OD PONIEDZIAŁKU

Od PONIEDZIAŁKU, 01.08 do ŚRODY, 03.08
lub do wyczerpania zapasów

WYBIERZ PRODUKTY
W STYLU GRECKIM

27% TANIEJ
10,99

7,99
ERIDANOUS

50% TANIEJ

Halloumi – ser grillowy
z Cypru – z dodatkami

14,25

6,99

225 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,55

Polska papryka
czerwona, luzem
1 kg

OLIWKI JUŻ OD

4,99

47% TANIEJ
13,29

6,99
Winogrono jasne,
luzem
1 kg

UWAGA! NISKO!
2 + 1 GRATIS

WSZYSTKIE LODOWE WIELOPAKI
DRUGI PRODUKT 70% TANIEJ

8,99

5,99

*

2 + 1 GRATIS
8,99

5,99

*

RZEŹNIK

RZEŹNIK

Mięso mielone
z łopatki wieprzowej
500 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 kg = 17,98)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,99/1 opak. (1 kg = 11,98)

5744

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

UWAGA! NISKO!
NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO!

Z kuponem
10,99

8,99

*

DRUGI PRODUKT

36%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

BIELMAR

Z kuponem
10,99

8,99

*

BIELMAR

Olej rzepakowy
Beskidzki

Olej rzepakowy
Beskidzki

1 l/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

1 l/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

LIDL PLUS
CHRONI RODZINY PRZED INFLACJĄ

W DNIACH 1-5.08
1. KUP MASŁO PILOS, 200 G
2. ZESKANUJ APLIKACJĘ LIDL PLUS
200 g

6,45
PILOS

Masło ekstra
200 g/1 opak.

ODBIERZ 100% ZWROTU CENY MASŁA
W APLIKACJI LIDL PLUS W POSTACI:

KUPON RABATOWY*

6,45 zł
* na kolejne zakupy za min. 10 zł**. Kupon rabatowy pojawi się w aplikacji
tego samego dnia po zakupie, ważny do 6.08.
W akcji można wziąć udział tylko 1 raz i wyłącznie w odniesieniu do 1 produktu.
Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

** z wyłączeniem napojów alkoholowych, w tym piwa, wyrobów tytoniowych,
produktów leczniczych oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt.
R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
01.08

UWAGA! NISKO!
NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO!

TYLKO W

4-PAKU
TYLKO

2,65 ZŁ
ZA 1 L

Kup 4-pak, zapłać

32% MNIEJ
7,89

5,29

*

Pepsi

2 l/1 but.
* cena regularna:
7,89/1 but. (1 l = 3,95)
cena przy zakupie 4-paku:
5,29/1 but. (1 l = 2,65)
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność
w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

UWAGA! NISKO!

Drugi produkt

52% TANIEJ
22,99

16,99

*

NESCAFÉ

Classic, kawa
rozpuszczalna**

200 g/1 opak.
* cena regularna:
22,99/1 opak. (100 g = 11,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
16,99/1 opak. (100 g = 8,50)

WĘDLINY W PLASTRACH PIKOK PURE, 100 G,

TRZECI PRODUKT 75% TANIEJ
MIKSUJ
DOWOLNIE

TRZECI PRODUKT

75%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

Wędliny
w plastrach
Pikok Pure,
100 g

Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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UWAGA! NISKO!

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

20%

PILOS

Serek
homogenizowany

385-400 g/1 opak.
truskawkowy, brzoskwiniowy
lub waniliowy

A CAŁY SIE
JE N
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I
M

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

20%
KANIA

Majonez z żółtkiem
jaja z chowu na
wolnym wybiegu
400 ml/1 opak.

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

ZNAJDZIESZ

MNIE

W LODÓWCE

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

20%
SOLEVITA

Sok 100% tłoczony
z brazylijskich
pomarańczy
1 l/1 but.

20%

RZEŹNIK

Schab
w plastrach,
porcja rodzinna
680 g/1 opak.

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

20%

ALESTO SELECTION

Królewska
mieszanka
orzechów
200 g/1 opak.

Promocje nie łączą się z innymi rabatami.

LIDL CHRONI RODZINY
PRZED INFLACJĄ
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

W SŁODKIM GRONIE!

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

47% TANIEJ
13,29

6,99
Winogrono
jasne, luzem
1 kg

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

POCZĄTEK SEZONU
NA POLSKĄ PAPRYKĘ!
50% TANIEJ
14,25

6,99
Polska papryka
czerwona, luzem
1 kg
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

30% TANIEJ

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

6,99

4,89
Polskie jeżyny
125 g/1 opak.
100 g = 3,91

42% TANIEJ
6,99

3,99
Polska porzeczka
czerwona
250 g/1 opak.
100 g = 1,60

POLSKIE
SEZONOWE
OWOCE
W SUPERCENACH!

20% TANIEJ
25% TANIEJ
7,99

5,99
Polska borówka
amerykańska
Premium

14,99

11,99
Polskie truskawki
750 g/1 opak.
1 kg = 15,99

225 g/1 opak.
100 g = 2,66

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

20% TANIEJ
4,75

3,79
Polski
seler naciowy

33% TANIEJ

1 szt.

14,99

9,99
Morele, luzem
1 kg

Z kuponem

40%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

14,99

8,99
Polskie kurki

200 g/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus

50% TANIEJ

42% TANIEJ

5,99

2,99
Polska cukinia,
luzem
1 kg

19,03

10,99
Papryka słodka,
luzem
1 kg

R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

AŻ

500G

50% TANIEJ*

7,99
Polska borówka
amerykańska
500 g/1 opak.
1 kg = 15,98

* 50% taniej w porównaniu do
borówki amerykańskiej, 250g

30% TANIEJ
5,70

3,99
Awokado
zielone
1 szt.

25% TANIEJ
1,99

1,49
Polska cebula
dymka
1 pęczek

3 + 1 GRATIS
1,99

1,49

*

Kiwi
1 szt.

* cena regularna: 1,99/1 szt.
cena przy zakupie 4 szt.:
1,49/1 szt.

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Wielkie greckie

ŚNIADANIE!

Drugi produkt

36% TANIEJ

Kup 6, zapłać

3,69

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

2,99

22% MNIEJ

*

0,89

0,69

*

Chleb górski

375 g/1 szt.
* cena regularna:
3,69/1 szt. (1 kg = 9,84)
cena przy zakupie 2 szt.:
2,99/1 szt. (1 kg = 7,97)

Ciabatta

80 g/1 szt.
* cena regularna:
0,89/1 szt. (100 g = 1,11)
cena przy zakupie 6 szt.:
0,69/1 szt. (100 g = 0,86)

SUPERCENA

3,59
Chlebek
śródziemnomorski
200 g/1 szt.
100 g = 1,80

GRECKI WYPIEK

SUPERCENA

4,99
Koulouri z praliną
z certyfikatem UTZ**
180 g/1 szt.
100 g = 2,77
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

SUPERCENA

2,19
Paluch z oliwkami
90 g/1 szt.
100 g = 2,43

Z CIASTA
FILO

GRECKI
WYPIEK

Trzeci produkt

60% TANIEJ
2,19

1,75

*

Burek z serem
i szpinakiem

90 g/1 szt.
* cena regularna:
2,19/1 szt. (100 g = 2,43)
cena przy zakupie 3 szt.:
1,75/1 szt. (100 g = 1,94)

8% SZPINAKU
7% SERA MIZITHRA

GRECKI WYPIEK

SUPERCENA

2,99
Burek z serem, XXL**
140 g/1 szt.
100 g = 2,14

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Od poniedziałku,
01.08

Specjały
w stylu greckim!

wolna od GMO
tylko naturalne
składniki

SUPERCENA

6,49

ERIDANOUS

Jogurt typu greckiego
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,19

SUPERCENA
bez
konserwantów

3,49

SUPERCENA

5,99

ERIDANOUS

Pasta kanapkowa
z serem feta
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99

ERIDANOUS

Jogurt z mleka
owczego
200 g/1 opak.
100 g =1,75

SUPERCENA

9,49
ERIDANOUS

Ser w kostkach

350 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 27,11
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Od poniedziałku,
01.08

27% TANIEJ
10,99

7,99

ERIDANOUS

Halloumi, ser grillowy
z Cypru, z dodatkami
225 g/1 opak.
ser podpuszczkowy dojrzewający
z mleka krowiego, owczego
i koziego z bazylią lub z chili
100 g = 3,55

26% TANIEJ
10,94

7,99

ERIDANOUS

Halloumi, ser
grillowy z Cypru

225 g/1 opak.
wyprodukowany na Cyprze
ser podpuszczkowy
dojrzewającyz mleka
krowiego, owczego i koziego
100 g = 3,55

SUPERCENA

9,99
ERIDANOUS

Ser Manouri

200 g/1 opak.
wyjątkowy i pyszny tradycyjny
grecki ser serwatkowy
o niskiej zawartości soli,
słodkim smaku, łagodnym
aromacie i kremowej
konsystencji
100 g = 5,00

SUPERCENA

13,99
ERIDANOUS

SUPERCENA

8,99
ERIDANOUS

Ser feta

200 g/1 opak.
tradycyjny grecki ser wytwarzany wyłącznie
z mleka krowiego i owczego, przechowywany
w naturalnej solance, aby zachował
pełnię smaku
100 g = 4,50

Ser w stylu greckim*

520 g
biały, miękki ser dojrzewający
w solance, wyprodukowany
z pasteryzowanego mleka krowiego
(400 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 34,98 (wg masy netto
po odsączeniu)

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.
R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
01.08

Wyśmienite smaki
w stylu greckim!
SUPERCENA

7,99
ERIDANOUS

Wędzony tuńczyk
w zalewie

160 g
różne rodzaje
(104 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 7,68 (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

4,99
ERIDANOUS

Pasta z oliwek

212 ml/1 opak.
idealna do kanapek: posmaruj
nią chleb tostowy, a następnie
posyp kaparami i pomidorami,
pasuje także do grillowanego
kurczaka, pieczonych warzyw
i makaronu, różne rodzaje
100 ml = 2,35

SUPERCENA

11,99
ERIDANOUS

Pasta sezamowa tahini
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 40,00

SUPERCENA

36,90

PO PRZEPISY NA

QR CODE

DANIA
Z OWOCAMI MORZA

Wygenerowano na www.qr-online.pl

WEJDŹ NA

TARG RYBNY LIDLA

Gotowane macki
ośmiornicy*

200 g/1 opak.
100 g = 18,45
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* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 31/22

Od poniedziałku,
01.08

SUPERCENA

7,99

ERIDANOUS

Antipasti z nadzieniem
230 g, 250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,47/3,20

SUPERCENA

7,99
ERIDANOUS

Antipasti
z nadzieniem

SUPERCENA

5,99

ERIDANOUS

Tzatziki z ogórkami
i oliwą z oliwek
250 g/1 opak.
100 g = 2,40

270 g
różne rodzaje
(150 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 5,33 (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

16,99
ERIDANOUS

Antipasti
z nadzieniem

380 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 44,71

SUPERCENA

8,99
ERIDANOUS

Zestaw past do smarowania
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,99

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Greckie
oliwy

w supercenach

SUPERCENA

SUPERCENA

SUPERCENA

19,99

15,99

22,77

ERIDANOUS

ERIDANOUS

Grecka oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia
500 ml/1 but.
1 l = 39,98
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Oliwa z oliwek kalamata
500 ml/1 opak.
1 l = 31,98

ERIDANOUS

Oliwa z oliwek extra
z Sitii na Krecie
750 ml/1 but.
1 l = 30,36

R 31/22
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Oliwki
już od

Od poniedziałku,
01.08

4,99

SUPERCENA

4,99
ERIDANOUS

Oliwki kalamon
w zalewie,
bez pestek

370 ml
(160 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 3,12 (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

6,99
ERIDANOUS

Oliwki zielone
nadziewane

370 ml
(200 g po odsączeniu)/1 opak.
migdałami lub czosnkiem
100 g = 3,50 (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

14,99
ERIDANOUS

Mix oliwek z pestką
400 g/1 opak.
1 kg = 37,48

SUPERCENA

15,99
ERIDANOUS

Zielone oliwki
z pestką

1,062 l
(600 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 26,65 (wg masy
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

22,99
ERIDANOUS

Zielone oliwki
bez pestki

1,7 l
(850 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 27,05 (wg masy
netto po odsączeniu)

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
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Od poniedziałku,
06.06
01.08

Słodkości
w stylu greckim!

SUPERCENA

9,99
ERIDANOUS

Lody jogurtowe
z miodem
i orzechami pekan

SUPERCENA

500 ml/1 opak.
1 l = 19,98

15,99
ERIDANOUS

Baklawa z orzechami
włoskimi

390 g/1 opak.
tradycyjnie ręcznie robiona baklawa
z ciasta filo wypełnionego orzechami
i cynamonem, połączona syropem
waniliowym
1 kg = 41,00

SUPERCENA

2,99
ERIDANOUS

Baton
z nadzieniem
migdałowym
lub sezamowy
z miodem

SUPERCENA

3,49
ERIDANOUS

Baton
migdałowy
60 g/1 opak.
100 g = 5,82

60 g, 70 g/1 opak.
100 g = 4,98/4,27

18

R 31/22
23/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
06.06
01.08

SUPERCENA

6,99

ERIDANOUS

Chałwa o smaku waniliowym lub z kakao
250 g/1 opak.
100 g = 2,80

SUPERCENA

7,99
ERIDANOUS

Chałwa
z migdałami
250 g/1 opak.
100 g = 3,20

SUPERCENA

9,99
ERIDANOUS

Chałwa z miodem
250 g/1 opak.
100 g = 4,00

RR 23/22
31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
01.08

Zasmakuj
w stylu greckim!
SUPERCENA

5,49
ERIDANOUS

Bułka pita
z czosnkiem
i kolendrą
400 g/1 opak.
1 kg = 13,73

SUPERCENA

5,99
ERIDANOUS

Paluszki chlebowe
175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,42

20

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 31/22

Od poniedziałku,
01.08

750 g

15,99

Do soboty, 06.08
ERIDANOUS

Dania kuchni
świata
750 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 21,32

SUPERCENA

7,99

ERIDANOUS

Pizza gyros
350 g/1 opak.
1 kg = 22,83

SUPERCENA

12,99
ERIDANOUS

Pierożki ze szpinakiem
lub z serem feta
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

8,99
ERIDANOUS

Fasolka zielona
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

14,99
ERIDANOUS

Zawijaniec serowy
1 kg/1 opak.

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
01.08

Specjały
w stylu greckim!

SUPERCENA

13,49

ERIDANOUS

Musaka

380 g/1 opak.
tradycyjne danie kuchni greckiej
1 kg = 35,50

SUPERCENA

7,99
ERIDANOUS

Fasola lub bakłażan
w sosie pomidorowym
280 g/1 opak.
1 kg = 28,54

SUPERCENA

3,99
ERIDANOUS

7,99
ERIDANOUS

Makaron
kritharaki

Liście winorośli
z ryżem

500 g/1 opak.
1 kg = 7,98

22

SUPERCENA

280 g/1 opak.
1 kg = 28,54

R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08
PRODUKT
DOSTĘPNY
TYLKO W

SUPERCENA

SUPERCENA

7,99

5,49

ERIDANOUS

ROLESKI

Grecki sos
pomidorowy

Sos grecki

290 g/1 opak.
tzatziki lub pietruszkowy
1 kg = 18,93

290 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 27,55

Z OLIWKAMI

BEZ
KONSERWANTÓW

150 g
450 g

6,99

CHEF SELECT

Zupa grecka
450 g/1 opak.
1 kg = 15,53

8,49
DOBRA KALORIA

Roślinny gyros
à la kurczak
150 g/1 opak.
100 g = 5,66

SUPERCENA

3,49

ERIDANOUS

Przyprawy greckie
35 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,97

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Przekąski
w stylu greckim!

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

SUPERCENA

3,99
ERIDANOUS

Orzeszki ziemne
w cieście o smaku
tzatziki
200 g/1 opak.
100 g = 2,00

SUPERCENA

5,99
ERIDANOUS

Chipsy

200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,00

SUPERCENA

7,99
24

R 31/22

ERIDANOUS

Loukoumia - słodkie galaretki
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,98

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Świeże mięso

DO 50% TANIEJ
2 + 1 GRATIS
8,99

5,99

*

RZEŹNIK

Mięso mielone
z łopatki wieprzowej
500 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 kg = 17,98)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,99/1 opak. (1 kg = 11,98)

Drugi produkt

50% TANIEJ
13,89

10,39

*

RZEŹNIK

Polski kurczak –
paski z fileta z piersi
400 g/1 opak.
* cena regularna:
13,89/1 opak. (1 kg = 34,73)
cena przy zakupie 2 opak.:
10,39/1 opak. (1 kg = 25,98)

SUPERCENA

16,99
RZEŹNIK

Polski kurczak –
mięso z nogi, XXL
1 kg

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

25

Od poniedziałku,
01.08

Mięso

W SUPERCENACH
SUPERCENA

SUPERCENA

8,99

13,99

SUPERCENA

RZEŹNIK

Polska wołowina –
ﬂaki

13,99

500 g/1 opak.
1 kg = 17,98

RZEŹNIK

Żeberko mięsne
wieprzowe, trójkąt
1 kg

RZEŹNIK

Żeberko mięsne
wieprzowe, trójkąt
1 kg

SUPERCENA

SUPERCENA

29,99

SUPERCENA

29,99
RZEŹNIK

Polska wołowina –
karkówka na pieczeń
1 kg

SUPERCENA

34,99

SUPERCENA

34,99

RZEŹNIK

Polska wołowina –
karkówka na pieczeń
1 kg

RZEŹNIK

Polska wołowina –
udziec
1 kg

RZEŹNIK

Polska wołowina –
udziec
1 kg

ROŚNIE OKOŁO
30% WOLNIEJ*

* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

11,99
RZEŹNIK

Polski kurczak
Biesiadny,
z chowu bez
antybiotyków –
skrzydła

Z DOSTĘPEM
DO NATURALNEGO ŚWIATŁA

Z DOSTĘPEM DO WYBIEGU

1 kg

26

R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

21% TANIEJ

SUPERCENA

9,99

SUPERCENA

9,99

13,99

13,99

RZEŹNIK FIT LIFE

10,99

Polski indyk –
gulasz
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30

RZEŹNIK FIT LIFE

10,99

21% TANIEJ

RZEŹNIK

Polski indyk –
paski z fileta
400 g/1 opak.
1 kg = 27,48

RZEŹNIK

Polski indyk –
gulasz

Polski indyk –
paski z fileta

300 g/1 opak.
1 kg = 33,30

400 g/1 opak.
1 kg = 27,48

SUPERCENA

10,99

SUPERCENA

10,99
RZEŹNIK

Polski indyk –
skrzydła

SUPERCENA

11,99

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK

Polski indyk –
skrzydła
1 kg

ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI

Noga z indyka
1 kg

ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI

Noga z indyka
1 kg

DO

A

OTOWE

NI

G

1 kg

PIECZE

SUPERCENA

SUPERCENA

19,99

18,79

MORLINY

Żeberka wieprzowe
wolno gotowane
w marynacie whisky
1 kg

RZEŹNIK

Polska kaczka – nogi
wolno gotowane z sosem
żurawinowym
480 g/1 opak.
1 kg = 39,15

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

SUPERCENA

6,99

100 g

RZEŹNIK

Polska wieprzowina –
boczek w plastrach

2,79

300 g/1 opak.
1 kg = 23,30

100 g

PIKOK

Kiełbasa swojska
z szynki

2,99

100 g
1 kg = 27,90

GRILL&FUN

Kiełbaski
białe parzone
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCEN
1 kg

24,99
GRILL&FUN

Zestaw grillowy
wieprzowy w marynacie
1 kg
schab, boczek i karkówka

SUPERCENA

9,99
GRILLMEISTER

9,99
GRILLMEISTER

Tacki
aluminiowe
na grilla
10 szt./1 opak.
1 szt. = 1,00

Tacki
aluminiowe
R
31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
28
na
grilla Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach
detalicznych.
10 szt./1 opak.
1 szt. = 1,00

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Ryby i owoce morza

DO 40% TANIEJ
140 g

MIĘSA ŁOSOSIA
NA 100 G
PRODUKTU

3,99

SUPERCENA

3,99

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

SUPERCENA

TARG RYBNY LIDLA

Szczupak,
filet bez skóry
100 g
1 kg = 39,90

TARG RYBNY LIDLA

Szczupak,
filet bez skóry
100 g
1 kg = 39,90

SUPERCENA
SUPERCENA

36,99

SUPERCENA

36,99

4,99

HATHERWOOD

Łosoś atlantycki
wędzony**

Kabanosy
z łososia

320 g/1 opak.
1 kg = 115,59

100 g
1 kg = 49,90

HATHERWOOD

Łosoś atlantycki
wędzony**
320 g/1 opak.
1 kg = 115,59

Drugi produkt

40% TANIEJ
4,99

100 g

100 g

4,49
NAUTICA

4,49
NAUTICA

Makrela,
filet wędzony

3,99

*

Krewetki w sosie,
z certyfikatem ASC
90 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 5,54)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 4,43)

100 g
klasyczny, z ziołami
prowansalskimi lub z pieprzem
1 kg = 44,90

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
Makrela,
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

filet wędzony
100 g
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Nabiał

DO 60% TANIEJ
4 + 1 GRATIS
1,69

1,35

*

PILOS

Jogurt z musem
owocowym

150 g/1 opak.
malina, truskawka, wiśnia
lub brzoskwinia i marakuja
* cena regularna:
1,69/1 opak. (100 g = 1,13)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,35/1 opak. (100 g = 0,90)

Trzeci produkt

60% TANIEJ
2,99

2,39

*

Trzeci produkt

60% TANIEJ
2,99

2,39

*

Fantasia

100 g, 105 g/1 opak.
brownie lub kruche
ciasteczka maślane
* cena regularna:
2,99/1 opak. (100 g = 2,99/2,85)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,39/1 opak. (100 g = 2,39/2,28)

DANONE

Fantasia

100 g, 105 g/1 opak.
brownie lub kruche
ciasteczka maślane
* cena regularna:
2,99/1 opak. (100 g = 2,99/2,85)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,39/1 opak. (100 g = 2,39/2,28)

FINUU

Mix bez laktozy

6,49
18% TANIEJ*

ROLMLECZ

Serek
homogenizowany
waniliowy

6,49

SUPERCENA

8,99

18% TANIEJ*

DANONE

NA

T U R A L NE

OMEGA-3
ŹRÓDŁO

4 x 150 g/1 opak.
1 kg = 10,82
* w porównaniu z serkiem
homogenizowanym Rolmlecz, 200 g

ROLMLECZ

Serek
homogenizowany
waniliowy

4 x 150 g/1 opak.
1 kg = 10,82
* w porównaniu z serkiem
homogenizowanym Rolmlecz, 200 g

200 g/1 opak.
100 g = 4,50

Drugi produkt
42% TANIEJ
3,96

3,09

*

Drugi produkt
42% TANIEJ
3,96

3,09

*

Do soboty, 06.08

30

R 31/22

Kinder Mleczna

Do soboty, 06.08

Kinder Mleczna
Kanapka, 3-pak

84 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży
w okresie jego3-pak
obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
Kanapka,
opak.detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko84w g/1
ilościach
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Drugi produkt
30% TANIEJ

SUPERCENA

6,99

2,94

2,49

*

MLEKOVITA

Do soboty, 06.08
PILOS

Przysmak góralski,
kulki

Maślanka
naturalna 1,5%

160 g/1 opak.
100 g = 4,37

1 l/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Drugi produkt

42% TANIEJ
5,23

4,09

*

SUPERCENA

16,50
OSM GARWOLIN

Twaróg półtłusty
1 kg

Drugi produkt

42% TANIEJ
5,23

4,09

*

HOCHLAND

Ser topiony
w plastrach

130 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,23/1 opak. (100 g = 4,02)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,09/1 opak. (100 g = 3,15)

HOCHLAND

Ser topiony
w plastrach

130 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,23/1 opak. (100 g = 4,02)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,09/1 opak. (100 g = 3,15)

Drugi produkt

54% TANIEJ
5,51

3,99

*

ALMETTE

Puszysty serek
twarogowy

150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,51/1 opak. (100 g = 3,67)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 2,66)

MIKSUJ
DOWOLNIE

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08
100 g

100 g

3,29
PIKOK

3,80
PIKOK

Szynka
z Karczmy,
premium

Boczek z Karczmy,
pieczony,
premium

100 g
1 kg = 32,90

100 g
1 kg = 38,00

Trzeci produkt

63% TANIEJ
4,75

3,75

*

PIKOK

Kiełbasa żywiecka
w plastrach
100 g/1 opak.
* cena regularna:
4,75/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak.:
3,75/1 opak.

Drugi produkt

40% TANIEJ
8,99

7,19

*

PIKOK

Kiełbaski
pieprzowe
wieprzowe

270 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 kg = 33,30)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,19/1 opak. (1 kg = 26,63)

WĘDLINY W PLASTRACH PIKOK PURE, 100 G,

TRZECI PRODUKT 75% TANIEJ
MIKSUJ
DOWOLNIE
TRZECI PRODUKT

75%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

Wędliny
w plastrach
Pikok Pure,
100 g

Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.
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R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
01.08

UWAGA! NISKO!

WĘDLINY PIKOK, XXL,
DO 34% TANIEJ

34% TANIEJ*

8,99
PIKOK

Kabanosy klasyczne
drobiowo-wieprzowe,
XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98
* w porównaniu z kabanosami
klasycznymi drobiowo-wieprzowymi Pikok, 400 g

43% TANIEJ*

8,99
PIKOK

Polędwica sopocka
w plastrach, XXL

400 g/1 opak.
1 kg = 22,48
* w porównaniu z polędwicą
sopocką w plastrach Pikok, 250 g

34% TANIEJ*

8,99
PIKOK

Kiełbasa
głogowska, XXL

500 g/1 opak.
1 kg = 17,98
* w porównaniu z kiełbasą
głogowską Pikok, 400 g

25% TANIEJ*

8,49
PIKOK PURE

Parówki
z szynki, XXL

500 g/1 opak.
1 kg = 16,98
* w porównaniu z parówkami
z szynki Pikok Pure, 250 g

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Pomysł na

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

szybki
obiad!

BEZ
KONSERWANTÓW
Drugi produkt

34% TANIEJ
5,99

4,95

Drugi produt
-34%

*

CHEF SELECT

Pierogi z mięsem
400 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (1 kg = 14,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,95/1 opak. (1 kg = 12,38)

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

Drugi produkt

Drugi produkt

36% TANIEJ

32% TANIEJ

8,99

5,99

7,35

4,99

*

*

WELL WELL

CHEF SELECT

Roślinny
sznycel
w panierce

Zupa tradycyjna

450 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99/1 opak. (1 kg = 13,31)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,99/1 opak. (1 kg = 11,09)

200 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (100 g = 4,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,35/1 opak. (100 g = 3,68)

100%

W
Z ROŚLIN

SUPERCENA

5,99
WALDIBEN

Ogórki kartuskie

900 ml
(475 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 12,61 (wg masy
netto po odsączeniu)

Drugi produkt

34% TANIEJ
6,65

5,49

*

FRESH LINE
Lunchbox
z kurczakiem
Lunchbox
kurczakiem
lub z seremz typu
feta**
200
lubg/1z opak.
serem typu feta**
*200
cena
g/1regularna:
opak.
(100 g = 3,33)
*6,65/1
cena opak.
regularna:
cena przy
zakupie
6,65/1
opak.
(100 g2=opak.:
3,33)
5,49/1
opak.
(100
2,75)
cena przy zakupieg2=opak.:
5,49/1 opak. (100 g = 2,75)
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Drugi produkt
32% TANIEJ
3,99

3,35

*

Do soboty, 06.08
UNIFLORA

Kiełki

50 g, 90 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

SR31/22
R
31/22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

ZĘŚCIEJ
ALESTO – NAJC
N
A
K U P OW A
I
MARKA BAKALI *
ku
ro
21
w Polsce w 20

7,50
ALESTO SELECTION

Żurawina suszona
200 g/1 opak.
100 g = 3,75

40 g

2,99
ALESTO

Chipsy jabłkowe
40 g/1 opak.
100 g = 7,48

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

8,99
ALESTO
ALESTO

Mix proteinowy
proteinowy
Mix
orzechami
zz orzechami
ziarnami soi
soi
ii ziarnami
150g/1
g/1opak.
opak.
150
100gg==5,99
5,99
100

* Źródło: Panel Gospodarstw Domowych GfK, 2021 r.

200 g

200 g

6,47
ALESTO

Mieszanka
studencka
200 g/1 opak.
100 g = 3,24

500 g

7,44
ALESTO

Orzeszki ziemne
500 g/1 opak.
smażone i solone
lub prażone bez soli
1 kg = 14,88

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
01.08

LETNIE NAPOJE
W SUPERCENACH
** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

Kup 4-pak, zapłać

20% MNIEJ

TYLKO

3,00 zł

5,49

4,39

*

ZA 1 L

RED BULL

XXL

Napój energetyczny
250 ml/1 pusz.
* cena regularna:
5,49/1 pusz. (100 ml = 2,20)
cena przy zakupie 4-paku:
4,39/1 pusz. (100 ml = 1,76)

SUPERCENA

8,99

Drugi produkt

SZUKAJ
NA

STANDZIE

WOSANA

Sok 100%
mandarynkowy,
XXL**

30% TANIEJ
4,49

3,79

*

RED BULL

Napój energetyczny
jagodowy

3 l/1 but.
1 l = 3,00

250 ml/1 pusz.
* cena regularna:
4,49/1 pusz. (100 ml = 1,80)
cena przy zakupie 2 pusz.:
3,79/1 pusz. (100 ml = 1,52)

Kup 4-pak, zapłać

MNIEJ
3,79

3,19

*
ZNAJDZIESZ

MNIE

W LODÓWCE

Coca-Cola

500 ml/1 but.
* cena regularna:
3,79/1 but. (1 l = 7,58)
cena przy zakupie 4-paku:
3,19/1 but. = (1 l = 6,38)

TYLKO

2,65 zł
ZA 1 L

Kup 4-pak, zapłać

32% MNIEJ
7,89

5,29

*

Pepsi

2 l/1 but.
* cena regularna:
7,89/1 but. (1 l = 3,95)
cena przy zakupie 4-paku:
5,29/1 but. (1 l = 2,65)

SUPERCENA

1,19
JURAJSKA

Woda mineralna
niegazowana
dla dzieci Psi Patrol
330 ml/1 but.
1 l = 3,61

21% TANIEJ
6,65

5,19
Do soboty, 06.08
SOLEVITA

Sok 100% tłoczony
pomarańcza-grejpfrut-pitaja
1 l/1 but.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.
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R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

POLSKIE ŹRÓDŁA

DLA DOROSŁYCH,
DZIECI I AKTYWNYCH

WYSOKA ZAWARTOŚĆ
WAPNIA I MAGNEZU

WODA POCHODZĄCA
Z POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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W SIERPNIU SOKI, NEKTARY I NAPOJE

Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

NOWOŚĆ

0,99

Z kuponem

BALLINO

1,99

Lody Spiralo w polewie
owocowej na patyku

1,39

70 ml/1 opak.
pomarańcza, owoce leśne,
malina lub jabłko
100 ml = 1,41

*

DRUGI PRODUKT

60%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

Z kuponem

KAKTUS

1,99

1,39

*

KAKTUS

Lody na patyku

45 ml/1 opak.
truskawkowo-cytrynowe
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Lody na patyku

45 ml/1 opak.
truskawkowo-cytrynowe
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

180 ml

1,79
BALLINO

Sandwicz lodowy
180 ml/1 opak.
śmietanka lub
wanilia-truskawka-czekolada
100 ml = 0,99

120 ml

120 ml

1,79
BALLINO

1,79
BALLINO

Lody Senso
w czekoladowej
polewie na patyku
120 ml/1 opak.
waniliowe lub z orzeszkami
arachidowymi
100 ml = 1,49

Lody
Sensoprzy produktach R 31/22 39
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według
dat podanych
w czekoladowej
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki
firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
polewie na patyku

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.
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R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,
01.08

SUPERCENA

SUPERCENA

6,99

8,99

Piwo Belhaven
Black

ABBAYE DE VAUCLAIR

Piwo Amber, Plato
750 ml/1 but.
1 l =11,99

500 ml/1 but.
1 l =13,98

SUPERCENA

11,99
ABBAYE DE VAUCLAIR

Piwo Imperiale
750 ml/1 but.
1 l =15,99

TYLKO

6,67 ZŁ
ZA 1 BUT.

SUPERCENA

39,99

MARSTON

Zestaw piw
Classic Ales
6 x 500 ml/1 opak.
1 l = 13,33

SUPERCENA

39,99

Zestaw piw Bornem
6 x 330 ml/1 opak.
1 l = 20,20

INFORMUJEMY, ŻE OSOBOM NIETRZEŹWYM I OSOBOM DO LAT 18 ALKOHOLU NIE SPRZEDAJEMY.
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R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Kup 6-pak, zapłać

Kup 10, zapłać

MNIEJ

23% MNIEJ

NOWOŚĆ

2,99

2,29

3,29

2,99

*

*

BUTELKA
BEZZWROTNA Kasztelan
Niepasteryzowane

Tyskie Gronie

500 ml/1 but.
* cena regularna:
3,29/1 but. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 10 but.:
2,99/1 but. (1 l = 5,98)

500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)
cena przy zakupie 6-paku:
2,29/1 pusz. (1 l = 4,58)

SUPERCENA
4x

2,19
Okocim O.K.

3x

Kup 4, zapłać

Trzeci produkt
60% TANIEJ

MNIEJ
4,49

4,69

3,99

3,75

*

500 ml/1 pusz.
1 l = 4,38

*

Grimbergen Blanche
lub Blonde

Do soboty, 06.08

8 w330cenie
ml/1 but. 6

Corona Extra

355 ml/1 but.
* cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

* cena regularna:

4,49
4,49/1 but. (1 l = 13,61)

3,35

cena przy zakupie 4 but.:
3,99/1 but. (1 l =*12,09)

8 w cenie 6
4,49

3,35

*

Desperados

Desperados

400 ml/1 but.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,49/1 but. (1 l = 11,23)
cena przy zakupie 8 but.:
3,35/1 but. (1 l = 8,38)

WSZYSTKIE PIWA DESPERADOS
W BUTELKACH
**

8 W CENIE 6

**

400 ml/1 but.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,49/1 but. (1 l = 11,23)
cena przy zakupie 8 but.:
3,35/1 but. (1 l = 8,38)

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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** Produkt dostępny w wybranych sklepach.
Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

INFORMUJEMY, ŻE OSOBOM NIETRZEŹWYM I OSOBOM DO LAT 18 ALKOHOLU NIE SPRZEDAJEMY.

6x

10 x

Od poniedziałku,
01.08
SUPERCENA

3,99
STAR

Chrupki

125 g/1 opak.
ser z ziemniakami
lub pomidor z serem
100 g = 3,19

SUPERCENA
SUPERCENA

4,56
LORENZ

5,29
LAY’S

Chipsy

165 g/1 opak.
100 g = 3,21

Crunchips,
Pol’n’Rock
140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,26

44

R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

CHWILE PRZYJEMNOŚCI

W SUPERCENACH

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

SUPERCENA

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź
dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

64,99
LAVAZZA

Qualità Oro,
kawa ziarnista,
100% arabika
1 kg/1 opak.

Drugi produkt

52% TANIEJ
22,99

16,99

Drugi produkt

52% TANIEJ
22,99

16,99

*

NESCAFÉ

Classic, kawa
rozpuszczalna**

200 g/1 opak.
* cena regularna:
22,99/1 opak. (100 g = 11,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
16,99/1 opak. (100 g = 8,50)

NESCAFÉ

Classic, kawa
rozpuszczalna**
• Powstaje
w 100% z upraw z certyfikatem

Rainforest Alliance.

200 g/1 opak.
* cena regularna:
22,99/1 opak. (100 g = 11,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
16,99/1 opak. (100 g = 8,50)

• Organizacja Rainforest Alliance
poprawia standard życia rolników,
chroni zasoby naturalne oraz dba o przyrodę.

MIKSUJ
DOWOLNIE

Drugi produkt

30% TANIEJ
6,49

5,49

*

LORD NELSON

Herbata czarna,
z certyfikatem
RA**

75 torebek/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,49/1 opak. (1 torebka = 0,09)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,49/1 opak. (1 torebka = 0,08)

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

czysty
skład

SUPERCENA

2,69

20% TANIEJ

tylko
3 składniki

Biszkopty Andante
130 g/1 opak.
100 g = 2,07

4,99

3,99

SUPERCENA

FIN CARRÉ

Czekolada
Academy of Taste,
z certyfikatem RA

SUPERCENA

180 g/1 opak.
mleczna, biała
lub deserowa
100 g = 2,22

4,99

PRODUKT
DOSTĘPNY
TYLKO W

4,99
ETI DARE

Waﬂe z kremem
kokosowym
142 g/1 opak.
100 g = 3,51

ETI DARE

Waﬂe z kremem
kokosowym

142 g/1 opak.
SUPERCENA
100 g = 3,51

6,99
Polskie owoce
w czekoladzie
190 g/1 opak.
jabłka, gruszki
lub aronie
100 g = 3,68

SUPERCENA
POLSKI
DOSTAWCA

3,99

NA
STAŁE
W

BOB SNAIL,
przekąska owocowa
SUPERCENA
30 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 13,30

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

2,99
Hanuta

44 g/1 opak.
100 g = 6,80
R
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2,99
Hanuta

44 g/1 opak.
100 g = 6,80

SUPERCENA

3,99
TYGRYSKI

3,99
TYGRYSKI

Chrupki
kukurydziane,
megapaka
230 g/1 opak.
100 g = 1,73

Chrupki
31/22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie
jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
kukurydziane,
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach
detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
megapaka
230 g/1 opak.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

BEZ GLUTENU

SZUKAJ
PRZY
KASIE

SUPERCENA

5,99

SUPERCENA

Lizaki Chupa Chups
Strawberry Love

BEZ DODATKU
CUKRU

SUPERCENA

2,29

2,29

120 g/1 opak.
100 g = 4,99

FRANK & OLI

Miękkie ciasteczko
jaglane lub kokosowe
50 g/1 opak.
100 g = 4,58

NA
STAŁE
W

FRANK & OLI

Miękkie ciasteczko
jaglane lub kokosowe
50 g/1 opak.
100 g = 4,58

SUPERCENA

SUPERCENA

1,79

SUPERCENA
1,79

1,59

1,59
40 g/1 opak.
100 g = 3,98

5,99

BEZ DODATKU

CUKRU

Baton Minionki
40 g/1 opak.
100 g = 3,98

5,99

SUPERCENA

Baton Minionki

Ciastka Fitking
Delicious

MIĘTOWE ORZEŹWIENIE
128 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,68

W LETNIE DNI!

różne rodzaje

3,59

Ciastka Fitking
Delicious
128 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,68

różne rodzaje

3,59
Gumy do żucia
35-39 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,26-9,21

Gumy do żucia
35-39 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,26-9,21

37,5 g
37,5 g

1,85
MENTOS

Cukierki
strong mint

33,5 g

1,85
MENTOS

Cukierki
strong mint
37,5 g/1 opak.
100 g = 4,93

28 g

ORBIT/WINTERFRESH

33,5 g

1,99
HALLS

1,99
1,99
HALLS

Cukierki Extra
Strong
lub Honey
& Lemon

Miętówki
28 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,11

33,5 g/1 opak.
100 g = 5,94

37,5 g/1 prezentowane
opak.
R 31/22
Artykuły
w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
100do
g wyczerpania
= 4,93
lub
zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż Cukierki
artykułów tylko Extra
w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Strong
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

SZUKAJ
PRZY
KASIE

DLA DZIECI
I DOROSŁYCH

W 100%
Z OWOCÓW
I WARZYW

Z kuponem
Z kuponem

3,59

2,49

3,59

BEZ DODATKU
CUKRU

DRUGI PRODUKT

60%

DRUGI PRODUKT

60%

TANIEJ

TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

Aktywuj w aplikacji

2,49

*

BOMBUS

BEZ
GLUTENU

*

Żelki Fruit Gummies
35 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
truskawkowe lub mango
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

BOMBUS
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R 31/22

Żelki Fruit Gummies

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

35 g/1 opak.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Produkty dla dzieci

60% TANIEJ!
Trzeci produkt

Trzeci produkt

60% TANIEJ

Trzeci produkt

60% TANIEJ

3,49

60% TANIEJ

4,59

2,79

5,49

3,65

*

4,39

*

BOBOVITA

*

BOBOVITA

Danie dla niemowląt

BOBOVITA

Danie dla niemowląt

125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,49/1 opak. (100 g = 2,79)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,79/1 opak. (100 g = 2,23)

Danie dla dzieci

190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,59/1 opak. (100 g = 2,42)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,65/1 opak. (100 g = 1,92)

250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,49/1 opak. (100 g = 2,20)
cena przy zakupie 3 opak.:
4,39/1 opak. (100 g = 1,76)

Trzeci produkt

60% TANIEJ
7,29

5,79

*

BOBOVITA

Kaszka mleczna

230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,29/1 opak. (100 g = 3,17)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,79/1 opak. (100 g = 2,52)

MIKSUJ
DOWOLNIE

CIEN KIDS

Drugi produkt

Pianka do mycia
rąk dla dzieci

60% TANIEJ

300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99/1 opak. (1 l = 19,97)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,19/1 opak. (1 l = 13,97)

CIEN KIDS

Pianka do mycia
rąk dla dzieci
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99/1 opak. (1 l = 19,97)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,19/1 opak. (1 l = 13,97)

5,99

4,19

*

Drugi produkt

60% TANIEJ
5,99

4,19

*

CIEN KIDS

Pianka do mycia rąk
lub żel do mycia ciała
i włosów dla dzieci

CIEN KIDS

Pianka do mycia rąk
lub żel do mycia ciała
i włosów dla dzieci
300 ml, 500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99/1 opak. (1 l = 19,97/11,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,19/1 opak. (1 l = 13,97/8,38)

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo
datml/1
podanych
300według
ml, 500
opak.przy produktach
różne
rodzaje
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych.
Znaki
firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (1 l = 19,97/11,98)
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

SUPERCENA

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

16,99

SUPERCENA

YUMI

Aloesowy balsam do ciała

12,99

300 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 56,63

YUMI

Aloesowy żel
pod prysznic
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 32,48

SUPERCENA

SUPERCENA

SUPERCENA

8,99

9,99

8,99

YUMI

YUMI

Aloesowe mydło
w płynie

Aloesowy
krem do rąk

300 ml/1 opak.
aloes-arbuz
1 l = 33,30

75 ml/1 opak.
aloes-arbuz
100 ml = 11,99

YUMI

Aloesowy
krem do rąk
75 ml/1 opak.
aloes-arbuz
100 ml = 11,99

DUŻE OPAKOWANIE

6,49
NATURELLA

Podpaski Ultra*

12 szt., 14 szt., 18 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,55/0,47/0,37

NA
STAŁE
W

SUPERCENA

6,99
VENUS

Żel lub emulsja
do higieny intymnej
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 13,98
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DUŻE OPAKOWANIE

5,59
NATURELLA

Podpaski
Classic

14 szt., 16 szt., 18 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,40/0,35/0,32

R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

KOSMETYKI

DRUGI PRODUKT DO 60% TANIEJ!

Drugi produkt

Drugi produkt

50% TANIEJ

50% TANIEJ

5,99

5,99

4,49

4,49

*

*

CIEN PROFESSIONAL

CIEN PROFESSIONAL

Nadający objętość
lakier do włosów
z keratyną

Szampon do włosów

250 ml/1 opak.
z keratyną lub z olejkiem makadamia
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 ml = 2,40)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,49/1 opak. (100 ml = 1,80)

250 ml/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 ml = 2,40)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,49/1 opak. (100 ml = 1,80)

Drugi produkt

50% TANIEJ
7,99

5,99

*

MIKSUJ
DOWOLNIE

Drugi produkt

CIEN PROFESSIONAL

50% TANIEJ

Maska do włosów
z keratyną i olejkami

300 ml/1 opak.
z keratyną lub olejkiem makadamia
* cena regularna:
7,99/1 opak. (1 l = 26,63)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,99/1 opak. (1 l = 19,97)

7,99

5,99

*

CIEN PROFESSIONAL

Maska do włosów
z keratyną i olejkami

Drugi produkt

60% TANIEJ
6,99

300 ml/1 opak.
z keratyną lub olejkiem makadamia
* cena regularna:
7,99/1 opak. (1 l = 26,63)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,99/1 opak. (1 l = 19,97)

4,89

*

CIEN

Płyn micelarny
do demakijażu

400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 l = 17,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,89/1 opak. (1 l = 12,23)

Drugi produkt

50% TANIEJ

Drugi produkt

60% TANIEJ
9,99

6,99

*

Drugi produkt

60% TANIEJ
9,99

6,99

*

CIEN HIALURON TECHNOLOGY

Krem
przeciwzmarszczkowy
na dzień i na noc
50+, 60+ lub 70+
50 ml/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (100 ml = 19,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
6,99/1 opak. (100 ml = 13,98)

7,49

5,59

*

CIEN

Balsam lub mleczko
do ciała
500 ml/1 opak.
24 lub 48 h nawilżenia
* cena regularna:
7,49/1 opak. (1 l = 14,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,59/1 opak. (1 l = 11,18)

CIEN HIALURON TECHNOLOGY
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym
Krem znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach R 31/22
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów
bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
przeciwzmarszczkowy

na dzień i na noc
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

PRODUKTY DO GOLENIA

MIKSUJ
DOWOLNIE

I

DRUGI PRODUKT 40% TANIEJ!**
Drugi produkt

Drugi produkt

40% TANIEJ

40% TANIEJ

7,49

8,99

5,99

7,19

*

*

CIEN MEN

CIEN

Maszynki do golenia
dla mężczyzn,
3 ostrza

Maszynki do golenia
dla kobiet, 3 ostrza
4 szt./1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 szt. = 2,25)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,19/1 opak. (1 szt. = 1,80)

** Dotyczy produktu tańszego lub w tej samej cenie.

4 szt./1 opak.
* cena regularna:
7,49/1 opak. (1 szt. = 1,88)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,99/1 opak. (1 szt. = 1,50)

Drugi produkt

40% TANIEJ
6,59

5,25

*

CIEN MEN/CIEN

Żel do golenia
dla mężczyzn
lub dla kobiet

200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,59/1 opak. (100 ml = 3,30)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,25/1 opak. (100 ml = 2,63)

DRUGI PRODUKT

40% TANIEJ
Drugi produkt

40% TANIEJ
4,79

3,79

*

CIEN

Żel-smoothie
myjące do ciała

300 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,79/1 opak. (1 l = 15,97)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,79/1 opak. (1 l = 12,63)
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R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

SUPERCENA
SUPERCENA

34,99

34,99
LENOR

Proszek do prania
Gold Orchid
3,9 kg/1 opak.
1 kg = 8,97

LENOR

Proszek do prania
Gold Orchid
3,9 kg/1 opak.
1 kg = 8,97

Drugi produkt

56% TANIEJ
27,99

19,99

*

Drugi produkt

56% TANIEJ
27,99

19,99

*

PERWOLL

Kapsułki do prania
28 szt./1 opak.
do kolorów lub do czerni
* cena regularna:
27,99/1 opak. (1 szt. = 1,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
19,99/1 opak. (1 szt. = 0,72)

PERWOLL

Kapsułki do prania

2-PAK

28 szt./1 opak.
do kolorów lub do czerni
* cena regularna:
27,99/1 opak. (1 szt. = 1,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
19,99/1 opak. (1 szt. = 0,72)

SUPERCENA

17,99
KARTIKA

CHŁONNY
I WYTRZYMAŁY

Ręcznik papierowy
z nadrukiem,
3-warstwowy, 2-pak
2 rolki/1 opak.
1 rolka = 9,00

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 01.08
do środy, 03.08

Letni powiew świeżości

DO 40% TANIEJ
** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

Drugi produkt
40% TANIEJ

SUPERCENA
SUPERCENA

6,49
LUDWIK

Płyn do mycia
szyb i luster
750 ml/1 opak.
1 l = 8,65

SZUKAJ
NA

STANDZIE

6,49
LUDWIK

Płyn do mycia
szyb i luster
750 ml/1 opak.
1 l = 8,65

5,99

4,79

*

Drugi produkt
40% TANIEJ
5,99

4,79

*

Do soboty, 06.08
LUDWIK

Płyn do mycia naczyń
900 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Do soboty, 06.08
LUDWIK

Płyn do mycia naczyń
900 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

1 szt.

5,99

1 szt.

5,99
WUNDER-BAUM

Zapach
do auta**
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

WUNDER-BAUM

Zapach
do auta**
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
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R 31/22

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku,
01.08

KWITNĄCE
LETNIE OKAZJE

12 cm

wys. ok. 30 cm

19,99
Polski
filodendron
birkin

wys. ok. 32 cm

1 szt.

12,99
Celozja
12 cm

fioletowa, czerwona,
żółta lub różowa
1 szt.

10 cm

wys. ok. 15 cm

wys. ok. 35 cm

9,99

7,99

Róże, 13 szt.

Mix roślin
tropikalnych

1 bukiet
różne kolory
dostawa codziennie

dracena, kroton
1 szt.

Stanowisko
zacienione

Półcień

Podlewać
obficie

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
rzadko

Nadaje się
do domu
i na zewnątrz

Nadaje się
na zewnątrz

Stanowisko
nasłonecznione
Roślina
kwitnąca

Roślina
mrozoodporna

Nadaje się
do domu

Średnica
doniczki

Wysokość
(z doniczką)

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!
CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!
Wypełnij ankietę: www.lidl.pl/twoja-opinia

i zyskaj szansę na SUPERNAGRODY!
Loteria trwa od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia i na stronie organizatora: www.smolar.pl

R 31/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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UWAGA! NISKO!

OD PONIEDZIAŁKU,
1.08

Piżama damska z bawełny

10 zł TANIEJ
34,99**

24,99

*

1 zestaw

AKCJA PROMOCYJNA
OBOWIĄZUJE

TYLKO W PONIEDZIAŁ
EK,

1.08.2022 R.

**cena regularna od wtorku, 2.08.2022 r.
*cena obowiązująca wyłącznie w poniedziałek
1.08.2022 r. do wyczerpania zapasów.

Zadbajmy RAZEM o planetę!

Zgłoś swoją szkołę
do kolejnej edycji naszego
bezpłatnego programu edukacji
ekologicznej

Więcej informacji na temat
projektu EkoMisja na

E
W TROSCE
O LEPSZ
JUTRO

niemarnuje.bankizywnosci.pl
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NA STAŁE W SEZONIE

GRILLOWYM

CZYSTY
SKŁAD

AŻ 70%
JOGURTU
NATURALNEGO

ORYGINALNY
SMAK

8

smaków

100% NATURALNYCH
SKŁADNIKÓW

PRODUKT
DOSTĘPNY
TYLKO W

KETCHUP
Z POMIDORÓW
MALINOWYCH
Z REGIONU
KUJAW

8

smaków
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