο σταυρός έχει εξαφανιστεί από την επιφάνεια
της ζύμης,  τότε η ζύμη μας είναι έτοιμη για να πλάσουμε.
Πλάθουμε τα ψωμιά μας στο σχήμα που μας αρέσει, αν θέλουμε  μπορούμε να βάλουμε
στο κέντρο του ψωμιού  ένα κόκκινο αυγό.
Τοποθετούμε τα ψωμιά  σε ταψί ( αφού πρώρα έχουμε βάλει μια λαδόκολλα)
και τα αφήνουμε σε ζεστό μέρος για 1 ώρα περίπου. Όταν είναι έτοιμα χτυπάμε
ελαφρά με το πιρούνι ένα αυγό (προσθέτουμε στο αυγό και  2 κουταλιές σούπας νερό)
και αλείφουμε τα πασχαλινά ψωμιά.                                                                                                                                 
Αν θέλουμε πασπαλίζουμε τα ψωμιά με  φιλέ αμυγδάλου.                                                                                                                   
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους (160°C) σε αντίσταση για 30-40'.                                        

Ο Πολιτιστικό Σύλλογος "Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας" προτείνει:

Υλικά για 2-3 γαλατερά  
• 1 κιλό αλεύρι 
• 200 γρ. βούτυρο  
• 4 αυγά 
• 170 γρ. γάλα χλιαρό 
• 400 γρ. ζάχαρη 
• 75 γρ. νωπή μαγιά ή 3 φακελάκια ξερή
• 1 κ. γ. μαχλέπι 
• 1 κ. γ. ξύσμα πορτοκαλιού 
• 1 κ. γ. μαστίχα κοπανισμένη

-20%

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Πασχαλινές προσφορές με γιορτινές τιμές!

Αρνάκι με μάραθο, ασκολύμπρους
& σταμναγκάθι αυγολέμονο

Υλικά:
Πλένουμε το κρέας και το κόβουμε σε κομμάτια.
Πλένουμε και καθαρίζουμε τους ασκολύμπρους, το σταμναγκάθι και το μάραθο.
Ρίχνουμε στο τσικάλι το λάδι, το κρεμμύδι  και το κρέας να σοταριστούν
για 10 περίπου λεπτά. Προσθέτουμε το μάραθο και λίγο νερό και το αφήνουμε
να σιγοψηθεί για 10 λεπτά. Έπειτα, ρίχνουμε τους ασκολύμπρους, το αλάτι,
το πιπέρι και τα αφήνουμε να σιγοψηθούν ακόμα 15 λεπτά.
Τέλος, βάζουμε το σταμναγκάθι. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε ακόμα λίγο νερό. 
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει μέχρι να 
ψηθεί και το σταμναγκάθι.
Έπειτα, χτυπάμε τα αυγά με το χυμό από τα λεμόνια και κάνουμε το αυγολέμονο, 
το οποίο ρίχνουμε σιγά-σιγά στην κατσαρόλα για να μην κόψει το αυγό.  
Ανακατεύουμε πολύ ελαφριά.
Σβήνουμε τη φωτιά και το φαγητό μας είναι έτοιμο.

1 κιλό αρνάκι μπούτι 
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 μάτσο μάραθο
1 κιλό ασκολύμπρους
1/2 κιλό περίπου σταμναγκάθι
200 ml λάδι
αλάτι / πιπέρι
1-2 αυγά (για το αυγολέμονο)
2 λεμόνια μέτρια (για το αυγολέμονο) 

Ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Γουβών προτείνει:

Eκτέλεση



Γυάλινα πασχαλινά RABBITS

Σοκολατένιο αυγό ΙΟΝ
150gr γάλακτος

Πανέρι στρογγυλό 22x10cm
με υφασμάτινη επένδυση 

Σοκολατένιο αυγό KINDER
μεγάλη έκπληξη 150gr

Καλάθι 17x16x20cm ή 17x13x18cm με καπάκι Μπωλ 23x14x9cm με λαβές

Σοκολατένιος λαγός ION
50gr  γάλακτος

Πασχαλινά σοκολατάκια
ASTIR 275gr 

Πανέρι ψάθινο οβάλ 30x20x9cm
ή στρογγυλό 23x9cm 

Καλάθι στρογγυλό
σε διάφορα χρώματα 

Mεγάλο €3.40λ.

Mεσαίο €2.80λ.

Mικρό €2.05λ.

Καλάθι οβάλ σε διάφορα χρώματα

Κεραμικά πασχαλινά

Σοκολατάκια OSCAR 230gr
με μίνι λαγούς & αύγα 

Σοκολατένιο αυγό
ASTIR 75gr PJ MASKS 

Πανέρι ψάθινο στρογγυλό 25cm

Σοκολατένιος λαγός OSCAR 100gr

€2.50λ.

€9.90λ.

€1.90λ.€7.56λ.

€2.05λ.
€2.34λ.

€2.88λ.

€3.95λ.

€2.30λ.

€2.90λ.

€1.20λ.

Αυγοθήκη 25cm
& μπολ 23cm

Μπωλ
28cm

€6.15λ.
€3.50λ. €4.40λ.

€5.50λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Λαμπάδα PJ MASKS
με μπασκετάκι & ρολόι

€24.50λ.€19.50λ.

€9.50λ.

€9.50λ.
€7.50λ.€7.98λ.

€18.50λ.€24.50λ.

Λαμπάδα CARS με scooter

Λαμπάδα boing boing CARS
& Bubble guns  ή MINNIE & ρολόι 

Λαμπάδα NERF Modulus Mediator 

Λαμπάδα FROZEN με scooter

Λαμπάδα TURTLES εκτοξευτής & φιγούρα

Aυγά PLAYMOBIL Λαμπάδα Τ.Y.

€29.50λ.

Λαμπάδα PJ MASKS με scooter,
κάπα & μάσκα

Πασχαλινές προσφορές με γιορτινές τιμές!



Λαμπάδα ΗΟΤ WHEELS με 5 αυτοκινητάκια

Σετ 4 τεμ.
λαμπάδες λευκές

Λαμπάδα ΗΟΤ WHEELS πίστα κόμπρα 

Λαμπάδα BARBIE  fashionistas

Λαμπάδα για αγόρι ή κορίτσι διάφορα σχέδια

Σετ 4 τεμ. κηροστάτες

Λαμπάδα AVENGERS,   SPIDERMAN ή STAR WARS

Λαμπάδα BARBIE πριγκίπισσα

Λαμπάδα χρυσοτυπία
διάφορα σχέδια

Φαναράκι κεριού

€3.80λ.
€2.80λ.

€10.00λ.

€10.00λ.

€24.50λ.

€25.00λ. €14.50λ.

€10.00λ.

€1.85λ.€2.46λ.€0.90λ.
€1.40λ.

€2.45λ.

Λαμπάδα PLAYMOBIL όχημα
χρηματαποστολής

8,5x5,5cm 11x6,5cm

Φανάρι μεταλλικό 

Λαμπάδα BARBIE και το σκυλάκι της

€20.00λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Φρεσκοκατεψυγμένα
από την κατάψυξη
στο τραπέζι σας!

Κοκκινόψαρο 300+
Κοκκινόψαρο 665gr
καθ.βάρος σε φέτες

Φιλέτο πέρκας 595gr
τεμαχισμένη  

Καλαμάρι φιλέτο 850gr

Μπακαλιάρος 665gr σε φέτες

Φιλέτο βακαλάου
Αλάσκας 850gr

Γλώσσα φιλέτο 850gr 

Θράψαλο ροδέλα 560gr

Γαρίδες Ν3, 500gr 

Μύδια 500gr με μισό κέλυφος

Από €4.36λ.

Από €8.95λ.

Από €8.30λ.

Από €7.98λ.

Από €6.20λ.

Από €7.35λ.

Από €4.80λ.

Από €4.96λ.

Από €3.55λ.

€3.96λ.

€7.60λ.

€7.30λ.

€7.18λ.

€5.85λ.

€6.25λ.

€4.45λ.

€4.20λ.

€3.25λ.

€4.98λ.
τιμή κιλού
σε καθ. βάρος Από €5.76λ.

Κοκτέιλ θαλασσινών 400gr

Από €3.40λ.€3.05λ.

Φρέσκια σφολιάτα ΚΑΝΑΚΙ 700gr
Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Ζύμη κουρού KANAKI 700gr με μαγιά  
Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή έχει αφαιρεθεί
η αξία του sticker

Φύλλο κρούστας πολίτικο ALFA 
450gr Έκπτωση στο ταμείο

Φύλλο σφολιάτας
BAKER MASTER 800gr

€2.70λ.
Από €3.86λ.

€2.50λ.
Από €4.16λ.

€1.78λ.
Από €2.74λ.

€2.64λ.
Από €3.11λ.

-30% -35%-40%



Πατάτες McCAIN 500gr
original style Έκπτωση στο ταμείο

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Έκπτωση στο ταμείο

Φασολάκια πλατιά Πέλλας 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 1kg

Παραδοσιακή Μετσόβου ALFA 850gr Έκπτωση στο ταμείο

Σάλτσα & φρέσκες ζύμες PILLSBURY Έκπτωση στο ταμείο

Με τυρί 

Λεπτή ζύμη για πίτσα 345gr Σάλτσα για πίτσα 200gr

Με σπανάκι 

Αφράτη ζύμη για πίτσα 400gr Πίτσα 3 τεμ. rock 'n roll IFANTIS

Λαδερά φασολάκια στρογγυλά
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 1kgΑρακάς 450gr Σαλάτα καλαμποκιού 450gr 

Σπιτικά τρίγωνα ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ 
750gr με τυρί Έκπτωση στο ταμείο

Τυροπιτάκια μπουκίτσες
ΚΑΝΑΚΙ 920gr Έκπτωση στο ταμείο

Πίτα κασσιάτα Ζαγορίου ALFA 650gr
με μυζήθρα και φέτα Έκπτωση στο ταμείο

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης ALFA 
800gr με κρέμα Έκπτωση στο ταμείο

Fish sticks CAPTAIN IGLO 10 τεμ. 
300gr Έκπτωση στο ταμείοΜύδια 500gr με μισό κέλυφος

Από €2.90λ.

Από €2.25λ. Από €4.84λ. Από €5.98λ. Από €3.95λ.

Από €4.92λ.

Από €2.88λ.

Από €5.41λ.

Από €2.99λ. Από €1.04λ.Από €9.55λ.

Από €3.96λ.
Από €2.50λ. Από €2.98λ.

Από €4.33λ. Από €3.77λ.

€2.03λ.

€1.95λ. €3.63λ. €3.89λ. €3.16λ.

€3.69λ.

€2.02λ.

€4.06λ.

€2.09λ. €0.73λ.€6.79λ.

€2.80λ.
€1.88λ. €2.24λ.

€2.60λ. €2.45λ.

-30%

-25%

-30%

-25% -35%

-40%

-25%

-20%

-35%

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Καπνιστό μπέικον NIKAS 100gr Πάριζα ΠΑΣΣΙΑΣ

Καπνιστή γαλοπούλα fouantre 
IFANTIS

Ζαμπόν fouantre IFANTIS

Σαλάμι αέρος ΛΑΚΩΝΙΚΗ

Λουκάνικα ΛΑΚΩΝΙΚΗ 400gr
Τρικάλων με πράσσο
ή Σπάρτης με πορτοκάλι

Σκορδάτο σαλάμι
ή παριζάκι ΒΟΥΛΓΑΡΗ 310gr

Καπνιστή γαλοπούλα  gourmet
εν Ελλάδι CRETA FARMS

Ψητό ζαμπόν Gourmet Εν Ελλάδι 
CRETA FARMS

Λουκάνικα βραστά
vienna 250gr

Καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας 
NIKAS

Σαλάμι αέρος fuego NIKAS

Καπνιστό φιλέτο
γαλοπούλας  160gr
σε φέτες

Ζαμπόν
Fouantre 300gr

Γαλοπούλα
Fouantre 300gr

ΙFANTIS Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Χοιρομέρι καπνιστό Κορυφαίο 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Σαλάμι τ.Ουγγαρίας ΠΑΣΣΙΑΣ

Από €14.70λ.

Από €13.30λ.

Από €2.09λ.

Από €1.90λ. Από €7.80λ.

Από €13.29λ.
Από €13.15λ. Από €13.90λ.

Από €14.95λ. Από €13.65λ. Από €14.80λ.
€10.95λ.
τιμή κιλού

€9.92λ.
τιμή κιλού

€1.55λ.

€1.33λ.
€4.68λ.
τιμή κιλού

€9.30λ.
τιμή κιλού €9.85λ.

τιμή κιλού
€9.73λ.
τιμή κιλού

€11.96λ.
τιμή κιλού

€10.20λ.
τιμή κιλού

€11.10λ.
τιμή κιλού

Μυστράς Σπάρτης

€8.20λ.
τιμή κιλού

Από €13.68λ.

€7.98λ.
τιμή κιλού

Από €13.30λ.

€2.46λ. Από €4.10λ.

€1.92λ.
Από €2.40λ.

€3.35λ.
Από €4.20λ.

€2.00λ. €3.18λ.
Από €3.98λ.

Λουκάνικο ΦΑΡΜΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Ξυδάτο 220gr Χωριάτικο 275gr 

€2.97λ.
Από €3.30λ.

€2.20λ.
Από €2.48λ.

-25% -20%

-25%

-25%

-30% -30%

-30%

-25%

-20% -25% -25%

-40%-40% -40%



Ανθότυρος ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ

Μίνι κεφαλοτύρι
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

Παραδοσιακό τυρί
Χαλκιδικής ΒΑΛΜΑ

Λευκό τυρί αγελάδος χωριάτικο 
ΟΛΥΜΠΟΣ 400gr

Ημίσκληρη γραβιέρα 
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ

Κασέρι ΛΕΒΕΤΙ

Γραβιέρα Κρήτης Π.Ο.Π. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τυρί MILNER

Φέτα ΗΠΕΙΡΟΣ 400gr σε άλμη
Τυρί Castello danablu
ARLA 100gr

Κεφαλοτύρι
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

Τυρί Castello Danish blue ARLA

Φέτα ΜΕΒΓΑΛ 1kg  Έκπτωση στο ταμείο

Από €10.50λ.

Από €12.85λ.

Από €7.98λ.

Από €3.16λ.

Από €12.46λ.

Από €13.90λ.

Από €9.90λ.

Από €9.25λ.

Από €4.65λ.
Από €1.50λ.

Από €12.15λ.

Από €10.70λ.

Από €11.40λ.

€9.45λ.
τιμή κιλού

€11.55λ.
τιμή κιλού

€7.18λ.
τιμή κιλού

€2.46λ.

€11.20λ.
τιμή κιλού

€11.80λ.
τιμή κιλού

€8.90λ.
τιμή κιλού

€6.93λ.
τιμή κιλού

€3.95λ. €1.30λ.

€10.30λ.
τιμή κιλού

€8.95λ.
τιμή κιλού

€8.90λ.

Granarolo

Mascarpone 250gr Mozzarella 250grMozzarella 125gr

ΒΑΛΜΑ Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Κατσικίσιο τυρί
κοφινάκι 400gr

Φέτα Π.Ο.Π. 
400gr σε άλμη  

€4.68λ. €4.10λ.

€3.18λ.
Από €3.75λ.

€1.48λ.
Από €1.78λ.

€2.80λ.
Από €3.30λ.

-2.50€ 

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



€1.92λ. Από €2.15λ.€1.63λ. Από €1.83λ.

€1.39λ.
Από €1.98λ.

€1.60λ.
Από €2.28λ.

€1.48λ.
Από €2.12λ.

€1.72λ.
Από €2.45λ.

Σαλάτες ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 250gr

Ταραμοσαλάτα
λευκή 500gr

Σαλάτες
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τζατζίκι
500gr

Ρώσικη
250gr

Ταραμοσαλάτα
κόκκινη 500gr

Ρώσικη 
500gr

Tυροκαυτερή 
250gr

Ταραμοσαλάτα IFANTIS 400grΤζατζίκι Κηπουρού

Κουβερτούρα NESTLE dessert Έκπτωση στο ταμείο

Κρέμα ζαχαροπλαστικής βανίλια 
ΓΙΩΤΗΣ 117gr Έκπτωση στο ταμείο

Κακάο ζαχαροπλαστικής
NESTLE dessert 100gr 

Κρέμα γάλακτος ARLA light
12%  200ml 2+1 δώρο 

€1.95λ.
Από €2.05λ.

€1.88λ.
Από €2.04λ.

€1.35λ.
Από €1.70λ.

€1.48λ.
Από €1.60λ.

€1.88λ.
Από €2.04λ.

€1.92λ.
Από €2.42λ.

€1.47λ.
Από €1.96λ.

€0.88λ.
Από €1.04λ.

€1.04λ.
Από €1.54λ.

€2.45λ.
Από €2.85λ.

To ποσοστό έκπτωσης ισχύει
για όλες τις κρέμες 
ζαχαροπλαστικής ΓΙΩΤΗΣ-15%

-30% -30%

-25%

Έκπτωση στο ταμείο

65% κακάο ΠραλίναΓάλακτος Λευκή

Δροσερές
σαλάτες!

Γλυκιές
δημιουργίες!



Kερδίστε δωροεπιταγές! μόνο με την

-30

-25



Μακαρόνια Νο 6,7 ή 10  

Μακαρόνια
Νο6,7 ή 10

Κριθαράκι 
μέτριο 

Πενάκι Κοφτό

Ζυμαρικά MELISSA 500gr Έκπτωση στο ταμείο

Ζυμαρικά MISKO 500gr

Ντομάτα στο τρίφτη
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 500gr

Κριθαράκι μέτριο, στριφτό ή πέννες

Τοματοπολτός ΚΥΚΝΟΣ
28% 200gr Κιμάς

Τορτελίνια 500gr
με τυρί

Σάλτσα PRIMO GUSTO 420gr
napolitaina ή arabbiata
Έκπτωση στο ταμείο

Καρύκευμα MAGGI νοστιμιά 
λαχανικά & μπαχαρικά 130gr
Έκπτωση στο ταμείο

Κεμπάπ

€0.70λ.
Από €0.90λ.

€0.82λ.
Από €1.02λ.

€0.88λ.
Από €1.08λ.

€0.92λ.
Από €1.12λ.

€0.67λ.
Από €0.92λ.

€0.70λ.
Από €0.87λ.

€0.66λ.
Από €0.82λ.

€0.75λ.
Από €1.00λ.

€3.43λ.
Από €4.23λ.

€1.77λ.
Από €2.36λ.

€1.39λ.
Από €1.98λ.

 To ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει & για τις ricotta 
420gr και pesto genovese 
190gr (εξαιρούνται
οι προωθητικές συσκ/σίες)-25%-20%

-25% -25%

-30%

-20%

Από €2.37λ. Από €2.37λ.€2.00λ. €2.00λ.

Τυρί τριμμένο Spageto club
KOLIOS 200gr

Από €2.19λ.€1.75λ.

Εκλεκτά
κρεατικά

€5.95λ. τιμή κιλού €4.10λ. Από €5.86λ.

Χοιρινό ρολό ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σνίτσελ κοτόπουλου MIMIKOS 470gr

Σόγια FYTRO 400gr



Πλιγούρι FYTRO 500gr
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Αμπελόφυλλα σουλτανίνας bio 
ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ 300gr

Ρύζι γλασέ 1kg 
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Ρύζι καρολίνα ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
500gr

Μανιτάρια τεμαχισμένα
KYKNOS 400gr 

Φακές ψιλές 1 kg

Ρύζι bella bonnet
AGRINO 500gr 

Φασόλια γίγαντες Καστοριάς
AGRINO 500gr

Ρύζι bib μακρύκοκο
AGRINO 500gr 

Αλάτι ΚΑΛΑΣ 400gr
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

€6.20λ.
Από €6.90λ.

€1.75λ.
Από €1.95λ.

€1.15λ.
Από €1.28λ.

-60λ.
φθηνότερα

€1.56λ.
Από €1.84λ.

€2.07λ.
Από €2.30λ.

€1.30λ.
Από €1.87λ.

€2.78λ.
Από €3.98λ.

€1.62λ. Από €2.32λ.€1.44λ. 

€0.85λ.
Από €1.08λ.

-30%

-30%

-20%

-30%

Έκπτωση στο ταμείο -20%

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



-25%

Κρέμα βαλσάμικο Καλαμάτα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 250ml  Έκπτωση στο ταμείο

Κλασικό Με πορτοκάλι & λεμόνι 
ή με σύκο

Για bbq 

€2.24λ.
Από €2.80λ.

€2.60λ.
Από €3.25λ.

€2.63λ.
Από €3.29λ.

Μουστάρδες Καλαμάτα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Έκπτωση στο ταμείο

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 500gr Μαγιονέζες KRAFT

Ξύδι ΤΟΠ 350ml

Μουστάρδες HEINZ Έκπτωση στο ταμείο

Μεσογειακή 200gr 
με ρίγανη & θυμάρι

Κέτσαπ 500ml 200ml light

300gr
με μέλι 

Μουστάρδα 200ml 350ml squeeze

Με ρόδι

400gr απαλή

Μηλόξυδο

240gr απαλή ή πικάντικη

300gr απαλή 
ή πικάντικη 

Μαγιονέζα 

€1.78λ.
Από €2.23λ.

€1.73λ.
Από €1.93λ.

€2.35λ.
Από €2.77λ.

€1.05λ.
Από €1.25λ.

€2.03λ.
Από €2.54λ.

€1.73λ.
Από €1.93λ.

€1.05λ.
Από €1.25λ.

€1.85λ.
Από €2.20λ.

€1.00λ. Από €1.18λ.

€1.95λ. Από €2.78λ.

€0.86λ. Από €1.03λ.

€1.39λ. Από €1.98λ.

€1.58λ.
Από €1.97λ.

€2.92λ.
Από €3.25λ.

Ξύδι με πετιμέζι
γεύσεις γιαγιάς ΚΟΥΚΑΚΗ 250ml

€1.95λ.
Από €2.30λ.

-20%

-20%

-25%

-30%

Eξαιρούνται οι μουστάρδες. Έκπτωση στο ταμείο

Ξύδι βαλσάμικο
ΑΤΛΑΝΤΑ 250ml Έκπτωση στο ταμείο

€2.08λ.
Από €2.77λ.



Πίτες για σουβλάκι Αξιαγάπιτες 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

Κρητικοφουρνιές
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 480gr 

Μικρή κριθινοκουλούρα 
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 500gr ολικής αλέσεως   

Παξιμάδι σταρένιο
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2kg

Σταρένιες μπουκιές
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 400gr 

Παξιμάδι κριθαρένιο
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2kg

Παραδοσιακό επτάζυμο
παξιμάδι ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 700gr 

Ελιές πράκινες τσακιστές
Χαλκιδικής 

€2.40λ.
Από €2.83λ.

€2.34λ.
Από €2.76λ.

Γλυκό καλαμπόκι
340gr  

Teriyaki 

Ελιές πράσινες
355gr σε φέτες

Teriyaki bbq
& honey

XENIA Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Σάλτσες
ΚΙΚΚΟΜΑΝ 250ml
Έκπτωση στο ταμείο

Λιαστή ντομάτα
ΧΕΝΙΑ 295gr

Tamari 

Ελιές καλαμών 300gr
με 40% λιγότερο αλάτι

Teriyaki marinade
gluten free

Κάπαρη
105gr

Teriyaki roasted 
garlic ή sesame

€1.12λ.

€3.58λ.
Από €5.50λ.

€2.14λ.

€3.59λ.
Από €5.52λ.

€1.88λ.

€3.89λ.
Από €5.98λ.

€1.53λ.

€3.59λ.
Από €5.52λ.

€3.28λ.

€3.64λ.
Από €5.60λ.

€6.85λ. Από €7.65λ.€2.75λ. Από €3.06λ. €1.32λ. Από €1.66λ.

€3.20λ. Από €3.80λ.

€2.45λ. Από €3.27λ.

€3.09λ. Από €4.12λ.

€6.85λ. Από €7.65λ.

Μπαχαρικά McCORMICK αλεσμένα 
Έκπτωση στο ταμείο

Μπαχαρικά McCORMICK
σε μύλο Έκπτωση στο ταμείο

-35% -25%

-25%

Από €4.80λ.
€4.50λ.
τιμή κιλού

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



-25% -30% -30% -25%

-30%

Γάλα εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ 6x400gr 
πλήρες ή light Έκπτωση στο ταμείο

Φρυγανιές ELITE σταρένιες 250gr 
ή σίκαλης 180gr Έκπτωση στο ταμείο

Καφές φίλτρου JACOBS
flavors 250gr Έκπτωση στο ταμείο

Μαρμελάδες ΚΡΗΤΩΝ ΓΑΙΑ 300gr
Έκπτωση στο ταμείο

Ρόφημα σόγιας FYTRO 1lt 

Φρυγανιές ELITE σταρένιες 160gr
ή με σουσάμι 167gr 1+1 δώρο

Φρουκτόζη ΖΩΓΡΑΦΟΣ 200gr

Μαρμελάδα φράουλα
ΜAMA MADE 340gr Έκπτωση στο ταμείο

ΑΜΙΤΑ πρωινό 250gr Έκπτωση στο ταμείο

Με καρύδι 
& μέλι 240gr

Kανέλας
300gr

Φυστικοβούτυρο CALVE 350gr
Έκπτωση στο ταμείο

Φρυγανιές σίτου ELITE status 100gr
Έκπτωση στο ταμείο

€4.05λ. Από €5.40λ.

€1.00λ. Από €1.25λ.

€4.86λ.
Από €6.48λ.

€2.10λ.
Από €2.63λ.

€2.40λ.
Από €2.85λ.

€1.48λ.

€0.91λ.
Από €1.30λ.

€2.05λ.
Από €2.93λ.

€0.79λ.
Από €1.13λ.

€3.66λ.
Από €4.58λ.

€4.32λ.
Από €5.40λ.

€3.80λ.
Από €4.50λ.

€4.10λ.
Από €4.85λ.

€1.54λ.
Από €2.20λ.

€1.51λ.
Από €2.15λ.

€3.59λ.
Από €4.78λ.

€1.07λ.
Από €1.43λ.

Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει & για τις μονές
συσκ/σίες 400gr-25%

LAVAZZA espresso Έκπτωση στο ταμείο

Ταχίνι ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

Βουτήματα ΠΕΡΡΑΚΗΣ
Έκπτωση στο ταμείο 

Κάψουλες 10 τεμ. delico,
arminico ή laggero lugo

Ground qualita
rossa 250gr Oro 250gr

€2.93λ. Από €4.19λ. €3.47λ. Από €4.96λ. €4.27λ.
Από €6.10λ.

-30%-20%

-20%

-25% -30%

Φυσικό 300gr Μέλι 350gr Στέβια 330gr
Πορτοκάλι
ή κακάο 350gr

1+1
δώρο



-25%-30%

Kανέλας
300gr

Κρητική σταφίδα γεύσεις
γιαγιάς ΚΟΥΚΑΚΗ 170grΜπάρες δημητριακών NATURE VALLEY 2+1 ίδια δώρο

Πετιμέζι γεύσεις γιαγιάς
ΚΟΥΚΑΚΗ 250ml

€1.54λ.
Από €1.84λ.

€4.24λ.
Από €5.09λ.

Δημητριακά KELLOGG'S special K 
Έκπτωση στο ταμείο Μπάρες δημητριακών KELLOGG'S special k Έκπτωση στο ταμείο

Βουτήματα ΠΕΡΡΑΚΗΣ
Έκπτωση στο ταμείο 

Classic 375gr Bars red berries ή milk chocoRed berries ή  dark choco 300gr Dark chocoOro 250gr

€2.77λ. Από €3.96λ. €2.53λ. Από €3.37λ.€3.06λ. Από €4.37λ. €2.99λ. Από €3.98λ.
€4.27λ.
Από €6.10λ.

NESTLE
 Έκπτωση στο ταμείο

Clusters 375gr
με αμύγδαλα

Clusters crunchy mouesli 400gr
dark ή milk choco Από την τιμή εχει αφαιρεθεί η αξία του sticker 

Με βρώμη Με σοκολάτα υγείας Με σοκολάτα γάλακτος,
ξηρούς καρπούς ή φρούτα

Τραγανές μπουκιές QUAKER 375gr Έκπτωση στο ταμείο 

Clusters 375gr
με σοκολάτα

Lion 400gr Granola Lion 300gr

€2.46λ.
Από €3.52λ.

€2.79λ. Από €3.98λ.

€2.09λ. Από €2.98λ. €2.56λ. Από €3.65λ. €2.65λ. Από €3.78λ.

€2.79λ.
Από €3.98λ.

€2.30λ.
Από €3.28λ.

€2.44λ.
Από €3.48λ.

-30%

Μπάρες δημητριακών
CLUSTERS 4x35gr Έκπτωση στο ταμείο 

-20% -30%

2+1
ίδιο

δώρο

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Στραγγιστό γιαούρτι ΟΛΥΜΠΟΣ 2 ή 10%  
3x200gr Έκπτωση στο ταμείο

Στραγγιστό γιαούρτι KOLIOS 850gr πλήρες ή 2%  
Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Επιδόρπιο FRUYO 0% 2x170gr
 Έκπτωση στο ταμείο

Στραγγιστό γιαούρτι ΜΕΒΓΑΛ 10% Στραγγιστό γιαούρτι ΚΡΙ ΚΡΙ 1kg 10 ή 2%

Γιαούρτι only ΜΕΒΓΑΛ 2 ή 10%
200gr 2+1 δώρο Έκπτωση στο ταμείο 

Yogoloso super mario DANONE  2x110gr 
φράουλα με σοκολατοκουφετάκια Έκπτωση στο ταμείο

Στραγγιστό γιαούρτι ΟΛΥΜΠΟΣ 1kg 2 ή 10%

ACTIVIA 2x200gr με φράουλα,
ακτινίδιο, ροδάκινο, δαμάσκηνο
ή καρύδι & βρώμη Έκπτωση στο ταμείο

Γιαούρτι TOTAL 500gr πλήρες ή 2%

€2.66λ.
Από €3.55λ.

€2.40λ.
Από €3.20λ.

€1.51λ. Από €2.52λ.

€2.70λ.
Από €3.39λ.

€1.59λ.
Από €1.99λ.

€1.59λ.
Από €1.99λ.

€3.00λ.
Από €3.60λ.

€1.95λ.
Από €2.60λ.

€1.79λ.
Από €2.34λ.

-20%

-25%

-25%

-20%

-20%

-25%

-40%

Γευστικό
γιαούρτι

€2.61λ.
τιμή κιλού Από €3.48λ.

-25%

Γαλακτοφέτα smart ΔΕΛΤΑ  Έκπτωση στο ταμείο

€1.54λ.
Από €1.92λ.

€1.72λ.
Από €2.15λ.

Mε μέλι 28gr
4+1 δώρο

Με σοκολάτα 34gr 
3+1 δώρο

-20%

-0.60€ -0.55€ 



Τοστ σταρένιο ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 700gr Έκπτωση στο ταμείο
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Σταρένιο τοστ ΚΑΤΣΕΛΗΣ 720gr Έκπτωση στο ταμείο. 
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Τοστ σταρένιο γεύση 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 700gr
Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Φρέσκο τυρί κρέμα ARLA 150gr
Έκπτωση στο ταμείο 

Τυρί PHILADELPHIA 

Τυρί DIROLLO cottage 2,2% 225gr

Σταρένιο 550gr

350gr σίτου 

Σταρένιο με 6 δημητριακά

Τοστ δέκα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Έκπτωση στο ταμείο

Τοστ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker 

Toστ χωριανό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 500gr Έκπτωση στο ταμείο

Χωριάτικο ή ολικής 500gr 

360gr σίκαλης

Βρώμη & κριθάρι 

Πολύσπορο με σπόρους chia 500gr 

€1.19λ.
Από €1.70λ.

€1.09λ.
Από €1.82λ.

€1.15λ.
Από €1.77λ.

€1.02λ.
Από €1.36λ.

€1.50λ.
Από €2.00λ.

€1.80λ.
Από €2.13λ. €1.68λ.

Από €1.98λ.
€1.05λ.
Από €1.40λ.

Πλήρες 200grLight
Cottage cheese
PHILADELPHIA 200gr Active 175gr

Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει & για το τυρί κρέμα 
ARLA 250gr-25% -25%

-30%

-30%

-20%-35%

-40%

-30%

€1.66λ.
Από €2.22λ.

€1.30λ. Από €1.85λ.

€0.77λ. Από €1.10λ.

€1.66λ. Από €2.07λ.

€1.34λ. Από €1.92λ.

€0.97λ. Από €1.38λ.

€1.76λ. Από €2.20λ.

€1.37λ. Από €1.95λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 20/09 έως 09/10/2017
Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Κλασσικό
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Με 35% λιγότερα λιπαρά 

Με βρώμη  185gr  

Γκοφρέτα SERENATA
υγείας 3x33gr

€0.80λ.
Από €1.00λ.

Κριτσίνια Μακεδονικά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
200gr σίτου ή ολικής

Μπισκότα Snaps ΔΕΡΜΙΣΗΣ Έκπτωση στο ταμείο

Μπισκότα goody ΑΛΛΑΤΙΝΗ κανέλλας 
185gr ή βουτύρου 175grΟλικής άλεσης ή σοκολάτα

Πτι μπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 225gr Έκπτωση στο ταμείο

€1.27λ.
Από €1.59λ.

€0.98λ. Από €1.64λ.

€0.98λ.
Από €1.48λ.€0.59λ. Από €0.78λ.

€0.85λ. Από €1.13λ.

CRACKERS

Έκπτωση στο ταμείο

Μπισκότα digestive ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 250gr

Cream crackers ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Έκπτωση στο ταμείο

€1.68λ.
Από €1.98λ.

€0.98λ.
Από €1.15λ.

€1.29λ.
Από €1.52λ.

€0.98λ.
Από €1.15λ.

€1.29λ.
Από €1.52λ.

€1.47λ.
Από €1.73λ.

Οriginal

Σίτου 140gr ή σίκαλης 175gr 

Χωρίς ζάχαρη

Χωρίς ζάχαρη 165gr 

-20%

-40%

-30%-25%

-15%



€0.92λ. Από €1.22λ. €1.02λ. Από €1.36λ.

Κρουασάν PRALENDA 80gr
πραλίνα φουντουκιού 3+1 δωρο

Κρουασανάκια Μακεδονικά ζυμώματα 
ΤΟΤΤΗΣ 260gr βουτύρου  Έκπτωση στο ταμείο 

Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Σοκολάτα υγείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ 100gr αμύγδαλο, 
λεμόνι ή κρέμα κακάο 2+1ίδια δώρο

Σοκολάτα υγείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ 100gr
με 70% κακάο, σκέτη ή με αλατισμένα 
αμύγδαλα 2+1 ίδια δώρο

Κρουασάν FOLIE 80gr
με κρέμα κακάο 3+1 δώρο

ΚΙΤ-ΚΑΤ dark 41,5gr 2+1 δώρο

Kέικ brownie ONE FIBRE 120gr
σοκολάτα 1+1 δώρο

Μπλε ή λευκή Βisquit ή dark

Σοκολάτα CRUNCH 100gr  Έκπτωση στο ταμείο

Κρουασάν CHAMPΙΟΝ
3x70gr βερύκοκο

Τσίχλες MENTOS pure curvy bottles 
Έκπτωση στο ταμείο

€2.30λ.
Από €2.72λ.

€1.73λ.
Από €2.16λ.

€2.30λ.
Από €2.68λ.

€1.04λ.
Από €1.39λ.

Μπισκότα βρώμης ΒΙΟΛΑΝΤΑ 180gr
με σοκολάτα, φυστικοβούτυρο, ταχίνι ή γιαούρτι 
Έκπτωση στο ταμείο

€1.32λ. Από €1.88λ.

€1.03λ. Από €1.29λ.

€1.32λ.
τιμή τεμαχίου

€1.45λ.
τιμή τεμαχίου

-20%

-25% -25%

-30%

€3.48λ.

€0.90λ.
τιμή τεμαχίου

2+1
δώρο

1+1
δώρο

2+1
ίδια

δώρο

2+1
ίδια

δώρο

Οι προσφορές ισχύουν
από 20/09 έως 09/10/2017
Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Νερό ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 6x1,5lt
Φυσικό ανθρακούχο νερό PERRIER
4x330ml Έκπτωση στο ταμείο Regular Λεμόνι

Σόδα ΗΒΗ 6x330ml 1+1 ίδιο δώρο

€1.25λ. Από €1.50λ.

€2.84λ.
Από €3.84λ.

Τσάι FUZE 500ml lemon ή peach

Χυμός AMITA Μotion 1,5lt
Έκπτωση στο ταμείο

Χυμός AMITA  1,5lt
πορτοκάλι - μήλο - βερίκοκο
Έκπτωση στο ταμείο

Πορτοκάλι ή πορτοκάλι-
γκρέιπφρουτ-σαγκουίνι

Mήλο, πορτοκάλι, 
καρότοΡόδι

Χυμός LIFE 1lt Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker 

Regular 4+2 δώρο

Σόδα TUBORG 330ml

Χυμός FRULITE 1lt πορτοκάλι- 
φράουλα- μπανάνα
Έκπτωση στο ταμείο  

Lemon 5+1 δώρο

€0.92λ.
Από €1.22λ.

€2.05λ.
Από €2.56λ.

€1.05λ.
Από €1.40λ.

€1.76λ.
Από €2.20λ.

€1.11λ.
Από €1.59λ.€1.34λ.

Από €1.91λ.

€1.58λ. €2.20λ.

€1.16λ.
Από €1.65λ.

Φυσικό χυμό ρόδι 250ml 
πορτοκάλι - ρόδι 1lt,
μήλο - ρόδι - καρότο
ή αχλάδι  - μήλο 1lt

Έκπτωση στο ταμείο

Χυμός Οικογένεια 
Χριστοδούλου

Mε 2 ίδια τεμ.

το 2ο

-50%

Το ποσό έκπτωσης 
ισχύει για όλες τις 
πολυσκ/σίες PERRIER

-25%

-20%

-20%

-25%

-30%

-30%

Το ποσό έκπτωσης ισχύει
& για τα FUΖΕ 4χ500ml

-40%

Χυμός ΗΒΗ 1lt 
Έκπτωση στο ταμείο 

Νέκταρ πορτοκάλι- 
μήλο- βερίκοκο Πορτοκάλι 

Εnergy 7
blue ή red 

€0.83λ.
Από €1.39λ.

€2.52λ. €2.70λ.

€0.98λ.
Από €1.64λ.

€1.13λ.
Από €1.89λ.

1+1
ίδιο

δώρο
-1.00€ 



PEPSI 6x330ml 1+1 ίδιο δώρο

Green Cola 6x330 ml

PEPSI 500ml regular ή max
1+1 ίδιο δώρο

€2.96λ.
Από €3.36λ.

€0.89λ.

Cola ΦΗΜΗ 1,5lt
1+1 δώρο

Αναψυκτικά ΦΗΜΗ
1,5lt Έκπτωση στο ταμείο

Αναψυκτικά ΦΗΜΗ
330ml Έκπτωση στο ταμείο

Cola ΦΗΜΗ 330ml
1+1 δώρο

Συμπυκνωμένος χυμός 
πορτοκάλι ΦΗΜΗ 670ml
Έκπτωση στο ταμείο 

€1.24λ. €0.57λ.
€0.87λ.
Από €1.24λ.

€0.43λ.
Από €0.57λ.

€1.53λ.
Από €1.80λ.

-15%-25% -30% 1+1
δώρο

1+1
δώρο

To ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τη σόδα
ΦΗΜΗ 330ml

Regular Max TwistXalkiadakis_KTX_15,5x13_FINAL.pdf   1   14/3/18   12:31 µ.µ.
Πορτοκαλάδα ΗΒΗ κόκκινη ή μπλε,
ή λεμονάδα 500ml 1+1 ίδιο δώρο

€3.36λ. €3.42λ. €3.18λ.
€0.89λ.

1+1
ίδιο

δώρο

1+1
ίδιο

δώρο

1+1
ίδιο

δώρο

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



€4.40λ.
Από €5.40λ.

Κόκκινο Λευκό

Βηλάνα Κρητικός
ΜΠΟΥΤΑΡΗ  750ml

Αφρώδεις οίνος Moscato D'asti 
CASARITO 750ml

Κρασί ΜOSTRA λευκό, ροζέ ή 
κόκκινο 500 ml

Καμπά 1,5 lt

Λευκό Κόκκινο

€10.45λ.
Από €12.30λ.

€8.25λ.
Από €9.70λ.

€3.49λ.
Από €4.85λ.

Ροζέ

€9.25λ.
Από €10.90λ.

€7.95λ.
Από €8.50λ.

€2.24λ.
Από €2.64λ.€4.80λ.

Από €5.80λ.

Μπύρα ΕΖΑ ζ lager 330ml 5+1 δωρο

Μπύρα MYTHOS 330ml 6+2 δώρο

Ούζο ΠΛΩΜΑΡΙOY 700ml

Κρασί KANENAS
ΤΣΑΝΤΑΛΗ 750ml

Μπύρα ΑΛΦΑ 4x500ml

Μπύρα KAISER 330ml 5+1 δώρο

Ούζο 12 700ml

Μπύρα ΑΛΦΑ weiss 500ml
τιμή περιεχομένου

€3.60λ.
Από €4.25λ.

€5.20λ.
Από €5.52λ.

€8.94λ.
Από €9.74λ.

€3.95λ.
Από €5.12λ.

€5.30λ.
Από €5.90λ.

€7.95λ.
Από €8.95λ.

€1.10λ.
Από €1.40λ.

Μπύρα AMSTEL 20x250ml

€10.90λ.
Από €14.25λ.

-20%

-20% -20%

-1.00€ 

-1.00€ -0.80€ 

-1.36€ 



Λευκό κτήμα ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml Κόκκινο κτήμα ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml 

Κτήμα
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
750ml

Λευκό πολυποικιλιακόςΚόκκινο πολυποικιλιακός

Μοσχάτο Σπίνας
κτήμα ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ 750ml

Μελισσινός
κτήμα ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ 750ml 

Λευκό ή κόκκινο Κρητικό
τοπικό ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml

Βιολογικό κρασί ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ 3lt λευκό, κόκκινο ή ροζέ

Κόκκινο Κρητικό τοπικό
κοτσιφάλι ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 750ml

Μοσχοφίλερο ή Aγιωργίτικο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml

Λευκό ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 3lt

€7.85λ.
Από €9.85λ.

€7.96λ.
Από €9.96λ.

€6.70λ.
Από €8.20λ.

€6.95λ.
Από €8.45λ.

€10.30λ.
Από €11.30λ.

Cabernet sauvignon

€11.95λ.
Από €13.95λ.

Ροζέ

€9.25λ.
Από €10.90λ.

€11.80λ.
Από €12.80λ.

€2.70λ.
Από €4.30λ.

€10.38λ.
Από €12.98λ.

€4.70λ.
Από €5.54λ.

€4.44λ.
Από €6.62λ.

€7.74λ.
Από €8.60λ.

MONSTER 500m

€1.00λ.
Από €1.48λ.

250ml 4x250ml355ml Sugar free 250ml Yellow edition 250ml

RED BULL  

€1.10λ.
Από €1.30λ.

€4.19λ.
Από €4.99λ.

€1.56λ.
Από €1.88λ.

€1.10λ.
Από €1.48λ.

€1.00λ.
Από €1.62λ.

-2.00€ 

-1.00€ 

-1.50€ -2.00€ -2.60€ 

-2.00€ 

-1.00€ 

-1.60€ -2.18€ 

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Snacks

Ουίσκι CHIVAS regal 12 years old 
700ml

Ουίσκι BALLANTINE'S 700ml 

Ουίσκι DEWAR΄S 700ml
white label

Βότκα ABSOLUT 700ml

Ουίσκι CHIVAS regal extra 
700ml

Ουίσκι TEACHER'S 700ml

Ουίσκι CUTTY SARK 700ml

Βότκα FINLANDIA 700ml

Ουίσκι CARDHU 12 ετών
700ml 

Βότκα SMIRNOFF red 700ml

Ουίσκι FAMOUS GROUSE 700ml

Ρούμι SANTIAGO DE CUBA 700ml

Ουίσκι JOHNNIE WALKER
red label 700ml

Βότκα SERKOVA 700ml

Ουίσκι JOHNNIE WALKER
black label 700ml

Κονιάκ ΜΕΤΑΞΑ 5* 700ml

€27.24λ.
Από €29.24λ.

€15.48λ.
Από €16.98λ.

€16.44λ.
Από €17.94λ.

€15.94λ.
Από €17.34λ.

€30.44λ.
Από €32.44λ.

€14.65λ.
Από €16.15λ.

€15.68λ.
Από €17.18λ.

€16.10λ.
Από €18.10λ.

€31.15λ.
Από €33.15λ.

€15.75λ.
Από €16.75λ.

€16.95λ.
Από €17.95λ.

€16.98λ.
Από €19.68λ.

€27.20λ.
Από €29.20λ.

€13.05λ.
Από €14.05λ.

€16.44λ.
Από €17.94λ.

€14.51λ.
Από €15.51λ.

-2.00€ 

-1.50€ 

-1.50€ 

-1.40€ 

-2.00€ 

-1.50€ 

-1.50€ 

-2.00€ 

-2.00€ 

-1.00€ 

-1.00€ 

-2.70€ 

-2.00€ 

-1.50€ 

-1.00€ 

-1.00€ 



Snacks

Gold reposado Silver

Τεκίλα especial 
JOSE CUERVO 700ml

SAMBUCA IL PADRINO 700ml

Πιτατάκια ALFA 100gr  Έκπτωση στο ταμείο

Λικέρ SOUTHERN COMFORT 700ml

Τσιπς LAY'S με αλάτι 150gr
2+1 δώρο

700ml 350ml

Λικέρ AMARETO di saronno

CAMPARI bitter 700ml

Foudounia 105gr 2+1 δώρο

SKINOS mastiha spirit 700ml

Αμυγδαλόψιχα
ωμη 200gr

Καρυδόψιχα 
200gr 

Φυστικόψιχα
ψημένη 200gr

Μix κράκερ
150gr

Ξηροί καρποί ΣΗΦΑΚΗΣ

Gin GORDONS 700ml 

Διάφορες γεύσεις 165gr Pizza 175gr

PRINGLES

Λικέρ μαστίχα Χίου
ΤΕΤΤΕΡΗΣ 500ml

€20.48λ.
Από €22.28λ.

€19.55λ.
Από €21.35λ.

€13.51λ.
Από €14.51λ.

€0.98λ.
Από €1.30λ.

€18.63λ.
Από €19.63λ.

€2.75λ.
Από €2.90λ.

€16.50λ.
Από €17.80λ.

€9.36λ.
Από €9.96λ.

€16.44λ.
Από €17.44λ.

€16.10λ.
Από €17.10λ.

€2.70λ.
Από €3.00λ.

€2.85λ.
Από €3.18λ.

€0.94λ.
Από €1.05λ.

€1.44λ.
Από €1.64λ.

€14.88λ.
Από €15.88λ.

€1.70λ. Από €2.18λ. €1.95λ. Από €2.50λ.

€9.70λ.
Από €10.70λ.

€0.96λ.
τιμή τεμαχίου

-25%

-20%

-1.80€. 

-1.00€ 

-1.00€ -1.00€ 

-1.00€ 

-1.00€ 

-1.00€ 

Οι προσφορές ισχύουν
από 20/09 έως 09/10/2017
Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018

2+1
δώρο



Έκπτωση στο ταμείο



Προϊόντα
καθαρισµού
& κρέµες προσώπου
ή κρέµες σώµατος

Έκπτωση στο ταμείο

-40%
Aποσμητικά
ή αφρόλουτρα

Eau de toilette
ή after shave
lotion

Αποσμητικά

Έκπτωση στο ταμείο

Αφρόλουτρο 650/500ml, κρεμοσάπουνο 300ml

ή αντλλακτικό κρεμοσάπουνο 750ml

1+1 δώρο 
δεμένο πακέτο προσφοράς

1+1
δώρο 

δώρο

-50%
Οδοντόκρεμες sensation,

max white, herbal ή triple action

ή οδοντόβουρτσες
360° ή slim soft

Οδοντόκρεμες 
max white one,
expert white
ή 2in1 whitening

Έκπτωση στο ταμείο

δεμένο πακέτο
προσφοράς

1+1

Στην προσφορά συμμετέχουν:
Comfort flex4 3τεμ., Miss soleil 4τεμ.,
Sensitive 4+2 δώρο, Soleil lady 4τεμ.,
Pure 3 lady 4+2 δώρο
& Comfort flex3, 3+1 δώρο ή easy 6 τεμ. 

Ξυριστικά BIC
3 ή 4 λεπίδων
Έκπτωση στο ταμείο-30%

-50%

Καλσόν light legs Έκπτωση στο ταμείο Έκπτωση στο ταμείο
Hλεκτρικές λίμες
για περποίηση ποδιών
ή vυχιών

-20%

δεμένο πακέτο
προσφοράς

Έκπτωση στο ταμείο

-20%

Έκπτωση στο ταμείο

Αποτριχωτική
ηλεκτρική συσκευή
VEET trimmer
sensitive

Οι προσφορές ισχύουν
από 20/09 έως 09/10/2017
Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Προϊόντα
styling
WELLAFLEX

-40
Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

ΟΛEΣ OI ΒΑΦΕΣ KOLESTON

Έκπτωση στο ταμείο

Προϊόντα περιποίησης & καθαρισμός προσώπου

4.99€

Όλες οι κρέμες
προσώπου

-40%

-40%

-40%

Έκπτωση στο ταμείο

Εξαιρούνται τα Micellar 
και οι μάσκες.

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

Έκπτωση στο ταμείο

-50%

-30%



Ηyperdry Sensitive ή Fresh

Σερβιέτες EVERYDAY ultra plus 18 τεμ.  Έκπτωση στο ταμείο 

Nο1 Small 14 τεμ. No2 Medium 14 τεμ. No3 Large 14 τεμ. No4 ΧLarge 10 τεμ.

Εσώρουχα ακράτειας SANI pants
Έκπτωση στο ταμείο 

€2.44λ. Από €3.75λ. €2.54λ. Από €3.90λ.
€6.54λ.
Από €10.90λ.

€7.69λ.
Από €12.82λ.

€9.08λ.
Από €15.14λ.

€7.77λ.
Από €12.95λ.

To ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
& για τις XLarge 20τεμ. 

Προϊόντα περιποίησης μαλλιών

δώρο

δώρο

δώροδώροδώρο

ίδιο

ίδιο

ίδιο

1+1 

1+1 

1+1 1+1 1+1 

Σερβιετάκια ALWAYS
20, 24, 26 ή 30 τεμ. 

Σαμπουάν 
HEAD
& SHOULDERS 
360ml

SEPTONA μαντηλάκια ντεμακιγιάζ 
20 τεμ. χαβιάρι & ορχιδέα

Σερβιέτες ALWAYS
κλασικές, platinum ή sensitive
οικονομικές συσκευασίες

Προϊόντα περιποίησης & καθαρισμός προσώπου

Αγοράζοντας προϊόντα
NOXZEMA 1+1 δώρο
παίρνετε μέρος
στην κλήρωση με την 

για 10 δωροεπιταγές

των 20€

Kερδίστε δωροεπιταγές! μόνο με την

-35% -40%

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Βρεφική
περιποίηση

SEPTONA παιδικό σαμπουάν & αφρόλουτρο 
500ml 1+1 δώρο

SEPTONA παιδικό
αφρόλουτρο 500ml 1+1 δώρο

Μωρομάντηλα SEPTONA sensitive
64 τεμ. 1+1 δώρο

Μωρομάντηλα SEPTONA χαμομήλι 3x64 τεμ. 
Έκπτωση στο ταμείο. Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

Όλες οι βρεφικές κρέμες ΝΟΥΝΟΥ 300 ή 350gr
Έκπτωση στο ταμείο

Όλες οι βρεφικές κρέμες ΓΙΩΤΗΣ 300 ή 350gr
Έκπτωση στο ταμείο

Fresh clean 64 τεμ.  Sensitive 56 τεμ.  

Μωρομάντηλα PAMPERS 2+1 δώρο Έκπτωση στο ταμείο

Συμπυκνωμένο γάλα ΝΟΥΝΟΥ kid 
6x400gr Έκπτωση στο ταμείο

Συμπυκνωμένο γάλα NOULAC 
6x400gr Έκπτωση στο ταμείο

Γάλα ALMIRON Growing up
1+ ή 2+ 1lt Έκπτωση στο ταμείο

€4.65λ. €3.48λ. €2.49λ.

€2.77λ.
Από €4.62λ.

€3.49λ. Από €4.98λ. €4.19λ. Από €5.98λ.

€4.37λ.
Από €5.82λ.

€4.37λ.
Από €5.82λ.

€1.39λ.
Από €1.98λ.

-25% -30%-25%

-40%

-25%-20%

-30%

1+1
δώρο

1+1
δώρο

1+1
δώρο



Υγρό πιάτων baby PLANET 425ml 
Έκπτωση στο ταμείο 1,5lt 1,5lt χωρίς άρωμα 2,5lt

DETTOL
απολυμαντικό
για ρούχα

Πάνες LIBERO up & go jumbo 30-42 τεμ. 
Έκπτωση στο ταμείο

No5 & 6

Πάνες βρακάκια BABYLINO pants boy ή girl 
Έκπτωση στο ταμείο

Γάλα ALMIRON Growing up
1+ ή 2+ 1lt Έκπτωση στο ταμείο

ΙΔΙΟ

Yγρό πλυντηρίου ρούχων
ΕΥΡΗΚΑ baby 2x1lt Το 2ο  τεμ. -50%
Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί η αξία του sticker

€1.29λ.
Από €2.15λ. €4.98λ.

Από €5.95λ.
€4.98λ.
Από €5.95λ.

€8.05λ.
Από €9.50λ.

€5.99λ.Από €7.98λ.

€12.61λ.
Από €19.40λ.

€7.86λ.
Από €9.82λ.

-25%

-25%

-35%-35%

-40% -20%

Έκπτωση στο ταμείο

Νο 1 & 2 Νο 3-7

Μικρές συσκευασίες πάνες BABYLINO Έκπτωση στο ταμείο

€5.55λ. Από €7.40λ.€4.44λ. Από €5.92λ.

Πάνες LIBERO up & go 16-22 τεμ. Έκπτωση στο ταμείο

€6.49λ. Από €9.98λ.

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



€2.15λ. Από €3.59λ.
Mαλακτικό LENOR 26 μεζ.
Έκπτωση στο ταμείο

Συμπυκνωμένο μαλακτικό 
SOUPLINE ultra 60 μεζ.
freshness ή mistral Έκπτωση στο ταμείο

Σκόνη 50 μεζ. Υγρό 40 μεζ.

PLANET 
Έκπτωση στο ταμείο.

Υγρό ΕΥΡΗΚΑ black care
1,5+1,5lt δώρο Έκπτωση στο ταμείο 

Συμπυκνωμένο 750ml
blue lagoon 1850ml secret garden 

Μαλακτικό PLANET 750ml  Έκπτωση στο ταμείο

ROL 380gr σκόνη για πλύσιμο
στο χέρι Έκπτωση στο ταμείο

€1.91λ. Από €3.18λ.

€7.23λ. Από €12.05λ.

€3.20λ.
Από €5.82λ. €1.87λ. Από €3.12λ.

€7.19λ. Από €11.98λ.

€5.50λ.
Από €6.88λ.

€1.05λ.
Από €1.50λ.

To ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για το υγρό PLANET 35 μεζ.

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
για όλα τα SOUPLINE ULTRA
30/60 ή 70μεζ.

Kερδίστε δώρα! μόνο με την

-40%

-20% -30%

-40%

-40%

-45%

-50% -30%

-25%



€1.81λ. Από €2.78λ. €1.81λ. Από €2.78λ.

€6.32λ. Από €7.44λ.

€1.43λ. Από €2.38λ.
€1.37λ. Από €2.28λ. €0.93λ. Από €1.55λ.

€7.20λ.

€7.61λ. Από €8.95λ.
€4.29λ. Από €6.60λ.

€3.36λ. €4.78λ.

€3.85λ. Από €4.84λ. €2.20λ. Από €2.98λ.

Υγρό πιάτων PLANET 625ml ultra 
lemon fresh, ultra green fruits
ή sea pearl  Έκπτωση στο ταμείο

VANISH 500/470gr ή gel 1lt/940ml 
Έκπτωση στο ταμείο

Tαμπλέτες Ultra caps FAIRY 20 ή 22 τεμ.
ή platinum 16 τεμ. 1+1 ίδιο δώρο

Υγρό πιάτων AVA perle 650ml
αντλία Έκπτωση στο ταμείο

Υγρό πιάτων AVA perle 450ml 
Έκπτωση στο ταμείο

Δεσμευτής χρώματος
& βρωμιάς 10+5 δώρο 

Λευκόπανο active 
white 10 φύλλα 

Dr.BECKMANN
Έκπτωση στο ταμείο

Tαμπλέτες FINISH Αll in1 20 τεμ.
ή Quantum regular 18 τεμ. 1+1 δώρο

Υγρό πιάτων FAIRY 650ml
κανονικό ή λεμόνι
Έκπτωση στο ταμείο

20+20 δώρο Color block & μαλακτικό 10+5 δώρο

ΕΥΡΗΚΑ color block

Εκθαμβωτικό 400ml Συντηρητικό 250ml 

FINISH
Έκπτωση στο ταμείο

500ml 750ml

Υγρό πιάτων PALMOLIVE 2+1 δώρο

Gel hygine plus 750mlΣκόνη 950gr ή gel 750ml

€6.99λ.

€1.79λ.
Από €2.38λ.

€3.54λ.
Από €4.17λ.

€4.40λ.
Από €5.20λ.

Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει 
& για το gold powder

Tο ποσοστό έκπτωσης ισχύει
για όλα τα υγρά πιάτων PLANET
625 ή 450ml

Tο ποσοστό έκπτωσης
ισχύει για τις ταμπλέτες
30 τεμ. -15%

Αποσκληρυντικό
νερού CALGON 2in1 
Έκπτωση στο ταμείο

1+1
δώρο

1+1
δώρο

%% -25%

-35%

-20% -25%-35%

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018



Χαρτικά

Υγρό τζαμιών PLANET
750+250ml δώρο Έκπτωση στο ταμείο

Σύστημα απορρόφησης υγρασίας ARIASANA AERO 360° 450gr
ή PERLA 300gr & τα ανταλλάκτικά Έκπτωση στο ταμείο 

Καθαριστικό πατώματος AJAX fete 
des fleurs 1lt 1+1 δώρο

Υγρό AFROSO power 750ml
1+1 δώρο

Καθαριστικό πατώματος FABULOSO 
1lt 1+1 δώρο

Γατοτροφή GOURMET gold 85gr 3+1 δώρο

AFROSO block bleach power,
oxygen act,liq duo ή In tank 
Έκπτωση στο ταμείο

TEZA Cik spray 400ml
Έκπτωση στο ταμείο

€1.83λ.
Από €2.29λ. €2.62λ. €2.64λ.

€2.85λ.

€3.35λ.
Από €4.46λ.

Έκπτωση στο ταμείο

-35%

Καθαριστικά επιφανειών DETTOL  Έκπτωση στο ταμείο

Εξαιρούνται
τα καθαριστικά
για τα τζαμια

Καθαριστικά AJAX sprays ,αντλίες, max power,
πολυκαθαριστικά 500/600/750ml, πανάκια ή boost 1lt

-35%

€0.72λ.
τιμή τεμαχίου

Έκπτωση στο ταμείο

3+1
δώρο

-20%

-25%

-25%

-35%

-30%

-30%



Χαρτικά

Χαρτί υγείας ZEWA exclusive 
almond milk 8 ρολά 4φυλλο

Χαρτοπετσέτες ZEWA
πολυτελείας 33x33cm

Χαρτομάντηλα επτραπέζια
SOFTEX classic soft 100 φύλλα

Χαρτί υγείας ZEWA JUST-1
6 ρολα 5φυλλο

Χαρτί κουζίνας ZEWA wisch & weg 2 ρολά
Έκπτωση στο ταμείο

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
MAMASOFT 420 τεμ.

Χαρτομάντηλα τσέπης ZEWA softis 
6+2 δώρο menthol ή λευκά

Χαρτί υγείας KLEENEX capitonne 
10+2 ρολά δώρο

Χαρτί κουζίνας KLEENEX γίγας 2 ρολά 
Έκπτωση στο ταμείο.
Από την τιμή έχει αφαιρεθεί  η αξία του sticker

Χαρτομάντηλα τσέπης SOFTEX
classic 6+2 δώρο

Χαρτομάντηλα KLEENEX
ultra soft 80 φύλλα

€4.00λ.
Από €6.70λ.

€0.96λ.
Από €1.60λ.

€1.18λ.
Από €1.98λ.

€4.00λ.
Από €6.70λ.

€2.37λ.
Από €3.38λ.

€1.94λ.
Από €2.28λ.

€1.30λ.
Από €1.80λ.

€4.70λ.
Από €8.00λ.

€2.44λ.
Από €3.25λ.

€1.00λ.
Από €1.68λ.

€2.10λ.
Από €2.80λ.

-40%

-40%-40%

-40%

-40% -40%

-25%

-25%-25%-30%

Οι προσφορές ισχύουν
από 21/03 έως 11/04/2018




