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Our company, DICTAMUS® has been active in the field of herbal  

ingredients and herbal teas for several decades, processing genuine  

Cretan herbs to produce herbal infusions.

Nine wonderful herbal teas of Dictamus® can become a healthy, daily habit 

but also a special alternative in the café bar or the hotel.  

Try Diktamo, Louisa, Mint, Chamomile, Sage, Mountain Tea, and three 

beneficial herbal blends of Karteraki®.

Based on traditional recipes and genuine Cretan herbs, they offer  

a quality infusion that relaxes, calms, and protects our body.

It is the natural way that enhances the feeling of well-being  

and improves our mental mood as herbal tea does not contain  

caffeine (tein) and has all the beneficial properties of the herbs  

from which it is made.

All our herbal teas are relaxing and are drunk at all hours of the day,  

mainly hot or lukewarm.

Each tea is packaged in an individual teabag sachet for easy preparation  

and excellent serving.

They are available in retail boxes of 10 and 20 teabags but also in 

professional HO.RE.CA packages of 25 and 100 teabags.

Meet all the products of the Karteraki® collection through the network of 

associated partners throughout Greece and worldwide  

but also online at https://www.dictamus.gr

	 Η	εταιρεία	Dictamus	/	Μάνος	&	Σία	ΟΕ,	δραστηριοποιείται	στο	

χώρο	της	επεξεργασίας	βοτανικών	συστατικών	και	της	παραγωγής	βοτανικών	

αφεψημάτων	εδώ	και	αρκετές	δεκαετίες.

Εννιά	θαυμάσια	βοτανικά	αφεψήματα	της	Dictamus®	που	μπορούν	να	γίνουν	

μια	υγιεινή,	καθημερινή	συνήθεια	αλλά	και	μια	ξεχωριστή	εναλλακτική	πρόταση	

στο	cafe-bar	ή	το	ξενοδοχείο.	Δίκταμο	,	Λουίζα,	Μέντα,	Χαμομήλι,	Φασκόμηλο,	

Τσάι	βουνού	και	τρία	ευεργετικά	βοτανικά	μείγματα	Καρτεράκι®.

Βασισμένα	σε	παραδοσιακές	συνταγές	και	γνήσια	κρητικά	βότανα	,προσφέρουν	

ένα	ποιοτικό	αφέψημα	που	τονώνει,	ηρεμεί	και	προφυλάσσει	τον	οργανισμό	

μας.

Είναι	ο	φυσικός	τρόπος	που	ενισχύει	το	αίσθημα	της	ευεξίας	και	βελτιώνει	την	

ψυχική	μας	διάθεση	καθώς	το	τσάι	από	βότανα	δεν	περιέχει	καφεΐνη(τεϊνη)	και	

έχει	όλες	τις	ευεργετικές	ιδιότητες	των	βοτάνων	από	τα	οποία	παρασκευάζεται.

Όλα	τα	ροφήματα	αυτής	της	σειράς,	είναι	χαλαρωτικά	και	πίνονται	όλες	τις	ώρες	

της	ημέρας,	κυρίως	ζεστά	ή	χλιαρά.

Κάθε	αφέψημα	είναι	συσκευασμένο	σε	ατομικό	φακελάκι	teabag	για	εύκολη	

προετοιμασία	και	άριστο	σερβίρισμα.

Είναι	διαθέσιμα	σε	retail	κουτιά	των	10	και	των	20	εμβαπτιζόμενων	φακέλων	

αλλά	και	σε	επαγγελματικές	συσκευασίες	HO.RE.CA	των	25	και	των	100	

εμβαπτιζόμενων	φακέλων.

Γνωρίστε	όλα	τα	προϊόντα	της	σειράς	Καρτεράκι®	μέσα	από	το	δίκτυο	

συνεργατών	σε	όλη	την	Ελλάδα	αλλά	και	online	στο	https://www.dictamus.gr

  herbal blends  

and Cretan mono herbs from 

- Manos & Co
 βότανα από την 

και κρητικά 

- Μάνος & Σία ΟΕ
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DITTANY 

“erontas” of Crete.  

The most precious endemic herb exclusively grows in Crete. 

From dittany, we have carefully selected only the young green-grey 

leaves with purple flowers, collected from Lasithiotika mountains  

in June, just before the high temperatures of summertime.  

Dittany herbal tea has a smooth, delicate taste that stimulates  

the stomach as well as…your libido…!!!

ΔΙΚΤΑΜΟ

Ο	«έρωντας»	της	Κρήτης	. 

Το	δίκταμο	είναι	το	πιο	πολύτιμο	ενδημικό	φυτό	-φυτρώνει	αποκλειστικά-	στην	Κρήτη.	

Διαλέξαμε	προσεκτικά	γι’	αυτό	το	βοτανικό	τσάι,	μόνον	νέας	εσοδείας	νεαρά	

γκριζοπράσινα	φύλλα	και	μωβ	άνθη	από	δίκταμο	που	συλλέγεται	στα	Λασιθιώτικα	

όρη,	μόλις	μπει	ο	Ιούνιος	και	πιάσουν	οι	ζέστες	του	καλοκαιριού.	 

Έχει	ξεχωριστή	ήπια	γεύση	και	τονώνει	το	στομάχι	αλλά….	 

και	την	επιθυμία	…!

100oC 5-7

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  100oC 

 Χρόνος εκχύλισης  5-7 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 100oC  

Brewing time 5-7minutes
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LEMON VERBENA  

a herbal tea for feeling good, makes your body and mood healthy.

Louiza (lemon verbena), considers being a herb that helps slim and 

detox your body in a very effective way and also acts against cellulite. 

Taste the power of the authentic Cretan Louiza’s leaves that gives your 

tea a unique natural lemony aroma and a slightly sour taste.

ΛΟΥΪΖΑ

…Για	καλή	διάθεση,	υγιές	και	όμορφο	σώμα	!!!

Η	Λουΐζα		θεωρείται	εξαιρετικό	βότανο	καθώς	βοηθάει	αποτελεσματικά	στην	

αποτοξίνωση,	στο	αδυνάτισμα	και	στην	καταπολέμηση	της	κυτταρίτιδας.	Δοκιμάστε	

την	δύναμη	των	φύλλων	της	γνήσιας	κρητικής	Λουΐζας,	που	δίνει	ένα	μοναδικό	τσάι	

με	φυσικό	λεμονάτο	άρωμα	και	ελαφριά	όξινη	γεύση.

100oC 5-7

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  100oC 

 Χρόνος εκχύλισης  5-7 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 100oC  

Brewing time 5-7minutes
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SAGE  

Very well known as the sacred “elixir” of longevity. 

We prepare this unique herbal tea from the mature leaves of Cretan 

sage, collected in midsummer from the wild and rocky areas of Rouvas 

forest, located in the southern part of Psilorites mountain.  

Its taste is strong and “rich” with an intense revitalizing  

aroma of sage.

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

Το	φημισμένο	και	ιερό	«ελιξίριο»		της	μακροζωίας	!!!

Ετοιμάζουμε	αυτό	το	μοναδικό	βοτανικό	τσάι	από	ώριμα	φύλλα	κρητικής	

φασκομηλιάς	που	συλλέγονται	μέσα	στο	κατακαλόκαιρο,	όταν	σκάει	ο	τζίτζικας,	στις	

ξερές	βραχώδης	περιοχές	γύρω	από	το	δάσος	του	Ρούβα,	στην	νότια	οροσειρά	του	

Ψηλορείτη.	Δυνατή,	πλούσια	γεύση	με	έντονο	αναζωογονητικό	άρωμα	κρητικής	

φασκομηλιάς.

100oC 5-7

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  100oC 

 Χρόνος εκχύλισης  5-7 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 100oC  

Brewing time 5-7minutes
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MINT  

Nothing makes your day better than a hot cup  

of peppermint herbal tea. 

Young sprouts and fresh leaves of genuine Cretan peppermint are 

collected from producers who they cultivate this Cretan herb with love 

and respect for so many years here in Crete. Taste the fresh flavor and 

the intense spicy aroma of mint herbal tea.

ΜΕΝΤΑ

Τίποτα	δεν	φτιάχνει	καλύτερα	την	γεύση	και	την	διάθεση	 

της	ημέρας	από	μια	κούπα	τσάι	μέντας!			

Νεαροί	βλαστοί	και	φύλλα	γνήσιας	κρητικής	μέντας,	που	καλλιεργείται	εδώ	και	πολλά	

χρόνια	στην	Κρήτη	από	παραγωγούς	που	αγαπούν	τα	βότανα	και	έχουν	μεράκι	για	τα	

αρωματικά	φυτά.	Δοκιμάστε	αυτό	το	υπέροχο	βοτανικό	τσάι	με	το	έντονο	πιπεράτο	

άρωμα	και	την	γλυκιά	δροσερή	γεύση.

100oC 5-7

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  100oC 

 Χρόνος εκχύλισης  5-7 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 100oC  

Brewing time 5-7minutes
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CHAMOMILE  

A cup of chamomile herbal tea naturally removes the stress  

of a difficult day, helping you to relax with its soft and sweet aroma. 

For this special teabag, we had to collect exquisite petals  

and stamens of self-grown chamomile plants at the Cretan  

mountains, just before Easter time, a few days  

after flower blossoms.

ΧΑΜΟΜΗΛΙ

Ένα	φλιτζάνι	χαμομήλι	διώχνει	μακριά	 

τις	ανησυχίες	και	σε	χαλαρώνει…

Γι’	αυτό	το	φακελάκι	βοτανικού	τσαγιού,	διαλέξαμε	εκλεκτά	άνθη	και	στήμονες	

αυτοφυούς-άγριου	χαμομηλιού,	που	συλλέγεται	από	τους	πρόποδες	του	Ψηλορείτη	

κάθε	άνοιξη	λίγο		πριν	το	Πάσχα.	Το	χαμομήλι	είναι	χαλαρωτικό,	κατά	της	αϋπνίας	 

και	του	άγχους,	έχει	γλυκιά	γεύση	και	είναι	φυσικό	!

100oC 5-7

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  100oC 

 Χρόνος εκχύλισης  5-7 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 100oC  

Brewing time 5-7minutes
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GREEK MOUNTAIN TEA – MALOTIRA 
“Tsai tou Vounou”    

is without a doubt one of the most famous Greek herbs. 

It has a mildly sweet taste and contains only hand-selected flowers  

and leaves of the genuine herb Sideritis from the Greek mountains.    

It is tonic and very beneficial with proven healing properties.    

Enjoy it hot or cold, in every season of the year.

ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - ΜΑΛΟΤΗΡΑ

Το	τσάι	του	βουνού	είναι	αναμφίβολα	 

ένα	από	τα	πιο	γνωστά	ελληνικά	βότανα.	

Είναι	τονωτικό	και	πολύ	ευεργετικό	με	αποδεδειγμένες	θεραπευτικές	ιδιότητες	.	 

Δεν	περιέχει	καφεΐνη	καθώς	παρασκευάζεται	από	την	εκχύλιση	 

του	αρωματικού	φυτού	Sideritis,	που	βρίσκουμε	αυτοφυή	σε	ορεινές	 

και	πετρώδεις	περιοχές	των	ελληνικών	βουνών.

100oC 5-7

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  100oC 

 Χρόνος εκχύλισης  5-7 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 100oC  

Brewing time 5-7minutes
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Το παραδοσιακό

Το	Καρτεράκι	είναι	ένα	κρητικό	παραδοσιακό	βοτανικό	τσάι,	 

ιδιαίτερα	εύγεστο,	χαλαρωτικό	και	τονωτικό	για	το	στομάχι,	ιδανικό	 

για	όλες	τις	ώρες	της	ημέρας	και	όλες	τις	εποχές.	Βασισμένο	στην	παραδοσιακή	

κρητική	συνταγή,	όπου	αναμιγνύονται	αρμονικά	το	δίκταμο,	το	κρητικό	φασκόμηλο, 

η	μαντζουράνα	και	μια	νότα	από	φλισκούνι	(είδος	άγριας	μέντας).

     Traditional   

A famous Cretan herbal tea, very tasty, relaxing for the stomach,  

and ideal for any time during the day and every season of the year. 

Based on a traditional Cretan recipe including the most special herbs  

of the Cretan countryside such as dittany, marjoram, sage,  

and a touch of pennyroyal, combined harmonically. 

100oC 5-7

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  100oC 

 Χρόνος εκχύλισης  5-7 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 100oC  

Brewing time 5-7minutes
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     Chai   

Aroma of the East. 

An exceptional combination of aromatic Cretan herbs:  

dittany, sage, marjoram, lemon verbena, and chamomile mixed  

with the favorite spices of the East such as sweet Ceylon  

cinnamon bark and aromatic Madagascar cloves.  

Mild, sweet, and almost romantic oriental aroma.

Chai

το	άρωμα	της	ανατολής!!!

Ένας	εξαιρετικός	συνδυασμός	από	αρωματικά	κρητικά	βότανα,	δίκταμο,	φασκομηλιά,	

μαντζουράνα,	λουΐζα	και	χαμομήλι,	αναμεμιγμένα	με	τα	αγαπημένα	μπαχαρικά	 

της	ανατολής,	ψιλοκομμένους	φλοιούς	κανέλλας	Κεϋλάνης	και	αρωματικά	 

γαρίφαλα	Μαδαγασκάρης.	Ήπια	γλυκιά	αρωματική	γεύση	και	ζεστό	 

ανατολίτικο	άρωμα	σε	μια	κούπα	εξαιρετικού	βοτανικού	τσαγιού.

100oC 5-7

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  100oC 

 Χρόνος εκχύλισης  5-7 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 100oC  

Brewing time 5-7minutes
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Green ... Πράσινο

Η	Κρήτη	αγκαλιάζει	την	φιλοσοφία	του	πράσινου	τσαγιού!!

Ένα	εύγεστο	και	τονωτικό	αφέψημα	από	φύλλα	και	άνθη	δίκταμου,	κρητικού	

θυμαριού,	συνδυασμένα	με	εκλεκτά	φυλλαράκια	πράσινου	τσαγιού.	Δοκιμάστε	αυτό	

το	ευεργετικό	τσάι	που	τονώνει	την	σκέψη,	βοηθάει	στην	αποβολή	του	άγχους	και	

ενισχύει	το	αίσθημα	της	ευεξίας!!!

     Green  

Crete embraces the concept of green tea. 

A tasty and stimulating herbal tea made from Dittany’s leaves  

nd Cretan thyme combined with selected leaves of green tea.  

Try this fine tea and its elements will help you against daily stress  

and will enhance the feeling of wellness. 

90oC 3-5

1 φακελάκι για 150-200ml καλής ποιότητας βραστό νερό στους  90oC 

 Χρόνος εκχύλισης  3-5 λεπτά

1 teabag for 150-200ml freshly boiled water at 90oC  

Brewing time 3-5minutes
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Herbal Tea Collection 

The Dictamus herbal tea collection is a good proposition  

for the market of premium Greek gifts and for HoReCa businesses,  

since we offer a valuable and healthy product.

Η	ποικιλία	των	αφεψημάτων	μας	είναι	μια	καλή	πρόταση	για	την	αγορά	 

του	premium	ελληνικού	δώρου	αλλά	και		για	τις	επιχειρήσεις	HoReCa, 

	προσφέροντας	στους	πελάτες	ένα	πολύτιμο	και	υγιεινό	προϊόν.
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Merchandising 

To better promote and stock Dictamus-Karteraki® herbal teas, we have 

chosen stylish and ergonomic display stands that can be easily placed at 

retail store service points.

Για	την	καλύτερη	προβολή	και	αποθήκευση	των	προϊόντων	Dictamus-

Karteraki®		διαλέξαμε	κομψά	και	εργονομικά		Displays	και	Promo	Stands	που	

μπορούν	εύκολα	να	τοποθετηθούν	σε	σημεία	εξυπηρέτησης	καταστημάτων	

λιανικής.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
PRODUCT'S CODE

 
BARCODE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
PRODUCT'S DESCRIPTION

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ DISPLAY  
UNITS PER DISPLAY BOX 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 
UNITS PER CARTON BOX

Σημειώσεις/	Notes

FP-001 5200385500057 KARTERAKI	TRADITIONAL	10teabags	box 12 144

ΚΑΡΤΕΡΑΚΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ	ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-035 5200385501672 KARTERAKI	TRADITIONAL	ORGANIC	20	teabags	box 8 96

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	BIO	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ	ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα	

FP-026 5200385501504 KARTERAKI	TRADITIONAL	HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα

FP-008 5200385501382 KARTERAKI	TRADITIONAL	HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-002 5200385500064 KARTERAKI	CHAI	HERBAL	10teabags	box 12 144

ΚΑΡΤΕΡΑΚΙ	CHAI	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ	ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-034 5200385501689 KARTERAKI	CHAI	HERBAL	ORGANIC	20	teabags	box 8 96

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	BIO	CHAI	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ	ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα	

FP-024 5200385501511 KARTERAKI	CHAI	HERBAL	HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	CHAI	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα

FP-010 5200385500019 KARTERAKI	CHAI	HERBAL	HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	CHAI	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-003 5200385500071 KARTERAKI	GREEN	TEA	HERBAL	10teabags	box 12 144

ΚΑΡΤΕΡΑΚΙ	GREEN	ΠΡΑΣΙΝΟ		ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-036 5200385501696 KARTERAKI	GREEN	TEA	HERBAL	ORGANIC	20teabags	box 8 96

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	BIO	GREEN	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα	

FP-025 5200385501528 KARTERAKI	GREEN	TEA		HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	GREEN	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα

FP-011 5200385500040 KARTERAKI	GREEN	TEA		HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

KΑΡΤΕΡΑΚΙ	GREEN	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-047 5200385501887 GREEK	MOUNTAIN	TEA	Sideritis			10	teabags	box 12 144

ΤΣΑΪ	ΤΟΥ	ΒΟΥΝΟΥ	ΜΑΛΟΤΗΡΑ	ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-057 5200385501399 GREEK	MOUNTAIN	TEA	ORGANIC		Sideritis			20	teabags	box 8 96

ΤΣΑΪ	ΤΟΥ	ΒΟΥΝΟΥ	BIO		ΜΑΛΟΤΗΡΑ	ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα

FP-055 5200385501498 GREEK	MOUNTAIN	TEA	HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

ΤΣΑΪ	ΤΟΥ	ΒΟΥΝΟΥ	ΜΑΛΟΤΗΡΑ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα

FP-056 5200385501481 GREEK	MOUNTAIN	TEA	HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

ΤΣΑΪ	ΤΟΥ	ΒΟΥΝΟΥ	ΜΑΛΟΤΗΡΑ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-019 5200385500101 CRETAN	DICTAMNUS	DITTANY					10	teabags	box 12 144

ΔΙΚΤΑΜΟ	ΚΡΗΤΗΣ	ΔΙΚΤΑΜΝΟ		ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-037 5200385501726 CRETAN	DICTAMNUS	ORGANIC	Dittany		20	teabags	box 8 96

ΔΙΚΤΑΜΟ	ΚΡΗΤΗΣ		BIO			ΔΙΚΤΑΜΝΟ		ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα

FP-027 5200385501559 CRETAN	DICTAMNUS	DITTANY	HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

ΔΙΚΤΑΜΟ	ΚΡΗΤΗΣ	ΔΙΚΤΑΜΝΟ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα
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FP-016 5200385500156 CRETAN	DICTAMNUS	DITTANY	HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

ΔΙΚΤΑΜΟ	ΚΡΗΤΗΣ	ΔΙΚΤΑΜΝΟ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-018 5200385500088 CRETAN	LEMON	VERBENA	LOUIZA			10	teabags	box 12 144

ΛΟΥΙΖΑ	ΚΡΗΤΗΣ		ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-038 5200385501740 CRETAN	LEMON	VERBENA	ORGANIC		LOUIZA										20	teabags	box 8 96

ΛΟΥΙΖΑ	ΚΡΗΤΗΣ	ΒΙΟ		ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα

FP-028 5200385501573 CRETAN	LEMON	VERBENA	HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

ΛΟΥΙΖΑ	ΚΡΗΤΗΣ		ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα

FP-009 5200385500132 CRETAN	LEMON	VERBENA	HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

ΛΟΥΙΖΑ	ΚΡΗΤΗΣ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-020 5200385500118 CRETAN	ΜΙΝΤ			10	teabags	box 12 144

MENTA	ΚΡΗΤΗΣ	ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-039 5200385501702 CRETAN	MINT	ORGANIC	20	teabags	box 8 96

ΜΕΝΤΑ	ΚΡΗΤΗΣ	ΒΙΟ		ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα

FP-029 5200385501535 CRETAN	MINT		HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

ΜΕΝΤΑ	ΚΡΗΤΗΣ		ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα

FP-015 5200385500125 CRETAN	MINT	HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

ΜΕΝΤΑ	ΚΡΗΤΗΣ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-021 5200385500095 CRETAN	SAGE	SALVIA			10	teabags	box 12 144

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ	ΚΡΗΤΗΣ	ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-040 5200385501719 CRETAN	SAGE	SALVIA	ORGANIC	20	teabags	box 8 96

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ	ΚΡΗΤΗΣ	ΒΙΟ		ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα

FP-030 5200385501542 CRETAN	SAGE		HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ	ΚΡΗΤΗΣ		ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα

FP-013 5200385500033 CRETAN	SAGE		HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ	ΚΡΗΤΗΣ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-017 5200385500026 CRETAN	CHAMOMILE			10	teabags	box 12 144

ΧΑΜΟΜΗΛΙ		ΚΡΗΤΗΣ	ΚΟΥΤΙ	10	φάκελα

FP-041 5200385501733 CRETAN	CHAMOMILE		ORGANIC	20	teabags	box 8 96

ΧΑΜΟΜΗΛΙ		ΚΡΗΤΗΣ	ΒΙΟ		ΚΟΥΤΙ	20	φάκελα

FP-031 5200385501566 CRETAN	CHAMOMILE		HoReCa	Pack	25	teabags	box - 72

ΧΑΜΟΜΗΛΙ		ΚΡΗΤΗΣ		ΚΟΥΤΙ	HoReCa	25	φάκελα

FP-014 5200385500149 CRETAN	CHAMOMILE		HoReCa	Pack	100	teabags	box - 16

ΧΑΜΟΜΗΛΙ	ΚΡΗΤΗΣ	ΚΟΥΤΙ	HoReCa	100	φάκελα

FP-112 5200385501603 DICTAMUS	GIFT	BOX	COLLETION	48	teabags - 6

DICTAMUS	GIFT	BOX	Συλλογή	48	φάκελα - -

AT-57223 5200385501580 WOODEN	DISPLAY	GIFT	CRETAN	HERBS	COLLECTION	 - -

ΞΥΛΙΝΟΣ	ΚΥΒΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΗ	ΚΡΗΤΙΚΑ	ΒΟΤΑΝΑ	

ΑΤ-189 5200385501597 TEABAGS	BOX	WOODEN	HoReCa	BOX - -

ΞΥΛΙΝΗ	ΚΑΣΕΤΙΝΑ	HoReCa	ΚΟΥΤΙ	ΜΠΟΥΦΕ


