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Traditii de Paste!, ,

Pachet DR. OETKER
Vopsea de ouă și candelă
• CARMIN, vopsea lichidă, 5 ml - 10 ouă
• GALLUS, vopsea praf, 7 g - 10 ouă
• candelă cu capac 8 ore
• diverse culori
• preț/bucată

Pachet DR. OETKER
• DR. OETKER cacao, 50 g
• DR. OETKER zahăr vanilinat, 8 g
• preț/pachet

ÎNCEPÂND CU

Pentru oricare 
5 plicuri de 
vopsea de ouă 
Carmin sau 
Gallus primești 
1 candelă cu 
timp de ardere 
de 8 ore



7,99

4,08

10,99

9,14

11,89 0,89

Cumpără orice unt sau smântână 
de la Albalact și primești 

o folie decorativă pentru ouă, 
cu motive tradiționale

Salată
• preț/bucată

Ceapă verde
• preț/legatură

Pachet 
NESCAFE
• NESCAFE Brasero 
cafea solubilă, 100g
• cană, 250 ml
• preț/pachet

Pachet CASA BUNĂ 
și FINE LIFE
• 2 x CASA BUNĂ smântână 
12% grăsime, 370 g
• FINE LIFE fulgi pentru 
piure de cartofi, 100 g
• preț/pachet

Pachet DR. OETKER
• DR. OETKER esență de 
rom, 38 ml
• DR. OETKER praf de 
copt, 10 g
• preț/pachet

COTNARI
Eticheta Galbenă
Vin roșu
• diverse sortimente
• 1,5 L
• preț/sticlă

ARO
Candelă 
cu capac
• timp de ardere 12 h
• preţ/bucată

Pachet ALBALACT
• ALBALACT unt de masă 
65% grăsime, 200 g
• folie decorativă 
pentru ouă de Paște
• preț/pachet



36,999,84

8,62

7,99 15,98

9,50

PREȚ PENTRU 
ORICARE 2 BUCĂȚI

11,79 17,90

30,9930,99

Pachet ARO
• ARO detergent 
geamuri pistol, 750 ml
• ARO detergent 
geamuri rezervă, 750 ml
• ARO detergent vase 
lămâie, 500 ml
• preț/pachet

Set ceramică
• bol 14 cm / farfurie 
întinsă 27 cm / farfurie 
adâncă 23 cm / farfurie 
desert 21 cm 
• 6 bucăți/set
• preț/set

ÎNCEPÂND CU

FINE LIFE
Brânză 
de burduf
• 400 g
• preţ/bucată

FINE LIFE
Macrou 
marinat
• 900 g
• preţ/bucată

Pachet 
COCA-COLA
Băutură 
răcoritoare 
carbogazoasă
• Original/Zero
• 2 x 2 L
• preț/pachet

FINE LIFE
Miez de nucă
• 200 g
• preţ/bucată

FINE LIFE
Măsline negre 
fără sâmburi
• 350 g
• preţ/bucată

FINE LIFE
Napolitane 
• diverse sortimente
• 1 kg
• preţ/bucată

Pachet ARIEL și MR. POPER 
• ARIEL OXI EFFECT detergent rufe 
13 capsule, 13 spălări
• MR. PROPER spray, igiena 
detergent universal 750 ml
• preț/pachet

Pachet ARIEL și MR. POPER 
• ARIEL OXI EFFECT detergent rufe 
13 capsule, 13 spălări
• MR. PROPER bicarbonat de sodiu, 
detergent lichid pentru suprafețe, 1 L
• preț/pachet

Cumpără orice produs FINE LIFE 
din această pagină și primești 
o pungă de 80g Rondele FINE LIFE 
(sare, barbeque sau usturoi)

ÎNCEPÂND CU



49,99

*Prețul zilei va fi stabilit de comerciant în mod independent, în magazinul său, în funcție de evoluția prețurilor pe piața de legume-fructe. 
Ofertele cuprinse în această broșură sunt valabile în limita stocului existent. Informaţiile despre articole și preţuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar. 

Preţurile produselor din acest catalog reprezintă preţurile maxime ce pot fi percepute de comerciant în magazinul său pentru respectivele produse. Comerciantul are deplină 
libertate de a stabili, pentru produsele din acest catalog, preţuri de vânzare mai mici decât cele indicate în acesta. Pozele prezentate în această revistă sunt cu titlu de prezentare. 

Lenjerie pat 2 persoane
• 70% bumbac, 30% poliester, 115 g/mp
• cearșaf pat 160x220 cm
• cearșaf pilotă 145x200 cm
• 2 fețe de pernă 50x70 cm
• diverse modele


