
-40%*

Μπάμιες extra διαλεκτά 
IFANTIS 1kg

Από 29 Mαΐου
έως 24 Ιουνίου
2019

Προσφορές

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

€3.05 €3.58
€6.10 €5.14

Καλό Καλοκαίρι!

-50%

-50% -30%

CARTE D’OR 900ml/ 500gr
salted caramel, brownie, μπανάνα - σοκολάτα,
ή στρατσιατέλα
µε έκπτωση
50%* 

αντηλιακά 

Επιπλέον µε την χρήση της 
συµµετέχετε στην κλήρωση 

για 100 µπάλες µπάσκετ SPALDING
& 250 σακίδια NΙΚΕ!

∆ώρα συνολικής αξίας 8.250€!



€4.10
€4.56

€1.72

€1.10

€2.15

€1.26

€1.41 €1.05

€2.90€3.44

€7.40

€1.42

€1.66

€6.48

€1.23

€3.62€4.30

€8.80

€2.22

τιµή κιλού

-20%

Τυρί DIROLLO
cottage 2,2%
225gr

Αγελαδινό τυρί
ελαφρύ KOLIOS 400gr
µε έκπτωση 20%*

Φακές ψιλές
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
500gr

Λευκό τυρί ΟΛΥΜΠΟΣ 
freelact 400gr
µε έκπτωση 20%*

€1.70 €1.70 €2.04 €1.34 €1.70 €2.02 €2.63 €3.13

Αποξηραμένα φρούτα
fruit for snack Σ∆ΟΥΚΟΣ 100gr
µε έκπτωση 15%*

2x160gr σε νερό, ελαιόλαδο
ή αλιευμένος με καλάμι

Φέτα
ΗΠΕΙΡΟΣ 

Φέτα Π.Ο.Π
KOLIOS 200gr
µε έκπτωση 20%*

3x80gr  σε νερό,
ελαιόλαδο ή πικάντικος 

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

Φιλέτο 180gr
σε ελαιόλαδο 

Τονοσαλάτσες insalatisime 
2x160gr mexicana,
καλαμπόκι ή cous cous

Ελιές καλαμών 300gr 
με 40% λιγότερο αλάτι*

Ελιές πράσινες 
ατόφιες 355gr

Κάπαρη
105gr*

Ξύδι
βαλσάμικο

Κρέμα βαλσάμικο
με μέλι 

Βερίκοκα Ανανάς

ΧΕΝΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
250ml

€5.16 €4.10 €4.63 €5.09

Τόνος RIO MARE 

€5.56 €5.45 €7.00



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  ∆ιαιτολόγος-Αθλητική ∆ιατροφολόγος
∆ιδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονική υπεύθυνη ∆ιαιτολογικού γραφείου “Θερµίδα”
Υπεύθυνη διαιτολόγος ΣΕΓΑΣ

Είναι σηµαντικό να κρατάµε την ενέργεια µας σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας,
έτσι λοιπόν τα καλοκαιρινά γεύµατα µετατρέπονται σε πιο ελαφριά και υγιεινά και είναι ίσως
η µοναδική περίοδος του χρόνου που όλοι λαχταρούν περισσότερο δροσερές σαλάτες και υγιεινά σνακ. 

3 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΑΛΑΤΑ ΩΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑ: 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ · Φτιάξτε τη διαθεσή σας µε υγιεινές σαλάτες και απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς τύψεις

Συστατικά:
60 γρ φετα τυρί
2 κουταλιές σούπας µπαλσάµικο
2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο
1 κουταλιά σούπας µαρµελάδα φράουλα
1 σακουλάκι φρέσκιας σαλάτας
2 βερυκοκα αποξηραµένα 
2 κοµµατάκια αποξηραµένος ανανάς
4 κεράσια ψιλοκοµµένα
½ φλιτζ νερόβραστες φακές
Αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι

Θρεπτική πράσινη σαλάτα
µε αποξηραµένα φρούτα-φακές
και τυρί φέτα 

-20% σαλάτες ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
µε έκπτωση 20%*

σαλάτες ΛΑΧΑΝΟΚΟΣΜΟΣ 330gr

Συστατικά:
80 γρ τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο
ή πικάντικος (στραγγίζουµε)
3 κουταλιές σούπας κρέµα
µπαλσάµικο µε µέλι
2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο
1 σακουλάκι φρέσκιας σαλάτας
60 γρ παξιµάδια κρητικά κριθαρένια
5 ελιές
Αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι

Παραδοσιακή πράσινη σαλάτα
τόνο-παξιµάδια και ελιές

Οδηγίες:
Σε ένα µπωλ τοποθετείτε τη φρέσκια σαλάτα 
και περιχύνετε µε την κρέµα µπαλσάµικου 
αφού την αναµείξετε µε το ελαιόλαδο.
Μετά κόβετε  τα παξιµάδια σε κοµµατάκια 
και βάζετε τον τόνο και τις ελιές, ώστε
στο τέλος να ανακατέψετε.

Οδηγίες:
Αναµείξτε τη µαρµελάδα φράουλα µε το 
ελαιόλαδο και το µπαλσάµικο. Σε ένα µπωλ 
τοποθετείτε αφού ψιλοκόψετε τον ανανά,
τα βερύκοα και τη φρέσκιa σαλάτα
και περιχύνετε µε το dressing που
παρασκευάσατε αφού τοποθετήσετ
σε κοµµατάκια το ανθότυρο. 

Συστατικά:
80 γρ φιλέτο κοτόπουλο
3 κουταλιές σούπας κρέµα µπαλσάµικο µε µέλι
2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο1 σακουλάκι φρέσκιας σαλάτας60 γρ κριθαροκουλουρίτσα30 γρ τριµµένο λευκό τυριΑλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι

Ελληνική σαλάτατου «καίσαρα»

Οδηγίες:
Σε ένα µπωλ τοποθετείτε τη φρέσκια σαλάτα, ψιλοκόβετε το κοτόπουλο και τρίβετε το λευκό τυρι, και στη συνέχεια κοβετε σε µικρά κοµµατάκια τη κριθαροκουλουριτσακαι περιχύνετε µε την κρέµα µπαλσάµικοτην οποία έχετε αναµείξει µε το ελαιόλαδο

€1.58 €1.98



€4.10
€5.86

€5.80

€6.20

€1.80 €1.28 €1.28

€8.90

€2.25 €1.60 €1.60

€5.90 €2.95

€1.95
€2.44

τιµή κιλού τιµή κιλού

Από 29.05 έως 24.06.2019

-30%-30%

Κάθε µέρα
φρέσκα
κρεατικά

Φιλέτο στήθος 
κοτόπουλου
MIMIKOS 
650+195gr
δωρεάν προϊόν

Βιολογικό κοτόπουλο
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ
νωπό μισό

Χοιρινό α/ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Χοιρινά
παραδοσιακά
λουκάνικα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Κοτόπουλο 
μπούτι 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Αξιαγάπιτες ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ µε έκπτωση 20%*

Νuggets 
κοτόπουλου 
MIMIKOS 
480gr

τιµή κιλού

τιµή κιλού

Τortillas
420g

Τortillas
320gr

Σουβλακόπιτες αυθεντικές
10 τεμ. 820gr 

Σουβλακόπιτες καλαμποκιού
10 τεμ. 820gr 

€8.32



€9.90

€4.26

€2.20

€13.45

€6.11

€3.14

€9.60€9.50

€9.60€8.50

€1.51€1.20

€14.80€13.60

€14.80€12.20

€2.15

€0.97
€1.50

€1.28
€1.98

€2.55 €1.87
€3.05 €2.37

-35%-35%

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

2+1
δώρο

-30%

-30%

-30%

-35%

-35%

Γαλοπούλα 
στήθος 
Κορυφαίο 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας 
εν Ελλάδι CRETA FARMS

Χοιρομέρι 
καπνιστό 
Κορυφαίο 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Καπνιστό 
ζαμπόν μπούτι 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ

Παριζάκι ΠΑΣΣΙΑΣ 330gr
µε έκπτωση
30%*

Λουκάνικα από κοτόπουλο
& γαλοπούλα WUDY 250gr
2+1 δώρο

Βραστή 
γαλοπούλα 
IFANTIS

Βραστή 
πάριζα 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Σαλάμι αέρος special 
ΠΑΣΣΙΑΣ 200gr
µε έκπτωση
30%*

τιµή κιλού τιµή κιλού τιµή κιλού

τιµή κιλού τιµή κιλού τιµή κιλού

-30% -30%

Μπέικον 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ 
100gr 

Λουκάνικα 
κοκτέιλ 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ 
250gr

Σύγκλινα 
σφακιανά 
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
250gr

Λουκάνικο 
με μπρούσκο 
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
270gr

τιµή τεµαχίου



€2.35

€2.99€1.66 €1.57

€2.65

€3.98€1.95 €1.85

€11.98 €12.20

€9.85

€13.98 €14.20

€10.95

€9.50

€10.95

€1.68

€10.60

€12.60

€1.98

€2.33
€3.10

€1.10
€1.48

€1.61 €1.64
€2.15 €2.19

Από 29.05 έως 24.06.2019Τυριά

Γραβιέρα ελαφρύ ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ

Κατσικίσιο τυρί 
τυροζούλι
AMAΡI

Γραβιέρα 
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

Τριμμένα τυριά ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 200gr
µε έκπτωση 15%*   

Μαλακό τυρί 
ΑΜΑΡΙΝΟ 
200gr

Εdam ή gouda 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΦΑΡΜΕΣ 500gr 
σε φέτες
µε έκπτωση 
25%* 

Ανθότυρος
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ  

Κεφάλι Μπαστούνι 

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλούτιµή κιλού

τιµή κιλού

Mix Regato Gouda

τυποποιημένα
Τρικαλινά ΦΑΓΕ
µε έκπτωση 25%* 
Η τιμή αφορά
το light σε φέτες
200gr

Φρέσκια mozzarella
DIROLLO 125gr

Τριμμένο edam & gouda  
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ 200gr
µε έκπτωση
25%* 

Τριμμένο τυρί
spageto club
KOLIOS
200gr 
µε έκπτωση
25%* 



€4.03 €5.02 €4.50

€4.28 €4.86

€6.20 €7.73 €6.93

€6.12 €6.94

€6.51

€6.19

€1.75

€1.10 €1.61

Στην  ενέργεια συµµετέχει
και το ARLA φρέσκο τυρί κρέµα 150gr

€1.80 €2.15
€8.68

€8.25

€2.33

€1.47 €2.15

€2.40 €2.87

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Πίτσες ALFA 
µε έκπτωση 
30%*

-35%

-30%

πίτσες ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ  µε έκπτωση 35%*

Μαργαρίτα
2x470gr 

Special
2x550gr

Μαργαρίτα
χωρίς γλουτένη
350gr 

Μαργαρίτα
2 τεμ. 730gr

Special
2 τεμ. 810gr 

-25%
*

τιµή κιλού

τιµή κιλού



€4.10
€4.55

€4.40
€5.40

€10.78
€11.88

€1.70

€4.10

€2.44

€5.48

€2.63 €2.22

€4.37

€1.75

€4.05 €3.42

€6.27

€2.50

€3.87

€6.48

€3.58

€2.80

€4.38

€2.82

€4.37

€9.28

€5.14

€3.55

€6.28

€3.82

-30% -30% -30% -30%

Από 29.05 έως 24.06.2019Κατεψυγµένα

-30% -30%-1€ -1.38€

Μπαρμπούνια 
630gr

Τσιπούρα καθαρισμένη
& απολεπισμένη

Σαρδέλες 
Καβάλας 
950gr 

Surimi stick
με γεύση καβουριού 
250gr

Σπανακόρυζο 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
1200gr

Fish sticks 
ΙGLΟ 250gr 
µε έκπτωση 
35%*

Γαρίδες γίγας 
αποφλοιωμένες 
200gr

Αρακάς
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
450gr

Μύδια 450gr 
με μισό 
κέλυφος

Γλώσσα φιλέτο
Λιμάντα 500gr

Μπάμιες extra 
διαλεκτά IFANTIS 
1kg 

Κοκτέιλ 
θαλασσινών 
425gr 

Καλαμάρι 
καθαρισμένο 
400gr

Αρακάς Ελληνικά IFANTIS 
1kg+200gr δώρο

τιµή κιλού σε καθ.βάρος

-35%

Gluten free golden Ολικής άλεσης 



€2.41

€1.53

€2.15

€2.20

€3.44

€2.19

€2.69

€3.14

€3.45€3.95

€2.46€3.79

€1.95€1.57

€2.18€2.04

€4.93€4.65

€3.51€5.05

€2.44€1.96

€2.72€2.55

-30% -30%

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Λουκανοπιτάκια
ALFA 800gr κλασικά
µε έκπτωση
30%*

Hamburgers
IFANTIS  640gr 

Μπουκιές πραλίνας 
διαλεχτά ALFA 750gr 
µε έκπτωση
30%*

Μακεδονίτικο στριφτάρι
ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ 850gr με τυρί
µε έκπτωση
25%*

Σπανακοπιτάκια κουρού
BAKER MASTER 450gr
µε έκπτωση
20%*

Χειροποίητα τυροπιτάκια κουρού
BAKER MASTER 450gr
µε έκπτωση
20%*

Σοκολατοπιτάκια κουρού
BAKER MASTER 450gr
µε έκπτωση
20%*

Μίνι κρουασάν σοκολάτας 
BAKER MASTER
288gr
µε έκπτωση
20%*

Tυροπιτάκια 
διαλεχτά 
ALFA 750gr 
µε έκπτωση 
30%*

Μίνι κρουασάν
βουτύρου ALFA
400gr
µε έκπτωση
30%*

Κουρουδάκια πολύσπορα
με τυρί κρέμα
BAKER MASTER
450gr
µε έκπτωση
20%*

Φύλλο κρούστας ΚΑΝΑΚΙ 450gr
µε έκπτωση 30%*

-30% -30%

-30%



€3.05 €5.46 €5.76
€5.54 €6.83 €7.20

€2.88
€5.24

€6.17

€3.05

€8.82

€6.10

Από 29.05 έως 24.06.2019

-45%

-30%

-50%

Παγωτά NIRVANA 470ml (335gr)
µε έκπτωση
45%*

Παγωτό ΒΕΡΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
από κατσικίσιο γάλα
µε έκπτωση
20%*

Oικογενειακά παγωτά ΚΡΙ ΚΡΙ heartmade 2+1lt δώρο
βανίλια-κακάο, βανίλια-κακάο-φράουλα, βανίλια-κακάο-φράουλα-φυστίκι ή  βανίλια-κακάο-καραµέλα-µπανάνα
µε έκπτωση
30%*

CARTE D’OR 900ml/ 500gr
salted caramel, brownie, μπανάνα - σοκολάτα, στρατσιατέλα
µε έκπτωση
50%* 

Choco fudge
Pralines & cream, chocolate 
ή cookies & cream

Κρέμα
750ml
(490gr)

Σοκολάτα
750ml
(590gr)

-25%

€5.12 €5.81 €6.08€6.83 €7.75 €8.11

*



250gr με βούτυροSost  225gr με βούτυρο

€2.14

€1.26

€1.91                

€2.85

€1.68

€2.55

€2.40€2.50

€2.24€1.95

€1.84€1.90

€3.20€3.70

€2.80€2.60

€2.45€2.53

€1.91
€2.25

€1.98€1.74
€2.48€2.17

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-1.20€

Στραγγιστό γιαούρτι
KOLIOS 850gr
πλήρες ή 2%
µε έκπτωση
25%* 

Γιαούρτι total ΦΑΓΕ 1kg
5 ή 2%

επιδόρπια γιαουρτιού 
ΚΡΙ ΚΡΙ 1,7%  200gr
με φρούτα 2+1 δώρο
µε έκπτωση
20%*

ACTIVIA 2x200gr με φρούτα
ή καρύδι & βρώμη
µε έκπτωση 25%*

Στραγγιστό γιαούρτι 
ΟΛΥΜΠΟΣ βιταμίνη D 2% 
2x170gr
µε έκπτωση
25%*  

Στραγγιστό γιαούρτι freelact 
ΟΛΥΜΠΟΣ 2%  2x170gr
µε έκπτωση
25%*  

Γιαούρτι ∆ΕΛΤΑ 
διπλοστραγγιστό
2 ή 10% 3x200gr
µε έκπτωση
25%* 

επιδόρπια γιαουρτιού junior 
ΦΑΓΕ 2x140gr
µε έκπτωση
25%*

Γιαούρτι πνοή ΟΛΥΜΠΟΣ
2% 3x170gr
µε έκπτωση
25%*  

Κρέμα MEGGLE 
patisserie 500ml
µε έκπτωση
15%* 

NOYNOY βούτυρο 250gr 
ή sost  225gr
µε έκπτωση
20%*

μαργαρίνες FLORA με βούτυρο ή extra βούτυρο
µε έκπτωση 20%*
Oι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα



€0.77

€1.28

€6.27

€0.96

€1.72

€6.97

€0.74

€1.18

€1.93

€0.92

€1.58

€2.28

€0.69

€2.16

€1.82

€0.82

€1.65

€2.48

€0.86

€2.46

€2.02

€1.02

€2.20

€2.92

€1.81
€2.26

€0.86
€1.08

€0.94
€1.18

Από 29.05 έως 24.06.2019Tρόφιµα

Ρύζι νυχάκι 
Θεσσαλονίκης 
ΑΡΟΣΙΣ 
500gr

Παξιμάδι 
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 
2kg σταρένιο 
ή κριθαρένιο

Ρύζι γλασέ 
Θεσσαλονίκης 
ΑΡΟΣΙΣ 
500gr

Κριθαρο-
κουλουρίτσα 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
600gr

Ζυμαρικά ΜΕΛΙΣΣΑ µε έκπτωση 20%*

Φασόλια 
μέτρια
1kg

Ρύζι μπονέτ 
1kg*

Φάβα Φενεού 
ΑΡΟΣΙΣ 
500gr από 
λαθούρι

Κρητικοφουρνιές 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 
480gr

ζυμαρικά ολικής άλεσης 
MELISSA 500gr
µε έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
τα μακαρόνια

ζυμαρικά ολικής άλεσης MISKO 500gr 
µε έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά τα μακαρόνια
Νο10

ζυμαρικά ολικής άλεσης
με δίκοκκο σιτάρι
MELISSA 400gr
µε έκπτωση 
20%*
Η τιμή αφορά
τα μακαρόνια 

Νο 6,7 ή 10 Νο2 Κριθαράκι μέτριο ή στριφτό Πέννες απλές



Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
για όλες τις μαγιονέζες,
κέτσαπ & μουστάρδες
HELLMANN’S top down

Eξαιρούνται οι κύβοι KNORR µε λιγότερο αλάτι.

-35%*

€1.44

€2.59

€0.90

€1.80

€3.05

€1.02
€1.26

€1.47 €1.75

€1.68

€1.97 €2.20

€0.58 €2.40

€1.95€2.58

€0.77 €2.84

€2.30€3.23

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

KNORR Asia
µε έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά
τα cracker
γαρίδας
με μπαχαρικά
75gr

Καραμελωμένα κρεμμύδια
CONDITO 400gr
µε έκπτωση
15%*

Αλάτι Ζαρού 
ΑΛΗΘΙΝΟ
400gr με 25%
δωρεάν
προϊόν 

Αυγά MEGAFARM 
6άδα large
63-73gr 

Σαλάτες ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 250gr

Γεύσεις σπιτικές
ΝΟΥΝΟΥ 400gr 
µε έκπτωση
25%*

Aνθός 
αγγουράκι 
XENIA 355gr 
σε άλμη 

Αυγά 
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ 
10άδα large 
63-73gr

Ελιές 
πράσινες 
XENIA 355gr 
σε φέτες 

Τζατζίκι Tυροκαυτερή 

∆ώρο
αξίας

€0.42

*



€2.09

€1.22

€2.22

€3.36

€2.78

€1.62

€2.72

€3.96

€2.01

€2.41

€1.35

€2.51

€2.83

€1.55

€0.71 €1.40

€2.02

€1.91

€2.57

€1.28

€1.15

€0.98 €1.70 €1.50

€2.30

€0.89 €1.88

€2.38

€2.54

€3.21

€1.70

€1.35

€1.30 €2.26 €2.00

€2.87

Από 29.05 έως 24.06.2019

Μουστάρδα 
ΗΕΙΝΖ
απαλή 445gr
µε έκπτωση 
25%* 

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

Φιλέτο σαρδέλας
RIO MARE 105gr
σε λάδι ή σε λάδι
με πιπεριά

Αραβοσιτέλαιο 
NUTRIA 2lt

μαγιονέζες 
KRAFT 
µε έκπτωση 
20%* 
Η τιμή αφορά 
την classic 
490ml

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

Ηλιέλαιο 
NUTRIA 1lt

Κέτσαπ 
PUMMARO 
250 ή 500gr 
µε έκπτωση 
20%*
H τιμή αφορά
τα 250gr

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

σάλτσες ΗΕΙΝΖ
µε έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά
την soya souce 
150ml

Καλαμποκέλαιο 
ΦΛΩΡΑ 1lt
µε έκπτωση
20%*

Κέτσαπ 
KRAFT 410ml 
µε έκπτωση 
25%*

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

ΗΕΙΝΖ µε έκπτωση 25%*

Baked beans 
415gr

Chicken soup 
400gr

Tomato soup 
400gr

Ηλιέλαιο
SOL 1lt
µε έκπτωση 
20%*



€2.28
€3.04

ροφήματα 
αμυγδάλου 
ALPRO 1lt 
µε έκπτωση 
25%*
H τιμή αφορά
το original

€0.99

€4.09

€2.90

€1.53

€1.32

€5.45

€3.90

€1.80

€2.47

€2.28

€3.17

€2.68

€1.40

€2.72

€1.98 €1.70 €1.25

€4.14 €4.37

€3.40

€2.50€5.80

€1.88

€3.63

€2.65 €2.29 €1.67

€5.52 €5.82

€4.28

€2.96€6.91

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Πρόβειο
1.5% 1lt

Αφεψήματα καρτεράκι 
DICTAMUS παραδοσιακό, 
λουίζα, green ή αρωματικό
µε έκπτωση
25%*
Η τιμή
αφορά
το green

καφέδες φίλτρου
JACOBS fl avours
250gr
µε έκπτωση 
25%*

καφέδες στιγμής
JACOBS fl avours
66gr

κομπόστες
DEL MONTE
µε έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
το ροδάκινο
825gr

Aγελάδος 
freelact
1,5%, 1lt

Choco
cool
freelact
0%  500ml

κάψουλες καφέ 
JACOBS
10 τεμ.

Παστεριωμένο ασπράδι αυγού, 
ρόφημα πρωτεϊνών
με σοκολάτα ή φράουλα
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 500gr
µε έκπτωση 15%*
Η τιμή αφορά
τα ροφήματα
πρωτεϊνών

Mε βιταμίνη D 
1.5% 1lt

Γάλα 
ΟΛΥΜΠΟΣ

κάψουλες espresso
LAVAZZA
10 τεμ.
µε έκπτωση
25%* 

NESCAFE 
classic 200gr

εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ µε έκπτωση 25%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τις μονές συσκ/σίες 400gr πλήρες ή light

Καφές LAVAZZA
crema gusto
250gr

Ελληνικός καφές 
ΛΟΥΜΙ∆ΗΣ
παπαγάλος
194gr
παραδοσιακός

Πλήρες ή light 6x400gr Kid ή noulac 6x400gr 



€2.51

€0.89

€3.35

€1.18

€3.63

€3.41

€0.89

€0.60 €1.79

€4.54

€1.26

€0.71 €2.10

€3.21

€1.67

€2.52

€1.26

€1.35

€2.30

€0.50

€2.44

€4.01

€2.22

€3.60

€1.68

€1.50

€2.90

€0.66

€3.05

Από 29.05 έως 24.06.2019Πρωινά

δώρο

-30%

super spread ΟΛΥΜΠΟΣ 
350gr
µε έκπτωση
25%*

Μαρμελάδα φράουλα SPIN SPAN 600gr
δώρο τοστ σταρένιο
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 340gr

Φυστικοβούτυρο
CALVE 350gr
µε έκπτωση
25%*

Φρυγανιές 
ELITE

7DAYS mini µε έκπτωση 15%*
Οι τιμές αφορούν
τα εικονιζόμενα προϊόντα

μαρμελάδες
ST. DALFOUR
284gr
µε έκπτωση
20%*

Nucrema ION 400gr ή 1kg 
µε έκπτωση 25%*
H τιμή αφορά
την 400gr

ταχίνια ΟΛΥΜΠΟΣ
µε έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά
το φυσικό 250gr

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

μαρμελάδες 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
340gr

Πραλίνα φουντουκιού
ΧΩΡΙΟ 230gr
(ψυγείου)

Xαλβάς Μακεδονικός
40gr βανίλια
ή σοκολάτα 
µε έκπτωση
25%*

Κέικ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 400gr βανίλια, 
βανίλια-κακάο ή βανίλια
με κομμάτια σοκολάτας
µε έκπτωση
20%*

∆ώρο
αξίας
€0.72

Σίκαλης 180grΣταρένιες 250gr

Μπισκότα 100gr Kρουασάν 300gr κακάο-βανίλια



€2.37

€1.24

€1.21

€3.16

€1.55

€1.51

€3.18€1.96

€1.61€1.86

€1.46 €1.58€1.50

€1.22€1.50

€4.54€3.01

€2.30€3.10

€1.95 €2.11€2.00

€1.74€1.87

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

∆ημητριακά KELLOGG’S
special Κ 500gr
µε έκπτωση
30%*

fi tness NESTLE 355/375/440gr
µε έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά 
τα classic 375gr

Νιφάδες βρώμης 
QUAKER 500gr
µε  έκπτωση 
30%*

μπάρες δημητριακών NATURE VALLEY
crunchy, protein ή sweet & salty
µε έκπτωση 40%*
H τιμή αφορά τις crunchy
chocolate 252gr

φέτες ζωής ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 500gr
µε έκπτωση 25%*

Τοστ χωριανό ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ολικής άλεσης με σίκαλη 500gr
µε έκπτωση
25%*

Σταρένιο τοστ ΚΑΤΣΕΛΗΣ 720gr
µε έκπτωση 30%* 

Ψίχα τοστ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 
480gr σταρένιο ή σίκαλης
µε έκπτωση 20%*

μπάρες δημητριακών
KELLOGG’S
special K
5x27gr
µε έκπτωση
25%*

Ψωμάκια ΚΑΤΣΕΛΗΣ
μπέργκερ ή σάντουιτς
4+2 δώρο
µε  έκπτωση
20%*

Μακεδονικά κριτσίνια
ΚΑΤΣΕΛΗΣ 200gr
µε έκπτωση
20%*

-30%

-30%

-30%

-40%

-35%

Oλικής άλεσης Πολύσπορο, xωριάτικο ή κολοκυθόσπορο



€1.90

€1.67

€0.98

€3.17

€2.09

€1.31

€1.49

€0.58

€1.99

€1.72

€0.73

€1.41€1.55 €1.19 €1.24

€0.80

€1.27

€0.87

€0.89

€1.59

€1.09

€0.99€0.99€0.93 €1.07

Από 29.05 έως 24.06.2019

-40%

Κρουασάν
CHAMPION 
4x70gr
με γέμιση 
πραλίνας 

πτι μπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 225gr
ή 3x225gr κλασσικό, σοκολάτας ή ολικής
µε έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά
το κλασσικό 225gr

Γεμιστά σοκολάτας 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 3x200gr*

Κρουασάν 
SERENATA 
κακάο 3x50gr 

μπισκότα  ΑΛΛΑΤΙΝΗ 220gr 
100% ολικής άλεσης
με 3 δημητριακά
µε έκπτωση 
20%*

φρουτογεμιστά 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 200gr 
µε έκπτωση
20%*

Kέικ brownie σοκολάτας 
FIBRE ONE 120gr
µε έκπτωση
40%* 

Πτι μπερ κλασικό 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 3x225gr  
µε έκπτωση
20%*

Cookies ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 180gr
με διπλή σοκολάτα, κομματάκια 
σοκολάτας ή με πορτοκάλι-σοκολάτα
µε έκπτωση
25%*  

Crackers ΑΛΛΑΤΙΝΗ
party 200gr 
µε έκπτωση
20%*

Πουράκια 
AMARETTI 
viennoise 
110gr

μαλακά μπισκότα βρώμης 
∆ΕΡΜΙΣΗΣ 150gr ή 90gr 0%
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
τα 150gr

Γκοφρέτες AMARETTI 
135gr με κρέμα
κακάο  

-40%



€1.15

€1.20

€1.45

€1.60

€2.84€1.25

€1.73 €1.65

€3.84€1.68

€2.30 €2.20

€0.93
€1.24

€1.44

€0.54

€1.64

€0.59€0.54

€0.88 €1.23

€0.50€0.41

€1.26 €1.64

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

1+1
δώρο

-1€

πολυσκ/σίες PERRIER
µε έκπτωση 1.00€* 
Η τιμή αφορά
το φυσικό  4x330ml

Νερό ΡΟΥΒΑΣ 
6x1,5lt

Χυμός oικογένεια
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 1lt
µε έκπτωση
25%*

Ανθρακούχο 
μαστιχόνερο 
MASTI H20 
330ml 

Xυμός FRULITE 1lt 
πορτοκάλι - φράουλα
μπανάνα,
κόκκινα φρούτα
ή καρότο 
µε έκπτωση
25%*

αναψυκτικά
ΦΗΜΗ 1,5lt
µε έκπτωση
25%*

Cola ΦΗΜΗ 
330ml ή 1,5lt 
1+1 ίδιο δώρο

Συμπυκνωμένη 
πορτοκαλάδα 
ΦΗΜΗ 670ml 

Μανταρινάδα 
ΦΗΜΗ 330ml 
1+1 δώρο  

χυμοί ΗΒΗ 1lt
µε έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά
το πορτοκάλι
μήλο-βερίκοκο 

αναψυκτικά
ΦΗΜΗ 330ml
µε έκπτωση 25%* 
Το ποσοστό
έκπτωσης ισχύει
και για τη σόδα
330ml

χυμοί ΑΜΙΤΑ 
εξοχή 1lt
µε έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά
το 100% 
πορτοκάλι

αναψυκτικά 
ΦΗΜΗ 250ml 
µε έκπτωση 
15%*

Ρόδι-πορτοκάλι
ή ρόδι-μήλο-καρότο

Φρούτα
Αργολίδας 

-30%



€0.77

€1.11

€0.62

€1.29

€1.48

€0.89

€0.69

€1.30

€0.90

€0.86

€2.16

€1.40

€0.85

€2.56

€0.90

€0.89

€0.65

€0.88

€0.62

€1.03

€1.30

€1.39

€1.12

€0.93

€1.35

€0.89

€2.05

Από 29.05 έως 24.06.2019Κάβα

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

LIPTON ice 
tea φάκελο 
2+1 δώρο
ροδάκινο
ή λεμόνι 

τσάι FUZE
zero 500ml
µε έκπτωση
25%*

πορτοκαλάδες
ή λεμονάδες ΗΒΗ 1,5lt
µε έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά
την μπλε πορτοκαλάδα 

tsai 0% ζάχαρη LIFE
500ml λεμόνι, ροδάκινο
ή πράσινο μήλο
µε έκπτωση 40%* 

ice tea LIPTON 1,5lt
µε έκπτωση
40%*
Η τιμή αφορά το
black tea λεμόνι

7up 500ml
µε έκπτωση
30%*
Το ποσοστό έκτωσης 
ισχύει & για τα 7up
lemon lemon 500ml

τσάι ΦΗΜΗ 
500ml
µε έκπτωση 
20%* 

ice tea LIPTON 500ml
µε έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά
το ροδάκινο
χωρίς ζάχαρη

7up 1,5lt
µε έκπτωση 
35%* 

PEPSI 500ml 
regular ή max 
µε έκπτωση 
30%*

PEPSI 1,5lt

COCA COLA 
με stevia 1lt

Eνεργειακό ποτό ISOSTAR 
500ml πορτοκάλι ή λεμόνι
µε έκπτωση
50%*

-30%

-50%

-35% -30%

-35%

-35%

-30%-35% -40%

-40%

€1.41

€0.99
€3.96

€1.88

€1.30
€4.99

€0.99
€1.30

RED BULL 

250ml

355ml 

Sugar free 250ml 

4x250ml



€3.10

€8.38

€1.50

€0.89

€3.90

€9.88

€1.95

€1.18

€3.30

€5.28

€1.50

€4.25

€4.50

€6.80

€1.91

€5.70

€4.56

€4.18

€3.30

€3.30

€4.14

€1.28

€0.77€1.56

€5.76

€5.28

€4.35

€4.50

€5.52

€1.58

€1.02€1.96

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

AMSTEL free 
6x330ml

HEINEKEN 
0.0% alcohol  
6x330ml 

AMSTEL 
6x330ml 

FIX άνευ 
330ml
5+1 δώρο

GUINNESS 
4x440ml

PERONI
nastro
azzurro 
330ml 

KAISER 
4x500ml

PILSENER 
URQUELL 
330ml 

AΛΦΑ χωρίς 
6x330ml 

MYTHOS 
4x500ml

BUD 330ml ΕΖΑ ζ lager 
330ml
5+1 δώρο

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

Μηλίτης ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ 
6x330ml

ESTRELLA 
Barcelona 
330ml 

Μηλίτης 
ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ 
330ml



€4.00

€2.04

€0.55

€5.05

€2.55

€0.73

€3.85

€3.98

€3.51 €2.85 €0.89

€0.80€0.98

€5.33

€4.98

€4.13 €3.35 €1.05

€1.07€1.40

€7.70

€6.30

€1.64

€7.55

€5.93

€7.45

€8.68

€8.40

€2.05

€8.55

€7.90

€8.95

Από 29.05 έως 24.06.2019Κάβα

-30%

Κόκκινο 
ημίγλυκο 
Μελίρυτος 
CAMPA 
750ml

Λευκό, ροζέ
ή κόκκινο 
MOSTRA
500ml
µε έκπτωση 
20%*

Bruschettini 
pizza ή τυριά 
TOTTIS 80gr 
µε έκπτωση 
25%*

Κρητικό
ΜΠΟΥΤΑΡΗ 750ml 
κοτσφάλι-μαντιλάρι

Κρητικό τοπικό 
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 750ml 
λευκό, ροζέ
ή κόκκινο
µε έκπτωση 
20%*
Η τιμή αφορά
το λευκό

Ξηροί καρποί
CANDIA NUTS
µε έκπτωση
15%*

TSAKIRIS 
120gr ρίγανη 
ή αλάτι
µε έκπτωση 
25%*

Λευκό 
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
3lt 

Mοσχοφίλερο 
Μαντινεία 
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 
1,5lt
µε έκπτωση 
25%*

Ούζο MINI

RUFFLES
150gr αλάτι ή ρίγανη
ή 130gr BBQ ή ketchup
µε έκπτωση
30%*

PRINGLES 165gr
original, sour onion
& cream, bacon
ή paprika
µε έκπτωση
20%*

Λευκό Legacy
κτήμα ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
750ml 

Aγιωργίτικο 
Νεμέα 
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 
1,5lt
µε έκπτωση 
25%*

Ούζο 12 
700ml

€8.33

€2.86

€9.33

€3.06

700ml

200ml
Κελυφωτό
φιστίκι 200gr

Αμύγδαλο 
ωμό 250gr 

Φιστίκι επικαλυμμένο
με σουσάμι 220gr 



€17.00

€15.94

€20.30

€16.20

€19.50

€17.44

€21.30

€17.20

€16.44

€15.95

€14.38

€12.20

€17.94

€16.95

€15.88

€12.90

€23.15

€15.54

€31.98

€16.44

€15.35

€14.80

€18.95€16.94

€25.15

€17.34

€33.98

€17.94

€16.85

€15.80

€19.95€17.94

-2€

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-1.80€

-1.50€

-1.50€ -1.50€

-1.50€

-1.50€ -2.50€-2€

-1€

-1€-1€

-1€

-1€

SERKOVA 
crystal pure 
700ml
µε έκπτωση 
2.50€*

FINLANDIA 
700ml
µε έκπτωση 
1.50€* 

BOMBAY 
SAPPHIRE 
700ml
µε έκπτωση 
1.00€* 

SKINOS 
mastiha spirit 
700ml
µε έκπτωση 
1.00€*

DEWAR΄S 
700ml white 
label
µε έκπτωση 
1.50€*

STOLICHNAYA
700ml
µε έκπτωση
1.00€*

GORDON’S 
700ml
µε έκπτωση 
1.50€*

APEROL 
aperitivo 
700ml
µε έκπτωση 
0.70€*

JACK DANIEL’S 
700ml
µε έκπτωση
2.00€* 

ABSOLUT 
700ml
µε έκπτωση 
1.80€* 

ΜΕΤΑΧΑ 12* 
700ml
µε έκπτωση 
2.00€*

BACARDI 
blanca 700ml 
µε έκπτωση 
1.00€* 

JOHNNIE 
WALKER 
700ml 
µε έκπτωση 
1.50€*

SMIRNOFF 
red 700ml 
µε έκπτωση 
1.50€* 

Κονιάκ 
ΜΕΤΑΞΑ 5* 
700ml
µε έκπτωση 
1.00€* 

SOUTHERN 
COMFORT 
700ml
µε έκπτωση 
1.00€* 

-1€



€1.46

€1.71 €1.87

€2.04
€1.94

€2.63 €2.88

€2.55

€13.96
€21.48

€3.49

€2.81

€4.98

€4.32

*

*
Ι∆ΙΟ

Από 29.05 έως 24.06.2019Προσωπική φροντίδα

1+1
δώρο
ίδιο

βρεφικές κρέμες
NUTRICIA
µε έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
την φαρίν λακτέ
250gr

Μωρομάντηλα BABYCARE µε έκπτωση 35%*

PAMPERS pants
44-60 τεμ.
µε έκπτωση
35%*

BABYLINO
sensitive economy packs 
1+1 ίδιο δώρο

Παιδικό 
σαμπουάν 
PURAVITA 
750ml
µε έκπτωση
20%*

Μωρομάντηλα
PAMPERS 56 ή 64 τεμ. 2+1 δώρο
µε έκπτωση
30%*
Η τιμή αφορά
τα 64 τεμ.

Μωρομάντηλα SEPTONA
3x64 τεμ. χαμομήλι
µε έκπτωση
35%*

-35%

-30%

-35%

Χαμομήλι 72 τεμ Sensitive 63 τεμ.

-35%



€3.07

€2.55

€3.36

€4.38

€4.64

€4.20

€5.90

€3.56

€2.80

€10.90

€4.45

€4.66

€7.69

€2.39

€10.67

€2.82

€2.87€5.19

€12.82

€3.98

€17.78

€5.64

€5.22€7.98

€2.93
€4.88

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

1+1
δώρο
ίδια

-5€

Υγρά κρεμοσάπουνα 
DETTOL
ανταλλακτικά 750ml
µε έκπτωση
30%*

βαφές μαλλιών
COLOR SENSATION
µε έκπτωση
45%*

TENA pants plus lady 
Μ-9 τεμ., L- 8 τεμ.
ή  men L- 8 τεμ.
µε έκπτωση
5.00€* 

Dry shampoo
BATISTE 200ml
µε έκπτωση
20%*

spray μαλλιών
PALETTE
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
το spray 300ml 

σερβιέτες ALWAYS value pack ή trio pack
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορα τις platinum
trio pack 28τεμ. 

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

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

βαφές μαλλιών OLIA
µε έκπτωση
35%*

TENA pants plus unisex
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
τα Large
14 τεμ.

τα προϊόντα περιποίησης 
μαλλιών SYOSS 
µε έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά τα
σαμπουάν 750ml

βαφές μαλλιών 
PALETTE
µε έκπτωση 
45%*

-40%

-40%

-35% -45% -40%

-45%

-40%

-50%

-30%

-40%

μονές συσκ/σίες σερβιέτες
EVERYDAY 1+1 ίδια δώρο

σερβιετάκια EVERYDAY 20 τεμ.
1+1 ίδιο δώρο

Οδοντόκρεμες
& οδοντόβουρτσες
SENSODYNE
µε έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά την οδοντόκρεμα
repair & protect



€3.93

€2.39

€6.55

€3.98

€1.23
€1.75

€X.XX

€5.94
€9.90

€1.19 €1.31 €2.30
€1.64 €2.88€1.49

Από 29.05 έως 24.06.2019Xxxx

-40%

-40%

Από 29.05 έως 24.06.2019Προσωπική φροντίδα

1+1
δώρο

1+1
δώρο

1+1
δώρο

BU spray 150ml
µε έκπτωση
40%* 

προϊοντα καθαρισμού 
προσώπου GARNIER
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
το micellaire νερό
ντεμακιγιάζ 400ml  

∆ίσκοι ντεμακιγιάζ
SEPTONA στρογγυλοί 
60+60 ή οβάλ 40+20 δώρο
µε έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά
τους στρογγυλούς
60+60 δώρο 

κρέμες προσώπου GARNIER
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
τις κρέμες ΒΒ 

αφρόλουτρα FA 750ml ή αποσμητικά spray 150ml ή roll on 50ml
1+1 δώρο

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ SEPTONA 20 τεμ.
µε έκπτωση 20%*

Με ορχιδέα
ή micellair 

Με υαλουρονικό 
1+1 δώρο

Με ενεργό 
άνθρακα

-40%

-30%

-50%

-40%

*
*

*-40%
*



€6.96

€3.91

€1.99

€2.45 €2.93

€9.28

€7.82

€3.98

€4.89 €4.18

€3.45€2.98

€9.99 €15.98€4.17

€2.90€3.21

€4.74

€5.75€5.95

€5.95

€4.84€4.58

€7.90

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.

-50% -40%

-50%-30%

-30% -40%

-40%

-50%

-50% -30%

-4€

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

γυναικεία ξυραφάκια WILKINSON
µε έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά τα Quatro
for women 3τεμ.

Με δυο ίδια ανταλλακτικά
GILLETTE ή GILLETTE venus
έκπτωση
4,00€*
Η τιμή αφορά
τα ανταλ/κα
Mach3

ανδρικές ξυριστικές 
μηχανές GILLETTE
µε έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά την
Mach 3
με 1 ανταλ/κό

gel ή κρέμες ξυρίσματος 
NOXZEMA
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τα gel
200ml

αφροί ξυρίσματος
NOXZEMA 300ml
µε έκπτωση
30%*

ast er shave balsam 100ml
ή κρέμα προσώπου NOXZEMA
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά το ast er shave
100ml

Ξυριστική μηχανή
VENUS spa breeze
με 2 ανταλ/κά
µε έκπτωση
25%*

ast er shave & προϊόντα περιποίησης 
προσώπου  NIVEA MEN
µε έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά το εικονιζόμενο

αφροί, gel ή κρέμες
ξυρίσματος NIVEA MEN
µε έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά
τον αφρό sensitive
250ml

ντουζ NIVEA MEN
500ml
µε έκπτωση
50%*

προϊόντα VASELINE
µε έκπτωση 30%*
εξαιρείται το jelly 100ml
Η τιμή αφορά
την lotion
essential 200ml



Στην ενέργεια συμμετέχουν με έκπτωση 30%: ΡERSIL 3lt, ΡERSIL 750ml, όλες οι χρωμοπαγίδες Κ2R, όλα τα BREF block & όλα τα σκοροκτόνα VAPONA. 
Με έκπτωση 40% συμμετέχoυν όλα τα αντικουνουπικά VAPONA.

-35% -35% -50%

-30%-40%
-30%-30%

€6.95 €6.95 €4.89

€1.47
€2.85€3.49€4.20

€10.78 €10.78 €9.78

€2.10
€4.75

€4.98€6.00

*

* *
* *



€2.24

€3.64

€4.99

€2.98

€5.20

€9.98

€2.35

€3.93

€7.70

€3.62

€4.37

€2.37

€3.96

€3.95

€5.95

€1.04€0.98

€3.38

€6.60

€6.08

€7.44

€1.60€1.78

€8.94
€14.90

€6.63 €6.04€7.09
€12.05 €10.98€10.58

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

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

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

Ταμπλέτες FINISH all in1 27 τεμ.
ή quantum 22 τεμ.
ή gels 650ml
µε έκπτωση
50%*

Μαλακτικό
PLANET 1850ml
µε έκπτωση
35%*

Εκθαμβωτικά 
FINISH 
400ml
µε έκπτωση
10%*

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

μαλακτικά CAJOLINE
30 μεζ.
µε έκπτωση
30%*

VANISH powders ή gel 
μεσαίου & μεγάλου μεγέθους
µε έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
το pink powder
500gr

υγρά πιάτων PLANET 
425/625ml
µε έκπτωση 45%*
Η τιμή αφορά
το sea pearl 425ml

μαλακτικά LENOR 52 μεζ.
µε έκπτωση
35%*

Αποσκληρυντικό νερού
CALGON 2in1 σκόνη 950gr
µε έκπτωση 20%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τις ταμπλέτες
30τεμ.,
σκόνη 500gr
& gels 750ml

Κρέμα για κουζίνα
BIONOL 250gr
µε έκπτωση 
35%* 

PLANET
µε έκπτωση 
45%*

SKIP σκόνη 45 μεζ.,
υγρό 40/42 μεζ.
ή κάψουλες
38 τεμ.

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

Σκόνη 50 μεζ. Υγρό 42 μεζ. 

-45%

-35% -35%-30%

-40%

-35%

-30%

-50%

-40%

-45%



€2.06

€2.99

€2.98

€4.10

€2.58

€3.98

€3.98

€4.55

€1.79

€1.54

€0.45

€4.19

€2.56

€2.20

€0.78

€5.24

€2.29

€2.79

€2.78

€4.23

€1.60

€1.56

€1.40

€4.58

€3.98

€3.98

€4.98

€2.29

€1.84

€2.10

Από 29.05 έως 24.06.2019Καθαριστικά

Χλωρίνη 
KLINEX ultra 
plus1200ml 
µε έκπτωση 
20%*

Χαρτί υγείας
ELITE premium 
3φυλλο 12 ρολά 

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

Υγρό γενικού 
καθαρισμού 
PLANET 1lt   
µε έκπτωση 
30%*

KLINEX WC 
block 55gr 
µε έκπτωση 
30%*

πανάκια SWIFFER
µε έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά τα ανταλ/κά 16 τεμ.

Χαρτοπετσέτες 
SOFTEX
56 φύλλα

AIRWICK freshmatic 
συκευές & ανταλλακτικά
ή ηλεκτρικές συσκευές
µε έκπτωση
20%*
Εξαιρούνται τα
προωθητικά πακέτα 
Η τιμή αφορά
τη vanilla & orchid
αντ/κό freshmatic

Πολυκαθαριστικό
spray BIONOL
outdoor 700ml
µε έκπτωση
50%*

Χαρτί κουζίνας ZEWA
wisch & weg extra lang
design 2ρολά ή sheet 3ρολά  

Χαρτί υγείας
MAMASOFT deco
8+2 ρολά δώρο

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

Χαρτί κουζίνας
MAMASOFT
400gr 

Χαρτομάντηλα τσέπης 
ZEWAsost is 6+2 δώρο 
menthol ή λευκά

-30%-30%

-40%

-30%

-30%

-30% -30%

-50%

KLINEX sprays 500ml
κατά της μούχλας, κατά των αλάτων ή λιπών
µε έκπτωση
30%*



€4.88 €3.78 €5.26€4.19 €2.37 €1.69
€7.88 €4.72 €6.58€5.98 €3.16 €2.11

€2.85

€2.64

€3.35

€3.10
€2.22

€2.78

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

3+1
δώρο
ίδιο

2+1
δώρο

AROXOL

PEDIGREE σκύλου bites, 
μπισκότα, σνακ, dentastix 270gr 
µε έκπτωση
25%* 

Σκυλοτροφή PEDIGREE 100gr
μοσχάρι ή κοτόπουλο
2+1 δώρο

Γατοτροφή GOURMET
gold 4x85gr
µε έκπτωση
20%* 

Γατοτροφή GOURMET 85gr
gold ή diamant
3+1 ίδια δώρο

Άμμος υγιεινής
για γάτες 
TERRACAT 7kg
µε έκπτωση
15%* 

Άμμος υγιεινής
για γάτες
CATIS 6kg
µε έκπτωση
15%* 

Για ακάρεα
& σκόρο 300ml 

Κατσαριδοκτόνο 
ευκάλυπτος 400ml
µε έκπτωση 20%*

Υγρό ανταλ/κό 
AROXOL 60 νυχτες 
1+1 δώρο 
µε έκπτωση 20%*

Σετ συσκευή
& υγρό ανταλ/κό
60 νύχτες
µε έκπτωση 30%*

Ταμπέτες
15+15 δώρο
µε έκπτωση 25%*

Σπείρες
AROXOL 10 τεμ.
µε έκπτωση 20%*

-10%
-40%

-15%
* 

* 
* 



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.

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

Αγοράζοντας προσφορές Noxzema 1+1 δώρο
συµµετέχετε στην κλήρωση µε την 
για 20 δωροεπιταγές

των 20€

Προφυλακτικά 12τεµ.
sensitive, performer
extended pleasure,
total contact, perform
max intense, real feel,
invisible extra sensitive

Αγοράζοντας
οποιαδήποτε

από τις παραπάνω
συσκευασίες

µε την         

συµµετέχετε
στην κλήρωση

για 15
δωροεπιταγές

των 20€ 
EΠΙΠΛΕΟΝ με την χρήση της                 μπαίνετε στην κλήρωση

για 30 ∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ των 15€

-40%*

Επιπλέον µε την χρήση της 
συµµετέχετε στην κλήρωση 

για 100 µπάλες µπάσκετ SPALDING
& 250 σακίδια NΙΚΕ!

∆ώρα συνολικής
αξίας

8.250€!

 σακίδια NΙΚΕ!

Συµµετέχουν & τα kids 500ml 
(1+1 ∆ΩΡΟ)


