
Μακαρόνια STELLA νο6, 7 & 10

Από 08 έως 27
Mαΐου
2019

Προσφορές

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

€0.58
€0.80

€1.15
€2.52

€3.60

Aνοιξιάτικες προσφορές!

-30%

-40%

προϊόντα περιποίησης μαλλιών

για 42 βαλιτσάκια
με επαγγελματικά προϊόντα
περιποίησης μαλλιών αξίας 170€

για 42 βαλιτσάκια
με επαγγελματικά προϊόντα

με έκπτωση 40%*

Επιπλέον με την χρήση
της         συμμετέχετε
στην κλήρωση

Τοστ σταρένιο ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 
700gr*

Χυμός 100% πορτοκάλι
οικογένεια
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 2lt
με έκπτωση
30%*



€0.96
€1.28

€0.93

€3.27

€1.24

€3.85

€2.39

€2.33€2.04

€1.99

€3.35

€3.42

€3.10€2.40

€2.84

€4.20

Γιαούρτι μικρές 
οικογενειακές φάρμες 
∆ΕΛΤΑ 2x200gr
10 ή 2%
με έκπτωση 20%*

-30%

Έδεσμα στραγγιστό
cuisine
KOLIOS 850gr 

Γαλοπούλα fouantre
IFANTIS 300gr 

Όλα τα τυποποιημένα 
τυροκομικά ΦΑΓΕ
με έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά το Τρικαλινό
σε φέτες light 200gr

Cottage fl air
ΦΑΓΕ 225gr
με έκπτωση 25%*

Σετ γαλοπούλα & τυρί edam light
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 360gr
με έκπτωση 15%*

fi tness bars NESTLE
με έκπτωση
30%*

μπάρες GRAN CEREALE
με έκπτωση
30%*

CRISPY KING με έκπτωση 25%*

Ρυζογκοφρέτες 100gr Kαλαμποκοφρέτες 105gr

ARLA havarti σε φέτες 
150gr ωρίμανσης ή light
με έκπτωση 15%*
Η τιµή αφορά το light 16%

Γιαούρτι TOTAL
500gr, 5 ή 2%

ELITE
crackers
150gr
2+1 δώρο
με έκπτωση 15%*

Cream crackers
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
μονά πακέτα
με έκπτωση 20%*
Η τιµή αφορά τα σίκαλης 175gr 

Τοστ δέκα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  
500gr χωριάτικο,
ολικής ή πολύσπορο
με έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά το ολικής άλεσης

Τοστ χωριανό 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
540gr πολύσπορο
με έκπτωση 25%*

€1.49 €2.34€2.12 €2.82 €2.00 €2.50 €1.49 €1.99 €1.49 €2.17

€1.82 €2.42€1.56 €2.08 €0.92 €1.15 €2.18 €2.56

2+1 δώρο

τυποποιημένα 

Σετ γαλοπούλα & τυρί edam light
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 360gr

-30%

Στραγγιστό γιαούρτι
KOLIOS 500gr
2 ή10%
με έκπτωση 25%*



Στα sm Χαλκιαδάκης η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας είναι
πρωταρχικής σημασίας. Στόχος μας είναι η προώθηση του υγιεινού
τρόπου ζωής, μέσω της σωστής διατροφής και του αθλητισμού.
Προτείνουμε ιδέες και προϊόντα με στόχο την βελτίωση
της καθημερινής μας διατροφής ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε
και προβάλουμε αθλητικά δρώμενα, ακαδημίες και σωματεία
για να έχουν όλοι τη δυνατότητα να βάλουν τον αθλητισμό
στην καθημερινότητά τους.
Μαζί, “χτίζουμε” συνήθειες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής!  

Επιμέλεια Κειμένου: Μπαμπαρούτση Ειρήνη
PhD - Κλινική  Διαιτολόγος-Αθλητική Διατροφολόγος
Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιστημονική υπεύθυνη Διαιτολογικού γραφείου “Θερμίδα”
Υπεύθυνη διαιτολόγος ΣΕΓΑΣ

Όλα τα ενδιάµεσα γεύµατα θα πρέπει κυρίως να 
βασίζονται σε φρούτα, ξηρούς καρπούς, γαλακτοκοµικά 
προϊόντα µειωµένων λιπαρών και δηµητριακά ολικής 
άλεσης, που καλύπτουν τις θρεπτικές ανάγκες
και βελτιώνουν τη ποιότητα της διατροφής. 
Κάνοντας τις σωστές επιλογές και χρησιµοποιώντας
σαν πρώτη ύλη τροφές που συνήθως έχουµε
στο σπίτι, τα σνακ µπορούν να αποτελέσουν κοµµάτι
του καθηµερινού τρόπου διατροφής, µε θετικές συνέπειες 
και για το σωµατικό βάρος αλλά και για την υγεία µας.

ΥΓΙΕΙΝA ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛEIΟ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣIΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

Cream crackers σίκαλης µε βρώµη και λίγη µαρµελάδα
ή ταχίνι σαν άλειµµα 

1 τοστ µε πολύσπορο ψωµί ολικής, φέτες τυράκι ελαφρύ,
γαλοπούλα, ντοµάτα-µαρούλι & σως γιαούρτι-µουστάρδα

Σάντουιτς από ρυζογκοφρέτες, cottage cheese
& λίγη ντοµάτα-πιπεριά

Μπάρα δηµητριακών µε βρώµη σε συνδυασµό µε γιαούρτι
ή 1 χουφτα ξηροί καρποί & ανάµεικτα αποξηραµένα
φρούτα 

Γιαούρτι µε γκρανόλα σπιτική και αµύγδαλα

Και έξτρα φρούτο ανάλογα µε το σωµατικό σας βάρος

Χρόνος Προετοιµασίας:
5 λεπτά
Χρόνος Μαγειρικής:
5 λεπτά
Μερίδες: 2

Υλικά:
190γρ. βρώµης
35γρ. ψιλοκοµµένα αµύγδαλα 
2 κουτ. σούπας βούτυρο ή λάδι καρύδας
3 κουτ. σούπας µέλι, αγαύης
ή σιρόπι σφενδάµου

Γκρανόλα µε αµύγδαλα σε 10 λεπτά

€1.49 €2.17

Εκτέλεση:
Τοποθετούµε τη βρώµη και τα αµύγδαλα µαζί σε ένα µεγάλο βαθύ τηγάνι
σε υψηλή θερµοκρασία για πέντε λεπτά, και ανακατεύουµε συχνά. 
∆ηµιουργούµε µια τρύπα στη µέση του µίγµατος και προσθέτουµε
το βούτυρο ή το λάδι καρύδας µαζί µε το µέλι (ή άλλο γλυκαντικό). 
Ανακατεύουµε το µίγµα για άλλα πέντε λεπτά, µέχρι να καλυφθούν όλα. 
Αφαιρούµε το µίγµα από τη φωτιά και το αφήνουµε να κρυώσει
πριν µεταφερθεί σε ένα βάζο µε καπάκι για αποθήκευση
(εκεί µπορεί να διατηρηθεί για δύο εβδοµάδες).



€4.85

€4.75
€6.81

€8.95

€4.34
€6.20

τιµή κιλού τιµή κιλού

Από 08.05 έως 27.05.2019

Κάθε μέρα
φρέσκα
κρεατικά

*

Βόειο ελιά α/ο
Ε.Ε. Ελληνικής
εκτροφής >5 μηνών

Ολόκληρα μπούτια 
κοτόπουλου
MIMIKOS
800+ 400gr
δώρο

Χοιρινό 
μπουκιές α/ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Cordon bleu 
480gr
MIMIKOS

-30% -30%



€9.60
€13.78
τιµή κιλού

€11.10

€3.44

€2.59

€15.90

€4.34

€3.05

€3.95

€5.70

€1.28

€2.76

€5.85

€8.20

€1.98

€3.25

€9.90

€5.55

€1.55

€6.36

€1.55

€3.18€2.31

€13.20

€6.95

€2.09

€7.96

€2.09

€3.98€3.30

τιµή κιλού

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.

-30% -30%

-30% -30%

Καπνιστό 
φιλέτο 
γαλοπούλας 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ

Χοιρινή μπριζόλα α/ο 
Κορυφαίο ΠΑΣΣΙΑΣ

Λουκάνικα
κοτόπουλο-γαλοπούλα
WUDY 1kg 

Πάριζα 
premium 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ

Βραστή 
ωμοπλάτη 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Λουκάνικα 
κοκτέιλ 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ 
250gr 

Σετ αλλαντικά & τυρί ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 360gr
με έκπτωση 15%*

Καπνιστό 
φιλέτο 
γαλοπούλας 
IFANTIS

Μορταδέλα 
CRETA 
FARMS

Παριζάκι 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
310gr

Βραστό παριζάκι 
IFANTIS 500gr 
με έκπτωση 
30%*

Χοιρινή ωμοπλάτη
CRETA FARMS

Σκορδάτο 
σαλάμι deluxe 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
310gr

Ζαμπόν 
Fouantre 
ΙFANTIS 
300gr

Ζαμπόν & τυρί gouda Πάριζα & τυρί gouda

-30%

-35%



Γραβιέρα ημίσκληρη
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ

€10.98

€10.20

€7.90

€12.58

€13.60

€9.90

€12.40

€8.90 €9.85

€9.95

€6.30

€14.70

€9.90 €10.95

€13.35

€7.90

€8.95

€11.35

€9.30

€8.20

€10.75

€12.85

€12.50

€10.95

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

Κατσικίσιο 
τυρί 
τυροζούλι 
AMAΡI

Από 08.05 έως 27.05.2019Tυριά

Γίδινο τυρί 
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ

Aνθότυρος
ΕΝ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Γραβιέρα 
Κρήτης Π.Ο.Π. 
ΚΟΦΙΝΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ

Kλασικό Ελαφρύ Καπνιστό

Ημίσκληρο 
KOLIOS

Τυρί ADORO 
light 10%

Μίνι 
κεφαλοτύρι 
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

Βlue cheese 
DIROLLO



€9.86

€3.67

€1.59

€1.29

€10.96

€1.99

€1.61

€6.20€3.99

€1.63€4.68

€1.52€2.24

€1.26€1.26

€7.80€5.35

€2.10€5.20

€2.52€2.99

€1.58€1.68

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.

1+1
δώρο

Φέτα 
ΟΛΥΜΠΟΣ

Λευκό 
τυρί άλμης 
ΜΕΒΓΑΛ

Κατίκι
∆ομοκού Π.Ο.Π. 
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ 
200gr 

Κατσικίσιο 
τυρί κοφινάκι 
ΒΑΛΜΑ 
400gr
με έκπτωση 
10%*

επιδόρπια FRUYO, 2x170gr
με έκπτωση 1.00€* 

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

Γλυκοκουταλιές
ΦΑΓΕ
με έκπτωση
20%*

επιδόρπια γιαουρτιού 
junior ΦΑΓΕ 2x140gr 
με έκπτωση
25%*

Φέτα ΒΑΛΜΑ 
1kg σε άλμη  
με έκπτωση 
10%*

Τριμμένο 
κεφαλοτύρι 
ΣΥΛΛΙΓΑΡ∆ΟΣ 
250gr
1+1 δώρο

DANONINO mix 6x50gr 
φράουλα-μπανάνα-βερίκοκο
με έκπτωση
20%*

Κρέμα καραμελέ 2x125gr Rizolat βανίλια 2x170gr

-1€



€6.38

€1.19

€2.51

€2.80

€7.98

€1.98

€3.58

€3.30

€7.60

€1.68

€2.99

€4.40

€8.95

€2.80

€3.98

€7.34

€5.50

€7.45

€1.78

€4.40

€6.20

€8.85

€1.98

€7.34

-30%

-40%

Από 08.05 έως 27.05.2019 Κατεψυγμένα

Φιλέτο 
πέρκας 595gr 
τεμαχισμένη  

Mc CAIN με έκπτωση 40%*

Σπανάκι 
ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ 1kg 
με έκπτωση 
25%*

Πανγκάσιους 
φιλέτο 850gr

Φιλέτο σολομού
595gr
σε μερίδες

Πίτσα RISTORANTE με έκπτωση 40%* Χάμπουργκερ
ΙFANTIS 10 τεμ.

Mozzarella
2x335gr

Prosciutto
2x330gr 

Φαγκρί μ/κ

Φασολάκια στρογγυλά 
Ελληνικά IFANTIS
1kg+200gr δώρο
με έκπτωση
30%*
  

  τιµή κιλού σε καθ.βάρος 

Chips
φούρνου
600gr

Onion
rings 400gr

Αρακάς
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
450gr

-40%



€3.26

€3.17

€2.45

€1.10

€4.65

€3.96

€3.50

€1.70

€3.89€3.49

€3.79€3.70

€2.85€1.65

€1.90€2.46

€4.58€4.10

€5.41€5.28

€3.80€2.20

€2.40€3.52

-30%

-30%

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-30%

-30%

Μυζηθροπιτάκια γλυκά
Τα Μερακλίδικα
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 500gr
με έκπτωση
15%*

Σφακιανή πίτα
Τα Μερακλίδικα
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
3 τεμ.
με έκπτωση
15%*

Κιχί με τυρί ALFA 800gr με έκπτωση 30%*

Σε ταψί Μίνι

Κρουασανάκια ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ με έκπτωση 25%*

Σαβουαγιάρ
ΒΟΝΟΜΙ 
200gr

Πολίτικο φύλλο Βηρυτού ALFA 450gr 
με έκπτωση 30%*

Κασεροπιτάκια κουρού KANAKI 800gr
με έκπτωση
30%*

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
με κρέμα BAKER MASTER 815gr
με έκπτωση
20%*

Σφολιατίνια 
με ζάχαρη 
DOLCI 200gr 

Βουτύρου 300gr
Βουτύρου
με πραλίνα 480gr

Σφολιάτα ΚΑΝΑΚΙ 800gr
με έκπτωση
30%*



€1.81

€2.20

€2.26

€4.40

€0.86
€1.08

€0.78

€0.91

€0.74

€1.25 €1.10 €1.24

€0.97

€1.14

€0.93

€1.56 €1.38 €1.55

Από 08.05 έως 27.05.2019Τρόφιμα

-50%

Κρέμα γάλακτος
MEGGLE 20% 500gr
με έκπτωση
50%*

πάστες, χυλοπίτες και μακαρόνια νο2 ή 3 STELLA
με έκπτωση 20%*
Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

Ζυμαρικά MELISSA
με έκπτωση 20%* 

ζυμαρικά MELISSA
ολικής αλέσεως
& δίκοκκο σιτάρι
με έκπτωση 20%*
Οι τιμές αφορούν
τα εικονιζόμενα προϊόντα

Κανελόνια Ταλιατέλες Καρότο Όλα τα tricolore

Κριθαράκι 
μέτριοXυλοπίτες

Μακαρόνια 
ολικής 

Μακαρόνια
δίκοκκο
σιτάρι 



€2.24

€1.74

€0.66

€0.54

€2.98

€2.32

€0.96

€2.06

€1.35

€1.65

€1.01

€2.58

€1.55

€1.85

€1.26

€0.63

€1.75

€1.65

€1.75

€1.24

€0.92

€1.26

€0.75

€1.95

€1.80

€2.55

€1.78

€1.32

€1.58 τιµή τεµαχίου

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

2+1
δώρο
ίδιο

σάλτσες UNCLE BEN’S
440-450gr
με έκπτωση
25%*

ρύζια express UNCLE BEN’S
με έκπτωση
25%*

Ντομάτα στο τρίφτη 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
500gr 

Νoodle sachets MAGGI
2+1 ίδια δώρο

σάλτσες PRIMO GUSTO
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
την pesto
Genovese
190gr

Φασόλια 
μαυρομάτικα 
3 ΑΛΦΑ 
500gr

MAGGI noodle pots
63/65gr
με έκπτωση
20%*

Μακαρόνια ΗΛΙΟΣ
Νo6 ή 10, 500gr

Ρύζι γλασέ 
1kg*

Φακές ψιλές 
1kg

Mε την αγορά οποιουδήποτε
Σπιτικού ζωμού KNORR
112 ή 224gr
δώρο πελτές
PUMMARO 70gr

Πέννες ριγέ ή κριθαράκι
ΗΛΙΟΣ 400gr
χωρίς γλουτένη

Ρύζι μπονέτ 
ΩΜΕΓΑ special 
500gr

Φακές ψιλές 
ΩΜΕΓΑ
special 500gr 

∆ώρο
αξίας
€0.46

Ρύζι καρολίνα
3 ΑΛΦΑ
500gr 

KNORR pots
με έκπτωση
20%*δώρο

-30%

-30% -30%



€2.28

€2.36

€1.19

€2.68

€2.76

€1.70

€2.95 €5.59

€2.76

€3.20€2.16

€1.51

€3.68 €7.68

€3.26

€3.80€2.70

€2.16

€5.90

€2.25

€2.38

€0.73

€6.30 €2.78

€2.53

€2.85

€7.36

€2.50

€2.97

€0.98

€7.75 €3.48

€2.83

€3.35

Κουλούρα
από χαρούπι
ΕΡΩΦΙΛΗ 
300gr

Από 08.05 έως 27.05.2019Tρόφιμα

Παραδοσιακό 
επτάζυμο
παξιμάδι 
∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
700gr 

Σταρένιες μπουκιές 
∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
400gr 

Σαλάτες ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 250gr

RIO MARE

Τόνος 2x160gr
σε νερό ή λάδι

Κρητικοφουρνιές 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
400gr

Κρίθινο
χωρίς αλάτι Κριθαροκουλούρα 

Παξαμάς ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 400gr
με έκπτωση
20%*

Αλάτι ΚΑΛΑΣ 
κλασικό 
250gr

Μίνι κριθαροκουλούρα 
ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ
600gr 

Παξιμάδι
από χαρούπι
ΕΡΩΦΙΛΗ 
350gr

Καραμελωμένα κρεμμύδια 
CONDITO 400gr
με έκπτωση
15%*

Τόνος αλιευμένος
με καλάμι 2x160gr 

Τόνος 160gr σε νερό 
ή ελαιόλαδο

Φιλέτο σκουμπρί
120gr στη σχάρα
σε νερό ή λάδι 

Ιnsalatisime 2x160gr 
mexicana, καλαμπόκι
ή cous cous

Τζατζίκι Ρώσικη

-30%



€2.12

€1.84

€1.14

€2.65

€2.17

€1.43

€2.64

€1.99

€2.11

€1.44

€3.10

€2.65

€2.48

€1.70

€2.30

€1.52

€1.34

€1.26

€2.68

€1.00

€1.90€3.00

€2.70

€1.90

€1.48

€3.35

€1.25€1.78

€2.20€3.35

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

μουστάρδες 
MAILLE
με έκπτωση 
20%*
Η τιμή αφορά 
την Dijon
originale 215gr

TOΠ ξίδι βαλσάμικο 
250ml κλασικό
ή με θυμαρίσιο
μέλι
με έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
το κλασικο

μίγματα 1•2 BAKE 
ΓΙΩΤΗΣ
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
το pancake
& βάφλες
300gr

οι μαγιονέζες 
CONDITO 
με έκπτωση 
15%*
Η τιμή αφορά 
την classic 
500ml

salad dressing 
HELLMANN’S 
210ml
με έκπωση 
25%* 

κρέμες 
βαλσαμικού 
TOΠ 200ml 
με έκπτωση 
15%*
Η τιμή αφορά 
στην classic

Αυγά 6άδα 
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ
medium 53-63gr

μουστάρδες
CONDITO
με έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
την απαλή 500gr

κέτσαπ CONDITO
με έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
την classic 250gr

μαγιονέζες
HELLMANN’S
light
ή extra light 
Η τιμή αφορά
την light 225ml
με έκπτωση
20%*

κέτσαπ ΗΕΙΝΖ 
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά 
την 342gr

Ηλιέλαιο 
NUTRIA 2lt

Αραβοσιτέλαιο 
NUTRIA 1lt

Κέτσαπ
HELLMANN’S
stevia 540gr
ή top down 465gr
με έκπτωση
20%*
H τιμή αφορά
την stevia 540gr

μαγιονέζες 
KRAFT
με έκπτωση 
20%*
Η τιμή αφορά 
την light
200gr



€1.58

€2.90

€1.98

€3.62

€2.28€2.16 €2.72€2.58 €2.72

€1.10

€4.65

€1.11

€3.04€3.08 €3.63€3.68 €3.63

€1.38

€5.82

€1.48

€2.09

€1.02

€0.76

€2.30    

€0.99

€2.98

€0.99

€2.98

€1.28

€0.95

€2.70

€1.24

€3.98

€1.17

Από 08.05 έως 27.05.2019Πρωινά

ροφήματα 
STARBUCKS 
με έκπτωση 
20%*
Η τιμή αφορά 
τα discoveries 
220ml

Ελληνικός καφές BRAVO 
κλασσικός 193gr
με έκπτωση
20%*

μαρμελάδες 
FYTRO 370gr 
με εκπτωση 
20%*

Φυτικά ροφήματα ALPRO 1lt με έκπτωση 25%*

Κεφίρ με φράουλα 
ΜΕΒΓΑΛ 500ml
με έκπτωση
20%*

NESCAFE 
classic 150gr

Μαργαρίνη ΒΙΤΑΜ 225gr 
green ή με γιαούρτι 
ή sost  light 250gr
με έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά το sost  light 250gr

Φυτικά ροφήματα ΒΙΤΑΜ 1lt με έκπτωση 30%*

Ξινόγαλο 
ΜΕΒΓΑΛ 
500ml
με έκπτωση 
20%*

Εβαπορέ μερίδες 
ΝΟΥΝΟΥ 10x15gr 
πλήρες ή light
με έκπτωση
20%*

παστεριωμένα ροφήματα
& μείγματα αυγού
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ
με έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
το παστεριωμένο
ασπράδι αυγού
500gr

Κεφίρ 
ΜΕΒΓΑΛ 
500ml
με έκπτωση 
20%*

κάψουλες espresso 
L’OR  10 τεμ.

Μαργαρίνη ΦAΣT classic 
250gr με 30% επιπλέον 
δωρεάν προϊόν

Σόγιας KαρύδαςΑμυγδάλου
Καρύδα
σοκολάτα

Φουντούκι
& κακάο Κάσιους 

-30%



-30%

€2.66

€2.87

€3.54

€4.10

€1.40

€2.32 €2.44

€1.98 €2.53

€1.87

€3 .32 €3.48

€2.48 €3.03

€0.97 €0.91

€1.70

€2.45

€2.36 €2.02

€3.67

€2.72€2.32

€1.38 €1.30

€2.05

€2.75

€2.78 €2.38

€5.65

€3.88€2.92

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-30%

-0.50€

Nutella 400gr 
με έκπτωση 
25%*

∆ημητριακά KELLOGG’S 375gr 
coco pops ή coco pops chocos
με έκπτωση
30%*

Χωριάτικες φρυγανιές
ELITE σταρένιες
240gr
ή με σουσάμι
250gr
με έκπτωση
25%*

∆ημητριακά MILLHOUSE 375gr με έκπτωση -0.50*

Φρυγανιές ELITE
με έκπτωση
30%*

Πραλίνα φουντουκιού 
CAOTONIC
350gr

∆ημητριακά cocoa bites 
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ μαξιλαράκια 
375gr 

Μούσλι FYTRO
500gr
χωρίς
ζάχαρη

Ρόφημα CAOTONIC με έκπτωση 15%* 

δημητριακά fi tness NESTLE 
600 ή 625gr με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά
τα chocolate
600gr

τραγανές μπουκιές QUAKER 
375gr με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά στις τραγανές
μπουκιές με σοκ/τα υγείας 

Κάσιους 
Σταρένιες
250gr Σίκαλης 180gr

500gr 400gr σακούλα

μπάρες δημητριακών  LION, NESQUIK, CLUSTERS bars 
με έκπτωση 30%* Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

LION
cereal 6x25gr 

CLUSTERS
4x35gr 

Choco
ή dark choco 

Super fruits
& dark choco 

-35%

-30%

-30%



€0.76

€1.52

€1.86

€0.95

€2.02

€2.48

€0.78

€1.06

€1.80€1.29

€0.98

€1.41

€2.40€1.84

€1.63

€1.74

€0.71

€1.46

€1.37

€2.38

€2.18

€1.02

€1.82

€1.83

€1.30
€1.76

€1.49
€1.98

€1.15

Από 08.05 έως 27.05.2019Γλυκές γεύσεις

-30%

Πτι μπέρ με βρώμη 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
155gr με μέλι ή λεμόνι 
με έκπτωση
20%*

NUTELLA go ή B-ready 132gr
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
τα B-ready
132gr

Πτι μπερ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
225gr κλασσικά ή ολικής
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
τα κλασικά

Cookie ΑΛΛΑΤΙΝΗ
με κακάο & κομμάτια
σοκ/τας 2x175gr
με έκπτωση
25%*

Μπισκότα Choco bloom 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ 35gr, 5+1 δώρο
με έκπτωση
25%*

Κρουασάν για σάντουιτς 
ΤΟΤΤΙS
5x60gr 

Cookies ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
2x180gr με διπλή σοκολάτα 
με έκπτωση
20%*

μπισκότα kings sost  
ΑΛΛΑΤΙΝΗ 180gr
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
τα triple choco

γεμιστά ΑΛΛΑΤΙΝΗ 200gr με κακάο
ή με κακάο & βανίλια με έκπτωση 30%*
Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

μπισκότα GRANCEREALE
με έκπτωση 20%* 
Η τιμή αφορά
τα κακάο 230gr

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

Σταρένιο τοστ δέκα 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 550gr
με έκπτωση
25%*

Τοστ σταρένιο 
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 
700gr*

Ψωμάκια burger
ή σάντουιτς
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
480gr 4+2 δώρο

Με κακάο 200gr Με κακάο 2x200gr

-30%



€1.55
τιµή τεµαχίου €1.38

€2.53

€1.98

€3.18

€0.79
€0.98

€1.73 €2.33

€1.23 €1.73 €1.82
€1.45 €2.16 €2.28

€1.15
τιµή 2 τεµαχίων τιµή 2 τεµαχίων

τιµή τεµαχίου

€1.84

€5.39

€2.16

€8.98

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-40%

SERENATA 
minis 180gr

Πουράκια 
AMARETTI 
400gr  

NUTELLA go ή B-ready 132gr
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
τα B-ready
132gr

Με 2 ίδια OREO 154gr ή 185gr
έκπτωση 25%*  

Κρουασανάκια Μακεδονικά ζυμώματα ΤΟΤΤΗΣ
με έκπτωση 20%*  

154gr βανίλια, φράουλα 
cheesecake, brownie,
peanut butter ή golden 185gr double βανίλια

SERENATA 3x33gr
κλασική ή υγείας  

Κρουασάν choco 
big FRESH SNACK 
250gr 

Με κρέμα
κακάο 
300gr  

Βουτύρου
260gr 

σιρόπια CARTE D’OR
340gr
με έκπτωση
15%* 

NIRVANA 850ml
cookies & cream,
praline & cream ή choco chip
με εκπτωση
40%*

-30%

-35%*

€3.90 €4.23 €4.29 €4.10
€6.00 €6.50 €6.60 €6.30



€0.70

€0.86€1.25

€2.46

€0.88

€1.23€2.28

€3.08

€2.52

€0.65

€3.60

€0.93

€1.29

€0.73

€0.91

€1.68

€1.12

€1.30

€2.28
€2.85

€1.20
€1.60

€1.32
€1.76

Από 08.05 έως 27.05.2019Κάβα

-35% -45% -30%

-30%-30%

Χυμός 100% πορτοκάλι
οικογένεια
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 2lt
με έκπτωση
30%*

Νερό 
ΣΕΛΗΝΑΡΙ 
6x1,5lt

Ιce tea LIPTON 500ml 
με έκπτωση 35%*
H τιμή αφορά το
black tea ροδάκινο

Ιce tea LIPTON 1,5lt 
με έκπτωση
45%*
H τιμή αφορά το
green tea με λεμόνι

πορτοκαλάδες ή λεμονάδες
ΗΒΗ 1,5lt
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά την μπλε
πορτοκαλάδα 

οι χυμοί ΟΛΥΜΠΟΣ 
250ml
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
το πορτοκάλι

LIFE tsai 500ml green tea
ρόδι-κράνμπερι
ή μπλούμπερι-ράσμπερι
με έκπτωση
30%*

FANTA 
4x500ml
με έκπτωση 
20%* 

Πορτοκαλάδα 
ή λεμονάδα 
ΗΒΗ 500ml 
με έκπτωση 
30%*
Η τιμή αφορά
τη λεμονάδα 

AMITA
motion
1,5lt 
με έκπτωση
20%*

χυμοί LIFE μακράς 
διάρκειας 1lt
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
το πορτοκάλι
μήλο-καρότο

Χυμός FRULITE 1lt 
Καρότο & φρούτα,
ανάνας & καρύδα
ή κόκκινα φρούτα
με έκπτωση
25%*

-30%



€2.88

€4.91

€3.60

€5.78

€2.69€2.44

€3.75€3.10

€3.36€3.48

€5.00€3.90

€0.62

€0.69

€0.89

€0.86

€0.69

€0.77

€0.98

€1.02

€0.97

€2.10

€0.62

€0.89

€1.39 €0.89

€1.18

€1.15
€1.48

€0.98
€1.25

-30%

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-30%

-30%

-30%

SPRITE 
4x500ml
με έκπτωση 
20%*  

PEPSI 6x330ml regular, twist, max,
max lime ή cherry
με έκπτωση 30%*

FIX 4x500mlFIX άνευ 330ml
5+1 δώρο

COCA COLA
4x500ml regular,
light, zero ή stevia
με έκπτωση
20%*
H τιμή αφορά
τη regular

Μπύρα CORONA
3x355ml
με έκπτωση
15%*

Μπύρα
EZA
500ml
lager
ή pilsner

PEPSI 500ml 
regular ή max 
με έκπτωση 
30%* 

HELL
250 ή 500ml
με έκπτωση
20%*
H τιμή αφορά
τα 250ml

7UP lemon
500ml λεμόνι
ή γκρέιπφρουτ
με έκπτωση
30%*  

Μηλίτης
ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ
330ml
με έκπτωση
25%*

7up 1,5lt
με έκπτωση 
30%*

Σόδα TUBORG 330ml
5+1 δώρο

7up 500ml 
με έκπτωση 
30%* 

Μηλίτης SOMERSBY
330ml pear,apple
ή watermelon
με έκπτωση
25%*

-30%

  τιµές περιεχοµένου



€2.70

€7.87

€5.74 €5.74

€14.38

€4.70

€9.87

€8.20 €8.20

€15.88

€5.24

€4.20

€15.48

€7.24

€5.25

€16.98

€5.24

€5.36

€5.67

€14.65

€7.24

€6.70

€8.10

€16.15

Από 08.05 έως 27.05.2019Kάβα

-1.50€ -1.50€ -1.50€

-30%

Αγιωργίτικο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
με έκπτωση 
2.00€*

Λευκό 
ΚΑΜΠΑ 1,5lt 
με έκπτωση
20%*

Μοσχοφίλερο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
με έκπτωση 
2.00€*

Ροζέ 
κρασί sec 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
750ml 
με έκπτωση
20%*

Caramelo
TSANTALIS 750ml
με έκπτωση
30%*

TEACHER’S 
700ml
με έκπτωση 
1.50€* 

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

Μοσχοφίλερο 
Μαντινεία 
ΤΣΕΛΕΠΟΣ 
750ml 
με έκπτωση
2.00€*

Gin GORDONS
700ml
με έκπτωση
1.50€* 

BALLANTINE’S
700ml
με έκπτωση
1.50€* 

-2€-2€ -2€

-2€

Λευκό Ροζέ Κόκκινο



€17.58 €21.70

€12.95

€18.68 €23.20

€13.95

€20.06€18.85

€2.34 €1.18 €0.50

€21.56€20.35

€2.92 €1.48 €0.63

τιµή τεµαχίου τιµή 2 τεµαχίων

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-1.50€ -1.50€ -1.10€ -1.50€

€1.74 €1.20 €1.92

€2.77

€2.48

€3.08

PRINGLES tortilla 160gr
nacho cheese
ή sour cream
με έκπτωση
30%*

Με 2 τεμ. DORITOS 
100gr taco,
hotcorn 
ή nacho
με έκπτωση
20%*  

Chips
RUFFLES bbq 130gr 
2+1 δώρο

-30% -25%*
2 Lay’s 150gr αλάτι ή ρίγανη

Κοκτέιλ ανάλατο 
220gr

Φιστίκι σαλέ 
280gr 

Ηλιόσπορος 
ανάλατος 140gr 

Τεκίλα
OLMECA
reposado 700ml
με έκπτωση
1.50€*

Τεκίλα
OLMECA 
blanco 700ml  
με έκπτωση 
1.50€*

HAVANA CLUB 
anejo reserva 
700ml
με έκπτωση  
1.50€* 

Ρούμι
HAVANA CLUB
3yo 700ml
με έκπτωση
1.10€*

WYBOROWA 
700ml 
με έκπτωση 
1€*

Ξηροί καρποί CANDIA NUTS με έκπτωση 20%*

-1€



-50%

-30% -30%

€2.39

€13.64

€1.29

€3.15

€4.78

€24.80

€2.58

€5.25

€2.65

€9.09

€1.64

€7.69

€12.98

€3.28

€12.82

€3.74

€12.34

€2.06

€1.59

€3.98

€9.79

€1.01

€2.76

€4.98

€18.98

€3.75

€2.45

€5.30

€13.98

€1.68

€3.68

Από 08.05 έως 27.05.2019Προσωπική φροντίδα

-45%

-40%

-50%-50%-40%-45%

-35%

-35% -40%

1+1
δώρο

SEPTONA 500ml παιδικό 
σαμπουάν & αφρόλουτρο
ή αφρόλουτρο
με έκπτωση
50%*

mega pack 62-78 τεμ.
BABYLINO sensitive No4-6
με έκπτωση
45%*

σερβιετάκια LIBRESSE 
μονές συσκ/σίες
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά
τα large 32 τεμ.

Πάνα ακράτειας
TENA for men 10 τεμ.
με έκπτωση
40%*

Μωρομάντηλα
SEPTONA sensitive
64 τεμ. με καπάκι
1+1 δώρο

value pack 25-32 τεμ. 
PAMPERS pants No3-6
με έκπτωση
30%* 

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

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

Μωρομάντηλα PAMPERS
56 ή 64 τεμ. 2+1 δώρο 
με έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά
τα 64 τεμ.

maxi pack 40-66 τεμ.
PAMPERS active baby No3-7 
με έκπτωση 35%*

σερβιέτες EVERYDAY
ultra plus 18 τεμ.
με έκπτωση
45%* 
Η τιμή αφορά
τις hyperdry 

σερβιέτες ALWAYS μονές 
συσκ/σίες με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά τις secure night
7 τεμ.

Μωρομάντηλα
SEPTONA sensitive
64 τεμ. 2+2 δώρο
με έκπτωση
25%* 

value pack 30-41 τεμ.
PAMPERS premium care
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά τα Νο3-5

σερβιετάκια EVERYDAY 
extra dry 20-30 τεμ.
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
τα normal 20 τεμ.

προωθητικά σερβιετάκια
ALWAYS
με έκπτωση
25%*



€6.44

€2.55

€2.99

€9.90

€5.10

€4.99

€3.54 €2.74€5.59

€6.49

€7.82

€4.02

€5.90 €4.56€6.99

€9.98

€15.63

€6.18

€3.10

€2.32 €2.64

€2.94 €7.99

€1.90€2.84

€3.88

€2.90 €3.30

€5.87 €15.98

€3.80€5.68

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

κρέμες προσώπου ή ματιών 
L΄OREAL με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά την wrinkle expert

προιόντα περιποίησης 
σώματος NIVEA
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά Rose
& Argan Oil 200ml

προϊόντα ενυδάτωσης σώματος
LE PETIT MARSEILLAIS
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
το oil spray 150ml 

Υποσέντονα SANI maxi plus 90x60cm 15τεμ. με έκπτωση 40%* 

πρoϊόντα καθαρισμού προσώπου 
L΄OREAL με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά
την μάσκα pure
glow 50ml

κρέμες προσώπου ή ματιών 
NIVEA με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά τη κρέμα
celluar fi ller 50ml

κρέμες σώματος ή χεριών DOVE
με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά τη κρέμα σώματος 
GOODNESS 300ml

Υποσέντονα SEPTONA dry plus 15 τεμ. με έκπτωση 20%* 
Tο ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τα 60x90cm με άρωμα

Υγρά μαντηλάκια ντεμακιγιάζ POM PON με έκπτωση 20%*

πρoϊόντα καθαρισμού 
προσώπου DIADERMINE
με έκπτωση 50%*
Εξαιρούνται τα 110 
Η τιμή αφορά το
Μicellaire water 400ml

αφρόλουτρα 
FA 750ml 
με έκπτωση 
50%* 

προϊόντα DIADERMINE
με έκπτωση 50%*
εξαιρούνται τα 110
Η τιμή αφορά στην κρέμα
προσώπου Rejuvination

αποσμητικά FA spray 
150ml ή roll on 50ml
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά
τα roll on 50ml 

60x90cm
χωρίς
άρωμα 

90x180cm
χωρίς
άρωμα Mε άρωμα 

Senstive ή all cotton 
20τεμ. 1+1 δώρο

Xωρίς
άρωμα 

Μicellaire
ή υαλουρονικό 2x20τεμ. 

-50%

-50% -50% -35%

-50% -50%

-40%

-50%

-40%

-35% -35%



€4.32

€5.26

€7.20

€8.77

€3.58

€3.54

€7.16

€5.90

€3.30

€2.81

€5.88

€5.32

€1.78

€2.39

€5.49

€2.79

€5.50

€4.68

€9.80

€8.86

€3.55

€3.98

€9.99

€4.65

προϊόντα περιποίησης
μαλλιών

Επιπλέον με την χρήση
της         συμμετέχετε
στην κλήρωση

Από 08.05 έως 27.05.2019Προσωπική φροντίδα

-40%*

για 42 
βαλιτσάκια
με επαγγελματικά
προϊόντα
περιποίησης
μαλλιών
αξίας 170€

Επιπλέον με την χρήση
της         συμμετέχετε

βαλιτσάκια
με επαγγελματικά

170€

βαφές μαλλιών 
PURE COLOR
με έκπτωση 
40%*

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

βαφές μαλλιών SYOSS   
με έκπτωση
50%*

προϊόντα
styling SYOSS
με έκπτωση
40%*
Η τιμή αφορά
τον αφρό 250ml

conditioner ή μάσκες μαλλιών
LE PETIT MARSEILLAIS
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τη μάσκα 300ml

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

βαφές μαλλιών
EXCELLENCE
με έκπτωση
40%*

βαφές μαλλιών KOLESTON
με έκπτωση 40%*
Εξαιρούνται
οι προωθητικές
συσκ/σίες

προϊόντα περιποίησης μαλλιών  
HD farcom με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά
τα σαμπουάν 400ml

σαμπουάν WASH & GO
400 ή 700ml
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
τα σαμπουάν 400ml

spray κάλυψης ρίζας 
magic retouch
L’OREAL
με έκπτωση
45%*

προϊόντα styling
WELLAFLEX
με έκπτωση 40%*
Εξαιρούνται οι προωθητικά προϊόντα.
Η τιμή αφορά
τα spray 250ml

-40%

-40%

-40%

-40%

-40%

-45%

-40%

-40%

-40%

-50%

-40%

-50%



-30%

€3.45
€5.75

€4.17

€1.98 €3.91

€8.72 €5.07 €2.51 €2.52

€5.95

€3.05 €7.82

€12.45 €8.45 €4.18 €4.20

αντηλιακά
PIZ BUIN
με έκπτωση 
40%*

αντηλιακά AMBRE SOLAIRE
με έκπτωση
40%*

αντηλιακά 
CARROTEN 
με έκπτωση 
40%*

STR8 ast er shave 100ml, deo spray 150ml, roll on 
50ml ή shower gel 400ml με έκπτωση 40%* 
Oι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

τιµή τεµαχίου τιµή 2 τεµαχίων

€9.99 €15.98

Deo spray
150ml

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-40% -40% -40%

αποτριχωτικά STREP
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά το
crystal face 20 τεμ.

ξυριστικές μηχανές GILLETTE
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά την Mach3
με 1 ανταλ/κό 

ξυριστικά BIC 3 & 5 λεπίδων 
με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά το comfort fl ex3  
3+1 δώρο

STR8 edt 100ml
με έκπτωση 30%*
H τιμή αφορά
το original

Με 2 ίδια ανταλ/κά
GILLETTE έκπτωση 4,00€*
Η τιμή αφορά τα ανταλ/κα Mach3 

NIVEA MEN ast er shave
& περιποίηση προσώπου
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά ast er shave
sensitive 100ml

-40%

-40%

-35%

-30%

-50%

Ast er
shave
100ml

-4€

Shower
gel
400ml

Με την αγορά ενός προϊόντος LISTERINE
& µε την κάρτα               παίρνετε µέρος στην κλήρωση για

Με την αγορά ενός προϊόντος LISTERINE
& µε την κάρτα              

20 δωροεπιταγές αξίας 15€

LISTERINE
Nightly Reset 400ml
(-1,20€ φθηνότερα)

LISTERINE
Cool Mint 250ml

(-1,20€ φθηνότερα)

LISTERINE
Teeth & Gum

Defence Mild Taste
(500ml+500ml ΔΩΡΟ)

LISTERINE
Τotal Care

(500ml+500ml ΔΩΡΟ)

Με την αγορά μιας  
συσκευασίας Listerine 
250ml ή 400ml

1+1 1+1 
LISTERINE

Listerine Advanced 
Tartar Control 

(500ml+500ml ΔΩΡΟ)

LISTERINE LISTERINE

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

-1,20-1,20€-1,20€

*σε συνδυασμό με βούρτσισμα & χρήση νήματος

3. Καταπιείτε2. Στριφογυρίστε 
    (το υγρό στο στόμα)

1. Μασήστε

         Tabs!…                                     

Βρείτε το ΤΩΡΑ στα καταστήματα!

και θυμηθείτε!
Listerine στοµατικό διάλυµα πρωί - βράδυ για έως και 100% καθαρό στόμα!*

-1,20

Νιώστε καθαρό στόμα
& δροσερή αναπνοή
έως και           4 ώρες!

LISTERINE 
Listerine Advanced 

Tartar Control 250ml
(-1,20€ φθηνότερα)

LISTERINE 

LISTERINE

LISTERINE

Με την αγορά 
μιας συσκευασίας
Listerine 500ml



-30%

-30% -30%-30%

-30%

€2.49

€1.60

€3.55

€2.29

€1.15

€1.79

€1.44

€2.56

€3.91

€2.29

€5.38

€2.72

€5.58

€4.58

€6.72

€3.88

Από 08.05 έως 27.05.2019Kαθαριστικά

Πολυκαθαριστικό
TOPINE multichlor
750ml λεμόνι
με έκπτωση
30%*

υγρά τζαμιών 
PLANET 
750+250ml
δώρο
με έκπτωση 30%*

χλώρια TOPINE gel
750 ή 1250ml
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
το 750ml 

υγρά γενικού 
καθαρισμού 
PLANET 1lt   
με έκπτωση 
30%*

Καθαριστικό
gel χαλιών ΕΥΡΗΚΑ
carpet care 500ml
με έκπτωση
30%* 

Πολυκαθαριστικό
spray BIONOL
outdoor 700ml
με έκπτωση
50%*

Kαθαριστικά χαλιών
VANISH 500/600ml ή 1lt
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
το υγρό 500ml

VIAKAL 500/750ml
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά
το VIAKAL 750ml
spray classic

-50%

με την χρήση της                 μπαίνετε στην κλήρωση για 30 ∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ των 15€



-40%

€1.05

€1.31

€2.51

€1.65

€1.50

€2.38

€4.18

€2.20

€4.65

€0.98

€3.36 

€1.99

€7.75

€1.78

€4.48

€2.65

€7.70

€2.31

€3.75

€5.76

€2.46

€3.64

€1.50€2.10

€3.08

€4.37

€10.48

€3.28

€5.20

€2.00€3.50

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

1+1
δώρο
ίδιο

Κρέμα για κουζίνα
BIONOL 250gr
με έκπτωση
30%* 

υγρά πιάτων 
PLANET 625ml
με έκπτωση 
45%*

καθαριστικά επιφανειών 
DETTOL 1lt, 500ml
με έκπτωση
40%*
Η τιμή αφορά τo 1lt

Ταμπλέτες PLANET
active 18+9 δώρο
με έκπτωση
40%*

υγρά πιάτων 
PLANET 425ml
με έκπτωση 
45%*
Η τιμή αφορά
το sea pearl

SWIFFER 
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά
το duster kit

KLINEX WC
με έκπτωση
25%*

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

υγρά πιάτων
FAIRY ultra
654ml
με έκπτωση
25%*

Εκθαμβωτικά 
FINISH 
400ml

καθαριστικά επιφανειών
DETTOL spray 400ml ή πανάκια
με έκπτωση 40%*
H τιμή αφορά
τα πανάκια 40 τεμ.

Ταμπλέτες FAIRY ultra caps
28 τεμ. ή platinum 24 τεμ.
με έκπτωση
45%*

υγρά πιάτων 
FAIRY ultra 
900ml
με έκπτωση 
25%*

Kαθαριστικά πλυντηρίου 
πιάτων FINISH υγρό
250ml ή ταμπλέτες 3 τεμ.
με έκπτωση
30%*

BREF 50gr 
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά 
στα power
ή blue activ 

-45% -40% -30%

-45%

-30% -40%

-45%

Gel 750ml Block 55gr



€4.89
€9.78

€4.79
€7.98

€8.78
€10.98

€4.74

€2.24

€7.90

€2.98

€2.54

€3.33

€6.70 €12.11

€3.63

€4.76

€7.44 €13.46

€7.49

€2.35

€2.09

€6.27

€1.41

€4.29

€9.98

€3.62

€2.98

€10.45

€2.01

€6.60

Από 08.05 έως 27.05.2019Kαθαριστικά

NEOMAT 
σκόνη 45 μεζ. 
ή υγρό 42 μεζ.
με έκπτωση 
40%*

KLINEX σκόνη 
44 μεζ. ή 
υγρό 40 μεζ. 
με έκπτωση 
20%*

DIXAN υγρό 
30 μεζ.
με έκπτωση 
50%*

Υγρό πλυνητρίου ρούχων 
baby PLANET
20 ή 40 μεζ.
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
τις 20 μεζ.

∆εσμευτής χρώματος
VANISH 10 ή 20 φύλλα
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
τα 10 φύλλα

PERSIL 750ml
ή 1,5lt
με έκπτωση
30%*
Η τιμή αφορά
τα 750ml  

∆εσμευτής χρώματος
& βρωμιάς Dr BECKMANN 
30+10 φύλλα δώρο
με έκπτωση
30%*

Αποσκληρυντικό νερού CALGON με έκπτωση 10%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τη σκόνη 500gr και τα gel 750ml

ARIEL pods 3 in1,  24 τεμ.
με έκπτωση
25%*

Μαλακτικό 
PLANET 
1850ml
με έκπτωση 
35%*

PERSIL 3lt 
με έκπτωση 
40%*

Λευκαντικό glo white Dr 
BECKMANN 65gr
3+1 δώρο
με έκπτωση
30%*

VANISH powders ή gel
μεσαίου & μεγάλου μεγέθους
με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά το pink
powder 500gr

-40%

-40%

-30%

-30% -30%

-30% -40%

-50%

-35%

-35%

Όλες οι χρωμοπαγίδες K2r
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά τις K2r red
15 φύλλα 

Σκόνη
950gr

Ταμπλέτες
30 τεμ.



€1.00

€4.97

€4.45

€4.10

€2.05

€7.10

€5.24

€4.55

€0.34€1.40

€4.54€8.95

€1.01€2.99

€4.45€5.51

€0.43€2.80

€6.48€12.78

€1.68€5.98

€5.24€6.48

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Χαρτοπετσέτα 
MAMASOFT 
50 τεμ.

Χαρτί κουζίνας SOFTEX
grande roll 350gr
με έκπτωση 50%*

Χαρτί υγείας ZEWA exclusive με έκπτωση 30%* 

Ultra sost  16 ρολά Ultra sost  8 ρολά Almond milk 8 ρολά 

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

Χαρτί υγείας SOFTEX velvet
8 ρολά  με έκπτωση 50%*

ανταλ/κα freshmatic
AIRWICK
με έκπτωση
15%* 
Η τιμή αφορά
τη vanilla & orchid

συσκευές freshmatic
AIRWICK
με έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
τη vanilla
& orchid

Χαρτομάντηλα 
επιτραπέζια SOFTEX 
classic sost  100 φύλλα

ηλεκτρικές συσκευές
AIRWICK
με έκπτωση 15%*
Η τιμή αφορά
τη vanilla & orchid 

ανταλ/κά
για ηλεκτρική 
συσκευή AIRWICK
με έκπτωση
10%* 

-30%

-40%-50%

-50% -50%



To ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για τα πλακίδια 18+6 δώρο

To ποσοστό
έκπτωσης ισχύει
και για το spray
ευκάλυπτος 400ml 

*

* *

** *

*

€5.52

€2.17

€7.88

€3.10

€1.88

€1.88

€2.68

€2.68

€3.26

€3.49

€5.36

€3.99

€4.65

€4.98

€7.65

€5.70

Από 08.05 έως 27.05.2019Καθαριστικά

AROXOL σκοροκτόνα με έκπτωση 30%*

Gel 3+3 δώρο

Μoth
4+2 δώρο

Gel 6+6 δώρο 

Για κρεμάστρα
4+2 δώρο

Φάκελο
2+1 δώρο

Χαρτί
15+5 δώρο 

Για ακάρεα
& σκόρο 300ml 

Ταμπλέτες
10+10 δώρο

σκοροκτόνα VAPONA με έκπτωση 30%* Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

-30%

-30%



€3.98
€5.68

€3.33

€3.90

€4.75

€5.57

€3.29

€2.66

€3.10

€3.31

€0.54

€0.92

€4.70

€3.80

€4.43

€4.73

€0.61

€1.03

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-20%*
παιχνίδια
και αξεσουάρ
LE CHEF
γάτας & σκύλου 

Σετ υγρό & συσκευή αυξημένης 
έντασης 45 νύχτες

Σετ υγρό & συσκευή με ρυθμιστή
έντασης 45 νύχτες

Υγρό fi k 
ανταλλακτικό 
45 νύχτες

Εντομοαπωθητικά VAPONA με έκπτωση 30%*

Σετ υγρό
& συσκευή 
45 νύχτες

Spray
outdoor
400ml  

Spray 100ml
σώματος 

Σκυλοτροφή 
PATRIK 405gr

Κρoκέτες γάτας 
MISTIGRIS 
400gr

Protect
sticks 

-30%

Προσφορές
για τους
μικρούς μας
φίλους!



Προσφορές
Από 08.05 έως 27.05 www.xalkiadakis.gr | facebook.com/xalkiadakis.gr | youtube.com/xalkiadakisAE

Χρησιμοποιήστε την
Xtra card Xαλκιαδάκης

και κερδίστε στις αγορές σας
Χtra προνόμια με δωροεπιταγές
και πλούσια δώρα!

Σε αυτό το φυλλάδιο μπορείτε να συμμετέχετε σε κλήρωση για:

Με αγορά προϊόντων περιποίησης μαλλιών Pantene συμμετέχετε σε κλήρωση
για 42 βαλιτσάκια με επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών αξίας 170€

Με αγορά προϊόντων Arla protein συμμετέχετε σε κλήρωση
για 3 Garmin vivoactive black/ silver και 50 σετ αθλητικών ειδών Arla Protein

Με αγορά οποιαδήποτε πολυσυσκευασίας ζυμαρικών ή σαλτσών Barilla συμμετέχετε
στην κλήρωση για 1 master box με μαγειρικά σκεύη και 10 Πακέτα ζυμαρικών για 3 μήνες

Με αγορά 2 συσκευασιών τσιπς LAYS συμμετέχετε στην κλήρωση για 50 ακουστικά Lays

Με αγορά προϊόντων Listerine συμμετέχετε σε κλήρωση για 20 δωροεπιταγές αξίας 15€

Με αγορά προϊόντων Colgate, Ajax, Palmolive, Soflan συμμετέχετε σε κλήρωση
για 30 δωροεπιταγές αξίας 15€

Η εταιρεία μας στέκεται αρωγός σε αθλητικά δρώμενα του τόπου μας, σε ακαδημίες και σωματεία

που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους, να έρθουν κοντά στον αθλητισμό και να βάλουν την άθληση

στην καθημερινότητά τους  με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

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.


