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 بهداشتی و سالمت ،آرایشی
 

 آرایش و پیرایش 

 و آرایش ابرو  آرایش چشم 

 آرایش صورت  

 آرایش لب 

 آرایش ناخن 

 آرایش مو 

 صورت و بدن اصالح 

 لوازم جانبی 

 وسایل برقی 

 محصوالت نوزاد و کودک 

 

 سلولزی 

 دستمال کاغذی 

 مرطوب دستمال  

 بهداشتی بانوان 

 پوشک کودک و بزرگسال 
 

 بهداشت دهان و دندان 

 بهداشت و مراقبت مو 

 بهداشت 

 مراقبت 
 

 بهداشت و مراقبت پوست

 بهداشت 

 مراقبت 
 

 

 

 عطر و ادکلن

 مردانه، زنانه و کودک 

 

 ابزار سالمت

 

 مواد غذایی 
 

 بار و خوار

 ماکارونی 

 قند و شکر 

 نان و غالت  

 حبوبات  

 برنج 

 روغن 

 

 پروتئینی 

 تخم پرندگان 

 گیاهی 

 های پروتئینیفرآورده 

 آبزیان 

 ماکیان 

 گوشت 

 

 لبنیات 

 دوغ 

 خامه 

 پنیر، کره و کشک 

 ماست 

 شیر 

 کره 

 بستنی 

 

 سبزیجات و کنسرو ، غذا

 سبزیجات خشک 

 سبزیجات سرخ شده 

 و آماده نیمه آماده 

 ساالدها 

 خورشتی و خوراک 

 انواع کنسرو  

 

 ، ژله و دسر  تیسکوئی، ب کیک 

 دونات  

 ژله و دسر 

 های مغزداربیسکوئیت 

 مواد کیک و شیرینی پزی  

 های کرمداربیسکوئیت 

 های سادهبیسکوئیت 

 ویفر 

 

 جات و دسرها شیرینی 

 شیرینی 

 مربا 

 عسل 

 دسرهای آماده 
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 ادویه، چاشنی و مخلفات غذا 

 سس 

 ادویه و چاشنی 

 مخلفات همراه غذا 

 سایر مخلفات  

 

 صبحانه  سیریال و

 دمنوش 

 چای 

 قهوه 

 صبحانهسیریال  

 

 نوشیدنی و دمنوش 

 نوشیدنی سرد 

 های گازدارنوشیدنی 

 آب  

 عرقیجات و شربت 

 و دلستر  ماءالشعیر 

 نوشیدنی گرم 

 زاهای انرژینوشیدنی 

 

 خشکبار

 های روغنیدانه 

 انواع آجیل 

 تخمه 

 های خشکمیوه 

 انواع مغزها 

 

 تنقالت 

 شکالت  

 نبات آب  

 پاپ کورن 

 پاستیل 

 دراژه و تافی 

 آدامس 

 و چیپس پفک 

 لواشک و ترشیجات  

 اسنک 

 کراکر 

 

 نظافت و شستشو 
 

 وسایل شستشو و نظافت 

 وسایل شستشوی ظروف 

 دستمال و دستکش 

 

 شوینده سطوح 

 گیرپاک کننده سطوح و جرم 

 کنشیشه پاک 

 

 شوینده لباس و فرش 

 شامپو فرش 

 شستشوی لباس 

 سفید کننده 

 کنندهنرم 

 

 

 شوینده ظروف 

 مایع ظرفشویی 

مواد مصرفی مایع   
 ظرفشویی 

موادر مصرفی ماشین   
 ظرفشویی 

 

 کاالی دیجیتال و لوازم جانبی
 

 ، تبلت و دوربین تاپ، لپموبایل

 موبایل 

 لوازم جانبی موبایل 

 تبلت 

 لوازم جانبی تبلت 

 هدفون 

 گوشی تلفن ثابت 

 لپ تاپ و الترابوک 

 لوازم جانبی لپ تاپ  

 عکاسیدوربین  

 برداری دوربین فیلم 

 لوازم جانبی دوربین 

 دوربین ورزشی 

 

 کامپیوتر و تجهیزات 
 

 های اداریماشین 

 پرینتر و اسکنر 

 ویدیو پرژکتور-دیتا 

 تخته هوشمند 

 لوازم اداری  
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 فکس 

 تلفن 

 

 لوازم جانبی 
 

 قطعات کامپیوتر 
 

 سازی اطالعات تجهیزات ذخیره 
 

 تجهیزات شبکه و اطالعات 
 

 انواع کامپیوتر 
 
 

 پوشاک 

 زنانه 

 مردانه 

 کودک و خردسال 

 نوجوان 

 

 لوازم خانگی 
 

 صوت و تصویری

 سینمای خانگی 

 گیرنده دیجیتال 

 ایپخش کننده چند رسانه 

 تلویزیون 

 لوازم جانبی 

 

 لوازم برقی خانگی 

 اتو و میز اتو 

 خیاطی 

 تهویه سرمایش و گرمایش 

 جارو برقی 

 

 ظروف آشپزی و سرو

 ملزومات آشپزخانه 

 ظروف آشپزخانه 

 خوری سرویس غذا 

 سرویس پذایرایی 

 

 لوازم برقی آشپزخانه 

 یخچال و فریزر 

 لوازم پخت و پز 

 خرد کن و مخلوط کن 

 نوشیدنی ساز )سرد( 

 نوشیدنی ساز )گرم( 

 سایر لوازم 

 

 لوازم تزئینی 

 دکوراسیون 

 مناسبتی 

 
 لوازم تزئینی برقی 

 
 فرش

 
 سرویس خواب 

 روتختی 

 ملحفه 

 تشک 

 خواب سرویس  

 
 حوله و حمام 

 
 

 ابزار آالت 
 

 رقی بابزار غیر 

 پیچ گوشتی و فازمتر 

 گیری اندازه 

 روانکاری  

 امنیت 

 ایمنی و کار 

 سایر ملزومات  

 

 برقی و شارژی 

 دریل و پیچ گوشتی 

 اّره 

 گیری اندازه 

 جانبی و مصرفی 

 

 لوازم باغبانی 

 سم پاش 

 بذر 

 خاک و کود 

 گلدان 

 انواع لوازم 

 ابزار باغبانی 
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 نور و روشنایی 

 المپ 

 و آباژور  لوستر 

 محافظ و چندراهی 

 سایر لوازم 

 باتری  

 

 ملزومات حیوانات خانگی 

 غذای حیوانات  

وسایل نگهداری و  
 اکسسوری

 وسایل بازی  

 

 لوازم خودرو
 

 لوازم جانبی 

 تزئینی 

 بیرون خودرو  

 امنیت خودرو  

 نظافت و نگهداری  

 تصویرسیستم صوت و  

 ابزار 

 

 لوازم مصرفی 

 روغن و مکمل 

 فیلتر 

 یدکی 

 

 

 فرهنگی، ورزشی و سرگرمی
 

 لوازم ورزشی 

 های فکری ورزش 

 کوهنوردی و کمپینگ 

 های آبیورزش 

 های توپیورزش 

 های رزمیورزش 

های هوازی و  ورزش  
 بدنسازی

 اکسسوری  

 کفش 

 توپ  

 راکت 

 دوچرخه 

 

 اسباب بازی

 انواع عروسک 

 پازل 

 فکری  

 وسایل بازی  

 

 فرهنگی

 کتاب و مجالت 

 مجالت  

 کتاب صوتی 

 کتاب چاپی 

 

 

 لوازم تحریر 

 نوشت افزار 

 طراحی و نقاشی 

 آمیزی رنگ 

 لوازم اداری  

 

 هنر و موسیقی 

 صنایع دستی 

 محصوالت چوبی 

 محصوالت فلزی  

 ای و دستبافپارچه 

 سنگی 

 سازدست 

 

 لوازم شخصی 

 ساعت 

 ساعت مچی 

 ساعت تزئینی 

 

 زیورآالت انواع 

 زیورآالت  

 زنانه 

 مردانه 

 nisexU 

 

 عینک 

 آفتابی 

 طبی 
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 اکسسوری لوازم شخصی 

 

 مادر و کودک 
 

 ایمنی و مراقبت 

 محافظ کنج و لبه 

 غذاخوری و بهداشت کودک 

 گردش و سفر 

 سرگرمی و آموزش 

 کتاب کودک 

 خواب کودک 

 لباس کودک و نوزاد 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


