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Κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης, ο οργανισμός χάνει νερό καθώς και σημαντικές βιταμίνες, υδατάνθρακες, 
ηλεκτρολύτες όπως νάτριο και κάλιο. Τα ισοτονικά ποτά Oshee περιέχουν επιστημονικά σχεδιασμένη φόρμουλα. Χάρη στους 
ηλεκτρολύτες (νάτριο και κάλιο) και τις βιταμίνες  Β3, Β5, Β6, Β7, Ε μπορούν όχι μόνο να ξεδιψάσουν αλλά το πιο σημαντικό, 
παρέχουν στο σώμα βέλτιστη ενυδάτωση που αμέσως αυξάνει την ενέργεια και το επίπεδο αντοχής.

Oshee 750 ml 
Περιέχουν : Β3(νιασίνη), Β5(παντοθενικό οξύ), 
Β6 (πυριδοξίνη), Β7(βιοτίνη), E

• Οι βιταμίνες της ομάδας Β συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης
• Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες

Το OSHEE πορτοκάλι είναι κατάλληλο για δρομείς επειδή περιέχει:
• Βιταμίνες της ομάδας Β - συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης
• Βιταμίνη Ε - συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
•  Κάλιο - συμβάλλει στην κανονική λειτουργία των μυών και στη διατήρηση της 
κανονικής αρτηριακής πίεσης
• Μαγνήσιο - συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης, στην ισορροπία 
των ηλεκτρολυτών και στην κανονική λειτουργία των μυών, στη διατήρηση των 
κανονικών οστών

ΙΣΟΤΟΝΙΚΆ ΠΟΤΆ OSHEE

Multifruit    /   Λεμόνι   /    Σαγκουίνι   /  Γκρειπφρουτ  /  Ροζ γκρειπφρουτ
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Το OSHEE μοσχολέμονο-μέντα είναι κατάλληλο για ποδηλάτες επειδή περιέχει:
• Βιταμίνες της ομάδας Β - συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης
• Βιταμίνη Ε - συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
• Το κάλιο συμβάλλει στην κανονική λειτουργία των μυών και στη διατήρηση της κανονικής 
αρτηριακής πίεσης
• Τα αμινοξέα BCAA βοηθούν στη δημιουργία νέων ινών στους μύες και στην αναγέννηση 
αυτών που έχουν υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της άσκησης

Οshee Multi Zero/Λεμόνι Zero
Το OSHEE απευθύνει το μήνυμά του σε ενεργούς ανθρώπους. Μεταξύ αυτών, 
υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διαφορετικά αθλήματα επαγγελματικά ή ως 
χόμπι και όσοι ακολουθούν τις τρέχουσες τάσεις στη ζωή τους. Εμπνέουμε, 
ενθαρρύνουμε τη δράση, προωθούμε τη σωματική δραστηριότητα και τον 
υγιεινό τρόπο ζωής • Xωρίς θερμίδες • Χωρίς ζάχαρη

•Χωρίς ζάχαρη και χρωστικές • 1kcal στα 100 ml
Περιέχουν: Β3 (νιασίνη), Β5 (παντοθενικό οξύ), Β6 (πυριδοξίνη), Β7 (βιοτίνη), E και καρνιτίνη

Οshee pure zero

• Βιταμίνες της ομάδας Β - συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης
• Βιταμίνη Ε - συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
• Καρνιτίνη - Βοηθάει στο μεταβολισμό του λίπους, αυξάνει τις αθλητικές επιδόσεις

ΒΙΤΆΜΙΝΟΎΧΟ ΝΕΡΟ OSHEE
Τα βιταμινούχα νερά Oshee περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα που συμβάλλουν στην 
τόνωση και άμυνα του οργανισμού, στη καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, 
στη μείωση της κούρασης και κόπωσης, στην καλή λειτουργία της μνήμης και στη 
συγκέντρωση. 

•Χωρίς συντηρητικα 
• Χωρις τεχνητα χρωματα 
και αρωματα 

•Με βιταμίνες

•Χωρίς συντηρητικά 
• Χωρίς τεχνητά χρώματα 
και αρώματα 

•Με βιταμίνες

Oshee Vitamin Water 555ml
•  Με βιταμίνες της ομαδας Β και ψευδάργυρο
  (γεύση κόκκινο σταφύλι και φρούτα του δάσους)
•  Με βιταμίνες της ομάδας Β και μαγνήσιο (γεύση 

λεμόνι και πορτοκάλι)
•  Xωρις ζάχαρη-με βιταμίνες της ομάδας Β και 

ψευδάργυρο (γεύση λεμόνι και λάιμ)
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ΒΙΤΆΜΙΝΟΎΧΆ ΕΝΕΡΓΕΙΆΚΆ ΠΟΤΆ   
OSHEE
Ανθρακούχο βιταμινούχο ποτό το οποίο προσφέρει στον οργανισμό το 
100% των ημερήσιων αναγκών σε συγκεκριμένες βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία.

OSHEE βιταμινούχο ποτό με μαγνήσιο + Β6 250ml
OSHEE βιταμινούχο ποτό με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία 250ml
OSHEE βιταμινούχο ποτό με βιταμίνη D+K 250ml

RECOVERY OSHEE
Συμπλήρωμα διατροφής που συνιστάται μετά την 
εντατική φυσική άσκηση ή την κατανάλωση αλκοόλ.

ΜΠΆΡΕΣ ΜΕ MUESLI OSHEE
Μπάρες εμπλουτισμένες με βιταμίνες και μαγνήσιο. Ένα ισορροπημένο 
σνακ που θα σας γεμίσει ενέργεια

OSHEE βιταμινούχα μπάρα δαμάσκηνο/κράνμπερι 40γρ
OSHEE Energy Muesli bar 40γρ
H OSHEE Energy Muesli bar περιέχει καφείνη, ταυρίνη, μεγνήσιο και βιταμίνες 
(A,C,B1,B2,B6,B12). Χωρίς trans λιπαρά, συντηρητικά, φοινικέλαιο, τεχνητές 
γεύσεις

ΜΠΆΡΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 30% OSHEE
Πρωτεϊνούχες μπάρες με επικάλυψη σοκολάτας και προσθήκη βιταμινών 
(βιταμίνη C, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, Β6, φολικό οξύ)

Χωρίς • σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης • trans λιπαρά 
• φοινικέλαιο • τεχνητές αρωματικές ύλες • χρωστικές 
• συντηρητικά • γλυκαντικες ουσίες

OSHEE πρωτεϊνούχα μπάρα με σοκολάτα γάλακτος 45γρ 

OSHEE πρωτεϊνούχα μπάρα με φυστικοβούτυρο 45γρ 

OSHEE πρωτεϊνούχα μπάρα με βανίλια 45γρ 

OSHEE βιταμινούχο ποτό RECOVERY με ηλεκτρολύτες 250ml
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HOLA! ALOE
Το HOLA! ALOE είναι το απόλυτο υγιεινό φυσικό αναψυκτικό χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης και ανθρακικού, αποτελούμενο από φιλτραρισμένο νερό, χυμό aloe vera 
30% και 10% κομματάκια ζελέ αληθινής αλόης.
Χαλάρωστε, πάρτε το χρόνο σας και αφεθείτε στη μοναδική αίσθηση δροσιάς και 
αναζωογόνησης που σας προσφέρει το HOLA! ALOE για το υπόλοιπο της ημέρας. 
Απολαύστε το παγωμένο, επιλέγοντας ανάμεσα σε 6 υπέροχες φυσικές γεύσεις.

φράουλα       /        πεπόνι           /         ρόδι        /                                /   

Συσκευασία  
500ml/12τεμ.  
ανα κιβώτιο

τσαί και φρούτα 
του πάθους 

  /   μήλομοσχολέμονο 
(lime)
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Shake Coctails
σε 3 υπέροχες γεύσεις!
Mojito, Daiquiri,  
Sexx on the Beach.
Για σένα που σου αρέσουν τα 
πάρτυ, το μόνο που χρειάζεσαι 
είναι ένα μπουκάλι shake και 
καλή διάθεση!  
 
Λοιπόν,  
τι περιμένεις?

DAIQUIRI  
Lime, 

μαύρη ζάχαρη και 
ρούμι …Κάτι ήξερε 

ο συγγραφέας 
Έρνεστ 

Χέμινγκγουέϊ στην 
Κούβα, όταν ήθελε 

έμπνευση για να 
γράψει!

MOJITO 
Κλασικό και 

αγαπημένο, συνδυάζει 
το ρούμι, τη μαύρη 

ζάχαρη και τη 
φρεσκάδα της 

μέντας που όταν 
συνδυαστεί με τη 

σόδα απογειώνει τις 
αισθήσεις!

SEXX ON  
THE BEACH 

Cranberry, 
πορτοκάλι και 

ροδάκινο με 
βότκα.. Ένας 
συνδυασμός 
πάθους που 
σε κάνει να 
ερωτευτείς!

330ml/24τεμ.

ΕΝΕΡΓΕΙΆΚΟ ΠΟΤΟ 
POWWER

Το απόλυτο ενεργειακό ποτό που 
πίνουν δραστήριοι άνθρωποι και 
αθλητές σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ! 
Περιέχει καφεΐνη και ταυρίνη μαζί με 
σύμπλεγμα βιταμινών B6, B12 που 
αναζωογονούν σώμα, πνεύμα και σας 
κρατούν σε εγρήγορση!

250ml/24τεμ.

ΧΆΡΤΙΝΟ ΚΟΎΤΙ 230ML-12 TEM ΆΝΆ ΚΙΒΩΤΙΟ



LANDESSA ICECOFFEE-THE PURE TASTE OF COFFEE
100% Καφές Arabica και γάλα από τις Αυστριακές Άλπεις. Χωρίς συντηρητικά, με συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Cappuccino
Cappuccino EspressoLatte  

macchiatoVanilla Pure
Caffe latte

DRINKMASTER
Στιγμιαία ροφήματα σε κύπελο 9oz
•	Αφαιρέστε το αλουμινένιο κάλυμμα
•	Προσθέστε νερό
•	Ανακατέψτε και το ρόφημά σας είναι έτοιμο.  

Ύψηλής ποιότητας ροφήματα όπως καφές 
(σκέτος, λάτε, καπουτσίνο), σοκολάτες, σούπες, 
από τις ποιο επώνυμες εταιρείες
	εύκολα στην αποθήκευση
	με αλουμινένιο κάλυμμα που προστατεύει 
το προϊόν από την υγρασία και τις αλλαγές 
θερμοκρασίας

ΧΆΡΤΙΝΟ ΚΟΎΤΙ 230ML-12 TEM ΆΝΆ ΚΙΒΩΤΙΟ ΧΆΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230ML-12 TEM ΆΝΆ ΚΙΒΩΤΙΟ
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REAL CRISPS FOR REAL PEOPLE
Premium χειροποίητα αγγλικά πατατάκια σε 
6 πραγματικά απίθανες γεύσεις τηγανισμένα 
σε ηλιέλαιο και αρωματισμένα με αγνά υλικά και 
μπαχαρικά. Κάθε γεύση και ένας διαφορετικός 
χαρακτήρας.

RC 153 Θαλασσινό αλάτι και πιπέρι 
σε 150γρ. (12 τεμ.)
Δέν είναι μια καθημερινή γυναίκα. 
Είναι κομψή και με καλούς τρόπους αλλά 
αν κάποιος την πειράξει...απλά δεν το 
ανέχεται. Αγαπημένη της γεύση το Real 
αλάτι με μαύρο πιπέρι!

RC 155 Τυρί και κρεμμύδι σε 
150γρ. (12 τεμ.) και 35γρ. 
(24 τεμ.)
Δυναμικός, περιπετειώδης, του 
αρέσει να ζει στα όρια! Μόνη του 
αδυναμία, το Real με τυρί και 
κρεμμύδι!

RC 156 Ζαμπόν και αγγλική μουστάρδα 
σε 150γρ. (12 τεμ.) και 35γρ. (24 τεμ.)
Ο Οράτιος είναι  Άγγλος ευγενής και 
λατρεύει την κλασσική Αγγλική κουζίνα. 
Τι άλλο θα επέλεγε; Real με ζαμπόν και 
αγγλική μουστάρδα φυσικά!

RC 152 Θαλασσινό 
αλάτι και ξύδι σε 

150γρ. (12 τεμ.) και 
35γρ. (24 τεμ.)

Η πολυλογού Sally χάνει 
τα λόγια της κάθε φορά 
που τρώει Real με αλάτι 

και ξύδι!

RC 154 Γλυκό τσίλι σε 
150γρ. (12 τεμ.) και 
35γρ. (24 τεμ.)
Μη σας ξεγελά η γλυκιά 
της όψη.  Αγαπημένο 
της χόμπι οι πολεμικές 
τέχνες... Λατρεύει το Real 
με γλυκό τσίλι!

RC 151 Θαλασσινό αλάτι 
σε 150γρ. (12 τεμ.) και 
35γρ. (24 τεμ.)
Ένας πραγματικός 
θαλασσόλυκος που δεν έχει 
πατήσει στη στεριά. Φυσικά 
αγαπημένη του γεύση τα 
πατατάκια Real με αλάτι!
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Σοκολάτα για όλους.
Αυτό ήταν το όραμα του Josef Manner όταν το 1898 έφτιαξε τις πρώτες του γκοφρέτες. 
Σήμερα έναν αιώνα μετά, χρησιμοποιούν ακόμα την ίδια συνταγή και παράγουν τα 
προϊόντα τους στις ίδιες εγκαταστάσεις, στην καρδιά της Βιέννης.

Γκοφρέτες manner
75γρ. με 5 στρώσεις γκοφρέτας και 
4 στρώσεις γέμιση (12 τεμ.)
> ΜΆΝ 751 με πραλίνα φουντουκιού
> ΜΆΝ 752 με σοκολάτα
> ΜΆΝ 753 με κρέμα λεμονιού

ΜΆΝ18472 σοκολατάκια
με γέμιση πραλίνας 
& μάρζιπαν 148γρ. (32 τεμ.)

900586 Pop-up Display 

ΜΆΝ 2795 ταρταλέτες με πραλίνα 
φουντουκιού 400γρ. (8 τεμ.)

MAN 20790
γκοφρέτες με γέμιση
καρύδα 400γρ. (10 τεμ.)

MAN 2762
Cubidoo, μπουκιές 

γκοφρέτας 
με επικάλυψη 

σοκολάτας 140γρ. 
(12 τεμ.)

MAN 2722 
Γκοφρέτες με γεμιση 
πραλίνα φουντουκιού 
200γρ. (12 τεμ.)

ΜΆΝ 2748 Γκοφρέτες με 
γέμιση κρέμα γιαούρτι και 
φράουλα 200γρ. (10 τεμ.)

ΜΆΝ 2752 Γκοφρέτες 
με γέμιση αλατισμένη 
καραμέλα 200γρ. (10 τεμ.)
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ΓΚΟΥΡΜΕ JELLY BEANS
ΣΕ 36 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ!
Τι τα κάνει µοναδικά?
είναι χωρίς γλουτένη! είναι χωρίς ζελατίνη! 
είναι χωρίς γενετικά τροποποιηµένες ουσίες!
είναι χωρίς τεχνητά χρώµατα! µε 100% φυσικές 
γεύσεις και πραγµατικό χυµό φρούτων!
καθένα από αυτά θέλει 2 ολόκληρες εβδοµάδες να φτιαχτεί!

Σακουλάκια 50γρ. (24 τέµ.) 
> JB 51-36 gourmet
> JB 52-sweet hearts
> JB 53-super sours

Σωληνάρια 100γρ. (24 τέµ.) 
> JB 101-36 gourmet

> JB 102-tropical bonanza
> JB 103-berry burst

> JB 104-fruit cocktail
 > JB 105-sweet hearts

Γυάλινα βάζα
> JB 700-36 gourmet 700γρ.

> JB 1300-36 gourmet 1300γρ.
> JB 4200-36 gourmet κουβάς

4,2 κιλών
ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 5 ΚΙΛΩΝ
> JB 5000 36 GOURMET
> JB 5001 ΦΡΑΟΥΛΑ
> JB 5002 BANANA SPLIT
> JB 5003 MINT SORBET
> JB 5005 TROPICAL PUNCH
> JB 5006 HAWAIIAN PINEAPPLE
> JB 5008 WILD CHERRY
> JB 5009 BUBBLEGUM
> JB 5010 CINNAMON
> JB 5011 PASSION FRUIT
> JB 5012 BLUEBERRY PIE
> JB 5013 LEMON AND LIME
> JB 5014 PINA COLADA
> JB 5015 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ
> JB 5016 PEACHY PIE
> JB 5017 ΑΧΛΑ∆Ι
> JB 5018 ΚΑΡΥ∆Α
> JB 5019 ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ         

Κουτάκια 75γρ. (16 τέµ.)    
> JB 751-36 gourmet  > JB 752-tropical bonanza
> JB 753-berry burst   > JB 754-fruit cocktail
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Hershey’s
> HRS 4536 Hershey’s σοκ.γάλακτος  45 γρ., 36 τεμ.
> HRS 43361 Hershey’s σοκ.γαλακτος και μπισκότο 43 γρ., 36 τεμ.
> HRS 43362 Hershey’s λευκή σοκολάτα και μπισκότο 43 γρ., 36 τεμ.

Reese’s
Σοκολάτα με φυστικοβούτυρο

Σοκολάτα Τoblerone  
35γρ. (24 τεμ).

Μινιατούρες 
Τoblerone  
8 γρ.

> RC 4016 Reese’s Big Cup 40 γρ., 16 τεμ.
> RS 5140 Reese’s 3 Cup 51 γρ., 40 τεμ.
> RS 4718 Reese’s Nut Bar 47 γρ., 18 τεμ.
> RS 9150 Reese’s Miniatura 9 γρ., σε βάζο 150 τεμ.
> RS 42242 Reese’s 2 Cup με σοκολάτα 42 γρ 24 τεμ.
> RS 42241 Reese’s 2 Cup με σοκολάτα υγείας 42 γρ. 24 τεμ. 
> RC 4324 Reese’s pieces  43 γρ., 24 τεμ.
> RS 4220 Reese’s sticks 42 γρ., 20 τεμ.
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> Τσάντα 
20γρ*24τεμ

> Κουζίνα 
20γρ*24 τεμ

> Τηλεφωνάκι 10γρ*48 τεμ

> Καραμελάκι 10γρ*50 τεμ

> Τσιχλομηχανή 
καρδιά 
50γρ*12τεμ

> Μικρά πλαστικά αυγά 8 τεμ

> Μεγάλα πλαστικά αυγά 38γρ*12 τεμ 

> Πλαστικά αυγά 
10γρ*24 τεμ

> Πλυντήριο 
20γρ*24 τεμ

> Σετ ζωγραφικής 
20γρ*12τεμ
 

> Τσιχλομηχανή 
100γρ*12τεμ

> Μπουκάλια barbie 

> Καρδιά 10γρ*24 τεμ



13

> Burger > Μπάλα Τέννις > Καρπούζι

> Cola

> Μπανάνα

Τσίχλες 
Fini 200 τεμ.

> Τσίχλα σε σχήμα τηγανιτής 
πατάτας 14γραμ*48 τεμ  

> Παιχνίδι δεινόσαυρος με τσίχλες 
16γραμ *24 τεμ  

> Μινι τσιχλάκια 
σε καρτέλα 
15γραμ *15 τεμ  

> Τσίχλα τετράχρωμη 
o fresh βάζο 200τεμ  

> Μπουκάλια 
20γρ*12τεμ

> Σετ ζωγραφικής 
20γρ*12τεμ
 

> Τηλεφωνάκι 
10γρ*48 τεμ

> Μεγάλα πλαστικά αυγά 
38γρ*12 τεμ 

> Πλαστικά αυγά 10γρ*24 τεμ

> Πλαστικά αυγά
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Καραμέλες Μentos με γέμιση σοκολάτας και 
λευκής σοκολάτας 24 τεμ.

Καραμέλα Fruitella 20 τεμ.
Φράουλα, Διάφορα Φρούτα

Τσίχλα Stimorol 30 τεμ.
Κλασική
Άγριο κεράσι

ΣοκολάταΛευκή Σοκολάτα

5 Φρούτα

Πράσινο μήλο 40 τεμ.

Γλυφιτζούρια 
chupa chups 

σακούλα 120 τεμ.  

 Μέντα 20 τεμ.Φρούτου 20 τεμ.

> Ζελέ σε σχήμα burger 
20γραμ *24τεμ  

> Ζελέ σε σχήμα hot dog 
20γραμ *24τεμ  

> Ζελέ σε σχήμα pizza 
20γραμ *24τεμ  

> Καραμελάκια Dr Lab 
σε βάζο 70 τεμ  
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5 Φρούτα

Μπισκοτάκια κακάου 
120γρ. (12τεμ).

Peppa Pig

Εγώ ο Άπαισιότατος-
Despicable Me

Pj maskPaw Patrol

 

Minicco Cornet  
Xωνάκι γκοφρέτα με γέμιση πραλίνα φουντουκιού και επικάλυψη με χρωματιστά 

καραμελάκια.  25γραμ*24 τεμ  



Twins Trade Αφοί Μπαλόκα Ε.Ε.
Μιχάλη Παπακωνσταντίνου 18, Παιανία, Τ.Κ. 19002

Τηλ.: +30 210 6617122 | info@twinstrade.gr 

www.twinstrade.gr

facebook/TwinsTrade   |   facebook/osheehellas   |   instagram/oshee_hellas


