
Από 20 Μαρτίου
έως 08 Aπριλίου
2019

Προσφορές

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

€0.90
€1.38

€8.90
€1.43

€4.37 €4.95

€11.54
€2.05

€6.72 €7.62

χυµοί ΗΒΗ 1lt
µε έκπτωση 35%*
Η τιµή αφορά
το πορτοκάλι-µήλο-βερίκοκο

Καλή Σαρακοστή!

Φακές ψιλές Καστοριάς
ΑΡΟΣΙΣ 500gr

-30%

-35% -35%

Μαργαρίτα 2 τεµ. 730gr Special 2 τεµ. 810gr 

Γραβιέρα ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Πίτσα ALFA µε έκπτωση 35%*

τιµή κιλού



€2.09
€2.98

€2.24

€1.82

€2.98

€2.42

€1.78

€0.95€0.59

€2.13

€1.46

€2.09

€1.30

€3.04

€2.08

Θυµαρίσιο µέλι 
ΗΔΥΟΣΜΟΣ 470gr 
squeeze

τιµή κιλού

-30% -30%

τραγανές µπουκιές
QUAKER 375gr
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά τις τραγανές
µπουκιές µε σοκολάτα υγείας 

Τοστ δέκα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ολικής άλεσης 500gr
µε έκπτωση
30%* 

Φρυγανιές ELITE
σίκαλης 180gr  

Πορτοκάλια χυµού
ΚΡΗΤΗΣ 

Τοστ χωριανό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
540gr πολύσπορο
µε έκπτωση 25%*

Γάλα µµmilk
ΔΕΛΤΑ
οικογενειακό
1,5lt πλήρες
ή ελαφρύ
µε έκπτωση
15%* 

ροφήµατα
αµυγδάλου
ALPRO 1lt
µε έκπτωση 30%*
H τιµή αφορά original

ροφήµατα
καρπού
1lt ή 500 ml
ΟΛΥΜΠΟΣ
µε έκπτωση
25%*
H τιµή αφορά
το αµύγδαλο
1lt

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

Τσάι ST.DALFOUR bio
50gr πράσινο ή µέλι µε ginger
µε έκπτωση 20%*

Ταχίνι ολικής άλεσης
ΟΛΥΜΠΟΣ 300gr
µε έκπτωση 25%*

Στραγγιστό γιαούρτι
KOLIOS 500gr 2 ή 10%
µε έκπτωση 25%*

Γιαούρτι total ΦΑΓΕ 1kg
5 ή 2% µε έκπτωση 1.20€*

Αυγά ΛΑΔΑΚΗΣ
10άδα medium

Αυγά MEGAFARM
6άδα large

€3.92 €4.90 €3.20 €4.27 €5.05 €6.30

€1.94 €2.42 €2.63 €3.75

€1.26 €1.68€2.54 €3.04 €2.50 €3.70 €1.49 €1.99

-30%

-30%

δηµητριακά MILLHOUSE
light & diet 375gr
µε έκπτωση 20%*
Η τιµή αφορά τα κλασικά



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
Επιστηµονική υπεύθυνη Διαιτολογικού Γραφείου “ΘΕΡΜΙΔΑ”
Διατροφολόγος Εθνικής Οµάδας Στίβου

Πολλοί υποστηρίζουν ότι: «∆εν έχω χρόνο για πρωινό»
Πάντα µπορείτε να βρείτε χρόνο για να είστε σωστοί
µε τον εαυτό σας. Το πραγµατικό πρόβληµα βρίσκεται
στο γεγονός ότι δεν έχετε εντάξει το πρωινό
στις προτεραιότητές σας και όχι στο ότι υπάρχει
πραγµατικά έλλειψη χρόνου.
∆εν απαιτούνται περίπλοκες επιλογές, απλά µπορείτε
γρήγορα να ετοιµάσετε το πρωινό σας.

Η λέξη κλειδί για το πρωινό είναι
«προετοιµάστε το εκ των προτέρων».
Προσπαθήστε να προµηθευτείτε από το προηγούµενο
βράδυ τα τρόφιµα της αρεσκείας σας, τα οποία
θα πρέπει να τα τοποθετήσετε σε ευδιάκριτο σηµείο, 
ώστε χωρίς σκέψη και χρόνο να καταφέρετε να 
καταναλώσετε γρήγορα το πρωινό σας γεύµα.
Καλή απόλαυση!
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΪΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

1 γιαούρτι µε 1 κουταλάκι θυµαρίσιο µέλι
& 1 φλιτζάνι δηµητριακά ή 2 φρυγανιές σίκαλης

& 1 κουταλάκι ταχίνι ολικής αλέσεως.

1 αυγό  & 1-2 φέτες ψωµί ολικής & πολύσπορο
µε χυµό από φρέσκα κρητικά πορτοκάλια.

1 ποτήρι γάλα φυτικό µε 2 φρυγανιές
σίκαλης & ταχίνι. (νηστίσιµη επιλογή)

Τσάι ζεστό µε λίγο θυµαρίσιο µέλι &  1-2 φέτες ψωµί
ολικής & πολύσπορο & 1-2 κουταλάκια ταχίνι

ολικής αλέσεως. (νηστίσιµη επιλογή)

Προτάσε ις γ ια πρωινό:

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ

0 7 / 0 4
Συµµετέχω στο

RUN GREECE
ΗΡΑΚΛΕΙΟ



€1.80 €2.96€1.85€1.40

€3.89

€1.68 €1.98

€4.20 €4.95

€10.20 €12.80 €5.50 €6.98

€3.05 €3.82€2.85 €3.58 €2.99 €3.98

€5.30 €7.14

€6.95 €6.48 €6.92

€1.60

€5.55

€2.05

€8.98 €8.48 €8.98

€2.10 €3.95

τιµή
κιλού

τιµή
κιλού

τιµή
κιλού

 Σαρακοστή
Με µοναδικές προσφορές

Ταραµοσαλάτα
IFANTIS 
400gr

Ταραµοσαλάτα ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 500gr

χαλβάδες ΟΛΥΜΠΟΣ 400gr
σε σκαφάκι
µε έκπτωση
30%*
Η τιµή αφορά
τον κακάο

Έδεσµα vegan 200gr
σε φέτες

Καλαµάρι ακαθάριστο
850gr

Γαρίδες Νο1
585gr

Γαρίδες Νο3
450gr

Αρακάς Ελληνικά IFANTIS 
1kg+200gr δώρο

Φασολάκια στρογγυλά 
Ελληνικά IFANTIS 
1kg+200gr δώρο

Σπανάκι ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
1kg µε έκπτωση 25%*

Γαρίδες 40/60 
αποφλοιωµένες 400gr

Κόκκινη Λευκή

Tαχίνι ΟΛΥΜΠΟΣ
φυσικό 250 ή 300gr
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
το 250gr

Χαλβάς ΟΛΥΜΠΟΣ

Royal Βανίλια, κακάο ή φυστίκι Aµύγδαλο



€2.98€1.43€1.57

€2.17 €2.37 €2.59 €1.35

€1.85

€3.10

€2.05

€3.39 €3.70 €1.80

€3.98

Eυκαιρία 
για αποτοξίνωση!

Από 20.03 έως 08.04.2019Με µοναδικές προσφορές

€1.79

€2.53 €2.83 €6.85 7.65 €6.85 7.65

€1.79 €2.38 €1.14 €1.52 €0.70 €1.00

Ρύζι καρολίνα 
Σερρών
ΑΡΟΣΙΣ 
500gr

Τοµατοπολτός ΚΥΚΝΟΣ 
28% 200gr
µε έκπτωση
30%*

Καλαµπόκι γλυκό 
ΕΔΕΜ 340gr
µε έκπτωση
25%*

Παξιµάδι 
κριθαρένιο 
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 
2kg

Ελιές 
καλαµών 
ΧΕΝΙΑ 300gr 
µε 40% 
λιγότερο 
αλάτι*

Μίνι κριθαροκουλούρα 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ 600gr 

Μανιτάρια 
ΕΔΕΜ 400gr 
τεµαχισµένα 
µε έκπτωση 
25%*

Παξιµάδι 
σταρένιο 
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 
2kg

Φάβα
3 ΑΛΦΑ
500gr
κοµµένη

Φακές ψιλές 
Καστοριάς
ΑΡΟΣΙΣ
500gr

Φασόλια
γίγαντες-ελέφαντες 
Καστοριάς ΑΡΟΣΙΣ 
500gr

Ρύζι AGRINO 1kg µε έκπτωση 30%*

Νυχάκι
φίνο

Φάνσυ
blue rose
1kg

Λαῒς
καρολίνα



€5.40

€2.67

€4.26

€2.35

€3.82

€6.11

€2.95

€7.85

€3.99

€5.33

€2.75

€5.90

€8.20

€3.45

€9.90

€10.35

€13.20

€12.95

τιµή κιλού

Από 20.03 έως 08.04.2019

-35% -30%

-30%-30%

Κάθε µέρα
φρέσκα
κρεατικά

Μπιφτέκι 
βόειο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Μπουτάκια κοτόπουλου 
MIMIKOS
590gr+120gr
δωρεάν προϊόν 

Βραστή 
ωµοπλάτη 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Καπνιστό 
φιλέτο 
γαλοπούλας 
IFANTIS

Σαλάµι αέρος 
πικάντικο
εν Ελλάδι
CRETA FARMS

Γαλοπούλα ψητή
Χωρίς
CRETA FARMS
200gr
σε φέτες

Μπιφτέκι 
χοιρινό 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Μπιφτέκι 
κοτόπουλου 
MIMIKOS 
360gr

Βραστή 
πάριζα 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Ζαµπόν καπνιστό 
Χωρίς
CRETA FARMS 
200gr
σε φέτες

τιµή κιλού

τιµή κιλού τιµή κιλούτιµή κιλού

τιµή κιλού



€6.97

€2.72

€1.18

€1.51

€8.98

€3.40

€1.48

€2.15

€8.90€9.50

€6.85€6.30

€1.67€1.78

€2.20€2.08

€11.54€10.60

€9.20€8.45

€2.22€2.40

€3.14€2.60

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

-30% -30%

Γραβιέρα 
ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Ανθότυρος
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ

Εmmental
DIROLLO 
light

Τυρί gouda
ADORO
creamy

Τυρί DIROLLO
cottage
2,2% 225gr
µε έκπτωση
25%* 

Μπέικον ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
200gr σε φέτες

Σαλάµι αέρος special
ΠΑΣΣΙΑΣ 200gr
µε έκπτωση 30%*

Χοιρινή 
καπνιστή 
µπριζόλα α/o 
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
200gr

Τυρί MILNER

Τριµµένο 
κεφαλοτύρι 
ΔΩΔΩΝΗ
200gr
µε έκπτωση
20%*

Φρέσκια mozzarella
DIROLLO 125gr
µε έκπτωση
20%*

Παριζάκι ΠΑΣΣΙΑΣ 
330gr
µε έκπτωση
30%*

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού τιµή κιλού



€2.30
€2.73

€6.78

€1.77 €1.19

€4.37

€7.98

€2.95 €1.98

€6.72

€5.50

€3.85

€4.10

€6.20

€5.95

€5.13

Από 20.03 έως 08.04.2019Κατεψυγµένα

Φαγκρί

Ψαροκροκέτες 
φιλέτο 250gr 

McCAIN µε έκπτωση 40%* 

Πανγκάσιους 
φιλέτο 850gr 
καθ.βάρος

Ψαροµπουκιές
IGLO 300gr 

τιµή κιλού σε καθ. βάρος

Πατάτες original
style 500gr

Μαργαρίτα
2 τεµ. 730gr 

Onion rings
400gr

Special
2 τεµ. 810gr 

Πίτσα σικάλεως
µαργαρίτα 2 τεµ.
Τα Μερακλίδικα
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

-40%

-35%

Πίτσα ALFA µε έκπτωση 35%*

€4.95
€7.62

-35%



€3.70

€2.38

€5.28

€2.98

€3.79€3.96

€3.17€3.82

€2.66 €2.89

€2.49€2.44

€5.41€4.96

€3.96€5.45

€3.13 €3.40

€3.56€3.25
€1.84

€2.04

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%*

Παναρισµένες µπουκιές 
κοτόπουλου IFANTIS 
500gr 

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

Τυροπιτάκια µπουκίτσες 
ΚΑΝΑΚΙ 920gr
µε έκπτωση
30%*

ΒAKER MASTER µε έκπτωση 15%*

Φύλλο κρούστας για πίτες 
ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ  450gr 
µε έκπτωση
25%* 

Φρέσκο φύλλο κρούστας 
ΚΑΝΑΚΙ 450gr
µε έκπτωση 30%*

Κιχί ALFA 
800gr µε τυρί 
µε έκπτωση
30%*

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

-30%

-30%

-30%-30%

Φύλλο σφολιάτας 800gr Φύλλα κουρού 600gr 

Σαλάτες ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ρώσικη ή τζατζίκι 500gr



€3.10€2.06 €4.64

€0.74 €0.74€0.64

€2.58 €5.81

€0.93 €0.93€0.80

Μακαρόνια
Νo6, 7 ή 10
500gr Μακαρόνια Νo2 ή 3, 500gr

Κριθαράκι 
µέτριο,
κοφτό µισό
ή πέννες 
500gr

€2.20
€4.40

Από 20.03 έως 08.04.2019Τρόφιµα

Λιαστή 
ντοµάτα 
ΧΕΝΙΑ 295gr*

Κάπαρη 
ΧΕΝΙΑ 360gr

Ολα τα ζυµαρικά STELLA µε έκπτωση 20%* Οι τιµές αφορούν τα εικονιζόµενα προϊόντα.

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

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

-50%



€2.78

€2.86

€3.48

€3.56

€0.94 €2.25

€4.50

€1.25 €2.65

€5.85

€1.18

€2.38

€2.08

€6.18

€5.50 €5.98 €5.30

€1.68

€2.98

€2.77

€7.68

€7.12 €7.48 €6.48

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Φιλέτο σκουµπρί
RIO MARE 120gr
στη σχάρα σε νερό ή λάδι

Τόνος RIO MARE 160gr
σε νερό ή ελαιόλαδο

Μαγιονέζα 
KRAFT 200ml 
µε έκπτωση 
25%*

salad dressing
HELLMANN’S
210ml
µε έκπτωση
15%*

Τόνος RIO MARE 3x80gr
σε νερό, ελαιόλαδο
ή πικάντικο

Κέτσαπ KYKNOS 
300ml
µε έκπτωση
30%*

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

Τόνος RIO MARE 2x160gr

Σε νερό ή ελαιόλάδο Αλιευµένος µε καλάµι σε ελαιόλαδο Σε ηλιέλαιο

RIO MARE insalatissime 
2x160gr mexicana,
καλαµπόκι ή cous cous

-30%

Kέτσαπ ΗΕΙΝΖ 570gr, 
top down 570gr, 
1kg ή bio 580gr
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
την 570gr

*



€1.58€0.95

€1.43 €1.60

€1.29

€1.16

€1.98€1.05

€2.04 €2.28

€1.43

€1.65

€1.61 €1.31

€1.90

€2.30 €1.87

€2.20

€0.62

€1.29

€1.55

€3.00

€0.83

€1.43

€2.22

€3.35

Από 20.03 έως 08.04.2019

Αραβοσιτέλαιο 
NUTRIA 1lt

Αλεύρι ΑΛΛΑΤΙΝΗ 1kg µε έκπτωση 30%*

Ολικής άλεσης Για ζυµώµατα

Αλεύρι κέικ fl our ΑΛΛΑΤΙΝΗ 500gr 
µε έκπτωση
25%*

κουβερτούρες NESTLE dessert µε έκπτωση 30%*
Εξαιρείται η κλασική 200gr. Οι τιµές αφορούν τα εικονιζόµενα προϊόντα

Ηλιέλαιο 
NUTRIA 2lt

Κρέµα σαντιγί 
ERMOL 
250gr

Κακάο ζαχαροπλαστικής
NESTLE dessert 100gr
µε έκπτωση
30%*

κουβερτούρες ΓΙΩΤΗΣ µε έκπτωση 10%*
Οι τιµές αφορούν τα εικονιζόµενα προϊόντα

Σταγόνες 125gr κλασική

Γάλακτος
170gr

125gr µε stevia

White180gr
65%
κακάο 200gr

-30%

-30%

-30%



€11.25

€0.98

€12.25

€1.38

€2.15€2.32

€2.49 €2.35€2.78

€3.52€2.38

€3.00€3.18

€2.93 €2.76€3.48

€4.40€2.98

€1.62
€2.52

€0.76 €2.87
€0.95 €4.10

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Ελληνικός καφές
παπαγάλος
ΛΟΥΜΙΔΗ
194gr κουπάτος

Ελληνικός καφές
παπαγάλος
ΛΟΥΜΙΔΗ
194gr σκούρος

Κάψουλες καφέ
espresso 10 τεµ.
JACOBS
intenso, ristretto
ή lungo

µαρµελάδες
ST. DALFOUR
284gr
µε έκπτωση
20%*  

LURPAK 225gr sost  ελαφρύ,
ανάλατο µε µειωµένα λιπαρά 
ή µε ελαιόλαδο µειωµένα λιπαρά
µε έκπτωση 20%*  

κάψουλες espressο
ILLY 21 τεµ.
µε έκπτωση
-1.00€*
H τιµή αφορά
τον classico

Φρυγανιές ELITE σταρένιες 
250gr 

επιδόρπια FRUYO 0%, 2x170gr 
µε έκπτωση 0.90€*

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

Δηµητριακά KELLOGG’S
Coco pops ή chocos
375gr
µε έκπτωση
30%*  

Ρόφηµα HEMO 400gr µε έκπτωση 15%*

Bάζο Σακούλα

-30%



€1.63€1.36

€1.32€1.07

€2.38€1.70

€1.88€1.42

€1.46€1.39 €1.49

€1.62 €1.71

€2.08€1.98 €2.13

€2.16 €2.28

€2.38

€3.38

€1.58

€1.31

€2.98

€1.98

€1.75

 τιµή τεµαχίου

Από 20.03 έως 08.04.2019

2+1
δώρο

Ψωµάκια ΚΑΤΣΕΛΗΣ
burger ή sandwich
4+2 δωρο
µε έκπτωση
20%*
 

Κρουασανάκια Μακεδονικά ζυµώµατα ΤΟΤΤΗΣ µε έκπτωση 25%* Κρουασάν SERENATA 70gr
κακάο 4+1 δώρο 

Ρυζογκοφρέτες FYTRO µε έκπτωση 25%*

Κρουασάν
για σάντουιτς
ΤΟΤΤΙS
5x60gr

Τοστ Δέκα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ µε έκπτωση 30%* 

Σταρένιο 550gr Χωριάτικο 500gr Πολύσπορο µε σπόρους chia 500gr 

260gr
βουτύρου

300gr
µε κρέµα κακάο

60gr
µε πορτοκάλι
& γιαούρτι
ή σοκολάτα 

100gr
κλασική
ή µε σουσάµι

γεµιστά µπισκότα βρώµης
ΒΙΟΛΑΝΤΑ 180gr
µε έκπτωση 30%*

-30%

-30%

-30%

Μπάρες δηµητριακών
digestive ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
5x28gr
µε έκπτωση
20%*

FITNESS bars 
2+1 δώρο



€0.76€0.92 €1.00
€0.95€1.15 €1.25

€0.92

€1.20 €1.80

€1.15

€0.77 €1.38

€2.31

€1.19 €1.19 €1.05

€1.78

€1.02 €1.84

€2.89

€1.70 €1.70 €1.50

€2.23

€1.46 €0.38

€0.65 €0.90

€1.83 €0.48

€0.81 €1.13

 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%

µε 2 τεµ.
το 2ο

Cream crackers ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ µε έκπτωση 20%* Πτι µπέρ µε βρώµη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
155gr µε µέλι ή λεµόνι
µε έκπτωση 20%*

Με 2 ίδια γεµιστά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
200gr σοκολάτας ή βανίλιας
το 2ο -50%*

Γεµιστά ΑΛΛΑΤΙΝΗ
µε έκπτωση
25%* 

Πτι µπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 225gr
µε έκπτωση 20%*

Πτι µπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ
3x225gr
µε έκπτωση
20%*

Μπισκότα Choco bloom 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ 35gr
µε έκπτωση 20%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για το 5+1 δώρο

Σίτου 140gr Σίκαλης 175gr Χωρίς ζάχαρη 165gr

Μαλακά µπισκότα βρώµης & µαύρης σοκολάτας ΔΕΡΜΙΣΗΣ
µε έκπτωση 30%*

150gr
chocobanoff ee
µε καραµέλα 

150gr
µε χαρούπι 

90gr 
0% µε κακάο

-30%

µπισκότα Κings
sost  ΑΛΛΑΤΙΝΗ 180gr
µε έκπτωση
20%* 
Η τιµή αφορά
τα triple choco

200gr µε κακάο
2x200gr µε κακάο
ή κακάο & βανίλια

Ολικής άλεσης ή σοκολάταςΚλασσικό Ολικής άλεσης ή σοκολάτας Κλασσικό



€0.83

€0.83

€1.20

€2.65€0.80

€0.98

€0.98

€1.60

€3.18€1.00

€0.30

€1.22

€0.38

€1.52

€1.38

€1.38

 τιµή τεµαχίου

 τιµή τεµαχίου

Από 20.03 έως 08.04.2019

2+1
δώρο

2+1
δώρο

Σοκολάτες υγείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ 100gr µε κρέµα κακάο,
αµυγδάλο, φουντούκι, λεµόνι ή πορτοκάλι 2+1 δώρο

Σοκολάτες LACTA 85gr-105gr merenda, φουντούκι, crispy,
oreo φράουλα, λευκή, καραµέλα. κρέµα φράουλα ή oreo lovit
2+1 δώρο

KINDER µε έκπτωση 20%*

SERENATA υγείας 
3x33gr

SERENATA κλασική 
3x33gr

Γκοφρέτα AMARETTI 180gr
µε κρέµα κακάο
µε έκπτωση
25%*

Πουράκια 
AMARETTI 
400gr

σοκοφρέτες ΙΟΝ 38gr ή stevia 30gr µε έκπτωση 20%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τις συσκ/σίες 4x38gr

Bars 8 τεµ. Aυγό



€1.26

€1.04€1.20

€1.68

€1.60€1.60

€1.79 €1.87

€3.66

€1.48

€0.92€2.55

€1.65€0.65

€0.98

€2.76 €2.88

€4.88

€1.80

€1.22€2.95

€2.20€0.86

€1.30

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Νερό
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
6x2lt

Tσάι FUZE λεµόνι ή ροδάκινο
µε έκπτωση
25%*

Σόδα TUBORG 330ml lemon  
5+1 δώρο 

Χυµός LIFE 1lt
µανταρίνι ή ροδάκινο
µε έκπτωση
25%*

τσάι ΦΗΜΗ 500ml
µε έκπτωση
25%* 

Χυµός LIFE 1lt
µε έκπτωση
25%*

Πορτοκάλι 

Χυµός FRULITE 1lt
καρότο-φρούτα
ή ανανάς-καρύδα
µε έκπτωση
25%*

χυµοί ΗΒΗ 1lt
µε έκπτωση
35%*
Η τιµή αφορά
το πορτοκάλι

Σόδα ΗΒΗ 6x330ml µε έκπτωση 35%* 

Regular

500ml

Mε λεµόνι

4x500ml

Μήλο-πορτοκάλι- καρότο

-35%



€0.50

€0.60€2.30

€0.64

€0.59

€0.93€3.54

€0.98

€0.57

€0.93

€0.58

€1.24

€0.89

€1.60

€0.43

€2.26

€2.34

€1.80

€0.57

€3.48

€3.60

Από 20.03 έως 08.04.2019Αναψυκτικά

1+1
δώρο

1+1
δώρο
ίδιο

Μανταρινάδα ΦΗΜΗ 330ml
1+1 δώρο

αναψυκτικά
ΦΗΜΗ 1,5lt 
µε έκπτωση
25%*

Συµπυκνωµένη
πορτοκαλάδα
ΦΗΜΗ 670ml 

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

HBH 6x330ml µε έκπτωση 35%*

7up 6x330ml
µε έκπτωση
35%*

7up 500ml
µε έκπτωση
35%* 

7UP LEMON LEMON 500ml
λεµόνι ή γκρέιπφρουτ
µε έκπτωση 35%*

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

αναψυκτικά
ΦΗΜΗ 250ml
γυάλινη φιάλη
µε έκπτωση 
15% *

πορτοκαλάδες ή λεµονάδες ΗΒΗ 500ml
µε έκπτωση 35%*
Εξαιρούνται οι χωρίς 
Η τιµή αφορά
την λεµονάδα 500ml

Πορτοκαλάδα
ή λεµονάδα

Πορτοκαλάδα
χωρίς ανθρακικό

-35%

-35%

-35% -35% -35%



Pepsi MAX 500ml_Lays UCL XALKIADAKHS KTX 20,5x12,5cm tickets (+0,5cm bleed)

»¶ Æ¸Á °¡ÃÄ° 2 ¦ÄÃ«ÃÁÆ¿Á

PEPSI 1,5lt  × LAYS 150gr

¶Ì¶Æ¶ ¶º¦Æ¿ª¸ -20%

KAI ¶¦¹¦¤¶ÃÁ  »¶ Æ¸ º°ÄÆ°

ªË»»¶Æ¶Ì¶Æ¶ ª¶ º¤¸Ä¿ª¸ ¡¹° Á° º¶Ä¢¹ª¶Æ¶:

¢¹°Äº¶¹° ¶Á¶Ä¡¶¹°ª: 20/03 - 08/04
ªÆ¸Á ¶Á¶Ä¡¶¹° ªË»»¶Æ¶ÌÃËÁ Æ° ¦ÄÃ¹ÃÁÆ° PEPSI REGULAR 1,5lt, PEPSI »°Ì 1,5lt,
PEPSI TWIST 1,5lt, PEPSI MAX LIME 1,5lt, LAYS °¤°Æ¹ 150gr, LAYS Ä¹¡°Á¸ 150gr

4  SONY Playstation 4 - 500 GB

*

€0.58€2.26 €2.26
€0.89€3.48 €3.48

€2.26
€3.48

€0.78
€1.04

€0.83 €0.75€1.86
€1.18 €1.07€2.48

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

PEPSI 6x330ml µε έκπτωση 35%*
To ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για την cherry & την max lime

PEPSI 500ml regular ή max
µε έκπτωση
35%* 

-35%

-30%

-35%

FOUDOUNIA 105gr
µε έκπτωση
25%*

PRINGLES
160gr tortilla
original,
nacho cheese
ή sour cream
µε έκπτωση
25%*

Chips TSAKIRIS µε έκπτωση 30%*
Tο ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τα 72gr µε αλάτι ή ρίγανη

Regular Max Twist

120gr αλάτι
ή ρίγανη

Sticks 90gr
µε αλάτι 



€4.38

€0.95

€0.90

€13.05

€5.52

€1.25

€1.12

€14.05

€3.98

€1.11

€16.44

€4.98

€1.48

€17.94

€7.60

€3.74

€2.29

€23.15

€9.60

€4.40

€3.32

€25.15

Από 20.03 έως 08.04.2019Κάβα

-2€ -1.50€ -1€

-1€

-1.14€

MYTHOS 
4x500ml

ΑΛΦΑ 
4x500ml

MONSTER 500ml
µε έκπτωση
25%*

MYTHOS 
12x250ml

ΕΖΑ ζ fi ne lager 4x500ml
µε έκπτωση
15%* 

GREEN Cola
4x500ml
µε στέβια

JACK DANIELS 700ml
µε έκπτωση
2,00€* 

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

SERKOVA 700ml
µε έκπτωση
1.00€*

Μηλίτης
SOMERSBY 330ml
pear, apple
ή watermelon

Μηλίτης STRONGBOW  
330ml red berries
cider ή gold apple

-30%

-2€



€5.44

€6.95

€7.44

€8.90

€5.44

€6.50

€4.38 €11.55

€2.70

€7.44

€8.18

€5.98 €12.95

€4.70

€7.70

€2.70

€4.45 €10.90

€4.98
€8.68

€4.70

€5.25 €12.20

€5.58

€1.64€5.74 €5.74
€8.20 €8.20

€5.67
€8.10

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-2€

-2€

-2€

1+1
δώρο

Αγιωργίτικο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml
µε έκπτωση
2.00€*

Κόκκινο 
Νάουσσα 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
750ml

Μοσχοφίλερο
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml
µε έκπτωση
2.00€*

Αγιωργίτικο 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
750ml

Λευκό 
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
3lt 

Kρητικός τοπικός
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml
µε έκπτωση
2.00€*

ΚΑΜΠΑ 1,5lt Βιολογικό
Μελισσινός
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
750ml 

Μαντηλάρι ροζέ 
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ
750ml

Caramelo TSANTALIS 750ml
µε έκπτωση
30%

Ρετσίνα ΦΙΝΑ 500ml 
1+1 δώρο

Λευκό

Λευκό

Ροζέ

Ροζέ

Λευκό

Κόκκινο Κόκκινο

Κόκκινο

Κόκκινο

-30%



Όλα τα προϊόντα 
περιποίησης
σώματος -50%*

Από 20.03 έως 08.04.2019Προσωπική φροντίδα

OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

-50%
*

& γυναικεία 

ΒΙC Miss Soleil
ξυραφάκια
µιας χρήσης
4τµχ

&

Όλα τα προϊόντα

-50%*

*

*



Roll on 50ml 

€2.84
€5.68

€1.34
€1.68

€2.09
€3.80

€2.02

€1.47

€3.68

€1.84

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-40%

-40%

-45%

*

*

*

αφρόλουτρα 
FA 750ml 
µε έκπτωση 
50%*

Κρεµοντούς PURAVITA µε έκπτωση 20%*

Όλες οι κρέµες, µάσκες
& καθαριστικά προσώπου

Όλα τα deo spray 150ml
& τα αφρόλουτρα 

Όλα τα προϊόντα
DIADERMINE

Εξαιρούνται τα lip balms

Εξαιρείται η σειρά 110

Όλα τα αποσµητικά FA
µε έκπτωση 45%*

Spray 150ml 

500ml 300ml

-50%

-40%*

-45%

Εξαιρούνται τα προωθητικά δεµένα πακέτα



€2.39€2.09

€2.08

€4.48

€4.58 €2.78

€3.13

€3.26

€3.98€3.48

€3.78

€7.46

€8.32 €5.05

€5.22

€5.44

€5.88

€5.70

€9.80

€8.77

€2.51

€2.57

€5.32

€3.26

€4.18

€4.68

€8.86

€4.66

Από 20.03 έως 08.04.2019Προσωπική φροντίδα

-40%

-45%

-40%

-45%

-40%

-30% -35% -40%

-40% -40%

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

προϊόντα καθαρισµού & περιποίησης µαλλιών GLISS
µε έκπτωση 40%* Οι τιµές αφορά τα εικονιζόµενα προϊόντα

προϊόντα περιποίησης µαλλιών ELVIVE µε έκπτωση 45%*
Οι τιµές αφορά τα εικονιζόµενα προϊόντα

σαµπουάν
ULTREX 360ml
µε έκπτωση
45%*

Σαµπουάν 
400ml

Σαµπουάν 
400ml

Conditioner 
200ml

Conditioner 
200ml

Μάσκα 300ml 

Μάσκα 300ml 

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

spray µαλλιών PALETTE
µε έκπτωση
30%*
Η τιµή αφορά
το spray 300ml 

ELNETT styling µαλλιών 
µε έκπτωση
35%*
Η τιµή αφορά
το spray 400ml 

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

βαφές µαλλιών EXCELLENCE
µε έκπτωση 40%*

βαφές µαλλιών PALETTE
µε έκπτωση 40%*



€4.70

€5.24

€1.64

€1.29€2.25

€5.90

€6.99

€3.28

€2.58€3.75

€3.98

€3.49

€3.68

€5.30

€4.65

€5.25

€2.65

€2.91

€6.54

€2.34

€3.88

€10.90

€3.90

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

1+1
δώρο

Υποσέντονα SANI 
fresh maxi plus 
90x60cm
15 τεµ.

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

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

Μωροµάντηλα SEPTONA
sensitive 64 τεµ.
1+1 δώρο

εσώρουχα ακράτειας SANI pants
µε έκπτωση 40%*
Η  τιµή αφορά
το No1 Small
14 τεµ.

σερβιέτες EVERYDAY ultra plus 18 τεµ. µε έκπτωση 40%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για την sensitive ultra plus extra long

Υποσέντονα SEPTONA dry plus 15 τεµ.
µε έκπτωση 25%*

Sensitive ή fresh Hyperdry

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

σερβιετάκια
LIBRESSE
µε έκπτωση 50%* 
Η τιµή αφορά
τα normal 32 τεµ.

-30%-40%

-40%
-50%

-50%

60x90cm 
χωρίς άρωµα

60x90cm
µε άρωµα 90χ180cm



€6.59

€4.29

€10.98

€6.60

€7.95

€5.31 €8.08€4.49

€1.67€1.95

€6.70 €12.11 €8.06€2.24

€10.98

€6.25 €9.50€5.98

€2.78€2.78

€7.44 €13.46 €8.95€2.98

Από 20.03 έως 08.04.2019Προσωπική φροντίδα

ARIEL σκόνη 45 µεζ. ή υγρό 42 µεζ.  µε έκπτωση 3,03€* 

απολυµαντικά ρούχων DETTOL µε έκπτωση 15%*SKIP υγρό 25 µεζ
black velvet,
Μασσαλίας ή sport
µε έκπτωση
25%*

Λευκόπανο Dr BECKMANN 
active white 10 φύλλα
µε έκπτωση
40%*

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

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

Aποσκληρυντικό νερού CALGON µε έκπτωση 10%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για τη σκόνη 500gr
& για το gel 2in1 750ml

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

ARIEL pods 
3in1 38 τεµ. 
µε έκπτωση 
40%*

-30% -40% -35%

-40%

1,5lt µε
ή χωρίς 
άρωµα 2,5lt

Σκόνη 950gr Ταµπλέτες 30 τεµ. 

Hygine
plus
750ml



€2.49
€3.55

€3.64 €3.64

€2.85

€1.31

€1.78

€3.29

€2.94

€2.10

€5.20 €5.20

€4.38

€3.85

€2.22

€5.49

€3.67

€3.50

€7.70

€3.75

€1.15

€2.51

€4.37

€1.44

€4.18

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

-40%

Kαθαριστικό πλυντηρίου πιάτων FINISH µε έκπτωση 30%*

καθαριστικά επιφανειών
µε αντλία CILLIT
bang 750ml
µε έκπτωση 35%*

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

Εκθαµβωτικά πλυντηρίου 
πιάτων FINISH 400ml  
regular ή lemon

χλώρια
TOPINE gel
µε έκπτωση
20%* 
Oι τιµές αφορούν
τα εικονιζόµενα

καθαριστικά επιφανειών DETTOL µε έκπτωση 40%* 

Spray TOPINE
multichlor
750ml λεµόνι
µε έκπτωση
30%*

-35% -30%

-30%

Υγρό 250ml 
regular ή lemon Ταµπλέτες 3 τεµ.

750ml

Με αντλία 
500ml 

1250ml

Πανάκια
40 τεµ.Spray 400ml

2x1250ml
το 2ο -70% 
φθηνότερα 

1lt



€0.39
€0.78

€2.63€1.66

€3.98€0.37

€8.95

€1.60 €1.75

€4.54 €4.97

€1.04

€3.50€1.84

€4.98€0.43

€12.78

€2.35 €2.55

€6.48 €7.10

€1.74

Από 20.03 έως 08.04.2019Καθαριστικά

-1€

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

Χαρτί κουζίνας
MAMASOFT
400gr

Χαρτί υγείας ELITE cloud
3φυλλο 8+8 ρολά δώρο

Χαρτοπετσέτα 
MAMASOFT 
50 τεµ.
µε έκπτωση
15%*

Χαρτί υγείας ZEWA exclusive µε έκπτωση 30%*

Επιτραπέζια χαρτοµάντηλα ZEWAΧαρτοµάντηλα τσέπης
SOFTEX classic 6+2 δώρο  
µε έκπτωση
40%*

Χαρτοπετσέτες
SOFTEX 56 φύλλα
µε έκπτωση
50%*

-50%

-40%
-30%

-30%

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

Delux 3φυλλα 90 τεµ. Sost is 4φυλλα 80 τεµ.



€6.80

€3.23

€7.80

€4.30
€1.34

€1.49

€4.45

€4.10

€3.41 €5.18

€0.47

€5.24

€4.55

€4.55 €6.90

€0.53

€2.59 €1.87 €1.86 €1.10 €1.95
€3.98 €2.88 €2.65 €2.20 €2.78

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Με την αγορά ενός από τα παραπάνω προϊόντα συµµετέχετε στην κλήρωση µε την

για 20 δωροεπιταγές των 15€ 

Mε έκπτωση -35% συµµετέχουν όλα τα KLINEX spray 750ml & τα υγρά πατώµατος 1/1.5lt. Με -30% συµµετέχουν όλα τα KLINEX wc gel 750ml & KLINEX πανάκια 30τµχ. Με -50% συµµετέχουν όλα τα KLINEX wc block 55gr.

* * * * *-35% -35% -30% -50% -30%

RAID σκόρου 
λεβάντα
6+6 δώρο

ξηρές τροφές σκύλου
1,5-4kg FRISKIES
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά 
την κοτόπουλο
& λαχανικά
1,5kg

AIRWICK συσκευές ηλεκτρικές
& freshmatic ή ανταλ/κά
freshmatic
µε έκπτωση 15%* 
Εξαιρουνται τα προωθητικά
πακέτα.
Η τιµή αφορά
το αντλ/κο
freshmatic
vanilla & orchid 

Γατοτροφή 
MISTIGRIS 
100gr

TEZA
µε έκπτωση 
25%*

Σκυλοτροφή 
PATRIK 
1250gr

Cik spray 
400ml 

Παγίδα για 
κατσαρίδες 
 



1+1
ΔΩΡΟ

€18.88

€2.30 €2.16

-45%

-4€Με την αγορά 
2 ίδιων τεµ.

*

*

€28.48

€3.28 €2.98

Η προσφορά ισχύει για όλα τα PAMPERS
active baby giant pack 68-104τεµ.

Η προσφορά ισχύει για τα προϊόντα PAMPERS µωροµάντηλα 50/56/64τεµ., σερβιέτες ALWAYS 14-28τεµ., όλα τα σαµπουάν HEAD & SHOULDERS, 
GILLETTE ξυραφάκια µιας χρήσης, sensor 3 ή venus 3, όλα τα ARIEL pods 24τεµ. όλα τα µαλακτικά LENOR 26µεζ., όλες οι κάψουλες FAIRY ultra 22 τεµ.
ή platinum 16τεµ.

Η προσφορά ισχύει για όλα τα προϊόντα
περιποίησης µαλλιών PANTENE

Η προσφορά ισχύει για όλα τα
ανταλ/κά GILLETTE fusion,
proglite & mach3

1+1 Ι∆ΙΟ ∆ΩΡΟ

1+1 Ι∆ΙΟ ∆ΩΡΟ

1+1 Ι∆ΙΟ ∆ΩΡΟ

1+1 ∆ΩΡΟ

1+1 ∆ΩΡΟ 1+1 ∆ΩΡΟ 1+1 ∆ΩΡΟ

Yγρό πιάτων ultra 900ml Yγρό πιάτων platinum 654ml



Τα Super Markets Χαλκιαδάκης συμμετέχουν ενεργά και φέτος στην Ώρα της Γης.
Σε όλα τα καταστήματα του ομίλου, καθώς και στα κεντρικά γραφεία και στο κέντρο διανομής,

τα φώτα θα παραμείνουν κλειστά για μία ώρα το Σάββατο 30 Μαρτίου από τις 20:30- 21:30.
Συνεχίζουμε τις προσπάθειες προσηλωμένοι στο στόχο μας

για συνεχή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μας.

Σάββατο

30/03
20:30 - 21:30 για μία ώρα.

Σβήνουμε τα φώτα



Mε κάθε 5€
αγορών**
με την

κερδίζετε
μια συμμετοχή
στην κλήρωση 

**Στην κλήρωση συμμετέχουν
τα προϊόντα AVA 650ml perle ή action,
όλα τα ΑFROSO block & liquid power
750ml 1+1, όλα τα σφουγγαράκια
κουζίνας & γάντια SANITAS.

ή AVA action 650ml

Στην προσφορά  με 35% συμμετέχουν: AVA 650ml perle ή action. Στην προσφορά  με 25% συμμετέχουν: όλα τα ΑFROSO block.
Στην προσφορά  με 30% συμμετέχουν: όλα τα σφουγγαράκια κουζίνας & γάντια SANITAS. 

των 20€

για 20
δωροεπιταγές

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

* * *-35% -25% -30%

1+1
ΔΩΡΟ

ΔΕΜΕΝΑ
ΠΑΚΕΤΑ


