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Our Mission
Η εταιρεία δεσμεύεται να προσφέρει προϊόντα
υψηλής ποιότητας στις πιο ανταγωνιστικές και
προσιτές τιμές, κατανοώντας τις ανάγκες του
τελικού καταναλωτή και της αγοράς στην οποία
δραστηριοποιείται.

Our Vision
Να εμπνεύσουμε μια καλύτερη και υγιεινή
καθημερινή διατροφή για κάθε οικογένεια.

About Introfex
Η Introfex ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί εξέλιξη της αρχικής επιχείρησης
τροφίμων που ίδρυσε η οικογένεια Καραδήμα το 1922 στον Πειραιά.
Σήμερα, η Introfex έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο
εξειδικευμένες βιοτεχνίες τροφίμων στην Ελλάδα μετά από 4 γενιές.
Με επίκεντρο τον άνθρωπο, εργαζόμαστε σκληρά για να δημιουργούμε
προϊόντα υψηλής ποιότητας στοχεύοντας σε ένα μέλλον με μια καλύτερη
διατροφή, προσιτή σε κάθε οικογένεια.

Σήμερα, οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς μας είναι:
Η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων χύμα πρώτης ύλης σε προϊόντα όπως
δημητριακά, σοκολάτα, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, σκόνη
κακάο, στιγμιαίο ρόφημα σοκολάτας, στιγμιαίο πουρέ πατάτας σε σκόνη
και φίλτρα καφέ από τους πιο εξειδικευμένους παραγωγούς στην Ευρώπη,
η τυποποίηση αυτών των προϊόντων σε ένα ευρύ φάσμα συσκευασιών
σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις των πελατών,
η άμεση και γρήγορη διανομή των προϊόντων σε όλη την Ελλάδα, υπό τις
ευνοϊκότερες συνθήκες διατήρησης της ποιότητας.
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We know cereals.
Προσφέρουμε τα προϊόντα μας κάτω
από ιδιωτική ετικέτα, αλλά επίσης και
με το δικό μας brand “Millhouse”.
Τα δημητριακά Millhouse είναι η πιο
μεγάλη και σημαντική ελληνική μάρκα
στην αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο:

www.millhouse.gr

Οι Υπηρεσίες μας
Με βασική μέριμνα την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, η εταιρεία μας προσφέρει τη δυνατότητα
συσκευασίας προϊόντων σε οποιοδήποτε μέγεθος που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.
Η πολιτική της εταιρείας μας είναι να συσκευάζουμε προϊόντα κατόπιν παραγγελίας του πελάτη για να τα παραδίδουμε
εντελώς φρέσκα στο σημείο πώλησης ώστε να μην παραμένουν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις μας.
Τα οχήματα της εταιρείας μας εγγυώνται άριστες συνθήκες μεταφοράς προϊόντων και οι οδηγοί είναι πάντα πρόθυμοι να
εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συνεργασία, βεβαιώνουμε ότι παρέχουμε στον πελάτη λεπτομερείς προδιαγραφές των
σύμφωνα με τις οποίες παράγονται τα προϊόντα και ενημερώνουμε για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, τον πιο
σωστό τρόπο χειρισμού τους, τη χώρα προέλευσης, τη ζωή τους και τις διατροφικές και μικροβιολογικές παραμέτρους.
Σε κάθε πακέτο, ο καταναλωτής μπορεί να βρει πληροφορίες της εταιρείας μας για να επικοινωνήσει με εξειδικευμένο
προσωπικό για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το προϊόν.
Η κύρια μέριμνά μας είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων ώστε να τα προσαρμόζουμε ανάλογα. Έτσι, προσπαθούμε
να επικοινωνούμε άμεσα με κάθε πελάτη και να εργαζόμαστε σκληρά για να ικανοποιήσουμε κάθε επιθυμία και ανάγκη.

Mass

Imports

Quality

Packaging

Responsible

Logistics
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Δημητριακά
Crunchy Oat

Crunchy Oat & Dark
Choco
Τραγανές μπουκίτσες
δημητριακών με
βρώμη και κομμάτια
σκούρας σοκολάτας.

Choco Crunchy Oat &
Dark Choco
Τραγανές μπουκίτσες
βρώμης με γεύση
σοκολάτας και πλακάκια
σκούρας σοκολάτας.

Crunchy Oat Super
fruits & Dark Choco
Τραγανές μπουκίτσες
δημητριακών με
βρώμη και κομματάκια
cranberry, blueberry,
goji berry, μαύρης
σταφίδας και σκούρας
σοκολάτας.
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Δημητριακά
Προϊόντα βρώμης

Νιφάδες βρώμης, Super
Fruits & Dark Chocolate
Νιφάδες βρώμης με σκούρα
σοκολάτα, cranberry,
blueberry, goji berry και
μαύρη σταφίδα.

Oat flakes BIO
Νιφάδες βρώμης
βιολογικής παραγωγής.

Oat Flakes
Νιφάδες βρώμης.

Oat Flakes Choco
Νιφάδες βρώμης με
σκούρα σοκολάτα.
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Δημητριακά
Toasted Oats

Toasted Oats
Νιφάδες βρώμης
ολικής άλεσης ψημένες
και επικαλυμμένες με
αγνό μέλι. Προϊόν με
β-γλυκάνη που μειώνει τη
χοληστερόλη.

Toasted Oats Choco
Νιφάδες βρώμης
ολικής άλεσης ψημένες,
επικαλυμμένες με αγνό
μέλι και πλακάκια σκούρας
σοκολάτας. Προϊόν με
β-γλυκάνη που μειώνει τη
χοληστερόλη.

Toasted Oats Choco & Fruits
Νιφάδες βρώμης ολικής άλεσης
ψημένες, επικαλυμμένες με
αγνό μέλι και πλακάκια σκούρας
σοκολάτας, ρόδι και δαμάσκηνο.
Προϊόν με β-γλυκάνη που μειώνει
τη χοληστερόλη.
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Δημητριακά

Διαίτης ολικής άλεσης
Wholegrain flakes
Νιφάδες ολικής
άλεσης από σιτάρι
και ρύζι. Με 7
βιταμίνες & σίδηρο.

Wholegrain flakes with
Dark Chocolate
Νιφάδες από σιτάρι ολικής
άλεσης & ρύζι σε συνδυασμό
με νιφάδες από σιτάρι ολικής
άλεσης & ρύζι επικαλυμμένες με
πραγματική σκούρα σοκολάτα.
Με 7 βιταμίνες & σίδηρο.

Wholegrain flakes with
Milk Chocolate
Νιφάδες ολικής άλεσης
από ρύζι & σιτάρι με
χαμηλά λιπαρά και
νιφάδες επικαλυμμένες
με λαχταριστή σοκολάτα
γάλακτος.
Με 7 βιταμίνες & σίδηρο.

Wholegrain flakes
with Dark Chocolate
& Strawberry
Νιφάδες ολικής άλεσης
απο ρύζι & σιτάρι με χαμηλά
λιπαρά, σκούρα σοκολάτα
και φράουλα.
Με 7 βιταμίνες & σίδηρο.
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Δημητριακά

Διαίτης ολικής άλεσης
Wholegrain Flakes with
Exotic Fruits
Νιφάδες ολικής άλεσης από
ρύζι & σιτάρι αναμεμιγμένες
με σουλτανίνες, σταφίδες,
ανανά, παπάγια, καρύδα,
πεπόνι cantaloupe και άγρια
φράουλα. Με 7 βιταμίνες &
σίδηρο.

Wholegrain Flakes with
Super Fruits
Νιφάδες ολικής άλεσης από
ρύζι & σιτάρι αναμεμιγμένες
με μαύρη σταφίδα, cranberry,
δαμάσκηνο και ρόδι. Με 7
βιταμίνες & σίδηρο.
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Δημητριακά

Για όλη την οικογένεια
Corn Flakes
Τραγανές νιφάδες
καλαμποκιού. Με 8
βιταμίνες & σίδηρο.

Bran Flakes
Τραγανές νιφάδες από
σιτάρι ολικής άλεσης,
με φυτικές ίνες. Με 9
βιταμίνες & σίδηρο.

Corn Flakes BIO
Τραγανές νιφάδες
καλαμποκιού,
χωρίς ζάχαρη,
100% βιολογικής
καλλιέργειας.

Fruit & Fibre Flakes
Νιφάδες σιταριού ολικής
άλεσης ανάμικτες
με σταφίδες, τσιπς
καρύδας, μπανάνα, μήλο,
φουντούκια και αμύγδαλα.
Με 7 βιταμίνες & σίδηρο.
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Δημητριακά

Για όλη την οικογένεια
Bran Sticks
Δημητριακά από
φλοιό σιταριού, πολύ
πλούσιο σε φυτικές
ίνες. Με 8 βιταμίνες
& σίδηρο.

Muesli Cereal
Μείγμα από νιφάδες
σίτου, σίκαλη, κριθάρι,
καλαμπόκι και βρώμη.

Muesli Chocolate
Μείγμα από
νιφάδες σίτου,
σίκαλη, κριθάρι,
καλαμπόκι, βρώμη
και δημητριακά
σοκολάτας.

Muesli Fruits
Μείγμα από νιφάδες σίτου,
σίκαλη, κριθάρι, καλαμπόκι,
βρώμη και φρούτα
(σταφίδες, ανανά, παπάγια,
καρύδα, μπανάνα).
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Δημητριακά
Παιδική σειρά

Choco Flakes
Τραγανές νιφάδες
σιταριού με σκόνη
σοκολάτας. Χαμηλά
λιπαρά, πλούσιο σε
υδατάνθρακες. Με 7
βιταμίνες & σίδηρο.

Chocolate Rice
Τραγανοί κόκκοι
δημητριακών με γεύση
σοκολάτας. Χαμηλά
λιπαρά, πλούσιο σε
υδατάνθρακες. Με 7
βιταμίνες & σίδηρο.

Honey Rings
Τραγανά
δαχτυλιδάκια
δημητριακών πλούσια
σε μέλι. Με 8
βιταμίνες & σίδηρο.

Choco Balls
Μπαλίτσες καλαμποκιού
με κακάο. Με 8 βιταμίνες
& σίδηρο.
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Δημητριακά
Παιδική σειρά

Choco Pillows
Γεμιστά μαξιλαράκια
δημητριακών
με διπλή γεύση,
σοκολάτας και
φουντουκιού. Με 9
βιταμίνες και σίδηρο.

Cookies
Μπισκοτάκια
δημητριακών με
λαχταριστές σταγόνες
κακάο. Με 7 βιταμίνες &
σίδηρο.
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Δημητριακά

Μπάρες δημητριακών
Muesli bars with
chocolate
Μπάρες δημητριακών με
σοκολάτα, φουντούκι και
σταφίδες.

Muesli bars with fruits
Μπάρες δημητριακών με
κεράσι, βερίκοκο, μήλο
και βάση σοκολάτας.

Muesli bars with
orange
Μπάρες δημητριακών
με βάση σοκολάτας
και πορτοκάλι.

Crunchy Oat bar
Μπάρες δημητριακών με
βρώμη, κομμάτια cranberry
και βάση με γεύση
σκούρας σοκολάτας.
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Άλλα προϊόντα

Φίλτρα καφέ
Φίλτρα για
παρασκευή γαλλικού
καφέ.

Νιφάδες πουρέ
πατάτας
Αφυδατωμένες
νιφάδες από 100%
φυσική πατάτα.

Στιγμιαίο ρόφημα
σοκολάτας
Ρόφημα με
σοκολάτα.

Κακάο
Σκόνη κακάο.
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Φρούτα & άλλα

Σοκολάτα
-

Exotic fruits
-

Super Fruits
-

Μπανάνα

Cranberry

Καρύδα

Blueberry

Νιφάδες ολικής άλεσης επικαλυμμένες
με σοκολάτα γάλακτος

Φράουλα

Goji berry

Νιφάδες ολικής άλεσης
επικαλυμμένες με σκούρα σοκολάτα

Παπάγια

Σταφίδα (μαύρη & σουλτανίνα)

Πεπόνι

Ρόδι

Ανανάς

Δαμάσκηνο

Πλακάκια σοκολάτας
Κομματάκια σκούρας σοκολάτας

Νιφάδες ολικής άλεσης επικαλυμμένες
με φράουλα και σκούρα σοκολάτα

Grated material
-

Νιφάδες ολικής
άλεσης από ρύζι & σιτάρι
Γκρανόλα

*Τα παραπάνω προϊόντα προσφέρονται μόνο χύμα.
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So, ready to do business?
It will be our pleasure!

Θέμιδος 15
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
182 33, Ελλάδα
tel. +30 210 4836362
fax. +30 210 4836363

email info@introfex.gr
www. introfex .gr

