
Καλή χρονιά!

-30%

-40%

Από 09 έως 28 
Iανουαρίου
2019

Προσφορές

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

€1.00 €14.88

€3.83

€1.33 €24.80

€5.47
€6.30

€8.45
τιµή κιλού

τραγανές µπουκιές
QUAKER 600gr
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά τη βρώµη
& σοκολάτα γάλακτος ή υγείας

Gouda
ADORO creamy

χυµοί ΗΒΗ 1lt
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
το πορτοκάλι
µήλο-βερίκοκο 

πάνες BABYLINO
sensitive mega pack
µε έκπτωση
40%*



€3.35
€4.20

€7.85

€5.55
€6.95

€5.40

€9.20 €6.10
€13.20 €8.20

€4.10

€10.55

€5.86

€13.20

€3.99

€11.95

€5.90

€14.95

€2.95

€7.98
€9.98

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

Από 09.01 έως 28.01.2019

Γαλοπούλα fouantre 
IFANTIS 300gr  

Μπιφτέκι 
βόειο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βραστή πάριζα 
IFANTIS

Μπιφτέκι 
χοιρινό 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Μπέικον ρολό 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Βραστή 
ωµοπλάτη 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Μπουτάκια
κοτόπουλου
ΜΙΜΙΚΟS
590+295gr
δώρο

Καπνιστή γαλοπούλα
gourmet εν Ελλάδι
CRETA FARMS

Κοτόπουλο 
µπούτι 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ζαµπόν µπούτι εν Ελλάδι
CRETA FARMS

Nuggets
κοτόπουλου
ΜΙΜΙΚΟS
480gr

Καπνιστό 
φιλέτο 
γαλοπούλας 
IFANTIS

-30% -30%



€2.26

€3.95

€1.55

€2.82

€4.68

€2.09

€2.33

€4.10

€1.55

€3.10

€4.56

€2.09

€9.35 €9.95 €10.20

€1.91 €2.04

€2.45€3.18

€12.50 €13.35 €13.60

€2.25 €2.40

€3.30€3.98

€9.00
€11.25

€6.30
€8.45

€8.50
€11.35

τιµή κιλού τιµή κιλού

τιµή κιλού τιµή κιλού τιµή κιλού

τιµή κιλού

Kλασικό Ελαφρύ Καπνιστό 

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Τυρί cottage fl air
ΦΑΓΕ 225gr
µε έκπτωση
20%*

ΗΠΕΙΡΟΣ
µαλακή 400gr

Σκορδάτο σαλάµι deluxe 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 310gr

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

Παριζάκι
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 310gr

Τρικαλινό ΦΑΓΕ

Τυρί cottage ARLA protein 200gr
µε έκπτωση 15%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για το cottage
µε µύρτιλο 143gr 

Ζαµπόν Fouantre 
ΙFANTIS 300gr

Τυρί ARLA protein 5%
150gr σε φέτες
µε έκπτωση
15%*

Καπνιστή χοιρινή 
µπριζόλα ΠΑΣΣΙΑΣ 
180gr 

Τυρί gouda
ADORO creamy

Κεφαλοτύρι 
ΣΥΛΛΙΓΑΡ∆ΟΣ

Ηµίσκληρο 
τυρί ARLA 
delite 5%  

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



€10.88

€2.24

€4.35

€11.88

€2.98

€5.80

€5.85

€2.98

€7.60

€2.14 €2.10 €1.58 €2.38

€6.55

€4.04

€9.55

€2.68 €2.62 €1.98 €2.98

€3.05

€3.05

€2.48

€2.14

€3.55

€3.82

€3.30

€2.68

τιµή κιλού σε καθ.βάρος τιµή κιλού σε καθ.βάρος

Από 09.01 έως 28.01.2019Kατεψυγµένα

Κοκκινόψαρο 
500-700gr 

Αρακάς 
λαδερός  
ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ 1kg

Πίτσα rock ‘n 
roll IFANTIS 
3 τεµ.

Βακαλάος 
665gr
σε φέτες

Αρακάς Ελληνικά
IFANTIS

Χάµπουργκερ 
ΙFANTIS 10 τεµ.
µε έκπτωση 
25%*

BAKER MASTER µε έκπτωση 20%*

Λουκανικοπιτάκια
450gr

Ζαµπονοτυροπιτάκια  
450gr

Μπουγατσάκια 
450gr 

Μίνι κρουασάν 
βουτύρου 180gr

Μίνι κρουασάν 
σοκολάτας 288gr 

Τσιπούρα 
καθαρισµένη

Σπανάκι 
ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ 1kg 
µε έκπτωση 
25%*

Τσαλακωτή κασερόπιτα Πηλίου ALFA 
850gr µε έκπτωση 25%*

EΚΠΤΩΣΗ
-1



%*

**

**

**

**

€5.50

€4.50

€5.18

€5.96

€6.88

€5.62

€6.48

€7.45

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-20%*

∆ώρο
αξίας
€1.50



€0.56

€2.98

€1.75

€1.75

€0.64

€3.98

€1.95

€1.95

€0.68

€1.55

€1.65

€2.10

€0.93

€2.09

€1.85

€2.50

€2.06

€1.05

€1.44

€2.45

€2.58

€1.33

€1.65

€3.20

Από 09.01 έως 28.01.2019Tρόφιµα

Τοµατάκια KYKNOS 
400gr

Φάβα Φαρσάλων
AGRINO 500gr

Φασόλια 
µαυροµάτικα 
3 ΑΛΦΑ 
500gr

Κριθαροκουλουρίτσα 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 600gr

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

Φασόλια 
κόκκινα 
Ε∆ΕΜ 400gr

Φασόλια 
µέτρια
3 ΑΛΦΑ 
500gr

Κρητικοφουρνιές 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 
480gr 

Τοµατοχυµός 
VALLATA 
ROSSA 500gr

Φασόλια γίγαντες 
Καστοριάς
AGRINO 500gr

Φακές ψιλές 
1kg

Ρύζι γλασέ 
1kg*



προϊόντα

€0.94

€2.77

€1.98

€0.67

€1.25

€3.95

€2.48

€0.84

€2.68€1.52

€1.51€1.82

€2.27€3.90

€1.98

€3.35€1.90

€2.15€2.60

€2.84€4.35

€2.20

1lt

2lt

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Κέτσαπ µε στέβια
HELLMANN’S 540gr
µε έκπτωση
20%*

µαγιονέζες HELLMANN’S light 225/450ml 
ή 3% λιπαρά 450ml
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά
την 225ml

µουστάρδες HELLMANN’S
top down
µε έκπτωση 30%* 
Η τιµή αφορά
την dijonnaise 240gr

οι κέτσαπ HELLMANN’S
top down
µε έκπτωση 30%* 
Η τιµή αφορά
την classic 477gr

Αυγά 
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ 
10άδα large 
63-73gr

Αραβοσιτέλαιο 
NUTRIA

Μαγιονέζα 
KRAFT
200 ή 500ml
µε έκπτωση 
25%*
Η τιµή αφορά 
την 200ml

οι µαγιονέζες
HELLMANN’S
top down 430ml
µε έκπτωση 30%*

Όλες οι σάλτσες
HELLMANN’S 250ml
µε έκπτωση
20%* 

ΝΟΥΝΟΥ εβαπορέ γεύσεις 
σπιτικές 400gr
µε έκπτωση
20%*

-30%

-30%

-30%

-25%*



Mε έλαια καρύδας
& αµυγδάλου 225gr

Mε γιαούρτι
225gr

Mε έλαια βασιλικού
& ελαιολάδου 225gr

Light sost 
250gr

LURPAK 225gr sost  ελαφρύ,
ανάλατο µε µειωµένα λιπαρά
ή µε ελαιόλαδο µειωµένα λιπαρά
µε έκπτωση
25%* 

€2.24
€2.98

€2.09 €1.26 €1.04 €1.26 €1.08
€2.98 €1.68 €1.38 €1.68 €1.44

€2.84

€1.92

€2.00

€3.55

€2.40

€2.35

€2.14

€2.45

€1.24

€2.68

€3.06

€1.46

€1.39

€2.56

€1.58

€1.99

€3.20

€1.98

Από 09.01 έως 28.01.2019

φυτικά ροφήµατα ΒΙΤΑΜ 1lt 
µε έκπτωση 30%*
H τιµή αφορά
το σόγιας

Mαργαρίνες ΒΙΤΑΜ µε έκπτωση 25%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το χωρίς λακτόζη 250gr

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

0%, 3x170gr  5 ή 2%, 3x200gr

Επιδόρπιο γάλακτος ARLA protein 
200gr natural ή µε φράουλα
µε έκπτωση
15%*

Στραγγιστό γιαούρτι 
KOLIOS 500gr 2 ή 10% 
µε έκπτωση
30%*  

Γιαούρτι TOTAL µε έκπτωση 20%* 

επιδόρπια γιαουρτιού 
junior ΦΑΓΕ 2x140gr
µε έκπτωση
20%* 

Στραγγιστό γιαούρτι 
ΟΛΥΜΠΟΣ 2 ή 10%
3x200gr
µε έκπτωση 20%* 

Επιδόρπιο γιαουρτιού Total 
ΦΑΓΕ 2% 2x170gr µε µέλι
ή φρούτα
µε έκπτωση
20%*

γάλατα ARLA
protein 500gr
σοκολατούχα
ή βανίλια 
µε έκπτωση
15%* 

-30%

-30%



€2.90
€3.87

€4.85 €5.50

€3.18

€6.10 €6.90

€3.68

€2.24

€2.78

€3.29

€3.70 €4.10 €3.98

€4.54€2.70

€2.98

€3.48

€4.38

€4.50 €5.28 €4.98

€5.44€3.25

€4.32
€5.40

€4.66

€1.36

€1.95
€5.82

€1.70

€2.44

1kg570gr

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Καφές espresso LAVAZZA 250gr

super spread
ΟΛΥΜΠΟΣ 350gr

ταχίνια ΟΛΥΜΠΟΣ 250-300gr
µε έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά το φυσικό 250gr

αφεψήµατα LIPTON
20 φάκελα
µε έκπτωση 25%* 
H τιµή αφορά το χαµοµήλι-λεµόνι

Μερέντα ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ

black tea TWININGS
earl grey ή english breakfast
µε έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά το English breakfast 
25 φάκελα

Εspresso JACOBS Φυστικοβούτυρο
CALVE 350gr
µε έκπτωση
20%*

Συµπυκνωµένο γάλα ΝΟΥΝΟΥ kid 
6x400gr
µε έκπτωση
20%*

Γάλα my mmmilk ∆ΕΛΤΑ φιάλη
πλήρες ή ελαφρύ µε έκπτωση 20%*

Συµπυκνωµένο γάλα ΝΟΥΝΟΥ 
6x400gr πλήρες ή light
µε έκπτωση 20%*
Το ποσοστό
έκπτωσης
ισχύει & για τις
µονές συσκ/σίες
400gr

1lt 

1.5lt 

DecafeineOro

κάψουλες JACOBS
10 τεµ. ή lungo 20 τεµ. 
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά 
των 10 τεµ.

∆υνατός
225gr 250gr



τραγανές µπουκιές QUAKER 600gr
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά τη βρώµη
& σοκολάτα υγείας

€1.18
€1.69

€1.54
€2.38

€1.41
€1.76

€1.82

€3.35

€1.56
€2.42

€5.58

€2.08

€3.06 €3.83
€4.37 €5.47

€2.77

€3.24

€3.96

€5.40

€1.38
€1.72

τιµή  τεµαχίου

2+1
δώρο

FITNESS bars 2+1 δώρο  

€3.38

Από 09.01 έως 28.01.2019Πρωινά

Κρουασάν για σάντουιτς 
ΤΟΤΤΙS 5x60gr

Digestive McVITIES
original 250/400gr
ή µε λιγότερα λιπαρά 250gr  
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά τα original 250gr

Ψωµάκια burger ή σάντουιτς 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
480gr
4+2 δώρο
µε έκπτωση
20%* 

∆ηµητριακά KELLOGG’S special K µε έκπτωση 30%*

Classic 375gr 

625gr 600gr 

Dark choco 300gr

δηµητριακά Fitness
NESTLE 600-625gr
µε έκπτωση 40%*

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

τοστ δέκα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
µε έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά το ολικής άλεσης 
500gr

-30%

-40%

-30%-35%

-30%

Φρυγανιές ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
σίκαλης 80gr 3+1 δώρο 
µε έκπτωση
20%*



€1.28

€0.92

€1.38

€0.30

€1.60

€1.15

€1.98

€0.38

€1.44

€1.17

€0.36

€0.30

€1.80

€1.38

€0.38

€1.15

€1.08

€0.33

€1.71

€0.78

€1.68

€1.00€1.18

€1.64

€1.44

€0.51

€2.14

€0.98

€1.25€1.48

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

Γκοφρέτα AMARETTI 
180gr µε κρέµα κακάο
µε έκπτωση 20%* 

Cream crackers σίκαλης 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 175gr
µε έκπτωση 20%* 

Γκοφρετάκια
SERENATA minis 180gr

σοκοφρέτες ΙΟΝ
stevia 30gr
µε έκπτωση 20%*

Γεµιστά ΑΛΛΑΤΙΝΗ 2x200gr 
µε κακάο ή µε κακάο & βανίλια 
µε έκπτωση 20%*
Η τιµή αφορά τα κακάο

2πλο γεµιστά ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
230gr µε κρέµα ή σοκολάτα
µε έκπτωση 15%* 

Γκοφρέτα SERENATA
33gr 2+1 δώρο

σοκοφρέτες ΙΟΝ 38gr
µονές & πολυσ/σίες
µε έκπτωση 20%*
Η τιµή αφορά τη µονή

µπισκότα βρώµης Snaps 
∆ΕΡΜΙΣΗΣ
µε έκπτωση 30%*

πτι µπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
3x225gr µε έκπτωση 20%* 
Η τιµή αφορά τα κλασικά

Cookies ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
180gr µε κοµµατάκια σοκ/τας 
µε έκπτωση 25%*

κρουασάν ΤRENDY 70gr

Σοκολάτες ΙΟΝ γάλακτος 
100gr, extra creamy 95gr
ή sticks 35gr
µε έκπτωση 20%*
Η τιµή αφορα την γάλακτος
100gr

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

Κρουασανάκια Μακεδονικά 
ζυµώµατα ΤΟΤΤΗΣ 300gr
µε κρέµα κακάο*

σοκολάτες ΙΟΝ stevia 60gr
µε έκπτωση 20%*

-35% -30%

-30%



€1.50

€2.94

€0.84

€2.00

€3.68

€1.04

€2.46

€2.88

€1.54

€3.08

€3.60

€1.74

€1.00

€2.32

€2.69

€0.98

€2.78

€1.04

€1.33

€3.32

€3.36

€1.30

€3.48

€1.39

Από 09.01 έως 28.01.2019Κάβα

Πορτοκαλάδα ή λεµονάδα 
GREEN 4x330ml
µε έκπτωση
25%*

COCA COLA 
stevia 4x500ml
µε έκπτωση
20%*

FOUDOUNIA
105gr

Πορτοκαλάδα FANTA 
4x500ml 
µε έκπτωση
20%*

COCA COLA 4x500ml
regular, light ή zero
µε έκπτωση
20%*

Σόδα TUBORG 330ml
lime & green tea
ή orange & cinnamon 3+1 δώρο

χυµοί ΗΒΗ 1lt
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά το
πορτοκάλι
µήλο-βερίκοκο 

GREEN cola 4x500ml
µε στέβια
µε έκπτωση
30%*

SPRITE 
4x500ml
µε έκπτωση 
20%*

πορτοκαλάδες
ή λεµονάδες
ΗΒΗ 1,5lt
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
την µπλε
πορτοκαλάδα 

PEPSI 6x330ml regular, twist, 
max ή cherry
µε έκπτωση 20%*
H τιµή αφορά τη max

7up 1,5lt
µε έκπτωση 
25%* 

€2.28
€2.85

€1.76
€2.20

€1.09
€1.40

Χυµός LIFE 1lt
µήλο-πορτοκάλι-καρότο,
µανταρίνι ή ροδάκινο
µε έκπτωση
20%*

Νερό ΣΕΛΗΝΑΡΙ 1,5lt
5+1 δώρο

Χυµός AMITA
motion 1,5lt
µε έκπτωση
20%*

-30%



€16.95

€1.25

€16.44

€17.34

€17.95

€17.94

€18.34

€16.30

€5.58

€0.80

€7.55

€17.80

€6.68

€1.00

€8.55

€8.78

€4.20

€1.74

€0.84

€12.95

€9.84

€4.15

€10.28

€4.70

€2.18

€1.04

€13.95

€11.04

€5.00 τιµή τεµαχίου

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-1€ -1€

-1€-1€

-1.50€

-1.50€

-1.50€

-1.20€

3+1
δώρο

FAMOUS GROUSE 
700ml 
µε έκπτωση
1,00€*

Μηλίτης SOMERSBY 
330ml watermelon
3+1 δώρο

DEWAR΄S 
700ml white 
label
µε έκπτωση
1,50€*

Ρούµι BACARDI 
blanca 700ml
µε έκπτωση
1,00€*

Amareto DISARONNO 
700ml
µε έκπτωση
1,50€* 

KAISER 
4x500ml

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

Λευκό legacy
κτήµα ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ
750ml 

MARTINI 
bianco 1lt
µε έκπτωση
1,50€* 

FIX άνευ 330ml
5+1 δώρο

PRINGLES 165gr original, sour onion 
& cream. Sea salt & herbs ή paprika  
µε έκπτωση 20%*

Μηλίτης 
STRONGBOW 
330ml gold
ή red berries  

WYBOROWA 
700ml
µε έκπτωση 
1,00€*

Μοσχοβήλανο ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
3lt λευκό

FIX 4x500ml



*

Από 09.01 έως 28.01.2019Προσωπική φροντίδα

OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

-50%
* 

-40% Σε ΟΛΑ τα Le Petit Marseillais
προϊόντα μαλλιών & σώματος

Μάσκα
με Γάλα Καριτέ

και Μέλι
300ml

Κρέμα Μαλλιών
με Γάλα Καριτέ

και Μέλι
200ml

Σαμπουάν
με Γάλα Καριτέ

και Μέλι
300ml

Με την αγορά ενός προϊόντος Le Petit Marseillais
& µε την κάρτα           παίρνετε µέρος στην κλήρωση για

20 δωροεπιταγές αξίας 15€

Με την αγορά ενός προϊόντος Le Petit Marseillais
& µε την κάρτα           παίρνετε µέρος στην κλήρωση για

Θρεπτικό
Κρεμοντούς

με Γάλα Βανίλιας
650ml

προϊόντα μαλλιών & σώματος

Θρεπτικό

-35%
*

*
Οδοντόκρεµες
& οδοντόβουρτες

1+1δώρο
δεµένα πακέτα

**

**Εξαιρούνται τα δεµένα πακέτα προσφοράς.



€2.38

€5.14

€2.00

€7.69

€2.98

€7.90

€2.86

€12.82

€3.57€1.62

€14.88€3.92

€2.73 €2.63

€3.41€4.42

€4.46€2.03

€24.80€4.62

€3.90 €3.75

€5.25€6.80

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

προϊόντα ρινικής υγιεινής
OTRISALIN
& BREATH RIGHT
µε έκπτωση 20%*
Η τιµή αφορά τις αµπούλες
φυσιολογικού ορού 18 τεµ.

βρεφικές κρέµες ΝΟΥΝΟΥ
300 ή 350gr
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά την
φαρίν λακτέ 300gr

πάνες BABYLINO sensitive
megapack
µε έκπτωση
40%*

Μωροµάντηλα SEPTONA 
χαµοµήλι 3x64 τεµ.*

σερβιέτες EVERYDAY ultra plus 18 τεµ. µε έκπτωση 30%* 

Sensitive
ή fresh Hyperdry

Πάνα ακράτειας
TENA for men 10 τεµ.
µε έκπτωση
35%*

σερβιέτες ελαφριάς ακράτειας TENA lady
µε έκπτωση 35%*
Η τιµή αφορά τις super 15 τεµ.

βρεφικά & παιδικά
καλλυντικά ή σαµπουάν 
SEPTONA
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά
το βρεφικό λάδι
200ml

Υγρό πλυντηρίου
ρούχων baby PLANET
20 ή 40 µεζ.
µε έκπτωση 35%* 
Η τιµή αφορά τις 20 µεζ.

µονές συσκ/σίες σερβιετάκια
EVERYDAY all cotton
µε έκπτωση 30%*
H τιµή αφορά
τα extra long 24 τεµ.

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

-35%-40%

-30%

-35% -35%

-30%

-40%



€2.81

€3.40

€4.68

€6.18

€5.05

€3.56 €3.30

€2.84

€3.39

€5.68

€5.65

€3.77
€5.80

€5.88

€1.98

€9.80

€3.95

€2.38

€4.20

€8.20

€2.75

€3.96 €14.90

€4.58

Από 09.01 έως 28.01.2019Προσωπική φροντίδα

Σαµπουάν
ULTREX 360ml
1+1 δώρο
δεµένα πακέτα

TIMOTEI
1+1 δώρο 
δεµένα 
πακέτα

Σαµπουάν
400+300ml δώρο

Conditioner 
300ml 1+1 δώρο

αφρόλουτρα FA 750ml
µε έκπτωση
50%*

προϊόντα ORZENE
µε έκπτωση 40%*
εξαιρούνται τα δεµενα πακέτα 
προσφοράς
Η τιµή αφορά
το σαµπουάν 750ml

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

κρέµες σώµατος ή χεριών DOVE
µε έκπτωση 45%*
Η τιµή αφορά στην κρέµα
σώµατος GOODNESS 300ml

-50%

-40% -45%

-35%-40%-45%

-40% -50% -40%

-40%

-40%

προϊόντα Stylista
styling LOREAL
µε έκπτωση
35%* 

σετ δώρου BU, TESOR
& BANDERAS
µε έκπτωση
40%*

βαφές µαλλιών EXCELLENCE  
µε έκπτωση
40%*

προϊόντα STR8
& τα σετ δώρου
µε έκπτωση 50%*
Η τιµή αφορά το deo
original 150ml

προϊόντα BIOTEN
µε έκπτωση 40%*
Η τιµή αφορά
το gel καθαρισµού
150ml

Αφρόλουτρα & αποσµητικά 
AXE 1+1 δεµένα πακέτα
Η τιµή αφορά τα deo
150ml

προϊόντα DIADERMINE
µε εκπτωση 45%*
Εξαιρειται η σειρά 110
Η τιµή αφορά την κρέµα προσώπου
Rejuvination

προϊόντα περιποίησης
προσώπου NOXZEMA
µε έκπτωση 40%*
Η τιµή αφορά τον αφρό
sensitive 300ml

4.20



€6.03

€5.88

€6.70

€12.05

€7.44

€6.59€7.01

€2.95€4.50

€3.96 €3.07 €4.70

€10.98€10.78

€3.28€6.00

€5.65 €4.38 €6.72

€1.84
€2.18

€4.29
€6.60

€2.03 €2.24
€2.90 €2.98

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

DIXAN duo caps 16 ή 30 µεζ.
µε έκπτωση
40%*
Η τιµή αφορά
τις 30 µεζ.

DIXAN σκόνη 45 µεζ. ή υγρό 42/44 µεζ.
µε έκπτωση 35%*

µαλακτικά QUANTO
2lt & 40%
δωρέαν προϊόν
µε έκπτωση
10%*

PERSIL
750ml ή 1,5lt
µε εκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
τo 1,5lt

Λευκαντικό ΕΥΡΗΚΑ  µε έκπτωση 30%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το κουτί 500+250gr δώρο

PLANET 
σκόνη 50 µεζ. 
µε έκπτωση 
50%*

Μαλακτικό CAJOLINE 
1,5lit 1+1 δώρο
δεµένα πακέτα

Αποσκληρυντικό νερού CALGON 
2in1 σκόνη 950gr
µε έκπτωση
10%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τις
ταµπλέτες 30τεµ.
και τα gels 750ml

-30%

-30%

-35%

-40%-35% -50%

Λευκαντικό ΕΥΡΗΚΑ
60gr κλασικό
3+1 δώρο
δεµένα 
πακέτα
 

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

χρωµοπαγίδες K2r
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά στις K2r red 
15 φύλλα 

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

Υγρό 1lt Ταµπλέτες 12 τεµ. 1kg



€2.05

€3.75

€2.56
€2.85

€2.99

€4.38

€3.98

€3.64

€1.60

€3.67

€5.20

€2.29

€3.75€3.64
€4.17€5.20

€1.48 €1.19
€2.28 €2.38

Από 09.01 έως 28.01.2019Καθαριστικά

1+1
δώρο
ίδιο

Καθαριστικά επιφανείων
µε αντλία CILLIT
bang 750ml
µε έκπτωση 35%* 

Καθαριστικό κατά της 
µούχλας KLINEX
spray 500ml
µε έκπτωση
25%*

Καθαριστικό FINISH
ταµπλέτες 3 τεµ.
µε έκπτωση
30%*

Συντηρητικό FINISH 250ml
µε έκπτωση
30%*

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

Υγρό γενικού 
καθαρισµού 
PLANET 1lt   
µε έκπτωση 
20%*

KLINEX spray
750ml
µε δώρο klinex
ultra 750ml
δεµένα πακέτα
Η τιµή αφορά των
πολλαπλών χρήσεων.

Εκθαµβωτικά 
FINISH  
400ml 
µε έκπτωση 
10%*

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

υγρά πιάτων AVA perle 650ml 
µε αντλία  ή 900ml
µε έκπτωση 35%*
Η τιµή αφορά τα 650ml

Χλωρίνη KLINEX ultra 
2x1250ml
το 2ο -50%
φθηνότερα*
δεµένο
πακέτο

υγρά πιάτων PLANET 625ml 
µε έκπτωση
50%*

-30%

-30%

-30%

-50%

-35%

-35%

€6.99



€1.65

€1.19

€1.79

€1.19

€3.96

€2.35

€1.49

€2.55

€1.49

€4.40

€1.04€2.63

€5.60€3.90

€5.09 €4.20 €4.30

€1.38€3.50

€8.00€4.40

€5.99 €4.94 €5.06

€3.89
€4.58

€2.09
€2.98

€1.43
€2.20

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Χαρτοπετσέτες ZEWA pluς
100 φύλλα
µε έκπτωση
25%*

Χαρτί κουζίνας SOFTEX 
giga 2+1 ρολό δώρο
µε έκπτωση
25%*

Χαρτί υγείας KLEENEX capitonne
10+2 ρολά δώρο µε έκπτωση 30%*

Χαρτί υγείας ELITE extra comfort 
3φυλλο 8+2 ρολά δώρο

Freshmatic
vanilla
& orchid  

Ανταλ/κό  freshmatic 
vanilla & orchid  

Ηλεκτρική συσκευή 
vanilla & orchid  

Επιτραπέζια χαρτοµάντηλα ZEWA
µε έκπτωση 30%*
 

Xαρτοµάντηλα KLEENEX original
µε έκπτωση 20%*

ηλεκτρικά ανταλ/κα
AIRWICK
µε έκπτωση
10%*
Η τιµή αφορά
το vanilla & orchid

Ανταλ/κά  DUCK
fresh discs 2 τεµ.
µε έκπτωση 15%*

DUCK fresh 
discs 36ml 
µε έκπτωση 
30%*

KLINEX WC 
block 55gr 
µε έκπτωση 
35%*

Delux 3φυλλα
90τεµ.

Tσέπης 8 τεµ. 

Sost is 4φυλλα 
80 τεµ.

Επιτραπέζια 

-35% -30%

-30%

-30%

AIRWICK freshmatic max , ανταλλακτικά freshmatic
ή ηλεκτρικές συσκευές µε έκπτωση 15%*



€1.44

€0.78

€1.60 €0.95    €1.18

€1.24

€3.38

€1.04

€1.96

€0.86

€0.54€1.34

Από 09.01 έως 28.01.2019Νοικοκυριό

Σκούπα σκληρή για χαλιά 
ΚΥΚΛΩΨ

Φαράσι ορθοπεδικό
µε σκούπα ΚΥΚΛΩΨ

Κουβάς  Νo221 ΚΥΚΛΩΨ

Σκούπα πολυτελείας ίσια Νο119 
ΚΥΚΛΩΨ

Κοντάρι ξύλινο µε βίδα  ΚΥΚΛΩΨ

Σκούπα µαγνητική Νο102 
ΚΥΚΛΩΨ

Φαράσι βαθύ µε λάστιχο 
ΚΥΚΛΩΨ

Σακούλες απορριµµάτων PLUS BAG
µε κορδόνι

Βούρτσα πατρογκάκι
KYKΛΩΨ

Σκυλοτροφή 
PATRIK 
1250gr

Γατοτροφή 
MISTIGRIS 
405gr

70x95cm 52x75cm



€2.20

€3.90

€0.95

€0.86

€4.48

€7.90

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

v v

Σφουγγαράκι super cleaner Σακούλες για τοστιέρες
& φρυγανιέρες 2 τεµ.

Σφουγγαρίστρα
colori 2 τεµ.

Επιφάνεια προστασίας
tefl on για εστίες 4 τεµ.

Σφουγγαράκι Αντικολλητική επιφάνεια 
ψησίµατος tefl on 

Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας

κίτρινο

Πετσετάκι
πράσινο 

Επιφάνεια προστασίας
tefl on για φούρνους  

€0.74 €3.47

€1.49€0.60 €4.86

€0.86 €2.45

€3.38 €5.57

€0.98 €4.95

€1.98€0.80 €6.94

€1.15 €3.50

€4.50 €7.95

-25%
* -30%

*
Προϊόντα SCOTCH BRITE Προϊόντα SANITAS

Προσάναµµα 
IRMA 32τεµ.

Φιαλίδιο ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 190gr
µε εσωτερικό περιοριστή ροής

Κάρβουνα
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
4.5kg

Kαµινέτο
CALFER GAS

Φυτόχωµα 
GIARDINI
20lt

Γάντια ELIOS 
100 τεµ. 
S-M-L 



€4.70

€2.98

€1.95

€4.30

€3.30

€1.80

€3.98

Από 09.01 έως 28.01.2019Xxxx Από 09.01 έως 28.01.2019Νοικοκυριό

Λάµπες led 
HEDA

∆οχείο 
λαδιού 17lt

∆οχείο 
λαδιού 10lt 

Βαλβίδα ροής 
λαδιού για 
δοχείο 17lt

Αντλία λαδιού 
ΚΥΚΛΩΨ

Αντλία λαδιού 
µε σπιράλ

∆οχείο για ελιές & τουρσί 2,5lt

Ανδρικές αθλητικές κάλτσες 
σετ 5 τεµ.

-30%
*





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

€1.40

€28.50

€21.00 €19.50

€12.00

€25.50 €26.50

€20.50

€16.90

∆ιπλήΜονή

Μαξιλάρι 
καρέκλας 
κορµός 
στρογγυλό

Θερµάστρα 
χαλαζία 
2400W

Ηλεκτρική 
κουβέρτα

Αερόθερµο 
ANKOR 
2000W

Πάπλωµα ANNA RISKA µε microfi bre Κουβέρτα βελουτέ

Υπέρδιπλο 
220x240cm

Υπέρδιπλη 
220x240cm

Μονό
160x220cm

Μονή
160x220cm


