OD CZWARTKU
Od CZWARTKU, 18.08 do SOBOTY, 20.08
lub do wyczerpania zapasów

Kup 6, zapłać

** PRZY
ZAKUPIE
INNYCH
PRODUKTÓW
ZA MIN.

20% MNIEJ

49 ZŁ

3,69

2,95

*

PILOS

Polskie mleko UHT 1,5%
bez laktozy

45% TANIEJ
10,99*

Brzoskwinie,
luzem

5,99

1 kg
* cena z dnia
16.08.2022

1 l/1 opak.
* cena regularna: 3,69/1 opak.
cena przy zakupie 6 opak. przy zak.
innych produktów za min. 49 zł:
2,95/1 opak.
Limit: 6 opak. na paragon. Każde kolejne
opakowanie będzie sprzedawane
w cenie 3,69 zł/1 opak.
** Szczegóły oraz informacje o artykułach
wyłączonych z akcji
w regulaminie na ww.lidl.pl.

35%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

Z kuponem

19,99

54% TANIEJ
13,29*

5,99

Winogrono
jasne,
luzem
1 kg
* cena z dnia
16.08.2022

12,99
RZEŹNIK

Karkówka wieprzowa
1 kg

Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

UWAGA! NISKO!
Drugi
produkt

PIELUSZKI I PANTSY
LUPILU PREMIUM

50% TANIEJ!

TYLKO

W PIĄTEK
19.08

Drugi produkt

70% TANIEJ
13,99

8,99

*

LENOR

Płyn do płukania

1,36 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
13,99/1 opak. (1 l = 10,29)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,99/1 opak. (1 l = 6,61)
Limit: 2 opakowania na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 13,99 zł/1 opak.

5743

Tylko w sobotę,
20.08

34% TANIEJ!
34% TANIEJ*

34% TANIEJ

*

18,99
RZEŹNIK

18,99
RZEŹNIK

Polski indyk – filet
z piersi, XXL
1 kg
* w porównaniu z filetem
z piersi indyka, Rzeźnik, 1 kg

Polski indyk – filet
Artykuły prezentowane
w materiale reklamowym
z piersi,
XXLznajdują 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.
1 kg

Tylko w sobotę,
20.08

Druga zgrzewka

74% TANIEJ
1,89

1,19

**

NAŁĘCZOWIANKA

Woda mineralna
niegazowana

1,5 l/1 but.
** cena regularna:
1,89/1 but. (1 l = 1,26)
cena przy zakupie 2 zgrzewek:
1,19/1 but. (1 l = 0,79)

57% TANIEJ
12,99

5,49

57% TANIEJ
12,99

5,49

Polska
papryka
czerwona
1 kg

Polska
papryka
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.
czerwona
1 kg

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

UWAGA! NISKO!

* Limit: 12 butelek na paragon. Każda kolejna butelka będzie sprzedawana w cenie regularnej.

WSZYSTKIE wody Saguaro, 500 ml,

30%
TANIEJ
przy zakupie 12 butelek
*

MIKSUJ
DOWOLNIE

30%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

Z kuponem

8,56

5,99
BON GELATI

Lody familijne
z certyfikatem RA, XXL
2 l/1 opak.
pistacja-orzech-stracciatella
lub truskawka-wanilia-czekolada
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.
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R 33/22

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.

UWAGA! NISKO!

Tylko w piątek,
19.08

DRUGI PRODUKT

70% TANIEJ
TYLKO
W PIĄTEK

Drugi produkt

70% TANIEJ
13,99

8,99

*

** za miękkość Lenor odpowiada 85% składników pochodzenia roślinnego

19.08

LENOR

Płyn do płukania

1,36 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
13,99/1 opak. (1 l = 10,29)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,99/1 opak. (1 l = 6,61)
Limit: 2 opakowania na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie
sprzedawane w cenie 13,99 zł/1 opak.

R 33/22
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 czwartku,
18.08

UWAGA! NISKO!
NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO!

GRAMATURA
DOSTĘPNA
TYLKO W

AŻ

20% TANIEJ*

800 G

21,79
RYKI

Rycki edam
w plastrach, XXL

800 g/1 opak.
1 kg = 27,24
* w porównaniu z ryckim edamem
w plastrach Ryki, 380 g

26% TANIEJ*
26% TANIEJ*

39,99

SZUKAJ
NA

STANDZIE

FINISH

Tabletki do zmywarki
Quantum**

60 szt./1 opak.
1 szt. = 0,67
* w porównaniu z tabletkami do zmywarki
Quantum All in One Finish, 44 szt.
** Produkt dostępny w wybranych sklepach.
Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

4

R 33/22

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.

UWAGA! NISKO!
ZNAJDZIESZ

MNIE

W LODÓWCE

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

20%
SOLEVITA

Sok 100%
tłoczony
z brazylijskich
pomarańczy

RODZINNA

1 l/1 but.

PORCJA

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

20%
RZEŹNIK

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

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

20%
PILOS

Serek
homogenizowany

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

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

KT
DR U G I P R OD U
TANIEJ!

20%

20%
KANIA

ALESTO SELECTION

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

Królewska
mieszanka
orzechów
200 g/1 opak.

Promocje nie łączą się z innymi rabatami.

PROMOCJE

NA CAŁY SIERPIEŃ
R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

OWOCE I WARZYW

24% TANIEJ
6,65

21% TANIEJ

7,49

20% TANIEJ
1,99

1,59
Polskie rzodkiewki
1 pęczek

4,99

9,51

Bataty, luzem
1 kg

Polska
włoszczyzna
młoda
1 pęczek

SUPERCENA

32% TANIEJ
4,27

2,89
Polskie buraki
gotowane

5,70
Polska bazylia
1 szt.

500 g /1 opak.
1 kg = 5,78

6

R 33/22

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.

WA DO 42% TANIEJ!

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Z kuponem

42%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

9,51

5,49

Pomidory truskawkowe
500 g/1 opak.

Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

33% TANIEJ
5,99

ŚWIEŻE ZBIORY,
ODMIANA LIMONERA

33% TANIEJ

3,99

8,99

5,99

Melon zielony, luzem
1 kg

Gruszki, luzem
1 kg

R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

OWOCE DO

45% TANIEJ
10,99*

5,99
Brzoskwinie,
luzem

1 kg
* cena z dnia 16.08.2022

30% TANIEJ
6,99

4,89
Polskie
jeżyny

125 g/1 opak.
100g = 3,91

33% TANIEJ

50% TANIEJ
5,99

2,99
Polskie śliwki,
luzem

14,99

9,99
Polska borówka
amerykańska
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98

1 kg

AŻ

500 G
8

R 33/22

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.

54% TANIEJ!

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

54% TANIEJ
13,29*

5,99
Winogrono
jasne, luzem

1 kg
* cena z dnia 16.08.2022

42% TANIEJ
6,99

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

R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Drugi produkt

32% TANIEJ
2,99

2,49

*

Drugi produkt

32% TANIEJ
2,99

Chleb słonecznikowy

2,49

*

500 g/1 szt.
* cena regularna:
2,99/1 szt. (1 kg = 5,98)
cena przy zakupie 2 szt.:
2,49/1 szt. (1 kg = 4,98)

Chleb słonecznikowy
500 g/1 szt.
* cena regularna:
2,99/1 szt. (1 kg = 5,98)
cena przy zakupie 2 szt.:
2,49/1 szt. (1 kg = 4,98)

Drugi produkt

32% TANIEJ
4,29

3,59

*

Chleb pełen
ziaren, z mąki
z lokalnych upraw
400 g/1 szt.
* cena regularna:
4,29/1 szt. (1 kg = 10,73)
cena przy zakupie 2 szt.:
3,59/1 szt. (1 kg = 8,98)

Drugi produkt

32% TANIEJ
4,29

3,59

*

Chleb pełen
ziaren, z mąki
z lokalnych upraw

na stałe w Lidl

3,19

400 g/1 szt.
* cena regularna:
4,29/1 szt. (1 kg = 10,73)
cena przy zakupie 2 szt.:
3,59/1 szt. (1 kg = 8,98)

Chleb drwalski
405 g/1 szt.
1 kg = 7,88
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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.

na stałe w Lidl

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

0,99
Bułka ziemniaczana
z ziarnami
80 g/1 szt.
100 g = 1,24

na stałe w Lidl

0,55
Kajzerka wieloziarnista
60 g/1 szt.
100 g = 0,92

Kup 6, zapłać

MNIEJ
1,09

0,89

*

Kup 6, zapłać

MNIEJ
1,09

0,89

*

Bułka z ziarnami
80 g/1 szt.
* cena regularna:
1,09/1 szt. (100 g = 1,36)
cena przy zakupie 6 szt.:
0,89/1 szt. (100 g = 1,11)

Bułka z ziarnami
80 g/1 szt.
* cena regularna:
1,09/1 szt. (100 g = 1,36)
cena przy zakupie 6 szt.:
0,89/1 szt. (100 g = 1,11)

Kup 6, zapłać

MNIEJ
0,95

0,79

*

Bułka śniadaniowa
fitness
80 g/1 szt.
* cena regularna:
0,95/1 szt. (100 g = 1,19)
cena przy zakupie 6 szt.:
0,79/1 szt. (100 g = 0,99)

SUPERCENA

1,59
Bajgiel z sezamem lub
z czarnuszką i czarnym
sezamem
80 g/1 szt.
100 g = 1,99

R 33/22
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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OTOWE

PIECZE

SUPERCENA

SUPERCENA

12,99

NI

DO

A

G

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

12,99

SUPERCENA

18,79

SUPERCENA

RZEŹNIK

Polski kurczak
do pieczenia
z boczkiem
w marynacie

RZEŹNIK

Nogi z kaczki wolno
gotowane z sosem
żurawinowym

18,79

1 kg

RZEŹNIK

480 g/1 opak.
1 kg = 39,15

21,99

RZEŹNIK

Polski kurczak
do pieczenia
z boczkiem
w marynacie

Nogi z kaczki wolno
gotowane z sosem
żurawinowym
480 g/1 opak.
1 kg = 39,15

1 kg

430 g

430 g

RZEŹNIK

Filet z kaczki wolno
gotowany z sosem
żurawinowym

21,99

430 g/1 opak.
1 kg = 51,14

RZEŹNIK

Filet z kaczki wolno
gotowany z sosem
żurawinowym

ROŚNIE OKOŁO
30% WOLNIEJ*

430 g/1 opak.
1 kg = 51,14

* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

na stałe w Lid

na stałe w Lidl

na stałe w Lidl

18,99
RZEŹNIK

18,99

na stałe w Lidl

RZEŹNIK

Polski kurczak
Biesiadny, z chowu
bez antybiotyków –
filet z piersi

1 kg

1 kg

SUPERCENA

15,99

1 kg

RZEŹNIK

Polski kurczak
Biesiadny, z chowu
bez antybiotyków –
uda lub podudzia

SUPERCENA

RZEŹNIK

Polski kurczak
Biesiadny, z chowu
bez antybiotyków –
filet z piersi

34,99

Polski kurczak
Biesiadny, z chowu
bez antybiotyków –
uda lub podudzia
1 kg

34,99

15,99
FARMY ROZTOCZA

BIO Polska wołowina –
mięso mielone
300 g/1 opak.
1 kg = 53,30

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK

Mięso mielone
z łopatki i boczku
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98

Mięso mielone
FARMY ROZTOCZA
z łopatki i boczku
BIO Polska
wołowina
–
R
33/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się
sprzedaży
12
500w g/1
opak. w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
1 kg = 17,98
mięso mielonelub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów
300 g/1 opak.
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Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Z kuponem
19,99

12,99
11,99

Z kuponem

SUPERCEN

35%

19,99

12,99
TANIEJ

Z kuponem35%
19,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ

12,99
Aktywuj w aplikacji

SUPERCENA

RZEŹNIK

RZEŹNIK

11,99

ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI
Karkówka wieprzowa
Noga z indyka

Karkówka wieprzowa
1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

RZEŹNIK

1 kg
1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI

Noga z indyka

Karkówka wieprzowa

1 kg

1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

SUPERCEN

na stałe w Lidl

13,99

na stałe w Lidl

13,99

24,99

RZEŹNIK

Polski indyk –
paski z fileta
400 g/1 opak.
1 kg = 34,98

RZEŹNIK

Polski indyk –
paski z fileta
400 g/1 opak.
1 kg = 34,98

24,99

SUPERCENA

RZEŹNIK

Polski indyk –
medaliony
z polędwicy
1 kg

RZEŹNIK

Polski indyk –
medaliony
z polędwicy
1 kg

SUPERCENA

10,99
REGIONALNE SZLAKI

Polska gęś biała kołudzka
– podroby
500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 21,98

SUPERCENA

10,99

SUPERCENA

10,99

REGIONALNE SZLAKI

Polska gęś biała kołudzka
– porcja rosołowa
1 kg

REGIONALNEalbo
SZLAKI
R 33/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania
według dat podanych przy produktach
Polska
gęś biała
kołudzka
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach
detalicznych.
Znaki firmowe
i towarowe należą do ich właścicieli.

– porcja rosołowa

13

Od czwartku,
18.08

WOŁOWINA
Z JAŁÓWKI

TYLKO W

WYPASANA NATURĄ

∙ Mięso wołowe pochodzące z jałówek wyróżnia się
jasną barwą, kruchością, delikatną strukturą i soczystością.
∙ Krótki czas obróbki cieplnej pozwala na wydobycie
najlepszych walorów smakowych wołowiny kulinarnej,
którą docenią najbardziej wymagający konsumenci.

z młodych jałówek,
do 24 miesiąca życia

przepis
na odwrocie

SUPERCENA

24,99
MARKS

Gulasz z jałówki

kartonowa
tacka,
80% mniej
plastiku

500 g/1 opak.
1 kg = 49,98

duża porcja

2 x 200 g
kraftowy burger,
jak z małej burgerowni

SUPERCENA

34,99

SUPERCENA

19,99
MARKS

Burgery z jałówki

MARKS

Mięso z jałówki na bulion
– goleń z kością lub mostek
1 kg

400 g/1 opak.
1 kg = 49,98
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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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

SUPERCENA

24,99

SUPERCENA

MORLINY

SUPERCENA

Żeberka w marynacie
1 kg

8,99

8,99
GRILL&FUN

Bekon angielski
w marynacie
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97

GRILL&FUN

Bekon angielski
SUPERCENA
w marynacie
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97

8,49
SOKOŁÓW

Kaszanka z boczkiem
500 g/1 opak.
1 kg = 16,98

E NA
IDEALN GO
WE
DOMO
RA
B U RG E

Drugi produkt

SUPERCENA

40% TANIEJ
4,99

3,99

*

Drugi produkt

40% TANIEJ
4,99

3,99

*

SCHULSTAD

SCHULSTAD

Bułka
hamburgerowa
maxi

328 g/1 opak.
* cena regularna:
4,99/1 opak. (1 kg = 15,21)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (1 kg = 12,16)

SUPERCENA

4,49

59,90
RZEŹNIK

Polska wołowina –
stek T-bone
1 kg

GRILL&FUN

Burger wieprzowy
à la wołowy
200 g/1 opak.
100 g = 2,25

R 33/22
Artykuły
prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
Bułka
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

hamburgerowa
maxi
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Od czwartku,
18.08

SUPERCENA

4,99
Łosoś z warzywami
100 g
1 kg = 49,90

SUPERCENA
SUPERCENA

10,99
GRILL&FUN

GRILL&FUN

3,49

SUPERCENA

3,49
Pstrąg tęczowy
patroszony w ziołach
100 g
różne rodzaje
1 kg = 34,90

GRILL&FUN

Pstrąg tęczowy
patroszony w ziołach
100 g
różne rodzaje
1 kg = 34,90

Kręciołki z karkówki
w marynacie
300 g/1 opak.
1 kg = 36,63

SUPERCENA
SUPERCENA

4,29
Dorada królewska
patroszona

2,59
Makrela, tusza
100 g
1 kg = 25,90

100 g
1 kg = 42,90
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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 czwartku,
18.08

na stałe w Lidl

GRILL&FUN

Kiełbaski białe parzone
100 g
1 kg = 29,90

9,99
SOKOŁÓW

Kiełbaski cheddar
& becon lub cztery sery*
330 g/1 opak.
1 kg = 30,27

SUPERCENA
na stałe w Lidl

10,99
PIKOK

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

na stałe w Lidl

6,99
GRILL&FUN

Kiełbaski grillowe
250 g/1 opak.
w papryce lub w curry
100 g = 2,80

SUPERCENA

9,99

9,99
GRILL&FUN

Skrzydełka z kurczaka
500 g/1 opak.
w bardzo pikantnej marynacie
sriracha
1 kg = 19,98

GRILL&FUN

Skrzydełka z kurczaka
500 g/1 opak.
w bardzo pikantnej marynacie
sriracha
1 kg = 19,98

SUPERCENA

6,69
GRILL&FUN

Serki wędzone z sosem
żurawinowym
170 g/1 opak.
100 g = 3,94

R 33/22
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.

2,99

SUPERCENA

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Dodatki do grilla

W SUPERCENACH
PRODUKT
DOSTĘPNY
TYLKO W

na stałe w Lidl

Drugi produkt

32% TANIEJ

5,39

4,99

4,19

*

KANIA

Sos czosnkowy

410 g/1 opak.
* cena regularna:
4,99/1 opak. (1 kg = 12,17)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,19/1 opak. (1 kg = 10,22)

na stałe w Lidl

ROLESKI

Sos jogurtowy
Pure Line

5,39

325 g/1 opak.
oryginalny, z czosnkiem
lub z ziołami
1 kg = 16,58

ROLESKI

Sos jogurtowyDrugi produkt
Pure Line 50% TANIEJ
325 g/1 opak.
oryginalny, z czosnkiem
lub z ziołami
1 kg = 16,58

na stałe w Lidl

0,99
PRYMAT

Przyprawa
do bruschetty

4,28

3,19

*

FRESHONA

Sałatka warzywna
z białą kapustą

948 ml
(410 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna:
4,28/1 opak. (1 kg = 10,43
wg masy netto po odsączeniu)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,19/1 opak. (1 kg = 7,78
wg masy netto po odsączeniu)

15 g/1 opak.
100 g = 6,60

na stałe w Lidl

1,29
PRYMAT

Przyprawa
do warzyw z grilla
30 g/1 opak.
100 g = 4,30
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XXX ml|g
(XXX g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = X,XX (wg masy
netto po odsączeniu)
XXX g|ml
(XXX g bez glazury)/1 opak.
1 kg = X,XX (wg masy
netto bez glazury)

na stałe w Lidl

4,99
RUNOLAND

Surówka z kapusty

540 ml
różne rodzaje
(480 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 10,40 (wg masy
netto po odsączeniu)

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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08
Drugi produkt

Drugi produkt

52% TANIEJ

66% TANIEJ

14,99

5,99

10,99

3,99

*

*

PIKOK

SOKOŁÓW

Kiełbasa żywiecka, XXL

Salami w posypce

600 g/1 opak.
* cena regularna:
14,99/1 opak. (1 kg = 24,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
10,99/1 opak. (1 kg = 18,32)

100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak.

BEZ
KONSERWANTÓW

Drugi produkt

28% TANIEJ
6,99

5,99

*

Drugi produkt

28% TANIEJ

GOODVALLEY

Parówki, 100% mięsa

6,99

5,99

210 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (100 g = 3,33)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,99/1 opak. (100 g = 2,85)

*

GOODVALLEY

Parówki, 100% mięsa
210 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (100 g = 3,33)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,99/1 opak. (100 g = 2,85)

na stałe w Lidl

na stałe w Lidl

na stałe w Lidl

2,69

3,49

2,29

REGIONALNE SZLAKI

Paróweczki
wieprzowe
z jagnięciną
100 g
1 kg = 26,90

REGIONALNE SZLAKI

Kiełbasa
krucha z kija
100 g
1 kg = 34,90

REGIONALNE SZLAKI

Nycówka
100 g
1 kg = 22,90

R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Ryby

W SUPERCENACH
SUPERCENA

5,99

SUPERCENA

3,89

TARG RYBNY LIDLA

Łosoś pacyficzny,
filet ze skórą,
z certyfikatem MSC

Karmazyn, tusza
100 g
1 kg = 38,90

100 g
1 kg = 59,90

na stałe w Lid
na stałe w Lidl

6,99
Halibut,
filet bez skóry

6,99

100 g
1 kg = 69,90

Halibut,
filet bez skóry
100 g
1 kg = 69,90

DRUGI PRODUKT DO 42% TANIEJ
Drugi produkt

Drugi produkt

42% TANIEJ
16,49

12,99

*

Drugi produkt

42% TANIEJ
16,49

12,99

*

FROSTA

FROSTA

Paluszki rybne
z certyfikatem
MSC

450 g/1 opak.
* cena regularna:
16,49/1 opak. (1 kg = 36,64)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,99/1 opak. (1 kg = 28,87)

32% TANIEJ
16,99

14,25

*

OCEAN SEA

Dorsz atlantycki,
filety bez skóry
500 g
(475 g bez glazury)/1 opak.
* cena regularna:
16,99/1 opak. (1 kg = 33,98
wg masy netto bez glazury)
cena przy zakupie 2 opak.:
14,25/1 opak. (1 kg = 28,50
wg masy netto bez glazury)

Paluszki rybne
20 R 33/22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
z certyfikatem
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
MSC
450 g/1 opak.

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

SUPERCENA

6,99 2,69

SUPERCENA

6,99

na stałe w Lidl

DELUXE

Halibut wędzony
na gorąco, dzwonko**
100 g
1 kg = 69,90

FJØRD FISKURSSON

Szprot wędzony
100 g
1 kg = 26,90

100 g
1 kg = 69,90

XXL

28% TANIEJ*

14,99
NAUTICA

Filety śledziowe
wiejskie, XXL

900 g
(711 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 21,08 (wg masy
netto po odsączeniu)
* w porównaniu z filetami śledziowymi
wiejskimi Nautica, 600 g

XXX ml|g
(XXX g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = X,XX (wg masy
netto po odsączeniu)
XXX g|ml
(XXX g bez glazury)/1 opak.
1 kg = X,XX (wg masy
netto bez glazury)

na stałe w Lidl

7,99
SEKO

Smażone śledzie
w zalewie octowej

SUPERC

800 g
(320 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 24,97 (wg masy
netto po odsączeniu)

DRUGI
PRODUKT 42% TANIEJ

54,9

SUPERCENA

54,99

Sushi Nara
1,1 kg/1 opak.
1 kg = 49,99

Sushi Nara
1,1 kg/1 opak.
1 kg = 49,99

Drugi produkt

42% TANIEJ
11,99

9,45

*

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

DELUXE

Halibut wędzony
na gorąco, dzwonko**

AŻ

1,1 KG

NAUTICA

Łosoś atlantycki
wędzony na gorąco
125 g/1 opak.
z pieprzem lub
z koperkiem
* cena regularna:
11,99/1 opak. (100 g = 9,59)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,45/1 opak. (100 g = 7,56)

R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Pyszny nabiał

DO 40% TANIEJ
BEZ DODATKU
CUKRU

34% TANIEJ*

SUPERCENA

3,99

DANONE

12,99

DANONE

Activia, zero cukru
270 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 14,78

12,99

34% TANIEJ*

Actimel, XXL

12 x 100 g/1 opak.
wieloowocowy i kokosowy
1 kg = 10,83
* w porównaniu z Danone Actimel,
6 x 100 g

DANONE

Actimel, XXL

12 x 100 g/1 opak.
wieloowocowy i kokosowy
1 kg = 10,83
* w porównaniu z Danone Actimel,
6 x 100 g

4 + 1 GRATIS

SUPERCENA

2,19

1,75

4,99

*

PILOS PURE

JANA

Smoothie jogurtowe,
70% owoców

Twaróg

275 g/1 opak.
z czosnkiem lub
z czerwonym pieprzem
1 kg = 18,15

200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,19/1 opak. (100 g = 1,10)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,75/1 opak. (100 g = 0,88)

15% TANIEJ*

Drugi produkt

40% TANIEJ

5,97
Kinder Maxi King, 3-pak

3 x 35 g/1 opak.
100 g = 5,69
* w porównaniu z Kinder Maxi King, 35 g

3,49

Drugi produkt

40% TANIEJ
3,49

2,79

*
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2,79

*

LUMIKO

LUMIKO

Osełka śniadaniowa
270 g/1 opak.
* cena regularna:
3,49/1 opak. (1 kg = 12,93)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,79/1 opak. (1 kg = 10,33)

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
śniadaniowa
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułówOsełka
tylko w ilościach
detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
270 g/1 opak.
* cena regularna:

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

na stałe w Lidl

na stałe w Lidl

1,79
PILOS

2,99
PILOS

Zsiadłe mleko

1,79

na stałe w Lidl

Chłodnik

400 g/1 opak.
1 kg = 4,48

250 g/1 opak.
z buraków lub z ogórków
100 g = 0,72

PILOS

Zsiadłe mleko
400 g/1 opak.
1 kg = 4,48 ** PRZY

GRAMATURA
DOSTĘPNA
TYLKO W

ZAKUPIE
INNYCH
PRODUKTÓW
ZA MIN.

49 ZŁ

AŻ

20% TANIEJ*

800 G

Kup 6, zapłać

20% MNIEJ

21,79

3,69

2,95

*
RYKI

Rycki edam
w plastrach, XXL

PILOS

Polskie mleko
UHT 1,5% bez laktozy

1 l/1 opak.
* cena regularna: 3,69 zł/1 opak.
cena przy zakupie 6 opak. przy zak.
innych produktów za min. 49 zł:
2,95 zł/1 opak.
Limit: 6 opak. na paragon. Każde kolejne
opakowanie będzie sprzedawane w cenie
3,69 zł/1 opak.
** Szczegóły oraz informacje
o artykułach wyłączonych z akcji
w regulaminie na www.lidl.pl.

Drugi produkt

XX%
36% TANIEJ
4,29

3,49

*

REGIONALNE SZLAKI

Ser solankowy z Bukowca
160 g/1 opak.
* cena regularna:
4,29/1 opak. (100 g = 2,68)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,49/1 opak. (100 g = 2,18)

800 g/1 opak.
1 kg = 27,24
* w porównaniu z ryckim edamem
w plastrach Ryki, 380 g

Trzeci produkt

60% TANIEJ
4,79

3,79

*

PILOS

Ser Blue Rival
z niebieską pleśnią
120 g/1 opak.
* cena regularna:
4,79/1 opak. (100 g = 3,99)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,79/1 opak. (100 g = 3,16)

R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

34% TANIEJ
7,99

5,25
VEMONDO

Roślinny burger
170 g/1 opak.
100 g = 3,09

Kup 3
wskazane
produkty

34% TANIEJ
4,49

2,93

VEGE

VEMONDO

Smalczyk z fasoli
lub pasta warzywna
z ogórkiem lub
z suszonymi pomidorami

i oszczędź
AŻ

115 g/1 opak.
100 g = 2,55

6,50 zł

Z WAPNIEM

SŁODZONY
TYLKO
OWOCAMI

31% TANIEJ
6,99

4,79
VEMONDO

Vegangurt
owocowy
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 11,98
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Z WITAMINAMI
D, B2 I B12

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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Produkty

W SUPERCENACH
SUPERCENA

na stałe w Lidl

6,49

5,99

APPOSTA MEDITERRANEO

CHEF SELECT

Bruschetta,
3 smaki

Hummus Trio Mix
210 g/1 opak.
100 g = 2,85

210 g/1 opak.
100 g = 3,09

na stałe w Lidl

5,99
na stałe w Lidl

CHEF SELECT & YOU

Oliwki

150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99

na stałe w Lidl

7,95

7,95
CHEF SELECT & YOU

Antipasti
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,30

CHEF SELECT & YOU

Antipasti
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,30

na stałe w Lidl

na stałe w Lidl

9,51
U JĘDRUSIA

9,51
U JĘDRUSIA

Kotlet schabowy
z kapustą zasmażaną
i purée ziemniaczanym
400 g/1 opak.
1 kg = 23,78

na stałe w Lidl
na stałe w Lidl

3,99

3,99
CHEF SELECT & YOU

Ciasto francuskie
275 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 14,51

CHEF SELECT & YOU

Kotlet schabowy
Ciasto francuskie
275 g/1 opak.
z kapustą zasmażaną
różne rodzaje
R 33/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania
albo według dat podanych przy produktach
i
purée
ziemniaczanym
kg = 14,51 Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach1detalicznych.
400 g/1 opak.
1 kg = 23,78
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Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

na stałe w Lidl
na stałe w Lidl

10,99
BON GELATI

Lody familijne
z nadzieniem

10,99
BON GELATI

Lody familijne
z nadzieniem

850-900 ml/1 opak.
mascarpone, orzech laskowy,
truskawka, nacciolata, tiramisu
lub borówka
1 l = 12,93-12,21

850-900 ml/1 opak.
mascarpone, orzech laskowy,
truskawka, nacciolata, tiramisu
lub borówka
1 l = 12,93-12,21

AŻ

2L
Z kuponem
8,56

30%

5,99
5,99
Z kuponem

TANIEJ

8,56

Aktywuj w aplikacji 30%

TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

Z kuponem
8,56

5,99

BON GELATI
BON
GELATI

Lody familijne XXL,

z certyfikatem
RA
Lody
familijne
XXL,
z certyfikatem RA
2 l/1 opak.
pistacja-orzech-stracciatella
lub truskawka-wanilia-czekolada
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

2 l/1 opak.
pistacja-orzech-stracciatella
Artykuły prezentowane
w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
do wyczerpania zapasów.
artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
lubCeny
truskawka-wanilia-czekolada
z certyfikatemlubRA
BON GELATI

26 R 33/22
Lody familijne
XXL,
2 l/1 opak.

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

CENA
ZA SZT.

2,00
ZŁ

4 lody

7,99

4 lody

GELATELLI

Lody owocowe
duo na patyku
w wielopaku*

7,99

4 x 50 ml/1 opak.
malina-jogurt, malina-brzoskwinia
lub jabłko-wiśnia
100 ml = 4,00

GELATELLI

Lody owocowe
duo na patyku
w wielopaku*

AŻ

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

6 SZT.

4 x 50 ml/1 opak.
malina-jogurt, malina-brzoskwinia
lub jabłko-wiśnia
100 ml = 4,00

6 lodów
6 lodów

9,99
GELATELLI

Lody Donut na
patyku w wielopaku,
z certyfikatem RA*
6 x 55 ml/1 opak.
wanilia-czekolada,
wanilia-biała czekolada
lub truskawka
1 l = 30,27

CENA
ZA SZT.

1,67
9,99
ZŁ

GELATELLI

Lody Donut na
patyku w wielopaku,
z certyfikatem RA*
6 x 55 ml/1 opak.
wanilia-czekolada,
wanilia-biała czekolada
lub truskawka
1 l = 30,27

SUPERCENA

9,99

11 lodów

9,99

BALLINO

Sorbet w kubku

500 ml/1 opak.
kokos lub ananas i mango
1 l = 19,98

GELATELLI

Lody owocowe
na patyku
w wielopaku
Sea Adventure
lub Little Octo*
11 x 47 ml/1 opak.
1 l = 19,32

CENA
ZA SZT.

0,91
ZŁ

R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

LATO Z LIDLEM MA TWÓJ
ULUBIONY SMAK

na stałe w Lidl

11,99
GELATELLI PREMIUM

Lody w kubku

500 ml/1 opak.
belgijska czekolada, wanilia i orzechy
makadamia, sernik truskawkowy, słony
karmel, miód i orzechy włoskie
lub śmietanka z ciasteczkami
1 l = 23,98
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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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Drugi produkt

40% TANIEJ
9,20

7,29

*

ALESTO SELECTION

Mieszanka orzechów
nerkowca i żurawiny
200 g/1 opak.
* cena regularna:
9,20/1 opak. (100 g = 4,60)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,29/1 opak. (100 g = 3,65)

Drugi produkt

40% TANIEJ
3,57

2,85

*

ALESTO

Orzeszki
ziemne
w cieście

200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,57/1 opak. (100 g = 1,79)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,85/1 opak. (100 g = 1,43)

SZUKAJ
NA

STANDZIE

na stałe w Lidl

9,99
ALESTO

Suszone
jagody, wiśnie
lub miechunka
100 g, 125 g/1 opak.
100 g = 9,99/7,99

R 33/22
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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* Źródło: Panel Gospodarstw Domowych GfK, 2021 r.

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

W SIERPNIU SOKI, NEKTARY I NAPOJE

Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl
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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.

WSZYSTKIE WODY
SAGUARO, 500 ML,

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

30% TANIEJ

przy zakupie 12 butelek*
MIKSUJ
DOWOLNIE

* Limit 12 butelek na paragon. Każda kolejna butelka będzie sprzedawana w cenie regularnej.

dla spragnionych pełni życia!

POLSKIE ŹRÓDŁA

DLA DOROSŁYCH,
DZIECI I AKTYWNYCH

WYSOKA ZAWARTOŚĆ
WAPNIA I MAGNEZU

WODA POCHODZĄCA
Z POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

LETNIE NAPOJE
W SUPERCENACH
na stałe w Lidl

0% alkoholu
20% soku

3,99

z wysoką zawartością
witaminy C

na stałe w Lidl

3,99

DOBRY FERMENT

Lemoniada
z kiszonych
cytryn
275 ml/1 but.
1 l = 14,51

DOBRY FERMENT

Lemoniada
z kiszonych
cytryn
275 ml/1 but.
1 l = 14,51

naturalnie
gazowana

na stałe w Lidl

SUPERCENA

niepasteryzowana

2,19
OSHEE

Napój izotoniczny
750 ml/1 but.
różne rodzaje
1 l = 2,92

2,99
TYMBARK PO PROSTU CHMIEL

Napój
gazowany

500 ml/1 pusz.
jałowiec, pomarańcza lub cytryna
1 l = 5,98

ZERO
CUKRU

Drugi produkt

50% TANIEJ
3,99

2,99

*

FREEWAY

Cola

1,5 l/1 but.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99/1 but. (1 l = 2,66)
cena przy zakupie 2 but.:
2,99/1 but. (1 l = 1,99)
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na stałe w Lidl

3,39
Lód w kostkach
1 kg/1 opak.

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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08
PRODUKT
DOSTĘPNY
TYLKO W

na stałe w Lidl

0,99
SOLEVITA

Sok 100% jabłkowy,
pomarańczowy
lub multiwitamina

PRODUKT
DOSTĘPNY
TYLKO W

200 ml/1 opak.
100 ml = 0,50

na stałe w Lidl
na stałe w Lidl

na stałe w Lidl

3,99

2,99

CHUPA CHUPS

Napój gazowany

2,29
KUBUŚ WATERRR

Napój malinowy
500 ml/1 but.
1 l = 4,58

KUBUŚ

BIO Mus
owocowy 100%

345 ml/1 pusz.
mango, truskawka, pomarańcza
lub winogrono
1 l = 11,57

100 g/1 opak.
jabłko-brzoskwinia-banan, jabłko-banan
lub jabłko-truskawka-banan

ZERO
CUKRU

TYLKO

3,66ZŁ

PRODUKT
DOSTĘPNY
TYLKO W

ZA BUT.

NOWOŚĆ

SUPERCENA

2,49
SOLEVITA

Nektar z polskich
czarnych porzeczek
1 l/1 but.

SUPERCENA

10,99
TYMBARK

Vitamini
Sok 100%, 3-pak
3 x 1 l/1 opak.
jabłko-marchew-banan
i jabłko-marchew-malina
1 l = 3,66

R 33/22
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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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

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

SMAK, KTÓRY ZNASZ,
W NOWEJ ODSŁONIE

Najczęściej
kupowane niemieckie
piwo w Polsce*

* Źródło: Lidl za Panelem Gospodarstw Domowych GfK Polonia, cała Polska, rynek piw niemieckich marek wg def. Lidla, rok 2021
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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
18.08
Odczwartku,
piątku, 17.06
do soboty, 20.08
18.06

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

8

KUP , ZAPŁAĆ

2,99 ZA PUSZKĘ!

*

MIKSUJ
DOWOLNIE

**
* Lista produktów objętych promocją
dostępna na stronie www.lidl.pl

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

WYBRANE MOCNE PIWA W PUSZCE

OWOCOWE ORZEŹWIENIE

W NOWEJ, NIŻSZEJ CENIE!

na stałe w Lidl

3,49

Lech Free**
500 ml/1 pusz.
różne rodzaje
1 l = 6,98

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

R 33/22
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 czwartku,
18.08

Browar Pinta
w Wieprzu

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

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

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

SUPERCENA

7,99
BOJAN QUANTUM BREWING

Ryżowa IPA

Drugi produkt

22% TANIEJ
8,99

7,99*
PINTA CLASICS

Farm House IPA

500 ml/1 but.
rice IPA
1 l = 15,98

500 ml/1 but.
Farmhouse IPA
* cena regularna:
8,99/1 but. (1 l = 17,98)
cena przy zakupie 2 but.:
7,99/1 but. (1 l = 15,98)

Drugi produkt

28% TANIEJ
6,99

5,99

*

MOCZYBRODA

Żar Tropików lub
Nektar Bogów

500 ml/1 but.
tropical weizen lub sour ale
* cena regularna:
6,99/1 but. (1 l = 13,98)
cena przy zakupie 2 but.:
5,99/1 but. (1 l = 11,98)

Drugi produkt

20% TANIEJ
9,99

8,99

*

FUNKY FLUID

Hazy APA
lub Gelato
Piña Colada

500 ml/1 pusz.
hazy APA lub sour
* cena regularna:
9,99/1 pusz. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 pusz.:
8,99/1 pusz. (1 l = 17,98)

36

TYLKO W

Drugi produkt

22% TANIEJ
8,99

7,99*
BROWAR MINISTER

Salty Trip lub Magic
Spoon**
500 ml/1 but.
gose lub pszeniczne
z pomarańczą
* cena regularna:
8,99/1 but. (1 l = 17,98)
cena przy zakupie 2 but.:
7,99/1 but. (1 l = 15,98)

Drugi produkt

20% TANIEJ
9,99

8,99*
BIRBANT

Pianka lub Limbo
500 ml/1 pusz.
double juicy IPA lub
session juicy IPA
* cena regularna:
9,99/1 pusz. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 pusz.:
8,99/1 pusz. (1 l = 17,98)

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

R 33/22

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 czwartku,
18.08

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Piwa w wielopaku

DO 20% TANIEJ!

Kup 6-pak, zapłać

4x
Kup 4-pak, zapłać

20% MNIEJ

MNIEJ

3,49

3,99

2,79*

3,49*

Heineken

Desperados

500 ml/1 pusz.

500 ml/1 pusz.
original lub mohito

* cena regularna:
3,49/1 pusz. (1 l = 6,98)
cena przy zakupie 6-paku:
2,79/1 pusz. (1 l = 5,58)

* cena regularna:
3,99/1 pusz. (1 l = 7,98)
cena przy zakupie 4-paku:
3,49/1 pusz. (1 l = 6,98)

33% TANIEJ
2,99

*

1,99
Łomża Radler 0,0%
jabłko-rabarbar**

SUPERCENA

2,79
Perła Eksport
500 ml/1 but.
1 l = 5,58

500 ml/1 but.
1 l = 3,98

* cena z dnia 04.08

4x
Kup 4-pak, zapłać

20% MNIEJ
2,99

2,39

*

Zwierzynieckie

SUPERCENA

3,99
Pilsner Urquel
500 ml/1 pusz.
1 l = 7,98

500 ml/1 pusz.

* cena regularna:
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)
cena przy zakupie 4-paku:
2,39/1 pusz. (1 l = 4,78)
** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.
R 33/22
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INFORMUJEMY, ŻE OSOBOM NIETRZEŹWYM I OSOBOM DO LAT 18 ALKOHOLU NIE SPRZEDAJEMY.

6x

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

PRZEKĄŚ

PRZY GRILLU!
40% MNIEJ
TŁUSZCZU

30% MĄKI
Z CIECIERZYCY 39% MĄKI
Z SOCZEWICY

na stałe w Lidl

3,29
SUPERCENA

SUPERCENA

2,99

SNACK DAY

BEZ DODATKU
WZMACNIACZY
SMAKU

Chipsy Hummus
lub Soczewica
40 g/1 opak.
100 g = 8,23

2,99
SNACK DAY

Chipsy, edycja
limitowana

150 g/1 opak.
pizza lub słoneczny pomidor
100 g = 1,99

na stałe w Lidl

SNACK DAY

Chipsy, edycja
limitowana

150 g/1 opak.
pizza lub słoneczny pomidor
100 g = 1,99

3,42

na stałe w Lidl

3,42

SNACK DAY

Chrupki Sky Mix
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,11

SNACK DAY

Chrupki Sky Mix
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,11

na stałe w Lidl

4,77
SNACK DAY

Chipsy opiekane
w kotle
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,18
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Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Z MIŁOŚCI DO ORZECHÓW I TOFFI
Z KUPONEM LIDL PLUS

AŻ

30% TANIEJ!
kremowe
toffi i czekolada
deserowa
całe orzechy
laskowe

30%

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

Z kuponem

5,49

3,79

MISTER CHOC

Toffee & Nuts
125 g/1 opak.

Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

R 33/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
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Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Drugi produkt

42% TANIEJ
5,99

4,69

*

na stałe w Lidl

7,49

Duplo,
batoniki, 5-pak
91 g/1 opak.

Kinder
Bueno Mini

* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 6,58)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,69/1 opak. (100 g = 5,15)

108 g/1 opak.
100 g = 6,94

Drugi produkt

40% TANIEJ
5,99

4,79

*

Lion, 5-pak
150 g/1 opak.

* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 3,99)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,79/1 opak. (100 g = 3,19)

na stałe w Lidl

3,29
33% TANIEJ
5,99

3,99
40

SONDEY

NEO, ciastka kakaowe
z kremem waniliowym,
z certyfikatem UTZ
180 g/1 opak.
100 g = 1,83

Mentos Pure
Fresh, guma
do żucia**

50 g, 60 g/1 opak.
Spearmint, Tutti Frutti,
Mint lub Lime Mint
100 g = 7.98/6.65

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.
R 33/22 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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08
NOWOŚĆ

5,99
Czekoladki
z nadzieniem
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

3,99

NOWOŚĆ!

Batony
z nadzieniem

115 g/1 opak.
jabłkowe lub malinowe
100 g = 3,47

na stałe w Lidl

na stałe w Lidl

6,99
SWEET CORNER

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

1,59

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

SUPERCENA

4,49
Żelki
Minionki
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,25

na stałe w Lidl

SZKI
22 MINIPACZU
U
K
W ŚROD

6,99
SWEET CORNER

Żelki kwaśne
robaczki, XXL
400 g/1 opak.
1 kg = 17,48

na stałe w Lidl

10,49

SWEET CORNER

Żelki
Party Mix
425 g/1 opak.
1 kg = 24,68

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.
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Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Wszystko dla małych i dużych
wielbicieli ciastek!
NOWOŚĆ

3,49

na stałe w Lidl

8,69

SONDEY

Ciastka maślane
400 g/1 opak.
1 kg = 21,73

Herbatniki
z czekoladą
100 g/1 opak.

BEZ DODATKU
CUKRU

na stałe w Lidl

5,99

na stałe w Lidl

2,29

SONDEY

Ptysiaki
– słomki
ptysiowe
z cukrem

FRANK & OLI

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

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

BEZ GLUTENU

5

SZT.

SUPERCENA

6,99
42
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ALESTO

Mix orzechów
i owoców
5 x 40 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,50

na stałe w Lidl

2,29

SONDEY

Herbatniki
dla dzieci
100 g/1 opak.
różne rodzaje

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 czwartku,
18.08

SUPERCENA

NOWOŚĆ

4,99

3,99

COMBINO

COMBINO

BIO Makaron
dla dzieci

Makaron
w kształcie
literek

500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 9,98

SUPERCENA

7,99

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

CHUPA CHUPS

Żel pod prysznic
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 3,20

SUPERCENA

STO
P

T

S

5,99

ON LINE MILUSIŃSCY

Żel 3 w 1 do
mycia ciała,
włosów i twarzy
350 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 17,11

SUPERCENA

7,99
ORAL-B KIDS

Szczoteczka do
zębów dla dzieci
z licencją
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,99

ORAL-B KIDS

Pasta do zębów
dla dzieci z licencją
75 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 10,65

R 33/22
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OP

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

MROŻONE WARZYWA
DO 60% TANIEJ

Drugi produkt

Trzeci produkt
60% TANIEJ

30% TANIEJ
2,85

3,32

2,40

2,65

*

*

FRESHONA

FRESHONA

Zupa wiosenna

Warzywa klasyczne
z ziemniakami
na patelnię

450 g/1 opak.
* cena regularna:
2,85/1 opak. (1 kg = 6,33)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,40/1 opak. (1 kg = 5,33)

SUPERCENA

2,29
Tradycyjne śląskie
oblaty, słodkie
30 g/1 opak.
100 g = 7,63

450 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

SUPERCENA

5,29
CAKE MANIA

Bułeczki brioche
z nadzieniem
czekoladowym lub
waniliowym
300 g/1 opak.
1 kg = 17,63

SUPERCENA

5,29
CAKE MANIA

SUPERCENA

2,19
ORIGINO

Przyprawa
do ogórków
kiszonych lub
konserwowych
45 g/1 opak.
100 g = 4,87

Bułeczki brioche
z nadzieniem
czekoladowym lub
waniliowym
300 g/1 opak.
1 kg = 17,63

SUPERCENA

3,99
Chleb razowy
pełnoziarnisty, XXL
600 g/1 opak.
1 kg = 6,65
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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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Produkty

POMYSŁ NA
ZIMNY DESER

Drugi produkt

34% TANIEJ

SUPERCENA

15,22

12,49

6,99

*

Drugi produkt

34% TANIEJ
15,22

12,49

*

SUPERCENA

Maliny lub
owoce leśne

6,99

500 g, 750 g/1 opak.
* cena regularna:
15,22/1 opak. (1 kg = 30,44/20,29)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,49/1 opak. (1 kg = 24,98/16,65)

Maliny lub
owoce leśne

DR. OETKER

Kopiec Kreta zielony
z czekoladą
387 g/1 opak.
1 kg = 18,06

DR. OETKER

Kopiec Kreta zielony
z czekoladą

500 g, 750 g/1 opak.
* cena regularna:
15,22/1 opak. (1 kg = 30,44/20,29)
cena przy zakupie 2 opak.:
12,49/1 opak. (1 kg = 24,98/16,65)

387 g/1 opak.
1 kg = 18,06

Trzeci produkt

60% TANIEJ

Drugi produkt

5,99

50% TANIEJ

2,99

*

Drugi produkt

50% TANIEJ
3,99

2,99

*

RISCOSSA

RISCOSSA

Spaghetti lub penne**
500 g/1 opak.
* cena regularna:
3,99/1 opak. (1 kg = 7,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,99/1 opak. (1 kg = 5,98)

4,79

*

3,99

Trzeci produkt

60% TANIEJ
5,99

4,79

*

VEMONDO

Makaron w 100%
warzywny z ciecierzycy,
soczewicy lub groszku
250 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 2,40)
cena przy zakupie 3 opak.:
4,79/1 opak. (100 g = 1,92)

VEMONDO

Spaghetti
lub
penne**
Makaron w 100%
R 33/22
Artykuły
prezentowane
w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
500 g/1
opak.
warzywny
z ciecierzycy,
lub*do
wyczerpania
zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach
detalicznych. Znaki
firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
cena
regularna:
soczewicy lub groszku
3,99/1 opak. (1 kg = 7,98)
250 g/1 opak.
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** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

W SUPERCENACH

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Drugi produkt

40% TANIEJ
19,99

15,99

*

LAVAZZA

Qualità Oro, kawa
mielona lub ziarnista,
100% arabika
250 g/1 opak.
* cena regularna:
19,99/1 opak. (100 g = 8,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
15,99/1 opak. (100 g = 6,40)

20% TANIEJ
54,99

43,99
DALLMAYR

Crema d’Oro,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

6,99
Ciasto
ze śliwkami
lub z wiśniami
260 g, 280 g/1 opak.
1 kg = 26,88/24,96

Drugi produkt

50% TANIEJ
3,99

2,99

*

LORD NELSON

Cold brew, herbatka
na zimno
15 torebek/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99/1 opak. (1 torebka = 0,27)
cena przy zakupie 2 opak.:
2,99/1 opak. (1 torebka = 0,20)
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20torebek
torebek
20
AŻ 40 torebek

7,99
HERBAPOL

Herbaciany
Ogród – herbatka
malinowa

4,99
HERBAPOL
HERBAPOL

ZielnikPolski,
Polski,
Zielnik
herbatkaziołowa
ziołowa
herbatka
dodatkami
zzdodatkami
20torebek/1
torebek/1opak.
opak.
20
różnerodzaje
rodzaje
różne
torebka==0,25
0,25
1 1torebka

40 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,20
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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 czwartku,
18.08

14,99
RADICAL

Peeling trychologiczny
do skóry głowy
stymulujący porost
włosów*
75 ml/1 opak.
100 ml = 19,99

SUPERCENA

13,49
RADICAL

Odżywka wzmacniająca
do włosów osłabionych
i wypadających*
100 ml/1 opak.

WYCIĄG
ZE SKRZYPU
SKŁADNIKI
POCHODZENIA
NATURALNEGO
SZUKAJ
NA

STANDZIE

SUPERCENA

8,99

SUPERCENA

11,99
RADICAL

Serum wzmacniająco-regenerujące
do włosów*
100 ml/1 opak.

SUPERCENA

11,99

RADICAL

Mgiełka wzmacniająco-odżywcza do
włosów osłabionych
i wypadających*
200 ml/1 opak.
100 ml = 4,50

SUPERCENA

9,99
RADICAL

Szampon*
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 24,98

RADICAL

Regenerujący zabieg
laminacji włosów*
35 ml/1 opak.
100 ml = 34,26

R 33/22
Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
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* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

SUPERCENA

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

UWAGA! NISKO!
WSZYSTKIE PRODUKTY MARKI

3 PRODUKT
ZA

* Najtańszy lub w tej samej cenie

DRUGI PRODUKT

Drugi produkt

50% TANIEJ
11,99

8,99

*

NIVEA/NIVEA MEN

Antyperspirant w kulce
dla kobiet lub dla
mężczyzn
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
11,99/1 opak. (100 ml = 23,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,99/1 opak. (100 ml = 17,98)

48
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MIKSUJ
DOWOLNIE

1 ZŁ

*

50% TANIEJ!
Drugi produkt

50% TANIEJ
13,99

10,49

*

NIVEA/NIVEA MEN

Antyperspirant dla kobiet
lub dla mężczyzn
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
13,99/1 opak. (100 ml = 7,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
10,49/1 opak. (100 ml = 5,25)

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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

UWAGA! NISKO!
WSZYSTKIE żele pod prysznic i płyny do kąpieli

3 PRODUKT
ZA

1 ZŁ

*

* Najtańszy lub w tej samej cenie
R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08
MIKSUJ
DOWOLNIE

DRUGIE OPAKOWANIE
PIELUSZEK LUB PANTSÓW LUPILU PREMIUM

50% TANIEJ
0,75 zł

0,68 zł

0,62 zł

za sztukę

za sztukę

za sztukę

0,49 zł
za sztukę

0,64 zł
za sztukę

0,58 zł
za sztukę

0,35 zł
za sztukę

0,42 zł
za sztukę

0,32 zł
za sztukę
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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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

Drugi produkt

40% TANIEJ!

OSZCZĘDZASZ

Drugi produkt

16 ZŁ*

40%produkt
TANIEJ
Drugi

39,99
XX% TANIEJ

31,99

*

Drugi produkt

40% TANIEJ

HIPP

BIO Combiotik 2 mleko
następne po 6 m-cu lub
Junior Combiotik 3
po 1. roku lub Junior
Combiotik 4 po 2. roku
lub Junior Combiotik 5
dla przedszkolaka

5,65

4,49

*

BOBOVITA

Kaszka bezmleczna

550 g/1 opak.
* cena regularna:
39,99/1 opak. (1 kg = 72,71)
cena przy zakupie 2 opak.:
31,99/1 opak. (1 kg = 58,16)

180 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,65/1 opak. (100 g = 3,14)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,49/1 opak. (100 g = 2,49)

X4 + X1 GRATIS
2,35

1,88

*

MIKSUJ
DOWOLNIE

KUBUŚ BABY

Mus lub mus + kaszka
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,35/1 opak.
cena przy zakupie 5 opak.:
1,88/1 opak.

R 33/22
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08
Drugi produkt

40% TANIEJ

CARE & REPAIR

9,99

7,99

*

FORMIL

Płyn do prania tkanin
kolorowych, ciemnych
lub delikatnych
Care & Repair
1,815 l/1 opak.
* cena regularna:
9,99/1 opak. (1 l = 5,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,99/1 opak. (1 l = 4,40)

33

SUPERCENA

SUPERCENA

42,99
LENOR

Kapsułki do prania
kolorowych tkanin
Gold Orchid
44 szt./1 opak.
1 szt. = 0,98

4 x 50 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,00

SUPERCENA

19,99

21,99

VANISH OXI ACTION

625 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 31,98

R 33/22

BREF COLOR ACTIV

Zawieszki do WC

SUPERCENA

Proszek

52

17,99

VANISH OXI ACTION

Płyn

2 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 11,00

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 czwartku,
18.08

STANDZIE

26% TANIEJ*

SUPERCENA

39,99

39,99

FINISH

Tabletki do zmywarki
Quantum Max lemon**

60 szt./1 opak.
1 szt. = 0,67
* w porównaniu z tabletkami do zmywarki
Finish All-in-One, 44 szt.

SUPERCENA

15,99
FINISH

Płyn nabłyszczający
do zmywarki**
800 ml/1 opak.
1 l = 19,99

FINISH

Tabletki do zmywarki
Power All-in-1, Classic
lub Essential**
72 szt., 80 szt., 100 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,56/0,50/0,40

SUPERCENA

9,99
FINISH

Odświeżacz
do zmywarki**
1 szt./1 opak.

AŻ 4 kg

18,99
FINISH

Sól do zmywarki**
4 kg/1 opak.
1 kg = 4,75

2 + 1 GRATIS
6,99

4,66

*

Świeca zapachowa
1 szt.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,99/1 szt.
cena przy zakupie 3 szt.:
4,66/1 szt.

R 33/22
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.

SZUKAJ
NA

Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

PSIsmaki i łaKOCIE

DO 50% TANIEJ!
Drugi produkt

40% TANIEJ
5,19

4,15

*

COSHIDA

Przysmak dla kota
50 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,19/1 opak. (100 g = 10,38)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,15/1 opak. (100 g = 8,30)

Drugi produkt

50% TANIEJ
6,99

5,19

*

ORLANDO

Przysmak dla psa
Dental Sticks

SUPERCENA

270 g/1 opak.
Maxi, Midi lub Mini
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 25,89)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,19/1 opak. (1 kg = 19,22)

SUPERCENA

16,99

16,99
DREAMIES

Przysmaki dla kota
180 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,44

DREAMIES

Przysmaki dla kota
180 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,44

60 g

GRATIS

na stałe w Lidl

13,99
COSHIDA

Żwirek dla kota
10 kg/1 opak.
1 kg = 1,40
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KWITNĄCE OKAZJE

Od czwartku,
18.08

W SUPERCENACH
wys. ok. 20 cm

4 w cenie 3

34,99

6,99

5,24 *

Trawa ozdobna
Premium

Krzewinka Hebe
1 szt.
różne odmiany

1 szt.
różne odmiany

10,5 cm * cena regularna: 6,99/1 szt.

19 cm

cena przy zakupie 4 szt.: 5,24/1 szt.

13 cm

wys. ok. 10 cm

wys. 10 cm

11,99

26,99
Polski miniogród
w słoju

Polska fitonia
10 cm

1 szt.
różne kolory

15 cm

1 szt.
Hedera, Fitonia lub Haworsja

wys. ok. 55 cm

wys. ok. 31 cm

39,99

19,99
Hebe Premium mix

Polski
storczyk
dwupędowy
Premium

1 szt.
różne rodzaje,
różne kolory

15 cm

1 szt.
11,5 cm różne kolory
Stanowisko
zacienione

Półcień

Średnica
doniczki

Podlewać
obficie

Nadaje się
do domu
Podlewać
umiarkowanie

Nadaje się
na zewnątrz
Podlewać
rzadko

Nadaje się
do domu
i na zewnątrz
Roślina
kwitnąca

Wysokość
(z doniczką)

Stanowisko
nasłonecznione
Roślina
mrozoodporna

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 33/22
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Od czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

OSCE
W TR PSZE
O LE RO
JUT

UWAGA! NISKO!

LUPILU
WSPIERA CIĘ...

… w całym pięknie i we wszystkich trudach rodzicielstwa, jak umie najlepiej,
tworząc ubranka, które zostały wyprodukowane w 100% z biobawełny – bezpiecznej
dla delikatnej skóry dziecka. Dla dobra planety i dla przyszłości naszych dzieci!

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.

UWAGA! NISKO!
DRUGI PRODUKT
50% TANIEJ*
AKCJA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE

OD CZWARTKU 18.08 DO
SOBOTY 20.08.2022 R.

z zatrzaskami
ułatwiającymi
zakładanie

ze stopkami
(do rozmiaru 80)
lub ściągaczami
(rozmiar 86/92)

M OŻ N A S

ŻNA P

ZYĆ W SU

RC E

MO

US

SZA

24,99

W TE M
P
60 OC

• rozmiary: 62-92
• 4 wzory

AĆ

. AŻ

Pajacyk niemowlęcy
z biobawełny

R

100% biobawełny

* przy zakupie 2 produktów lub ich wielokrotności. Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Klient w ramach jednej transakcji może kupić maksymalnie 10 produktów.
Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych od czwartku, 18.08 do soboty, 20.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

UBRANKA NIEMOWLĘCE

1 szt.

Ekspertki OFEMININ doceniły
99%

Ekspertek kupi ubranka dla dzieci Lupilu ponownie

97%

Ekspertek jest zadowolona z przesłanych im
ubranek dla dzieci

97%

Ekspertek chwali ubranka dla dzieci Lupilu za dobrą jakość

4.8/5 (190 opinii)
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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

100% biobawełny

OSCE
R
T
W PSZE
O LE RO
JUT

wywijany pas
to komfort dla brzuszka

2x

Spodnie niemowlęce
z biobawełny, 2 pary**

2x

ARTYKUŁ
OBJĘTY AKCJĄ

• rozmiary: 50-92
• 2 zestawy do wyboru

19,98 za 2-pak

9,99

1 para

** Artykuł dostępny wyłącznie w 2-paku.
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

Przyjazne dla skóry,
przyjazne dla natury

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 czwartku, 18.08
do soboty, 20.08

nie wszystkie wzory dostępne w każdym rozmiarze

moda dla każdej kobiety

Biustonosz
do karmienia
• 95% biobawełny,
5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 80C, 80D, 85C, 85D, 90C
• 4 wzory

19,99

1 szt.

bez fiszbin
regulowane ramiączka
wygodne zapięcie na klipsy

3x

3x

Skarpetki niemowlęce
z bohaterami bajek,
3 pary**

ARTYKUŁ
OBJĘTY AKCJĄ

3x

• rozmiary: 11-22
• 6 zestawów do wyboru

3x

11,97 za 3-pak

3,99

1 para

** Artykuł dostępny wyłącznie w 3-paku.
Brak możliwości zakupu pojedynczej pary.

wysoka zawartość bawełny
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.

Zadbajmy RAZEM o planetę!

Zgłoś swoją
szkołę
do kolejnej edycji
naszego bezpłatnego
programu edukacji
ekologicznej

E
W TROSCE
Z
O LEPS
JUTRO
Więcej informacji na temat
projektu EkoMisja na

niemarnuje.bankizywnosci.pl
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DZ IĘ K U J E MY
ZA DOCENIENIE
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