
غرام 150كاكاو جريسون اصابع 

4001518900000
26007

كوكيز مع الشوكالتهجريسون كيكس 
4001518107485

26010

غرام 150بيوريه جريسون بيتي 
4001518749012

26012

غرام 150حليب + جريسون كاكاو
4001518007662

26004

غرام 200جريسون كاكاو روندا 
4001518100585

26006

غرام150جريسون كوكيز كالسيك 

4001518003312
26009

غرام150جريسون كوكيز براوني 
4001518107638

26016

غرام 150والبندق جريسون كوكيز مع الشوكالتة 
4001518001219

26038



جريسون كوكيز مع 

الشوكالتة البيضاء 
والكرز البري

4001518107508

26039

ر جريسون خبز قمح اسم
غرام125

4001518109359

26040

غرام500جريسون 

كيكس كاكاو

4001518003312

26001

تورينوس اصابع خبز 
غرام125بنكهة الجبنة 

4001518003817 

26052

را جريسون كوكيز اكست
غرام200

4001518107485

26010

غرام500جريسون 
كيكس فانيال

4001518003541

تورينوس اصابع خبز
والفلفلبنكهة الملح 

غرام125

4001518003800

26065

ض جريسون خبز قمح ابي
غرام125

4001518109373

26050



ندق ويفر مانير بنكهة الب

غرام200

9000331627489

26036  

و ويف مانير كوبيدو محش
والبندقبكريمة الكاكاو 

ب مغطى بشكوالته الحلي
غرام النمسا 140

9000331627625

و ويف مانير كوبيدو محش
ق بكريمة الكاكاو و البند
ب مغطى بشكوالته الحلي

غرام النمسا 140
9000331627601

ويفر مانير دائري بنكهة 
غرام400الكراميل 

9000331627946 

ويفر مانير بنكهة البندق

غرام200
9000331627229 

26063 

ويفر مانير بنكهة 
الكراميل المالح

غرام200
9000331627526 

26072 

ة ويفر مانير بنكهة فراول
غرام200

9000331627533

26073 

يال ويفر مانير بنكهة فان
غرام200

9000331627540 
26074 



فانيال ويفر نابلوي بنكهة ال
النمساغرام كيس 120

9000331661193

نابوليويفربندق 

غرام120

9000331661179

26068 

هة ويفر مانير سناك بنك
غرام25البندق 

90155666 

26029 

ويفر مانير بنكهة 
غرام 200شوكالته 

9000331627212
26064  

ة شرائح ويفر مانير بنكه

غرام 200القهوة 
9000331607351  

26035  

ويفر مانير دائري بنكهة
غرام 400البندق 

9000331607955 
26033 

اصابع مانير بسكوت 
غرام 200ليدي 

9000331608013

26037  

ويفر مانير سناك بنكهة 
غرام 25القمح 

90155697 

26030 

بنكهة جوز ويفر سناك 
غرام25الهند 

90158100 
26031 

ويفر مانير بنكهة فانيال
غرام200

9000331627205 
26062 



فر اصابع جولدن بريك وي

محشي بالكابتشينو

غرام400

5200133120247

26021

محشي اصابع ويفر 
غرام 250بالشوكوالته 

26023 
5200133120445

ابع جولدن بريك ويفر اص
110هش بنكة الفانيال 

اليونانمعدن غرام 

5200133120315

محشي اصابع ويفر 
غرام 110بالبندق 

26025 
5200133120308 12

اصابع ويفر محشي 
الكابتشينو غرام 250

26024 
5200133120438

ر ويفجولدن بريكاصابع

البندقبمحشي

غرام400

5200133120223
26019 

محشي اصابع ويفر 
غرام400بالشوكوالته 

5200133120254
26020

محشي اصابع ويفر 
غرام250بالبندق 

5200133120414

26022

محشي اصابع ويفر 
بالشوكوالته

غرام 110
5200133120407

اصابع ويفر محشي 
غرام الكابتشينو 110

26027 
5200133120391



لكوكيز كرامينن ستوب 

26045 

8710501001896 
غرام125

جوز ستوب كوكيز نن 
غرام 125الهند 

8710501002169

نن ستوب كوكيز 
تيك سبيكالوز علبة بالس

غرام هولندا125

8717677451494

ينو كابتشكوكيز نن ستوب 
8710501001841 

غرام 125

ستوب كوكيز دبل نن 
غرام 125شوكوالتة 

26044 
8717677451500

نن ستوب كوكيز وافل 
غرام 110علبة بالستيك 

هولندا

8717677451609



غرام 300كاسة نت كاو 
BICOLOR 

23009 
8008245000191 

نت كاو كريما  سطل 
غرام 300

23010 

8008245001624 

ه عبونت كاو شكالته دهن 
غرام 300فنجان زجاج 

Bicolorايطالي 

8008245000344

حبة1نت كاو سناك 

8008245001167

23004 

غرام300كاسة نت كاو 

8008245000344 
23001 

غرام200نت كاو 
8008245002393 

23008 

حبات 3نت كاو سناك 
23005 

8008245001150



23012

محالةدهن طحينية 

sisinniغرام380
5202474070212 

23015

شكوالته دهن مع البندق
غرام 380المطحون 

sisinni
5202474070410 

23016

ي الفستق الطبيعزبدة 
sisinniغرام 380

5202474070519 

23018

شكوالته دهن 
غرام380 sisinni

5202474070014 

23014
زبدة اللوز دهن

غرام 380 sisinni
5202474070113 

23013

محالة طحينية حالوة 
sisinniالشكوالته بنكهة 

غرام380
5202474070311

ي الحلبكريمة بالفستق 
غرام300

Bio Gelartايطاليا

8052478394961



ي حليب الحنطة قمح نبات
لتر1وعضوي 

8000215204646

29000

ويا ايكو اليف حليب الص
و الكالسيوم نباتي 

لتر 1وعضوي 

8000215204516

29003 

اليف حليب ايكو 
اللوز نباتي +الرز

لتر 1وعضوي 

8000215204509

29005

يا ايكو اليف حليب الصو
لتر1وعضوي نباتي 

8000215204332 

29002

ايكو اليف حليب اللوز 
لتر 1عضوي 

8000215204523

29007

ايكو اليف حليب الشوفان 
لتر1وعضوي نباتي 

8000215204721

29006

ايكو اليف حليب الرز 
لتر1وعضوي نباتي 

8000215204318

29004

كوندي كريمة الصويا  
غرام 200

8000215204301

29008



تنظيف جالية بودرة 

غرام  160مركزة 

9005835308728

27004 

حبة  75جالية مكعبات 
9005835311346

27009

شفافملمع جالية سائل 
مل  500

9005835307608

27010 

يضابتنظيف جالية سائل 

مل  250
9005835301309

27007
هرمجالية علبة ملح 

كيلو غرام  1
9005835309756

27001

حبة 30مكعبات جالية 
9005835310776

27002 
حبة  50جالية مكعبات 

9005838311322

27003 

حبة  40مكعبات جالية 
9005835311490

27006 

علبةجالية ملح 

كيلو غرام 1.5
9005835311537

27005
كيسجالية مسحوق 
كيلو غرام  1.5

9005835311094



سفنجة بيضوي
8697704014642 

علبة كريم

•8697704016561 
اسود

•8697704016608 
شفاف

•8697704016585
بني

مل50كريماسفنجة مع 

•8697704018909 
اسود

•8697704018923 
شفاف

•8697704018916
بني

اسفنجة مع كريممل60

•8697704011009 
اسود

•8697704011047 
شفاف

•8697704011023
بني

مل75ملمع سائل 

•8697704020483  
اسود

•8697704020506 
بني

75برستيج ملمع سائل 
مل

•8697704016561 
اسود

•8697704016585
بني

مل75مدور ملمع سائل 

•8697704019753  
اسود

•8699704019777
بني

خزان اسفنجة مع 
مل11بيضوي 

•8697704013706 
اسود

•8697704013744 
شفاف

•8697704013720
بني

يج برستاسفنجة مع خزان 
مل6

•8697704023118 
اسود

•8697704023156 
شفاف

•8697704023132
بني

س اكسبراسفنجة ايليت 
شاين

•8697704014000
اسود

•8697704014048 
شفاف

•8697704014024
بني



ماكسي مكعبات 
حة الزرقاء رائللسيفون

غرام 50منعشة 

المانيا

8697475681685

مكعبات ماكسي 
حة الزرقاء رائللسيفون

3*غرام 50منعشة 

المانيا( غرام150)

8697475681661

ماكسي معطر مرحاض 
وردة النسيم االستوائي 

تركيا1* غرام 40
8697475681586

ماكسي فلوش معطر 
مرحاض سائل ازرق 

تركيامل 55

8697475680770

ماكسي مسلك المغاسل 
غرام 50بالماء البارد 

تركيا

8697475681128



حليب ميليمو سريع 

غرام كيس 800الذوبان 

بولندا 

5906660202752 

12الكرتنة 

400معكرونة سباغتي 
تركيغرام سلفا 

8690890001083 

20الكرتنة 

1800حليب ميليمو 
غرام كيس بولندا 

5902596646059 

5الكرتنة 

غم هولي 400شوفان 
بولندادي طبيعي 

5906660202394 

24الكرتنة 

معكرونة كوع حجم كبير 
غم سلفا كيس 400

نايلون تركي 
8690890001113 

20الكرتنة 

900عدس فطبول احمر 

غرام باشان تعبئة تركي
8697686879307 

12الكرتنة 

كيلو غرام 2طحين سلفا 
كرتون تركي

8690890004015 
8الكرتنة 

900ذره حب بوشار 
تركيغرام باشان تعبئة 

8697686879468 

12الكرتنة 

900فاصوليا بيضاء 
غرام باشان تعبئة تركي

8697686879062 

12الكرتنة 

900عدس حب اخضر 
تركيغرام باشان تعبئة 

8697686879321 
12الكرتنة 



400معكرونة الفراشة 

غم سلفا كيس تركي 

8690890001069 

20الكرتنة 

مح معكرونة فوسلي بالق
غرام كيس 350الكامل 

سلفا تركي 

8690890003377 

12الكرتنة 

400معكرونة فوسلي 
تركيغرام  سلفا كيس 

8690890001144 

20الكرتنة 

400معكرونة ماسورة 
غرام سلفا كيس تركي

8690890001731 

20الكرتنة 

معكرونة فوسلس 
غرام 350روزميلي 

تركيكيس سلفا 
8690890004510 

12الكرتنة  I 

400معكرونة سلندر 

تركيغرام سلفا 
8690890001076 

20الكرتنة 

400معكرونة ريسوني 
تركيغرام كيس سلفا 

8690890001304 
20الكرتنة 

معكرونة باستا ستيال 
تركيغرام سلفا 400

8690890002332 

20الكرتنة 

معكرونة ماسورة حجم 
غم سلفا 400صغير 

كيس تركيا 

8690890001090 

20الكرتنة 

الوان فوسلي 3معكرونة 
تركيغرام سلفا 350

8690890003766 
12الكرتنة 



كغم مسحوب 1سميد 

يتركالهواء كيس سلفا 

8690890001823 

12الكرتنة 

غرام 410رب البندورة 
ح عبوة معدنية سهلة الفت

تركيتوكاس 

8690508101327 

24الكرتنة 

كاتشب توكاس عادي 
تركيغرام 700

8690508103550 

12الكرتنة 

400باربكيو صوص
غرامبالستيك توكاس 

تركي

8690508600516 

6الكرتنة 

غرام 380مربى فراولة 
توكاس زجاج تركيا 
8690508501219 

12الكرتنة 

500معكرونة الزانيا 

اايطاليغرام  سلفا كرتون 
8690890002387 

12الكرتنة 

غم سلفا 400شعيرية 
تركي

8690890001137 
20الكرتنة 

غرام 350رب البندورة 
عبوة زجاج توكاس 

تركي

8690508101310 

12الكرتنة 

غرام 335ماسترد خردل
تركيبالستيك توكاس 

8690508600530 

6الكرتنة 

غرام 380مربى مشمش 
توكاس زجاج تركيا 
8690508502216 

12الكرتنة 



زيتون تركي اخضر 

720محشي بالفلفل 

تركيغرام زجاج توكاس 

8697409145047 

12الكرتنة 

500عسل نحل صافي 
( مرطبان ) غرام 

Buram المانيا

4260157570894 

12الكرتنة 

زيتون تركي اخضر 
غرام زجاج 720محزز 

توكاس تركي 

8697409144927 

12الكرتنة 

مخلل خيار اخضر مخلل 
غرام زجاج 330وفلفل 

تركيتوكاس 

8690508601353 

12الكرتنة 

عسل نحل صافي 
( مرطبان ) غرام 250

Buram المانيا 
4260157570955 

14الكرتنة 

غرام 380مربى كرز

تركياتوكاس زجاج 
8690508503213 

12الكرتنة 

380مربى توت احمر 
زجاجغرام توكاس 

8690508508218 
12الكرتنة 

380مربى التوت البري 
زجاجغرام توكاس 

8690508509215 

12الكرتنة 

كغم 1عسل نحل صافي 
( مرطبان )  Buram

المانيا 

4260157570702 

6الكرتنة 

غرام 500عسل اكاسيا 
( مرطبان )  Buram

المانيا
4260157572171 

12الكرتنة 



عسل الغابة السوداء 

( مرطبان ) غرام 500

Buram المانيا

4260157572621 

12الكرتنة 

ذان قطن طبي لتنظيف اال
عود دائرية 300كليا 

تركي 

8697975144093 

72الكرتنة 

عسل نحل صافي عبوة 
غرام 210ضاغط 

Buramالمانيا

4260157578845 

10الكرتنة 

ا عسل نحل صافي اكاسي
غرام 210عبوة ضاغط 
Buramالمانيا

4260157573321 

10الكرتنة 

قطن طبي لتنظيف االذان
عود دائري 200كليا 

تركي
8697975142174 

144الكرتنة 

قطن طبي لتنظيف االذان

عود مربعة 200كليا 
تركي

8697975142488 
144الكرتنة 

قطن ( Clea) كليا 

تنظيف االذان لالطفال

عة عود بالستيك مرب60

تركيا 
8697975142365

144الكرتنة 

قطن طبي لتنظيف االذان
عود مربعة 300كليا 

تركي 
8697975145274 

72الكرتنة 

عسل نحل صافي عبوة 
غرام 300ضاغط 

Buram المانيا 

4260157570146 

10الكرتنة 

قطن طبي لتنظيف االذان
عود دائري 100كليا 

تركي
8697975142167 

144الكرتنة 



كبسوالت غسيل مالبس

غرام كيس 360عادي 

بولفير المانيا 

4260418931990 

12الكرتنة 

مطهر ومنظف عام 
لتر 1للمرحاض 

ك ارجواني علبة بالستي
المانيامايستر 

4260418930825 

12الكرتنة 

كبسوالت غسيل مالبس
غرام كيس 360ملونة 

المانيابولفير 

4260418931983 

12الكرتنة 

منظف مالبس عادي 
غم 600)غرام 750

ك علبة بالستي( غم150+
المانيااوكسي 

4260418930207 

12الكرتنة 

مطهر ومنظف عام 
لتر 1للمرحاض 

اخضرعلبة بالستيك 
المانيامايستر 

4260418930818 
12الكرتنة 

محارم اطفال مبللة كليا 

منديل غطاء سهل 120

تركيالفتح كيس 
8697975145281 

24الكرتنة 

محارم اطفال مبللة كليا 
منديل غطاء سهل 90

تركيالفتح كيس 
8697975143423 

24الكرتنة 

محارم اطفال مبللة كليا 
تركيمنديل كيس 72

8697975144352 

24الكرتنة 

منظف مالبس ملونة 
غم 600)غرام750

علبة بالستيك (غم150+
المانيااوكسي 

4260418930214 

12الكرتنة 



معطر مرحاض برائحة 

غم كرت 45فرش 

المانيامايستر 

4260418931693 

20الكرتنة 

معطر مرحاض حبتين 
غم 50*2برائحة الغابة 

المانياكرت مايستر 

4260418930979 

20الكرتنة 

معطر مرحاض برائحة 
غم 45الزهور االستوائية 
المانياكرت مايستر 

4260418930924 

20الكرتنة 

معطر مرحاض برائحة 
غم كرت 45الغابة 

المانيامايستر 

4260418930931 

20الكرتنة 

معطر مرحاض برائحة 

غم كرت 45الليمون 

مايستر المانيا 
4260418930962 

20الكرتنة 

ملح خاص لغسالة 

كغم 1.200الصحون 

كيس مايستر المانيا 
4260418931471 

12الكرتنة 

معطر مرحاض برائحة 
غم كرت 45االفندر 

المانيامايستر 
4260418931273 

20الكرتنة 

معطر مرحاض برائحة 
غم كرت 45النعناع 

مايستر المانيا 

4260418931280 

20الكرتنة 

معطر مرحاض برائحة 
غم 45الجريب فروت 
المانياكرت مايستر 

4260418930948 

20الكرتنة 

معطر مرحاض برائحة 
غم كرت 45البحر 

مايستر المانيا 
4260418930955 

20الكرتنة 



معطر مرحاض حبتين 

غم 50*2برائحة البحر

كرت مايستر المانيا 

4260418930993 

20الكرتنة 

سوليو اصابع برتزل
كيس ( كالسيك)غم 60

بولندا

5907029003898 

24الكرتنة 

سوليو اصابع 
غم كيس 250كالسيك

بولندا

5907029003881

16الكرتنة 

سوليو سناك مكس موالح
غم كيس بولندا 200

5907029005205 

14الكرتنة 

سوليو اصابع برتزل 

كيس ( ملح)غم 60

بولندا 
5907029003973 

24الكرتنة 

معطر مرحاض حبتين 

غم 50*2برائحة االفندر

كرت مايستر المانيا
4260418930986 

20الكرتنة 

سوليو اصابع برتزل 
كيس ( سمسم)غم 60

بولندا 
5907029003997 

24الكرتنة 

سوليو اصابع 
جبنة و )غم 60برتزل

بولنداكيس ( بصبل

5907029003959 

24الكرتنة 

سوليو اصابع سمسم 
غم كيس بولندا 200

5907029003980 

18الكرتنة 

+ سوليو اصابع جبنة 
غم كيس 200بصل 

بولندا

5907029003942

16الكرتنة 



35سوليو سناك مكس 

بولنداغم كيس 

5907029006127 

24الكرتنة 

غم علبة 300برتزل 
سوليو اصابع+ تيوب 

بولندامالح بالستك 

5907029004895 

12الكرتنة 

+ سوليو اصابع ملح 
غم علبة 160برتزل 

بولندابالستك مربع 

5907029005991 

8الكرتنة 

35سوليو برتزل ملح 

غم كيس بولندا
5907029006400 

24الكرتنة 

250سوليو اصابع ملح 
غم كيس بولندا 

5907029003966 

14الكرتنة 














