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Η ΑΒΕΑ ιδρύθηκε το 1889 και είναι η αρχαιότερη 
ελαιουργική βιοµηχανία στην Ελλάδα.
Οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε στον κόσµο, µόνο µε 
λίγες σταγόνες Κρητικού Ελαιολάδου, η ΑΒΕΑ σας φέρνει 
µία γεύση του τρόπου ζωής της Κρήτης στο σπίτι σας.
Αυτού του τρόπου ζωής που κληρονοµήθηκε από το 
Μινωικό Πολιτισµό και έγινε συνώνυµο της Κρητικής 
διατροφής.
Το Κρητικό ελαιόλαδο της ΑΒΕΑ, διακρίνεται για τα άριστα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Η απαράµιλλη γεύση 
και το εξαιρετικό άρωµά του οφείλονται στο κρητικό 
έδαφος, στις ποικιλίες της ελιάς, στην υψηλή ηλιοφάνεια 
και το ξηρό κλίµα που επικρατεί στο νησί.

...από το 1889 στην Κρήτη ...since 1889 in Crete

ΑΒΕΑ was founded in 1889 and is the oldest olive oil 
industry in Greece.
Wherever you are in the world, all it takes is a few 
drops of our Cretan Olive Oil from ABEA to bring the 
taste of Cretan life into your home. The Cretan way of 
life was inherited from the ancient Minoan civilization 
and became synonym of Cretan diet.
The Cretan Olive Oil of ABEA has excellent organoleptic 
characteristics. Its unparalleled flavor and exceptional 
aroma certianly owe themselves to the properties of 
the Cretan soil, the indigenous olive varieties, the high 
level of sunshine and the dry climate which prevails in 
most areas of the island.



Σε κάθε σταγόνα ελαιόλαδο ΑΒΕΑ κλείσαµε για σας τα αρώµατα του τόπου µας, το µεράκι και την αγάπη 
µας για την ελιά της Κρήτης. Για να µπορούν οι δικές µας γεύσεις να συνοδεύουν µε αυθεντικότητα τις 
δικές σας στιγµές.

-Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά από επιλεγµένους ελαιώνες της Κρήτης.
-Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Γ.Ε. Χανιά Κρήτης (Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης), 
πολυποικιλιακό από είδη που ευδοκιµούν στα Χανιά της Κρήτης. 
-Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π. Κολυµβάρι Χανιών Κρήτης (προϊόν προστατευόµενης ονοµασίας 
προέλευσης), µε ξεχωριστό άρωµα και γεµάτη φρουτώδη γεύση, χαρακτηριστική των ελαιοκάρπων της 
περιοχής.
-Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας µε ξεχωριστό άρωµα και γλυκιά αρχική και 
ελαφρώς πικάντικη αργότερα γεµάτη γεύση. 
-Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κορωνέικης ποικιλίας, µε έντονη την παρουσία του φρουτώδους της 
ελιάς και ελαφρώς πικάντικη γεύση.
-Μονοποικιλιακό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Τσουνάτης ποικιλίας µε ελαφρώς γλυκιά και ήπια 
γεύση. 

In every drop of ABEA olive oil, we have preserved for you the aromas of our land, our passion 
and our love for the Cretan olive tree. So that our flavors can accompany your authentic 

moments.

-Extra virgin olive oil derived exclusively from selected olive groves of Crete. 
-Extra virgin olive oil P.G.I. Chania Kritis (Protected Geographical Indication), multivariate from 

species that thrive in Chania, Crete.
-Extra virgin olive oil P.D.O. Kolymvari Chanion Kritis (Protected Designation of Origin), with a 
distinctive aroma and a full fruity taste thanks to the characteristics of the olives of the region.

-Organic extra virgin olive oil, with a distinctive aroma and a full taste; sweet at first and later 
slightly spicy. 

-Monovarietal extra virgin olive oil of the Koroneiki variety, with a strong presence
of the olive fruitiness and a slightly spicy flavor. 

-Monovarietal extra virgin olive oil of the Tsounati variety with an intense and slightly sweet and 
mild taste.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

∆ιατίθεται σε / Available in: Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο / Extra Virgin Olive Oil: 10ml, 12ml

Bαλσάµικο Ξύδι / Balsamic Vinegar: 10ml

Τσουνάτη ποικιλία 
Tsounati varietyΚολυµβάρι

Χανίων Κρήτης Π.Ο.Π.
Kolymvari

Chanion Kritis P.D.O.

Κορωνέικη ποικιλία
Koroneiki varietyΒιολογικό

Organic

∆ιατίθενται σε / Available in: Dorica: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, Aσκός / Bag-in-box: 3lt, 5lt,10lt, 20lt
Λευκοσιδηρό δοχείο / Tin: 1lt 

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο /
Extra Virgin Olive Oil

∆ιατίθενται σε / Available in
Dorica: 250ml, 500ml, 750ml,

Γυάλινο µπουκάλι QT / Glass bottle QT: 1lt,
Pet: 1lt, 2lt,

Λευκοσιδηρό δοχείο / Τins: 250ml, 500ml, 5lt,
Aσκός / Bag-in-box: 3lt, 5lt, 10lt, 20lt

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Π.Γ.Ε. Χανιά Κρήτης /
Extra Virgin Olive Oil P.G.I.Chania Kritis

∆ιατίθενται σε / Available in
Dorica: 250ml, 500ml, 750ml 



Πυρηνέλαιο
Olive Pomace oil

To «Κλασικό» είναι ένα ελαιόλαδο µε γλυκιά γεύση, άριστο για µαγείρεµα.
“Classic” is a sweet olive oil, excellent for cooking.

∆ιατίθεται σε / Available in:

Pet: 1lt, 2lt
Λευκοσιδηρό δοχείο / Tin: 4lt, 5lt
Aσκός / Bag-in-box: 3lt, 5lt,10lt, 20lt

Το «Ραφινέ» είναι ένα ελαιόλαδο ήπιο, ιδανικό για χρήσεις ζαχαροπλαστικής.
“Refined” is a mild olive oil, ideal for confectionery.

∆ιατίθεται σε / Available in:

Pet: 1lt, 2lt

Το πυρηνέλαιο «Λιοκάρπι» είναι ένα ελαιόλαδο ιδανικό για τη µαγειρική, το τηγάνισµα, τη 
ζαχαροπλαστική και την αρτοποιεία.

Olive pomace oil “Liokarpi” is an olive oil, ideal for cooking, frying, baking and confectionary.

∆ιατίθεται σε / Available in:

Pet: 1lt, 10lt
Λευκοσιδηρό δοχείο / Tin: 5lt
Aσκός / Bag-in-box: 3lt, 5lt,10lt, 20lt

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
OLIVE OIL

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
OLIVE POMACE OIL

Ραφινέ 
Refined

Κλασικό
Classic



Σαµπουάν ελαιόλαδο-µέλι / Shampoo olive oil-honey 300ml, 4L 

Κρέµα σώµατος ελαιόλαδο-πορτοκάλι / Body lotion olive oil-orange 300ml, 4L

Κρέµα µαλλιών ελαιόλαδο-µέλι / Conditioner olive oil-honey 300ml, 4L

Κρεµοσάπουνο ελαιόλαδο-λεβάντα / Hand wash olive oil-lavender 300ml, 4L

Σαµπουάν-Αφρόλουτρο ελαιόλαδο-πορτοκάλι / Shampoo - Shower gel olive oil-orange 300ml, 4L

Κρεµοσάπουνο ελαιόλαδο-πορτοκάλι / Hand wash olive oil-orange 300ml, 4L

Κάθε προϊόν olivamo απλώς δανείζεται λίγα από τα πολύτιµα µυστικά της φύσης. 
Ελαιόλαδο, για τα πλούσια µέταλλα, αµινοξέα και τις βιταµίνες (Β6, Α, Ε, Κ), που θρέφουν το δέρµα και 
τα µαλλιά.
Μέλι, για τη βιταµίνη Ε και D, την αντιµικροβιακή δράση του και για βαθιά ενυδάτωση των µαλλιών.
Λεβάντα, για τις πολύτιµες καταπραϋντικές και αντισηπτικές της ιδιότητες.
Πορτοκάλι, για τη βιταµίνη C, Α και τα αντιοξειδωτικά που αναζωογονούν το δέρµα.

Each olivamo product captures a few of the hidden secrets of the Cretan nature. 
Olive Oil, because it is rich in minerals, amino acids and vitamis (B6, A, E, K)

which nourish the skin and hair.
Honey, for vitamins E and D, its antimicrobial effect and deep hydration of hair.

Lavender, for its precious palliative and antiseptic properties.
Orange, for vitamins C, A and its richness of antioxidants which revitalize the skin.

Αφρόλουτρο ελαιόλαδο-πορτοκάλι / Shower gel olive oil-orange 300ml, 4L

Πράσινο σαπούνι ελαιολάδου µε κουκούτσι ελιάς και µέλι /
Green olive soap with olive seeds and honey 125g

Πράσινο σαπούνι ελαιολάδου / Olive green soap 125g

Λευκό σαπούνι ελαιόλαδο-πορτοκάλι / White soap olive oil-orange 25g, 125g

Λευκο σαπούνι ελαιόλαδο-λεβάντα / White soap olive oil-lavender 25g, 125g

Βρεφικό σαµπουάν & αφρόλουτρο / Baby shampoo & shower gel 35ml



Olive based cosmetics have for centuries been the core of personal hygiene and hydration. In 
Crete, olive oil is more than a source of vitamins and antioxidants; it is a source of life.

Shampoo bars with olive oil and natural extracts. 
For your personal care at home or as a full plastic-free option for your hotel.

SHAMPOO BARS

Σαπούνι για τα µαλλιά & το σώµα ελαιόλαδο - έλαιο τζότζοµπα / Ηair & body olive oil - jojoba oil 25g

Σαπούνι για τα µαλλιά ελαιόλαδο ελαιόλαδο - αλόη βέρα / Shampoo olive oil - aloe vera 25g

Σαπούνι για το σώµα ελαιόλαδο - έλαιο αργκάν / Body wash olive oil - argan oil 25g

ΜΠΑΡΕΣ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Μπάρα Σαµπουάν για ξηρά µαλλιά ελαιόλαδο - κέδρος - έλαιο τζότζοµπα / Shampoo bar for dry hair
olive oil - cedar - jojoba oil 125g

Μπάρα Σαµπουάν για λιπαρά µαλλιά ελαιόλαδο - δεντρολίβανο - αλόη βέρα / Shampoo bar for oily hair
olive oil - rosemary - aloe vera 125g

Μπάρα Σαµπουάν για κανονικά µαλλιά ελαιόλαδο - έλαιο αργκάν - λάιµ - µανταρίνι / Shampoo bar for oily
hair olive oil - argan oil - lime - mandarine 125g

Τα καλλυντικά µε βάση το ελαιόλαδο ήταν για αιώνες η βάση της προσωπικής υγιεινής και ενυδάτωσης. 
Στην Κρήτη το ελαιόλαδο, δεν είναι µόνο πηγή βιταµινών και αντιοξειδωτικών. Είναι πηγή ζωής.
Μπάρες σαπουνιού για µαλλιά µε ελαιόλαδο και φυσικά εκχυλίσµατα. 
Για την προσωπική περιποίηση σας στο σπίτι ή σαν µια ολοκληρωµένη πρόταση χωρίς πλαστικό για το 
ξενοδοχείο σας.

H συσκευασία µετατρέπεται σε προθήκη ραφιού / Packaging converts to shelf-showcase 



ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΑΒΕΑ
ABEA SOAPS

Με τη σειρά φυτικών ξενοδοχειακών καλλυντικών refresh, η ΑΒΕΑ επιλέγει αγνά φυσικά συστατικά για την 
προσωπική περιποίηση κάθε ταξιδιώτη. Γιατί, τα ταξίδια ανανεώνουν το πνεύµα, και οι αισθήσεις το σώµα.
Refresh, γιατί η αναζωογόνηση είναι τρόπος να ζεις.

Σαµπουάν & αφρόλουτρο ελαιόλαδο – αλόη / Shampoo & shower gel olive oil - aloe vera 35ml 

Σαµπουάν & κρέµα µαλλιών ελαιόλαδο – αλόη / Shampoo & conditioner olive oil - aloe vera 35ml 

Kρέµα σώµατος ελαιόλαδο - αλόη / Body lotion olive oil - aloe vera 35ml

Aφρόλουτρο ελαιόλαδο – αλόη / Shower gel olive oil - aloe vera 35ml 

With refresh herbal cosmetics product line, ABEA selects pure natural ingredients for the personal care of 
every traveler. Because, just as travel rejuvenates the spirit, so do sensations rejuvenate the body.
Refresh, is a state of being, a vital way to experience life.

Λευκό σαπούνι ελαιόλαδο – αλόη / White soap olive oil - aloe vera 35ml 

Από το 1889 η ΑΒΕΑ φέρνει στα σπίτια µας αγνά παραδοσιακά προϊόντα µε βάση το ελαιόλαδο. 
Παραδοσιακά σαπούνια ΑΒΕΑ, παράδοση από γενιά σε γενιά.

Since 1889 ABEA brings into our homes pure traditional products based on olive oil. ABEA 
traditional soaps, tradition throughout generations.

Παραδοσιακό πράσινο σαπούνι ελαιολάδου / Traditional green olive soap 125g, 4x125g (3+1)

Πράσινο σαπούνι ελαιολάδου µε αλόη βέρα / Green olive soap with aloe vera 125g, 4x125g (3+1)

Σαπούνι ελαιολάδου για χρήση και µε θαλασσινό νερό / Olive oil soap, usable also

with seawater 125g, 4x125g (3+1)

Σαπούνι µε ελαιόλαδο και µέλι / Soap with olive oil and honey 125g, 4x125g (3+1)



ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΟLIVE SOAP IN POWDER

Αγνό σαπούνι από ελαιόλαδο σε σκόνη. Κατάλληλο για βρεφικά ρούχα. ∆εν περιέχει χηµικές ουσίες, 
χρωστικές και αρώµατα. Κατάλληλο και για πλυντήριο.

Pure olive oil soap powder. Recommended for baby clothes. Contains no chemicals, dyes and 
fragrances. Suitable also for washing machine.

Σκόνη πράσινου σαπουνιού
Olive oil soap powder

1kg


