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θῆκες ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ
ιο 1
σχέδ

Θῆκες προσφόρου
(φάκελλος) σέ 3 σχέδια.
l

Διάστ. 33×33 ἑκατ.
Τιμή:12 ε

ιο 2
σχέδ

ο5
σχέδι

Θῆκες
προσφόρου
(πετσέτα)

ιο 3
σχέδ

l

ο4
σχέδι

σέ 2 σχέδια.
Διάστ. 58×58 ἑκατ.
Τιμή:12 ε

ΑΝΤΙΔΩΡΟΘΗΚΕΣ
ιο 2
σχέδ

ιο 1
σχέδ

ιο 3
σχέδ

Ἀντιδωροθῆκες
σέ 3 σχέδια.

l

μέ χρυσοκέντημα σέ
πανέμορφα σχέδια σέ
διάσταση: 13 Χ18ἑκατ.
Τιμή:5 ε

Κεντημένο ἅγιο Μανδήλιο

1
διο
σχέ

l ἅγιο Μανδήλιο (μάκτρο)

σ

σέ 3 διαφορετικά σχέδια

ιο 2
χέδ

Διάσταση: 43×68cm

Τιμή: 15 ε
ιο 3
σχέδ
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l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l

π
Π
κ

Τιμ

Ἁγιορείτικες σφραγίδες προσφόρου
ίδα 25ε
μικρή σφραγ

l

σφραγίδα ἁγιορείτικη

μεγάλη σφ
ραγίδα 35
ε

γιά τό πρόσφορο:

σκαλισμένη στό χέρι.

Μικρή σφραγίδα
διάμετρος: 15 ἑκατ.
Μεγάλη σφραγίδα
διάμετρος: 17 ἑκατ.

l

θήκη σφραγίδας

γιά νά φυλᾶτε σέ καθαρό μέρος
τήν σφραγίδα τοῦ προσφόρου.
Τιμή: 6 ε

σεμέν ἀρτοκλασίας
«Πρόσφορο καί Ἄρτος»
l

Βιβλίο

γιά τήν
παρασκευή
Προσφόρου
καί Ἄρτων.

Τιμή: 8.50 ε

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

Διάσταση:
90X90cm

Τιμή: 18ε

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

μέ ἁγιασμό καί λαδάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

l

Κουτί ξύλινο μονό

μέ μπουκαλάκι μέ ἁγιασμό
ἤ λαδάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου,
κατά τήν ἐπιλογή σας.

l

Κουτί ξύλινο
διπλό μικρό

Περιέχει 2 μπουκαλάκια
μέ ἁγιασμό καί λαδάκι
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
Διαστάσεις 9.5 ×5 ἑκατ.
Τιμή: 8 ε

Διαστάσεις:
11×5 ἑκατ.
Τιμή: 10 ε

Μύρο Νάρδου μέ ἁγίασμα
Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυσμένων ἀρωμάτων
Νάρδου Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς καί Βυζαντινό. Μπορεῖτε νά
βάζετε ἐπάνω σας ἤ νά ραντίζετε τό σπίτι σας μέ τό ἐκκλησιαστικό
ἄρωμα πού φτιάχνουμε στό Μοναστήρι μας. Μπορεῖτε ἐπίσης νά
τό βάζετε στίς εἰκόνες πού ἔχουν τζάμι, ἤ νά τό προσφέρετε στήν
Τιμή: 4 ε
Ἐκκλησία.

Μύρο Νάρδου μέ λαδάκι ἀπό 40 ἅγια Εὐχέλαια πού
τελέστηκαν στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας.
Μπορεῖτε καθημερινά νά σταυρώνεστε μέ τό λαδάκι τοῦ εὐχελαίου
γιά εὐλογία καί θεραπεία ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν.

Τιμή: 3ε
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l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

Καντήλια - Λιβανιστήρια μπρούτζινα
καντήλια
μπρούτζινο

καντήλι
μπρούτζινο

l

l

(μέ καντηλόκουπα)

(μέ καντηλόκουπα)

23 ἑκατ. ὕψος
Τιμή: 25 ε

18 ἑκατ. ὕψος
Τιμή: 25εl καντήλι

ἐκκλησάκι

23 ἑκατ. ὕψος
Τιμή: 14.50 ε

l

λιβανιστήρι
μπρούτζινο

l

13 ἑκατ. ὕψος
Τιμή: 9.50 ε

λιβανιστήρι μπρούτζινο

13 ἑκατ. ὕψος Τιμή: 8.50 ε

l

καντήλι πήλινο ὑαλωμένο

11 ἑκατ. ὕψος Τιμή: 8 ε

Καντήλι
μπρούτζινο
Γιαννιώτικο
l

καντήλι
ἐκκλησάκι

l

23 ἑκατ. ὕψος
Τιμή: 14.50 ε

μέ καντηλόκουπα
23 ἑκατ. ὕψος
Τιμή: 25 ε

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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Κομβοσχοίνια χειροποίητα

ΜΑΥΡΟ

κομποσχοίνι
μέ 33 κόμπους
γιά τό χέρι

l

πολύ λεπτό
κηρωμένο νῆμα.
Τιμή: 3 ε

ΡΟΖ

l

μέ μεταξωτό νῆμα
ἤ μάλλινο νῆμα
μέ ποικίλες χάντρες.
Τιμή: 12 ε

ΜΠΛΕ

l

κομποσχοίνι μέ
100 κόμπους

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ

παραλληλόγραμμο

μέ μεταλλικό διάκοσμο

Διάστ. 15×10 ἑκατ.

l

παραλληλόγραμμο
Διάστ. 15×10 ἑκατ.

1

Τιμή:8.80 ε

3

Τιμή:11.50 ε

5

ή:
Τιμ

2

Τιμή:11.50 ε

6ε

l

Διάστ. 8×5 ἑκατ.
l

l

παραλ/μο

Διάστ. 8×5 ἑκατ.
l

παραλληλόγραμμο Διάστ. 13×8 ἑκατ.

7

6

Τιμή:3 ε

παραλ/μο

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

4

Τιμή:6 ε

Τιμή:2.50 ε
l

τετράγωνο

Διάστ. 5×5 ἑκατ.

Διάστ. 7.5×5.5 ἑκατ.

6

κασελάκι

l

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

τ.

ΦΥΛΑΧΤΑ πού περιέχουν πολλές εὐλογίες
ἀπό τά ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Κάθε φυλαχτό,
1)σταυρός, 2) εἰκονάκι, 3) κεντημένο,
εἶναι σέ συσκευασία μαζί με εἰκονίτσα
καί περιέχει εὐλογίες

1
2
3
l

1:σταυρός φυλαχτό

2:εἰκονάκι φυλαχτό

l 3:κεντημένο
ἀνοιγόμενος (περιέχει εὐλοἀνοιγόμενο εἰκονάκι μέ τήν Παναγία ἤ
φυλαχτό
γίες Ἱεροσολύμων).
τόν Χριστό μας (περιέχει εὐλογίες
Διαστάσεις 3×2 ἑκατ.
(περιέχει εὐλογίες ἹεροἹεροσολύμων). Τιμή: 3 ε
Τιμή: 3 ε
σολύμων). Τιμή: 5 ε
l

Μαγνητάκι εἰκόνα
μαγνητάκι
εἰκόνα μέ τόν
Ἅγιο Νεκτάριο
l

γιά τό ψυγεῖο, τό
αὐτοκίνητο καί κάθε
μεταλλική ἐπιφάνεια
Τιμή: 2.50 ε
✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

Μπρελόκ
Μπρελόκ
μέ τόν Ἅγιο
Νεκτάριο
l

μεταλλικό
ὀβάλ σχῆμα

Τιμή: 2.50 ε
l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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Λαμπάδα
λαμπάδα ἀπό 100% ἁγνό κερί
γιά νά τήν προσφέρετε
γιά τήν Ἁγία Τράπεζα

l

Καφέ:Ὕψος 33 ἑκατ. Τιμή: 3.50 ε
Λευκή: Ὕψος 36 ἑκατ. Τιμή: 4.50 ε

ἁγνό κερί-μελισσοκέρι

Ἁγνό κερί σέ συσκευασία τῶν 5ε

Τά 33 κεριά τῶν Ἱεροσολύμων
Συμβολίζουν τά 33 χρόνια τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι
ἀναμμένα μέ τό Ἅγιο Φῶς. Εἶναι εὐλογία νά ἀνάβετε
κάθε μέρα ἕνα-ἕνα ἀπό τά 33 κεράκια στό σπίτι σας.
Τιμή: 3 ε

καρβουνάκια

φυτιλάκια μελισσοκέρι
Συσκευασία τῶν
5 τεμαχίων
Τιμή: 3 ε
Συσκευασία
μαζί μέ 2
καντηλῆθρες.
Τιμή: 1.50 ε

ΓΝΗΣΙΟ ΘΥΜΙΑΜΑ (λιβάνι)
ΑΡΩΜΑΤΑ:
Χερουβικό
Λιβάνι-Θυμίαμα
l Γαρδένια
μέ ἀνανεωμένη
l Μύρο
σύνθεση, μέ ἀκόμα l Βηθλεέμ
καλύτερες πρῶτες l Ἄξιον Ἐστί
ὕλες καί ἀρώματα l Μύρο Σάρωφ
πού τελειοποιοῦν
l Νυχτολούλουδο
τήν ποιότητα τοῦ
l Κεχριμπάρι
θυμιάματος πού
l Τριαντράφυλλο
προσφέρεται στό
μέ Κεχριμπάρι
Θεό.
l Ἄνθος Ἐρήμου
l Βυζαντινό
l Γιασεμί
l Κυπαρίσσι (Σύπρ)
l Σμύρνα
l

συσκευασία λιβανοθήκης μέ 7 ἀρώματα
Τιμή: 6 ε

1

2

3

6

5

4

9

8

l Βραχιολάκια

7

10

11

13

12

χειροποίητα
μέ σταυρό.
Τιμή: 5ε

15

16

19

14
17

10

20

18

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l

21
✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

ΣΤΑΥΡΟΣ (ἀνοιγόμενος) ἀπό ἀσήμι
Ἀσημένιος σταυρός, ἀνοιγόμενος καί
γεμισμένος μέ διάφορες εὐλογίες.
Ὁ Σταυρός εἶναι σέ φυσικό μέγεθος

Τιμή: 20ε

Σταυροί λαιμοῦ μεταλλικοί

2
1

σταυροί λαιμοῦ
μέ τήν εὐχή
l

μαύρο
λιλά
ροζ
μπέζ
Τιμή: 4 ε

ροζ
μωβ
μαύρο

«Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ ἐλέησόν με»
Τιμή: 3 ε

Σταυροί λαιμοῦ
Ξύλινοι
Σέ φυσικό ξύλο
μέ τόν Ἐσταυρωμένο
Κύριό μας

1
Τιμή:3.50ε

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

2
Τιμή:3.50ε

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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Ἡ Καινή Διαθήκη & τό Ψαλτήρι
χειροποίητα δεμένα μέ ξύλο & δέρμα
δουλεμένο μέ τήν τεχνική τῆς παλαίωσης,
μέ ἀπεικόνιση Βυζαντινῶν εἰκόνων τοῦ
Χριστοῦ, τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τῆς Σταυρώσεως & τοῦ Νυμφίου.

Τιμή Ψαλτηρίου: 25 ε
Τιμή παλαιωμένης
Καινῆς Διαθήκης: 40 ε

Ἡ Καινή Διαθήκη
μέ σύντομη ἑρμηνεία
(Δεμένη) Τιμή: 17 ε

l Θῆκες Καινῆς Διαθήκης βελούδινες

Θῆκες
Χρυσοκέντητες
γιά Κ.Διαθήκη
(μετάφραση
Π.Τρεμπέλα
Ἐκδ. Σωτῆρος)
l

Τιμή: 18 ε

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ἀναλαμβάνουμε τήν ἁγιογράφηση φορητῶν εἰκόνων
κατά τήν ἐπιλογή σας. Γιά πληροφορίες καί παραγγελίες
ἐπικοινωνεῖστε μέ τό ἁγιογραφεῖο τῆς Μονῆς μας στό
τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
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l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ἀπό 17ε σέ 10ε
l

Ἀκολουθία &
ρα
Πα κλητικός Κανών
Τιμή: 5ε

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ

Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο.
Ἡ συγκινητική βιογραφία ἑνός νεοφανοῦς & θαυματουργοῦ Ἁγίου πού ἔζησε στίς ἡμέρες μας καί ὑπάρχει ἄφθαρτο
τό σκήνωμά του στό Σάν Φρανσίσκο, ἐπιτελώντας πλῆθος
θαυμάτων.

l

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ

l Βιογρ
αφία Ἁγ
καθώς καί τά ίου Ἰωάννη
θαύματά του

l Σημειωματάριο

ΤΟΜΟΣ Α´

δεμένο μέ σκληρό ἐξώφυλλο

Βιβλίο πού περιέχει τίς
Συνάξεις τοῦ Γέροντός
μας Νεκταρίου, σέ ἀπόδοση στό γραπτό λόγο.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ἀπό 15ε σέ 10ε

γιά ν᾽ἀναγράφετε τά ὀνόματα πού
δίδετε γιά μνημόνευση ὑπέρ ὑγείας
καί ὑπέρ ἀναπαύσεως Τιμή: 2 ε

Βιβλίο
(μικρό τσέπης) μέ
τούς Χαιρετισμούς
τῆς Παναγίας μας

l

Τιμή: 3 ε

l

Πνευματικό Σημειωματάριο

(14×9 ἑκατ.) στό ὁποῖο μπορεῖτε νά κρατᾶτε
σημειώσεις γιά πνευματικά θέματα

Τιμή: 3 ε

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ
μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα

ότητα γιά τίς
Το γνωστό ἀπό τήν ἀρχαι
τητές του
ἰδιό
ς
ικέ
ευτ
πολύτιμες θεραπ

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικό

ΒΑΛΣΑΜΕ ΛΑΙΟ
Ἀναλγητικό, ἀντιφλεγμονῶδες καί ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαιρετικά
ἀποτελεσματικό γιά
τήν ἰσχιαλγία καί τήν
ὀσφυαλγία, ὅπως καί
γιά κάθε πόνο ρευματικό, γιά τούς πόνους
τῶν ἀρθρώσεων καί
τήν ὑδρωπικία. Γιά
κάθε εἴδους πληγές,
πρόσφατες ἤ ἀνοιχτές,
κακώσεις, μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, διαστρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη, οἰδήματα. Μέ μιά ἁπλή ἐπάλειψη.
Ἀνακουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα: πληγές, ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθίσματα, κνησμούς, τσιμπήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκασίματα σέ
πτέρνες καί ἀγκῶνες, αἱμορροΐδες, ρευματισμούς, ἀρθριτικά. Μία κουταλιά τοῦ γλυκοῦ
στό ρόφημα θεραπεύει το ἕλκος στομάχου, τήν
διάρροια, ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες,
ἐσωτερικές αἱμορροΐδες. Εἶναι τονωτικό γιά
τήν ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.
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l
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l ΧΑΜΟΜΗΛΕΛΑΙΟ Διευκολύνει τή θε-

ραπεία τῆς ἀκμῆς, καθαρίζει τό δέρμα, θεραπεύει τά σκασμένα χέρια, καταπραϋντικό
ἐκζεμάτων μέ κνησμό.
Γιά Βρέφη: Κρυολόγημα τοῦ στήθους. Μασάζ στή κοιλιά γιά κολικούς.
Μέ ἐντριβές βοηθᾶ σέ νευραλγίες ἤ ρευματικούς πόνους,
ἀνακουφίζει τά κουρασμένα
χέρια καί πόδια. Ἠρεμεῖ καί τό
ἐρεθισμένο δέρμα. Ἀντιφλεγμονικό, ἀντισπασμωδικό, καταπραϋντικό καί χαλαρωτικό μέ
ἀντιαλλεργικές ἰδιότητες. Χρήσεις: Ἕλκος τοῦ στόματος καί τοῦ
στομάχου • Διάρροια • Δυσπεψία
καί ξυνίλα • Ἀϋπνία • Σύνδρομο ἐρεθισμοῦ τῶν ἐντέρων
l ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ Ἀνακουφίζει τά ἡλιακά ἐγκαύματα.
Χρησιμοποιεῖται καί ὡς ἀντιηλιακό. • Μασάζ γιά: Μῦς πού
πονᾶνε, κροτάφους, αὐχένα.
Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό
ρόφημα, καταπολεμᾶ πονοκεφάλους, ἡμικρανίες καί νευρασθένειες (κατάθλιψη) • Μέ μασάζ
πρίν τόν ὕπνο εἶναι ἠρεμιστικό
καί χαλαρωτικό.
l ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ Μέ
ἁπλή ἐπάλειψη σβήνει τίς δύσκολες ρυτίδες, τά καφετιά
στίγματα τῆς ἡλικίας, τίς μι-

κρές ἐλιές, ἐξαφανίζει τίς βλεφαρίτιδες καί τίς
«σακούλες» κάτω ἀπό τά μάτια. Τρεῖς μέ
τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, κατεβάζει τή
χοληστερίνη, τό σάκχαρο, βοηθάει στό συκώτι καί στήν κατακράτηση ὑγρῶν.
l ΔΑΦΝΕΛΑΙΟ Τό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ βιταμίνη Ε καί λιπαρά ὀξέα. Τονωτικό
τῶν μαλλιῶν, προστατεύει καί ἐνισχύει τή
δομή τῆς τρίχας, τρέφει, δυναμώνει καί δίνει
λάμψη στό μαλλιά. Ἰδανικό γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐποχιακῆς ἤ μόνιμης τριχόπτωσης
γιά ἄνδρες καί γυναῖκες. Χρήση: Μασάζ γιά
τό δυνάμωμα τῶν μαλλιῶν. Κάντε ἁπαλό
μασάζ μέ μιά ποσότητα στό τριχωτό τοῦ κεφαλιοῦ γιά 2-3 λεπτά, ἀφῆστε το νά δράσει
γιά μισή ὥρα καί ξεπλύνετε στή συνέχεια.
l ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ Κατάλληλο γιά: Μύκητες
νυχιῶν, Ψωρίαση, Πιτυρίδα, Κασίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρροια, Λειχῆνες, Ψεῖρες. Ἡ
ἰσχυρή ἀντιική καί ἀντιβακτηριδιακές ἰδιότητες βοηθοῦν στίς δερματικές λοιμώξεις.
Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, βελτιώνει καί βοηθᾶ τό ἀναπνευστικό καί σκοτώνει τά μικρόβια. Ἀντιπαρασιτικό, βοηθᾶ σέ
προβλήματα πέψης. Ἐνισχύει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα. Εἶναι ἀποτοξινωτικό.Τό ριγανέλαιο ἔχει ἀντιοξειδωτικές ἰδιότητες γιά
τίς ὁποῖες πιστεύεται ὅτι παίζουν καθοριστικό ρόλο στήν πρόληψη πολλῶν μορφών
καρκίνου. Εἶναι μιά καλή πηγή σιδήρου, μαγγανίου καθώς καί ἀσβεστίου.
l ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ Μέ
βάση τόν βασιλικό καί ἄλλα θεραπευτικά βότανα. Εἶναι πολύ ἀποτελεσματικο.

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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ΑΓΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
ἐλαιολάδου
῾l Ἐλαιολάδου Η μεγάλη ποσότητα παρθένου ἐλαιόλαδου τό κύριο
προϊόν πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν παρασκευή του. Τρέφει τό δέρμα, γιά
σῶμα καί πρόσωπο. Τιμή: 4.50 ε
῾l Ἐλαιολάδου μέ Τριαντάφυλλο Η μεγάλη ποσότητα παρθένου ἐλαιόλαδου τό κύριο προϊόν πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν παρασκευή
του. Τρέφει τό δέρμα, γιά σῶμα καί πρόσωπο. Μέ εὐχάριστο ἄρωμα ἀπό ρόδα
Τριανταφύλλου. Τιμή: 4.50 ε
l Ἐλαιολάδου μέ

ΓΕΡΑΝΙ & δενδρολίβανο

᾽Αναπλαστικό - ᾽Αντισηπτικό - ᾽Αντιβακτηριακό σαπούνι ἐλαιόλαδου μέ
αἰθέρια ἔλαια καί φυτά Γερανιοῦ καί Δεδρολιβάνου. Ἕνα ἀναπλαστικό σαπούνι
πού παράλληλα μέ τό ὑπέροχο ἄρωμά του, βοηθᾶ στήν καλή κυκλοφορία τοῦ
αἵματος. ᾽Από τό γεράνι κερδίζει βιταμίνες Α, Β καί C καί μεταλλικά στοιχεῖα
ὅπως ἀσβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο, τανίνες, μηλικό ὀξύ καί φαινόλες καί ἀπό τό δενδρολίβανο ἀντισηπτικές, ἀντιβακτηριδιακές καί ἀποχρεμπτικές ἰδιότητες. Τρέφει τό δέρμα, γιά σῶμα καί πρόσωπο. Τό σαπούνι
προτείνεται καί γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κυτταρίτιδας. Τιμή: 4.50 ε
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l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

᾽l Ἐλαιολάδου μέ ΛΕΒΑΝΤΑ & σπόρους
παπαρούνας Αναπλαστικό – ᾽Αντισηπτικό – ῾Επουλωτικό σαπούνι, βασίζει τήν δυναμή του στό φυτό τῆς λεβάντας
καί στό αἰθέριο ἔλαιο της. Μαζί μέ τό ὑπέροχο ἄρωμά του εἶναι
ἰδανικό γιά δέρματα πού ἔχουν ταλαιπωρηθεῖ ἤ ἀντιμετωπίζουν
ἀκμή. Παράλληλα οἱ σπόροι παπαρούνας βοηθοῦν στήν ἐλαφρά
ἀπολέπιση τοῦ δέρματος προκειμένου νά ἀπορροφηθοῦν καλύτερα
καί γρηγορότερα τά συστατικά τοῦ σαπουνιοῦ. Τρέφει τό δέρμα,
Τιμή: 4.50 ε
σέ σῶμα καί πρόσωπο.
l Ἐλαιολάδου μέ ΒΑΛΣΑΜΟΧΟΡΤΟ
Τά λουλούδια τοῦ φυτοῦ καί ὁ βλαστός του χρησιμοποιοῦνται γιά τήν
παρασκευή τοῦ σαπουνιοῦ , στήν ὁποία προστίθεται καί βάμμα σπαθόχορτου. Παράλληλα μεγάλη ποσότητα ἀπό τό λάδι πού χρησιμοποιεῖται,
εἰδικά γι᾽ αὐτό τό σαπούνι, ἔχει παραμείνει γιά ἀρκετές ἡμέρες μέσα σέ
μεγάλα γυάλινα βάζα μαζί με μεγάλη ποσότητα ἀπό ἄνθη τοῦ φυτοῦ,
ὥστε τό λάδι νά φυλακίσει τίς θεραπευτικές ἰδιότητές του. Σέ συνδυασμό
μέ ἐπάλειψη ἀπό βαλσαμέλαιο τό σαπούνι μπορεῖ νά κάνει μικρά θαύματα,
ἀνακουφίζοντας ταλαιπωρημένα σώματα καί δέρματα. Προτείνεται καί
γιά τήν κατάκλιση.
Τιμή: 4.50 ε

Βιολογική κρέμα
χεριῶν καί προσώπου
Μέ βάση τό κατσικίσιο
γάλα ἄρωμα πικραμύγδαλο
καί ἄρωμα μπισκότο
l

Περιέχει λάδι ἀβοκάντου, γλυκό
ἀμυγδαλέλαιο, κερί, H20 κ.ἄ.
Τιμή: 8 ε
✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί,
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

Τιμή ἑκάστης: 8 ε

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ γιά ὀρθοστασία & ἔντονη
κούραση μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
τσουκνίδα, χαμομήλι,
κυπαρισσόμηλα

l

l ΚΡΥΟΛΟΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΓΗΜΑ γιά τή
ΠΛΗΓΩΝ γιά
πληγές, κατακλί- γρίπη καί τό κρυοσεις κλπ. μέ παρθένο λόγημα & ψύξη μέ
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί, παρθένο ἐλαιόλαδο,
σπαθόχορτο (βαλσαμέ- ἁγνό κερί, καμφορά,
εὐκάλυπτο, θυμάρι,
λαιο), βουζιλάντη
l

δενδρολίβανο

ΚΗΡΑΛΟΙΦΕΣ

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα,
γονάτου, ρευματισμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,
ἁγνό κερί, καμφορά,
τσουκνίδα, θυμάρι πεῦκο
l

ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ἐνυδατική
Μανόλια & Αὔρα Θαλάσσης
γιά τά χέρια καί τό πρόσωπο
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,
μελισσοκέρι καί αἰθέρια ἔλαια.
l

παραδοσιακές

Τιμή: 5 ε

ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
γιά πολύ ταλαιπωρημένα χέρια,
ἀγκῶνες, φτέρνες, ξηροδερμία
μέ σησαμέλαιο, λάδι καρύδας, μέλι,
τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι.
l
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l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

ΚΟΥΤΙΑ δώρου μέ τα εἴδη μας

Χαρίστε στά ἀγαπημένα σας πρόσωπα
ἕνα κουτί μέ τά δῶρα τῆς ἀγάπης σας,
πού θά ἐπιλέξετε ἐσεῖς κι ἐμεῖς θά
συνθέσουμε στά γιορτινά κουτιά καί
μέ τίς εὐχές σας θά ἀποστείλλουμε.
Ἡ τιμή κυμαίνεται ἀνάλογα μέ τό πόσα
καί τό ποιά εἴδη ἐπιθυμεῖτε νά περιλαμβάνουν τά κουτιά τοῦ δώρου σας.

Τά κουτιά ἀποστέλλονται κλειστά (γιά λόγους ἀσφαλείας)
✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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ΑΛΟΙΦΕΣ πολυθεραπευτικές
τα!!!
ἄμεσα ἀποτελέσμα

l Οἱ δύο πολυθεραπευτικές ἀλοιφές, εἶναι πολλαπλῆς χρήσης καί ἀπό τά μέχρι σήμερα ἀποτελέσματά τους ἔχουν ἀποδειχτεῖ «θαυματουργές» στήν
θεραπεία δερματολογικῶν καί παθολογικῶν παθήσεων.
l Δοκιμασμένες ἐπί μακρό χρόνο σέ πολλές δερματολογικές καί παθολογικές παθήσεις, ἔδωσαν
πολύ καλά ἀποτελέσματα. Οἱ πολυθεραπευτικές
ἀλοιφές παρασκευάζονται ἀπό βότανα, φυτά καί
προϊόντα, πολλά στόν ἀριθμό, τά ὁποῖα εἶναι ὅ,τι
ὡραιότερο καί ἐκλεκτότερο μπορεῖ νά δώσει ἡ εὐλογία του Θεοῦ.
l Εἶναι σημαντικό τό γεγονός ὅτι οἱ δύο αὐτές πολυθεραπευτικές ἀλοιφές δέν ἔχουν καμιά ἀπολύτως
παρενέργεια, ἔχουν καί οἱ δύο ἀπολυμαντική ἱκανότητα καί δέν κάνουν ποτέ κακό, ἀκόμα καί ὅταν
ἀγγίζουν τά χείλη ἤ τό στόμα.
l Τό μόνο σημεῖο στό ὁποῖο πρέπει νά ἀποφεύγεται ἡ χρήση τους εἶναι τα μάτια, γιατί προκαλοῦν
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l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l

τσούξιμο.
l Διατηροῦνται σέ θερμοκρασία δωματίου καί δέν
ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως. Ἡ χρήση καί ἡ θεραπεία
μέ τίς παραπάνω πολυθεραπευτικές ἀλοιφές πρέπει
νά γίνεται σωστά γιά νά ἔχουμε τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα.
l Ἀνάλογα μέ τήν πάθηση, ἡ θεραπεία γίνεται μέ
ἐπάλειψη καί μέ ἐλαφρό μασάζ. Ὅταν πρόκειται γιά
χρόνιες παθήσεις, ὅπως παθήσεις τῆς μέσης, τῶν
ἄνω καί κάτω ἄκρων καί ἄλλων σημείων τοῦ σώματος, γίνονται δύο ἕως τρεῖς ἐπαλείψεις ἡμερησίως.
l Γιά θεραπεία ἀπό ἐγκαύματα, τραύματα καί λοιπές
ἄλλες παθήσεις πρέπει νά γίνονται δύο ἤ τρεῖς ἐπαλείψεις ἡμερησίως, χωρίς ὅμως νά βρέχουμε τό σημεῖο τό ὁποῖο θεραπεύουμε.
l Τό διάστημά τῆς θεραπείας ἐξαρτᾶται ἀπό τή βαρύτητα τῆς κάθε παθήσεως, γι’ αὐτό καί πρέπει νά
ὑπάρχει ἐπιμονή καί ὑπομονή γιά νά ὑπάρξει τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ἀποθεραπεία.

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

δοκιμασμένες μέ 100% θεραπεία
γιά τίς ἀσθένειες πού ἀναφέρονται
γιά παθολογικές & δερματολογικές παθήσεις

Συσκευασία 60 γρ. Τιμή: 20 ε
Πολυθεραπευτική ἀλοιφή
γιά δερματολογικές παθήσεις:

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή
γιά παθολογικές παθήσεις:

Εἰδική γιά:
1. Ἐγκαύματα.
2. Ἐπούλωση τραυμάτων.
3. Ἐξαφανίζει τά σπυριά νεότητας.
4. Σπυριά προερχόμενα ἀπό διάφορες αἰτίες.
5. Φαγοῦρες.
6. Συγκάματα.
7. Ἀλλεργικές παθήσεις ἀπό ἔντομα, φυτά κ.ἄ.
8. Πρόληψη καί θεραπεία κατακλίσεων.
9. Ἕρπητα.
10. Ψωρίαση.
11. Μουρμουτσέλες.
12. Πανάδες στό πρόσωπο.
13. Μύκητες.
14. Ἐκζέματα.
15. Τσιμπήματα ἀπό ἔντομα.
16. Σκασίματα.
17. Λεύκη.
18. Φουσκάλες στά χέρια καί διάφορα σημεῖα
τοῦ σώματος ἀπό μεγάλη καταπόνηση.
19. Γρατζουνιές καί μολύνσεις ἀπό χόρτα.
20. Προστατεύει τό ἀνθρώπινο δέρμα
ἀπό τόν ἥλιο.

Εἰδική γιά:
1. Χρόνιες ρευματοαρθριτικές παθήσεις.
2. Ἐξάλειψη τῶν πόνων ἀπό χτυπήματα.
3. Ἐξάλειψη τῶν πόνων καί πρηξιμάτων.
4. Ψύξη μέσης, λαιμοῦ & ἄλλων σημείων
τοῦ σώματος.
5. Χαλάρωση διαφόρων σημείων του
σώματος ἀπό κούραση, πόδια, χέρια κ.ἅ.
6. Ἅλατα στόν αὐχένα.
7. Πονοκέφαλος ἀπό κρύο καί κούραση
8. Ἐπαναφορά σπονδύλων.
9. Κτυπήματα, μώλωπες, τραύματα ἀπό
ὁποιαδήποτε αἰτία.
10. Χρόνιες παθήσεις μέσης
(20 – 25 χρόνων).
11. Χρήση γιά μασάζ μετά ἀπό κατάγματα
καί ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁ γύψος ἤ ὁ νάρθηκας ἀπό τόν ὀρθοπεδικό, γιά νά ἐπανέλθει
στήν ἀρχική φυσική του κατάσταση
τό πάσχον σημεῖο.
12. Χρόνιες κεφαλαλγίες.
13. Χιονίστρες.
14. Κάλοι ποδιῶν.

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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ΤΣΑΪ μέ βότανα

μέ εὐεργετικές ἰδιότητες

θεϊκό θαῦμα
l χριστουγεννιάτικη νύχτα
l χειμωνιάτικο ἀπόγευμα
l μικρός πρίγκηπας
l νότιες θάλασσες
l

Σέ συσκευασία
τῶν 4 ε

l

καί τσάϊ ἑλληνικῆς γῆς
σέ συσκευασία τῶν 2.50 ε

Μοναστηριακά παξιμαδάκια
ἐλαιολάδου
Τιμή: 2 ε

l

Παραδοσιακά Λουκούμια μέ μέλι
ἀπό τό Μοναστήρι
Τιμή: 7 ε

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
μέ μοναστηριακές παραδοσιακές γεύσεις

Μελομακάρονα
μέ τόν παραδοσιακό τρόπο
παρασκευῆς καί μέ ἁγνά ὑλικά

Κουραμπιέδες
μέ ἁγνό βούτυρο
καί καβουρδισμένα
ἀμύγδαλα

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

l
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ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ:
Ἔνθρονος Χριστός ὡς ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ καί Ἱεράρχες (8):





ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ






ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ζητοῦνται δωρητές γιά τούς 5 Προφῆτες, πέριξ τῆς Πλατυτέρας:
 Προφ. ΗΣΑΪΑΣ
 Προφ. ΣΟΛΟΜΩΝ
 Προφ. ΔΑΥΪΔ

 Προφ. ΓΕΔΕΩΝ
 Προφ. ΜΩΫΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἑορτολόγιο 2015
μέ τίς νηστεῖες ἀναλυτικά
Παρακαλοῦμε ζητεῖστε το ἐγκαίρως πρίν ἐξαντληθεῖ
Μπορεῖτε νά τό ζητήσετε στό τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

☎ 26340 - 44391 (9.30-2 πρωΐ 6-9 ἀπόγευμα καθημερινά ἐκτός Κυριακῆς)

