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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Μυτιλήνης, φημισμένο για την μοναδική του 
ποιότητα, παράγεται κάτω από άριστες εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες. Στο νησί 
μας κατά κόρον καλλιεργούνται δύο ποικιλίες ελιάς από όπου και παράγεται το φημισμένο 
αυτό ελαιόλαδο. Αυτές οι ποικιλίες είναι η Αδραμυτιανή και η Κολοβή. 

Ένα ελαιόλαδο αγνό και πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από το λαμπερό του χρώμα και την ισορροπημένη του γεύση, η 
οποία αφήνει μια χαρακτηριστική φρουτώδη επίγευση. 

Είτε το καταναλώσετε ωμό, είτε το χρησιμοποιήσετε στο μαγείρεμα, το σίγουρο 
είναι ότι θα σας χαρίσει πλούσια γεύση σε κάθε πιάτο, αναδεικνύοντας τις 
νοστιμιές της μεσογειακής κουζίνας.
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

                             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ OLISTICON 
 
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο OLISTICON παράγεται από ποικιλίες 
κολοβής και αδραμυτινής ελιάς που καλλιεργούνται στην Λέσβο και του 
προσδίδουν μοναδικά χαρακτηριστικά όπως πλούσιο άρωμα, χρυσαφένιο 
χρώμα, ελαφριά γεύση και υψηλή διατροφική αξία. Σύμφωνα με έρευνα του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το ελαιόλαδο μας δίνει 
τιμές συνολικού φαινολικού περιεχομένου >250 mg/Kg, προσδίδοντας έτσι 
στο ελαιόλαδο ισχυρισμό υγείας με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 432/2012 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ελαιόλαδο OLISTICON αποτελεί μιά εξαιρετική 
επιλογή για ωμή κατανάλωση. 

 

 

 

 

                                        ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
750 ml 

 ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 , 250 , 100 
, 50 ml 

 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 , 250 , 100 , 50 ml  
         ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
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ΕΛΙΕΣ 

 
ΕΛΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΘ. 200 γρ 

Οι ελιές OLISTICON από την Μυτιλήνη είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και είναι μία 

θαυμάσια πηγή μονοάκορεστων  λιπαρών οξέων. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο 

συστατικό της μεσογειακής διατροφής. Οι ελιές μας είναι μία εξαιρετική επιλογή για ένα 

θρεπτικό και υγιεινό snack ή συνοδευτικό για ένα ολοκληρωμένο γεύμα. 

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΘ. 200 γρ 
Οι ανάμεικτες ελιές OLISTICON είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και είναι μία 

θαυμάσια πηγή μονοάκορεστων  λιπαρών οξέων. . Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο 

συστατικό της μεσογειακής διατροφής. Οι ελιές μας είναι μία εξαιρετική επιλογή για ένα 

θρεπτικό και υγιεινό snack ή συνοδευτικό για ένα ολοκληρωμένο γεύμα. 

ΕΛΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΘ. 200 γρ 
Οι γεμιστές ελιές OLISTICON είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και είναι μία θαυμάσια 

πηγή μονοάκορεστων  λιπαρών οξέων. . Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο συστατικό της 

μεσογειακής διατροφής. Οι ελιές μας είναι μία εξαιρετική επιλογή για ένα θρεπτικό και 

υγιεινό snack ή συνοδευτικό για ένα ολοκληρωμένο γεύμα. 

  OΛΕΣ ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΛΕΥΑΣΙΑ VACUUM.  
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΛΕΣΒΟΥ 

Θαλασσινός Θησαυρός 

Για πολλά χρόνια αποτελούσε είδος πολυτελείας που μόνο οι καλοί 

σεφ γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν. 

Είναι το μόνο είδος αλατιού που με σιγουριά το κατατάσσουμε στα 
θρεπτικά αρτύματα αφού περιέχει 92 στοιχεία του περιοδικού 
πίνακα (μέταλλα και ιχνοστοιχεία) που είναι απαραίτητα για την 
υγεία των κυττάρων μας. 
Βοηθάει σημαντικά στην απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων 
από τον βλεννογόνο του λεπτού εντέρου, ισορροπεί τα επίπεδα 
σακχάρου, προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα, έχει 
αντιαλλεργική δράση, προστατεύει από κράμπες το μυϊκό 
σύστημα, δυναμώνει τα οστά, ενισχύει την καλή ερωτική 
διάθεση, ρυθμίζει την πίεση του αίματος και δεν προκαλεί 
κατακράτηση υγρών. 
Η βασικότερη αιτία της υπέρτασης και των κατακρατήσεων είναι η υψηλή 
λήψη νατρίου.Το ραφιναρισμένο αλάτι είναι εμπλουτισμένο σε νάτριο κατά    40% 
περίπου περισσότερο από την αρχική του φυσική μορφή.  
Λόγω της επεξεργασίας, του έχουν απομείνει μόνο 2 από τα 92 στοιχεία, το νάτριο 
και το χλώριο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εμπλουτισμένο με ιώδιο και κάλιο αλλά 
ακόμα κι έτσι δεν έχει τίποτα από την αρχική του θρεπτική αξία. 
Το αποτέλεσμα είναι η διαταραχή της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας των 

κυττάρων, της ικανότητάς τους δηλαδή να διατηρούν ισορροπία 

στα υγρά τους μέσα και έξω από αυτά και η οποία προάγει την 

ομοιόστασή τους, δηλαδή την μόνιμη ομοιογένειά τους. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΛΕΣΒΟΥ 

Θαλασσινός Θησαυρός 

Ένα 100% φυσικό ακατέργαστο προϊόν, που προέρχεται από τις πιο αλμυρές αλυκές 
της Ελλάδας! 
Το θαλασσινό νερό των αλυκών της Καλλονής στη Λέσβο, λόγω της πολύ ισχυρής 
και μακράς ηλιοφάνειας του έτους, περιέχει πάνω από 77% άλατα και πάνω από 90 
μέταλλα και απαραίτητα ιχνοστοιχεία. 
Όταν το φυσικό θαλασσινό αλάτι συναντά ελληνικά βότανα και μπαχαρικά, τότε ένα 
πλήρες άρωμα, μια πλούσια γεύση και η απόλυτη ευεξία, εξασφαλίζουν το τέλειο 
αποτέλεσμα της μαγειρικής σας τέχνης. 

 

Διατίθενται σε συσκευασία DOYPACK 200 gr  

οι οποίες σφραγίζονται με θερμοκόλληση και έχουν zipper για 

να παραμένει το προϊόν συνεχώς φρέσκο. 

 Δυνατότητα διάθεσης και σε επαγγελματικές συσκευασίες 1-2 kgr. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΛΕΣΒΟΥ 

Θαλασσινός Θησαυρός 

Διατίθενται σε συσκευασία ΒΑΖΑΚΙ 200 gr 

Διαθέσιμο εκτός από σκέτο και με διάφορα 
αρωματικά φυτά όπως παρακάτω: 

- Αλάτι με ρίγανη 

- Αλάτι με ξύσμα λεμονιού 

- Αλάτι με mix πιπεριών 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΑΤΙΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΥ  

ΜΥΛΟΥ 200 gr,100 gr. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΛΕΣΒΟΥ 

Θαλασσινός Θησαυρός 

PREMIUM EDITION 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  

ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΛΕΣΒΟΥ 

Θαλασσινός Θησαυρός 

PREMIUM EDITION 
- ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΡΔΟ. 
- ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΠΙΠΠΕΡΙΑ JALAPENO. 

- ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΣΕΛΕΡΥ. 

- ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ INFUSED ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ. 

- ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ PORCINI. 

- ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ 
ΕΛΙΑΣ. 

- ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  INFUSED ΜΕ ΡΟΔΙ. 

 

 

                          

  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΑΤΙΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ                                     

200gr, 100gr και σε συσκευασίες doypack των 120 gr. 
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ΒΟΤΑΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 
  ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚ. DOYPACK 40 γρ, ΒΑΖΟ 50 γρ 

Η αγνή ρίγανη Olisticon είναι διαλεγμένη από την γη της Λέσβου, 
αποτελείται κυρίως από άνθη και γι’ αυτό διαθέτει πλούσιο φυσικό 
άρωμα. Η ρίγανη μας διαθέτει μοναδική υψηλή περιεκτικότητα σε 
καρβακρόλη (88%) & θυμόλη, φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακές 

και αντικαρκινικές ιδιότητες. 

ΘΥΜΑΡΙ ΦΑΚ. DOYPACK 40 γρ, ΒΑΖΟ 60 γρ 
Το θυμάρι Olisticon είναι ένα βότανο με ιδιαίτερα δυνατό άρωμα, 
έντονα χαρακτηριστικά και πλούσιο σε γεύση. Χρησιμοποιείται για τον 
αρωματισμό φαγητών με κρέας ή ψάρι. Το αφέψημα από θυμάρι 
βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το 
κοινό κρυολόγημα. 

   ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ ΦΑΚ. DOYPACK 40 γρ, ΒΑΖΟ 50 γρ 
Το δεντρολίβανο Olisticon δίνει ιδιαίτερη γεύση στα ψητά και στα 
ψάρια αλλά χρησιμοποιείται και στη ζαχαροπλαστική. Θεωρείται ως 
εξαιρετικό αντιβακτηριακό και αντιμυκητιακό. Ονομάζεται και βότανο 
της μνήμης, καθώς θεωρείται ότι βοηθά τη διέγερση και του 
εγκεφάλου. 

   ΛΕΒΑΝΤΑ ΦΑΚ. DOYPACK 40 γρ, ΒΑΖΟ 50 γρ 
Η λεβάντα Olisticon, είναι φυτό αρωματικό, θεωρείται ότι  ενεργεί 
κατά του βήχα, του άσθματος και της λαρυγγίτιδας. Ως  αφέψημα η 
λεβάντα καταπραΰνει τους νευρόπονους του  στομάχου και ηρεμεί το 
νευρικό σύστημα, καθώς δρα ως χαλαρωτικό. 
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                                   ΒΟΤΑΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΥΟΣΜΟΣ ΦΑΚ. DOYPACK 40 γρ, ΒΑΖΟ 50γρ 

Ο δυόσμος Olisticon, είναι ιδανικός για τη μαγειρική και 
σαλάτες. Θεωρείται   ευεργετικός  για  την καταπολέμηση 
των πόνων του στομάχου, της ναυτίας, και  του λόξιγκα. 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΦΑΚ. DOYPACK 40 γρ, ΒΑΖΟ 50 γρ 
 Ο βασιλικός Olisticon, είναι ένα θαυμάσιο αρωματικό ιδανικό για 
τη  μαγειρική, ιδιαίτερα σε  σάλτσες. Έχει ιδιαίτερη αρωματική και  
εντομοαπωθητική του δράση. 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΦΑΚ. DOYPACK 40 γρ, ΒΑΖΟ 50 γρ 
Το φασκόμηλο Olisticon, είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση του 
κρυολογήματος και του πονόλαιμου. Θεωρείται ότι έχει έντονη 
αντιοξειδωτική δράση. 
ΔΑΦΝΗ ΦΑΚ. DOYPACK 30 γρ, ΒΑΖΟ 30 γρ 
Τα φύλλα της δάφνης Olisticon είναι ιδανικά για τη μαγειρική – 
αρωματισμό των φαγητών. 
Χρησιμοποιούνται σε σούπες, σάλτσες, δίνοντας ένα εξαιρετικό 
άρωμα.  
Το εκχύλισμα της δάφνης θεωρείται ότι βοηθάει στην 
καταπολέμηση της αϋπνίας και της έντασης. 
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Πού βοηθάει η ρίγανη: Θεραπευτικές και 
θρεπτικές ιδιότητες 
Οι χημικές ουσίες που δίνουν στην ρίγανη την μοναδική και ευχάριστη μυρωδιά της 
είναι οι θυμόλη, πινένιο, λιμονένιο, καρβακρόλη, οκιμένιο και καρυοφυλλένιο.  
Περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά και έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και 
αντικαρκινική δραστηριότητα. 

ΚΑΡΒΑΚΡΟΛΗ 
Είναι φαινόλη, ισομερής προς τη θυμόλη, με χημικό τύπο C10Η13ΟΗ ονομάζεται 
επίσης ισοπροπυλο-κρεζόλη. Αποτελεί το κύριο συστατικό ορισμένων αιθέριων 

ελαίων, όπως το θυμέλαιο, το ριγανέλαιο κ.ά. Είναι άχρωμο παχύρρευστο υγρό, με 
σημείο τήξης 0,5°C και σημείο βρασμού περίπου 240°C. Σχηματίζεται με 

ενδομοριακή μετάθεση του ισομερούς της καρβόνης με την επίδραση οξέων, ενώ 
λαμβάνεται και με θέρμανση της καμφοράς παρουσία ιωδίου. Η καρβακρόλη είναι 

ουσία με αντιοξειδωτικές ιδιότητες ενώ εμφανίζει και αντικαρκινικές και 
αντιαιμοπεταλιακές δράσεις. Ως εκ τούτου, και κατόπιν περαιτέρω κλινικών 
μελετών, θα μπορούσε πιθανώς να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στην 

θεραπεία και πρόληψη του καρκίνου και των θρομβοεμβολικών νόσων. 
ΘΥΜΟΛΗ 

Η θυμόλη είναι μία φαινόλη η οποία υπάρχει στα αιθέρια έλαια πολλών 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

Είναι ουσία με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που πιθανόν αναστέλλει την 
αιμοπεταλική συσσώρευση δρώντας ως εκκαθαριστής ελευθέρων ριζών οξυγόνου, 

που παράγονται μέσω της κυκλοξυγονάσης και της λιποξυγονάσης των 
αιμοπεταλίων. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνη ή μαζί με άλλα 

συστατικά αιθέριων ελαίων, συμπληρωματικά στην θεραπεία των 
θρομβοεμβολικών νόσων. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 

άλλες ουσίες κατά τη διάρκεια θεραπείας στοματικής μόλυνσης καθώς εμφανίζει 
ανασταλτική δράση κατά των βακτηρίων του στόματος. 

 

ΑΝΘΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 
  

http://www.ergagisaigaiou.gr/
https://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/46-%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1-Essential-oils
https://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/46-%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1-Essential-oils
https://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/41-%CE%93%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-Gums/152-%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%28-Camphora-natura-%29
https://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/39-%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC-Culinary-herbs
https://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/40-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC-%CE%92%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%28-Medicinal-plants-%29
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ GIFT BOX 
2022 

TA ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟY ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 

 CHECK-IN BOXES ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. 

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ. 

 ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ.  
                                         
                             ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ Gift Box 1 

 

                           

                                        FREE ON BOARD 

 

                                        
Gift Box 1A                               Gift Box 1B                                Gift Box 1G      

2x60 ml Λάδι                                  2x60ml Λάδι                                   1x60ml Λάδι                             

                            ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ Gift Box 2                    

 

                                                   
 
 
                                   
 

 

 
Gift Box 2A Gift Box 2B 

1x100 ml Λάδι 2x100 ml Λάδι 
1x 100 ml Ούζο 

                  ΠΑΠΥΡΟΣ 

 

 

http://www.ergagisaigaiou.gr/
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   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ GIFT BOX 2022 

   TA ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟY ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 

 CHECK-IN BOXES ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. 

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ. 

 ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ.  

                               ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ VACUUM 

 

 

                 

                                      

                                     FREEONBOARD 

                            
 

Ελιές 150 γρ.                                                                             Ελιές 150 γρ.                                                           

Λάδι 50 ml                                                                                Ούζο 50ml 

                        

STAND "ΕΡΓΑ ΓΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ" 
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