
RZEŹNIK 
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków 
– tuszka
1 kg

9,99
14,99

TANIEJ33%

UWAGA! NISKO!

13,49
TANIEJ*31%

Pepsi
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,70
* w porównaniu z Pepsi, 2 l

Polskie jabłka  
Szampion, luzem
1 kg
* cena z dnia 27.09.2022

6,99
13,29*

TANIEJ47%

Winogrono jasne 
bezpestkowe, luzem
1 kg
* cena z dnia 27.09.2022

2,70 ZŁ
ZA  1 L

TYLKO

ZŁOTA NIOSKA
Polskie świeże jaja, 
wielkość M, klasa A
10 szt./1 opak.
* cena regularna: 5,99/1 opak. (1 szt. = 0,60)
cena przy zakupie 3 opak.: 4,79/1 opak. (1 szt. = 0,48) 

4,79*
5,99

TANIEJ60% TRZECI 
PRODUKT

1,89
3,49*

TANIEJ45%

TYLKO 
W PIĄTEK

30.09

Wybrane orzechy  
Alesto
* Przy zakupie 3 opakowań trzecie, 
najtańsze lub w tej samej cenie gratis.
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

2 + 1
GRATIS*

5743

Od CZWARTKU, 29.09 do SOBOTY, 1.10  
lub do wyczerpania zapasów

OD CZWARTKU



UWAGA! NISKO!

TANIEJ
NIŻ WE WRZEŚNIU 2021*

* Aktualne ceny promocyjne są niższe niż najniższe ceny regularne tego 
samego produktu obowiązujące we wrześniu 2021 r. w sklepach Lidl. 
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TANIEJ
NIŻ WE WRZEŚNIU 2021*

UWAGA! NISKO!

RZEŹNIK
Łopatka 
wieprzowa
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 17,99 zł/1 kg.
 

12,99
17,99

27% TANIEJ

RZEŹNIK
Żeberka wieprzowe, 
paski
1 kg

17,49
23,99

27% TANIEJ

RZEŹNIK
Schab wieprzowy
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 18,99 zł/1 kg.
 

13,99
18,99

26% TANIEJ

RZEŹNIK
Polski indyk – filet z piersi 
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 29,99 zł/1 kg.
 

21,99
29,99

26% TANIEJ

RZEŹNIK
Karkówka wieprzowa
1 kg
Limit: 3 kg na paragon.  
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 21,99 zł/1 kg.
 

14,99
21,99

31% TANIEJ

3Artykuły 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 39/22

Od czwartku, 29.09 
 do piątku, 30.09 

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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NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO! 

UWAGA! NISKO!

Konserwy 
mięsne 
Pikok, 300 g 
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

50%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ

PILOS
Polski ser gouda 
w plastrach
300 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,99*
8,99

Aktywuj w aplikacji

44%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ

2 + 1 GRATIS*

MIKSUJ
DOWOLNIE

44 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, 29.09 
 do soboty, 1.10 

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!

PILOS
Polski ser gouda 
w plastrach
300 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

TYLKO 
W PIĄTEK

30.09

2 + 1 GRATIS*

WYBRANE orzechy  

WYBRANE orzechy Alesto 
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

2 + 1
GRATIS*

* Przy zakupie 3 opakowań trzecie, najtańsze lub w tej samej cenie gratis. 

MIKSUJ
DOWOLNIE

5Artykuły 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 39/22Artykuły 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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Tylko w piątek, 
30.09 



Zrób zakupy za min. 50 zł,
w tym przynajmniej

jedno warzywo lub jeden owoc, 
odbierz TALENCIAKA 

TALENCIAKI = SUPERNAGRODY
DLA SZKÓŁ 

i przekaż go wybranej
przez siebie szkole!

 Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji dostępne  
w regulaminie w sklepach i na www.lidl.pl/szkoly. 
Regulamin loterii dostępny na www.lidl.pl/szkoly.  

Organizator loterii: Nofsza sp. z o.o.

Każdy
TALENCIAK
to dodatkowa

szansa dla szkół
w loterii

6 R 39/22



TALENCIAK
to dodatkowa

szansa dla szkół
w loterii

Kup 1 z tych 
produktów i zgarnij 

dodatkowego
 TALENCIAKA! 

Kurtki i płaszcze damskie lub męskie 
W SUPERCENACH

NAUTICA
Łosoś atlantycki wędzony 
na zimno w plastrach
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

13,99
BON GELATI
Lody familijne
1 l/1 opak.
czekolada z miętą, rum z Jamajki lub słony karmel

na stałe w Lidl

11,99

Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach i na www.lidl.pl/szkoly

7Artykuły 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, 29.09 
 do soboty, 1.10 



OWOCE DO 47% TANIEJ!

Prosto z drzew, 
od polskich 

sadowników!

Świeży zbiór
Bez sortowania

Polskie jabłka 
Szampion, luzem 
1 kg
* cena z dnia 27.09.2022

45% TANIEJ 

1,89
3,49*

8 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, 15.09 
 do soboty, 17.09 

8 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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8,99
14,99

TANIEJ40%

6,99
13,29*

TANIEJ47%

3,49
4,99

TANIEJ30%

Mango Osteen, luzem
1 kg

Winogrono jasne, 
bezpestkowe, luzem
1 kg
* cena z dnia 27.09.2022

Polskie śliwki węgierki
1 kg/1 opak.

OWOCE DO 47% TANIEJ!

Granat, luzem 
1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,99
13,99

Aktywuj w aplikacji

42%
TANIEJ

9Artykuły 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 39/22

Od czwartku, 29.09 
 do soboty, 1.10 



2,99
4,75

TANIEJ37%

1,99
3,49

TANIEJ42%

5,99
9,51

TANIEJ37%

6,99
9,99

TANIEJ30%

Polska sałata ozdobna
1 szt.

Polskie buraki 
czerwone, luzem
1 kg

Polski por, luzem
1 kg

BIO Pomidory kiściowe
500 g/1 opak.
1 kg = 13,98

OWOCE I WARZYWA DO 42% TANIEJ!

10 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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4,79
7,99

TANIEJ40%

1,79
2,49

TANIEJ28%

8,99
11,41

TANIEJ21%4,89
6,99

TANIEJ30%

Polska dynia ozdobna, 
luzem
1 kg

Polska kalarepa
1 szt.

Awokado Hass, dojrzałe
2 szt./1 opak.

Kiwano
1 szt.

OWOCE I WARZYWA DO 42% TANIEJ!

11Artykuły 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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Bułka pszenna**
65 g/1 szt.
* cena regularna:
0,65/1 szt. (100 g = 1,00)
cena przy zakupie 6 szt.:
0,49/1 szt. (100 g = 0,75)

TANIEJ24% PRZY ZAKUPIE 6

0,49*
0,65

Chleb żytni z kapustą
400 g/1 szt.
1 kg = 8,23

SUPERCENA

3,29

Chleb na maślance
550 g/1 szt.
* cena regularna:
3,69/1 szt. (1 kg = 6,71)
cena przy zakupie 2 szt.:
2,99/1 szt. (1 kg = 5,44)

TANIEJ36% DRUGI
PRODUKT

2,99*
3,69

Chleb na maślance
550 g/1 szt.
* cena regularna:
3,69/1 szt. (1 kg = 6,71)
cena przy zakupie 2 szt.:
2,99/1 szt. (1 kg = 5,44)

TANIEJ36% DRUGI
PRODUKT

2,99*
3,69

ZAPŁAĆ DO   36% TANIEJ
KUP     WIĘCEJ,

ZAWARTOŚĆ KISZONEJ 
KAPUSTY 5,5%

10% MAŚLANKI

STAROPOLSKA 
METODA WYPIEKU
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12 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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Serniczek
130 g/1 szt.
100 g = 2,53

SUPERCENA

3,29

Ciasto ze śliwkami
lub z czerwonymi
porzeczkami
210 g, 260 g/1 opak.
1 kg = 33,29/26,83

SUPERCENA

6,99

Sękacz mazurski
z masłem**
100 g
1 kg = 49,90

SUPERCENA

4,99
Ciasto 
marmurkowe
350 g/1 opak.
1 kg = 19,97

SUPERCENA

6,99
Ciasto 
marmurkowe
350 g/1 opak.
1 kg = 19,97

SUPERCENA

6,99
ZAPŁAĆ DO   36% TANIEJ

KUP     WIĘCEJ,
**
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13Artykuły 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.

SUPERDROB
Grillowana kostka 
z piersi kurczaka**
400 g/1 opak.
* cena regularna:
10,99/1 opak. (1 kg = 27,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,79/1 opak. (1 kg = 21,98)

8,79*
10,99

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

RZEŹNIK
Polski indyk 
– medaliony 
z polędwicy
1 kg 

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Kiełbaski cienkie surowe, 
92% mięsa
500 g/1 opak.
1 kg = 21,98

SUPERCENA

10,99
MORLINY
Polędwiczki 
wieprzowe, XXL
1 kg 

SUPERCENA

26,99

9,59*
11,99

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski indyk – mięso 
mielone z piersi
400 g/1 opak.
* cena regularna:
11,99/1 opak. (1 kg = 29,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
9,59/1 opak. (1 kg = 23,98)

RZEŹNIK
Polski indyk – 
polędwiczki
1 kg

24,99
31,99

TANIEJ21%

PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

14 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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WYBIERZ ŚWIADOMIE

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

SUPERCENA

10,99
REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś biała 
kołudzka – 
porcja rosołowa
1 kg

SUPERCENA

10,99

REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś biała 
kołudzka – pierś
1 kg

SUPERCENA

69,99
REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś biała 
kołudzka – noga
1 kg

SUPERCENA

69,99

9,99
14,99

TANIEJ33%

RZEŹNIK 
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków 
– tuszka
1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk – 
polędwiczki
1 kg

* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

15Artykuły 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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RZEŹNIK
Polska wołowina – flaki
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

9,99

RZEŹNIK
Polska wołowina – gulasz
500 g/1 opak.
1 kg= 33,98

16,99
21,99

TANIEJ22%

RZEŹNIK
Polska wołowina 
– szponder
1 kg 

SUPERCENA

24,99

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
mięso na rolady
1 kg 

SUPERCENA

39,99 RZEŹNIK
Polska wołowina – 
ligawa
1 kg 

SUPERCENA

39,99

POLSKA 
WOŁOWINA

D O S TAW C Ó W
O D  P O L S K I C H

Świże męso

16 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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RZEŹNIK
Polska wołowina 
– szponder
1 kg 

RZEŹNIK
Polska wołowina – 
ligawa
1 kg 

17Artykuły 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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TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny, filet ze skórą,  
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90

SUPERCENA

5,99

Łosoś pacyficzny, 
tusza, z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99

RIO MARE 
Sałatka z tuńczykiem, 
z certyfikatem MSC
160 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,62

SUPERCENA

8,99

Makrela, tusza
100 g
1 kg = 25,90

SUPERCENA

2,59

SUPERCENA

4,29

SUPERCENA

3,49

IDEALNY DO PIEKARNIKA 
I NA GRILL

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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3,49
4,49

TANIEJ22%

Pstrąg tęczowy 
patroszony,  
w przyprawach
100 g
rózne rodzaje
1 kg = 34,90

NAUTICA
Makrela, filet 
wędzony na gorąco
100 g
klasyczny, z ziołami lub z pieprzem
1 kg = 34,90

Dorada królewska 
patroszona 
100 g
1 kg = 42,90



MIKSUJ
DOWOLNIE

WĘDLINY

DO 40% TANIEJ

DELUXE
Boczek rolowany, 
karczek wiejski, 
szynka wiejska 
lub schab wiejski
100 g/1 opak.
* cena regularna: 
6,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,59/1 opak. 

DELUXE
Winerki 
cielęco-wieprzowe
210 g/1 opak.
100 g = 3,42

5,59*
6,99

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

7,19
8,99

TANIEJ20%

18 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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R 39/22

ZAWARTOŚĆ CIELĘCINY 

AŻ 50%

• WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ MIĘSA

• WYJĄTKOWO 
AROMATYCZNE



 50% TANIEJ!DRUGI PRODUKT

UWAGA! NISKO!

PIKOK
Kiełbasa 
podwawelska
100 g
1 kg = 11,90

3,59*
4,49

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

7,19*
8,99

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

1,19
1,99

TANIEJ40%

PIKOK
Salami dojrzewające 
klasyczne lub z papryką
100 g/1 opak.
* cena regularna: 4,49/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.: 3,59/1 opak. 

PIKOK
Polędwica z piersi 
kurczaka, megapaka
250 g/1 opak.
* cena regularna: 8,99/1 opak. (100 g = 3,60)
cena przy zakupie 2 opak.: 7,19/1 opak. (100 g = 2,88)

Konserwy 
mięsne 
Pikok, 300 g 
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

50%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ

MIKSUJ
DOWOLNIE

19Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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R 39/22



ZASMAKUJ WE WŁOSKICH SERACH

5,39*
6,79

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

BURRATA TO
MOZZARELLA Z KREMOWYM

WNĘTRZEM ZE ŚMIETANY
I SERA STRACCIATELLA

PILOS
Polski ser gouda  
w plastrach
300 g/1 opak. 
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus. 

Z kuponem

6,99*
8,99

Aktywuj w aplikacji

44%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ

LOVILIO
Burrata
125 g/1 opak.
* cena regularna: 
6,79/1 opak. (100 g  = 5,43)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,39/1 opak. (100 g = 4,31)

LOVILIO
Ser parmigiano  
reggiano lub grana  
padano  
125 g, 150 g/1 opak. 
* cena regularna: 
11,29/1 opak. (100 g = 9,03/7,53)
cena przy zakupie 2 opak.: 
8,89/1 opak. (100 g = 7,11/5,93)

8,89*
11,29

TANIEJ42% DRUGI 
PRODUKT

QR KOD

PRZEPIS NA 
BURRATĘ 
Z PESTO  

Z RUKOLI 
ZNAJDZIESZ NA 

KUCHNIALIDLA.PL

R 39/22

PILOS
Polski twarożek 
grani
200 g/1 opak. 
naturalny lub ze szczypiorkiem
* cena regularna:  
2,29/1 opak. (100 g = 1,15)
cena przy zakupie 2 opak.:  
2,05/1 opak. (100 g = 1,03)

2,05*
2,29

TANIEJ20% DRUGI 
PRODUKT

20 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, 29.09 
 do soboty, 1.10 

LUMIKO
Masło, 3/4 tłuszczu
200 g/1 opak.
100 g = 2,75

SUPERCENA

5,49



Od czwartku, 01.09 
 do soboty, 03.09 

ZOTT
Jogobella, jogurt owocowy 
150 g/1 opak.
truskawka,  pieczone jabłko lub jagoda
* cena regularna: 
1,65/1 opak. (100 g = 1,10)
cena przy zakupie 5 opak.: 
1,32/1 opak. (100 g = 0,88)

4 + 1 GRATIS

1,32*
1,65

4 + 1 GRATIS!

PILOS
Crème de la Crème  
150 g/1 opak 
wanilia, truskawka lub jagoda 
* cena regularna: 
2,29/1 opak (100 g = 1,53)
cena przy zakupie 3 opak: 
1,89/1 opak (100 g = 1,26)

1,89*
2,29

TANIEJ51%  

1,59*
1,99

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

ŁACIATY
Jogurt pitny  
bez laktozy 
250 ml/1 opak. 
różne rodzaje
* cena regularna: 
1,99/1 opak. (100 ml = 0,80)
cena przy zakupie 2 opak: 
1,59/1 opak. (100 ml = 0,64)

BURRATA TO
MOZZARELLA Z KREMOWYM

WNĘTRZEM ZE ŚMIETANY
I SERA STRACCIATELLA

ZŁOTA NIOSKA
Polskie świeże 
jaja, wielkość M, 
klasa A
10 szt./1 opak
* cena regularna: 
5,99/1 opak (1 szt = 0,60)
cena przy zakupie 3 opak: 
4,79/1 opak (1 szt. = 0,48)

60%TANIEJ
TRZECI 

PRODUKT

4,79*
5,99

0,48 ZŁ
ZA JAJO

TYLKO

21Artykuły 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, 29.09 
 do soboty, 1.10 

MLEKPOL
Twaróg półtłusty 
trzykrotnie mielony
500 g/1 opak.
1 kg = 15,98

SUPERCENA

7,99



MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ
WEGETARIANIZMU

1.10

VEMONDO
Napój owsiany 
Barista
1 l/1 opak

na stałe w Lidl

6,49

BEZ SOI!

ŚWIĘTUJ Z VEMONDO
DZIEŃ WEGETARIANIZMU!

XXL

WZBOGACONY 
W WAPŃ

BEZ DODATKU 
CUKRÓW

VELMONDO
Tofu
180 g/1 opak.
naturalne lub wędzone
100 g = 2,49

na stałe w Lidl

4,49

VEMONDO
Burgery roślinne
170 g/1 opak.
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (100 g = 4,70)
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,39/1 opak. (100 g = 3,76)

VEMONDO
Smalczyk z fasoli,  
pasta warzywna z ogórkiem  
lub pasta warzywna  
z suszonymi pomidorami
115 g/1 opak.
* cena regularna: 
4,49/1 opak.  (100 g = 3,90)
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,59/1 opak.  (100 g = 3,12)

VEMONDO
Vegangurt owocowy
150 g/1 opak.
jagoda-aronia, truskawka 
lub brzoskwinia-marakuja
* cena regularna: 
2,99/1 opak.  (100 g = 1,99)
cena przy zakupie 3 opak.: 
2,39/1 opak.  (100 g = 1,59)

VEMONDO
Vegangurt 
naturalny  
z wapniem, XXL 
400 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,99/1 opak.  (1 kg = 14,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,75/1 opak.  (1 kg = 11,88)

6,39*
7,99

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

3,59*
4,49

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

2,39*
2,99

TANIEJ60% TRZECI 
PRODUKT

4,75*
5,99

TANIEJ40% DRUGI 
PRODUKT

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, 01.09 
 do soboty, 03.09 

Zasmakuj  

W KUCHNI

AZJATYCKIEJ

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

SOS SOJOWY  
W ŚRODKU

SOS W ŚRODKU
OPAKOWANIA

U JĘDRUSIA/VIRTU
Sajgonki z mięsem 
lub z warzywami
278 g, 280 g/1 opak.
1 kg = 23,60/23,43

na stałe w Lidl

6,56

GO ASIA
Pierożki gyoza
230 g/1 opak. 
z wołowiną lub z wieprzowiną
100 g = 3,04

SUPERCENA

6,99

CULINEA
Orientalne dania 
mrożone**
750 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 21,32

na stałe w Lidl

15,99

CHEF SELECT
Zupa 
orientalna 
450 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 15,53

na stałe w Lidl

6,99

ASIA COOK
Sajgonki z tofu
278 g/1 opak.
1 kg = 23,35

SUPERCENA

6,49

TO BE FOODIE
Panang curry  
z kurczakiem
330 g/1 opak.
* cena regularna: 
9,99/1 opak.  (1 kg = 30,27)
cena przy zakupie 2 opak.: 
8,49/1 opak.  (1 kg = 25,73) 

8,49*
9,99

TANIEJ30% DRUGI 
PRODUKT

TO BE FOODIE
Pad thai  
z kurczakiem i tofu
330 g/1 opak.
* cena regularna: 
9,99/1 opak.  (1 kg = 30,27)
cena przy zakupie 2 opak.: 
8,49/1 opak.  (1 kg = 25,73) 

8,49*
9,99

TANIEJ30% DRUGI 
PRODUKT

R 39/22 R 39/22

MIKSUJ
DOWOLNIE

23Artykuły 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.

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna 
z migdałami**,  
z orzechami  
lub z bakaliami,  
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
* cena regularna: 
2,99/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak: 
2,19/1 opak.

78%TANIEJ
TRZECI 

PRODUKT

2,19*
2,99

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna, 
deserowa lub biała,  
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

2,79

FIN CARRÉ
Crusti Choc,  
czekolada mleczna  
z chrupkami zbożowymi,  
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

2,99

24 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, 01.09 
 do soboty, 03.09 

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

SONDEY
Batoniki z kremem 
orzechowym NUT BAR,  
z certyfikatem RA, 
5-pak**
5 x 40 g/1 opak.
100 g = 3,50

AŻ 5 szt.

6,99

LUMAR
Twins Black wafelki  
z kremem o smaku 
toffi
400 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

7,99

MISTER CHOC
Mix minibatoników 
z certyfikatem 
Fairtrade, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 29,98

AŻ 500 g

14,99

TASTINO
Pierniki w czekoladzie 
mlecznej lub deserowej, 
z certyfikatem Fairtrade
500 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (1 kg = 11,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,99/1 opak. (1 kg = 9,98)

32%TANIEJ
DRUGI 

PRODUKT

4,99*
5,99

CHOC ME
Narzędzia 
z belgijskiej 
czekolady
60 g/1 opak.
100 g = 41,65

SUPERCENA

24,99

CHOC ME
Pad z belgijskiej 
czekolady**
210 g/1 opak.
100 g = 16,66

NOWOŚĆ

34,99

E. WEDEL
Ptasie Mleczko 
orzechowe
360 g/1 opak.
1 kg = 27,75

NOWOŚĆ

9,99

Dzień
30
września

Chłopaka

TATA

TATA

TATA

TATA

TATA

RODZINNE
OPAKOWANIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

25Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

70%

SONDEY
Rurki z kremem
280 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,59*
3,99

DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

70%

SONDEY
Rurki z kremem
280 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,59*
3,99

DRUGI PRODUKT

TANIEJ
Aktywuj w aplikacji

70%

SONDEY
Rurki z kremem
280 g/1 opak.
* cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,59*
3,99

26 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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LAVAZZA
Espresso 
Gran Crema,  
kawa ziarnista*
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

69,99

LAVAZZA
Espresso Crema e Gusto, 
kawa ziarnista*
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

54,99

GIMOKA
Gran Bar, 
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

29,99
BELLAROM
Caffè Crema & Aroma, 
kawa ziarnista, 
100% arabika, 
z certyfikatem RA
1 kg/1 opak.

AŻ 1 kg

48,99

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

AŻ 1 kg

69,99

HERBAPOL
Herbaciany Ogród 
herbatka malinowa*
40 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,20

40 torebek

7,99

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

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

DUŻA
PACZKA

TRADYCYJNIE PALONA 
WE WŁASNEJ PALARNI

TWOJA KAWA 
PEŁNA 

AROMATU!
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ZERO
CUKRU

BLACK
Napój
energetyczny
w szklanej butelce,
ZERO cukru**
300 ml/1 but.
1 l = 9,97

SUPERCENA

2,99

SOLEVITA
Sok100% jabłkowy
1 l/1 but. 
* cena regularna: 
2,49/1 but.
cena przy zakupie 3 but.: 
1,65/1 but.

2 + 1 GRATIS

1,65*
2,49

SOLEVITA
Nektar z polskich 
czarnych porzeczek
1 l/1 but.

SUPERCENA

2,49

SOLEVITA
Sok 100% jabłkowy
1 l/1 opak.
* cena regularna: 
2,99/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak.: 
1,99/1 opak.

2 + 1 GRATIS

1,99*
2,99

13,49
TANIEJ*31%

Pepsi
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,70
* w porównaniu z Pepsi, 2 l

BEZ CUKRU

NAJWIĘKSZA
POJEMNOŚĆ

NA RYNKU

2,70 ZŁ
ZA 1 L

TYLKO

28 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, 01.09 
 do soboty, 03.09 

IDEALNENA RODZINNE WYPRAWY

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

LUBELLA
Owsianka 
z owocami, XXL
500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 1,99

SUPERCENA

9,96

SOLEVITA PIRATKI
Sok 100% bezpośrednio 
tłoczony jabłkowy lub 
pomarańczowy  
z papierową słomką
250 ml/1 opak.
* cena regularna: 
1,49/1 opak. (100 ml = 0,60)
cena przy zakupie 3; opak.: 
0,99/1 opak. (100 ml = 0,40)

2 + 1 GRATIS

0,99*
1,49

KINGA PIENIŃSKA
Woda mineralna 
Super Wings 
ze sportowym 
korkiem
330 ml/1 but.
1 l = 3,91

SUPERCENA

1,29

USTRONIANKA
Woda mineralna  
z cynkiem lub  
z jodem
1 l/1 but.

SUPERCENA

1,59

KUBUŚ
Sok 100% Marchewka  
w Podróży**
200 ml/1 but.
marchew-truskawka  
lub mango-pomarańcza
100 ml = 1,15

SUPERCENA

2,29

HERBAPOL
Syrop owocowy  
z witaminami
680 ml/1 but. 
różne rodzaje
* cena regularna: 
7,27/1 but. (1 l = 10,69)
cena przy zakupie 2 but.: 
5,95/1 but. (1 l = 8,75)

36%TANIEJ
DRUGI 

PRODUKT

5,95*
7,27

MOKATE
Napój kawowy 
classic
250 ml/1 pusz.
100 ml = 1,40

SUPERCENA

3,49

Z WITAMINĄ CBEZ CUKRU

WEŹ
NA ZAPAS!

TYLKO 
W

29Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Grimbergen Blanche 
lub Blonde
330 ml/1 but.
* cena regularna: 
4,49/1 but. (1 l = 13,61)
cena przy zakupie 4 but.: 
3,99/1 but. (1 l = 12,09)

TANIEJ 
PRZY ZAKUPIE CZTERECH

3,99*
4,49

Perlenbacher, beczka
5 l/1 opak.
1 l = 7,00

Książęce 
500 ml/1 but.
czerwony lager, ciemne łagodne  
lub złote pszeniczne
* cena regularna: 
3,99/1 but. (1 l = 7,98)
cena przy zakupie 4 but.: 
2,99/1 but. (1 l = 5,98)

3 + 1 GRATIS

2,99*
3,99

Perła Chmielowa
500 ml/1 but.
1 l = 5,58

SUPERCENA

2,79
SUPERCENA

34,99
Zestaw piw Komes ze szklanką
1 zestaw/1 opak.

SUPERCENA

34,99

2,29*
3,29

TANIEJ30% PRZY ZAKUPIE
12-PAKU

Carlsberg 
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,29/1 pusz. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 12-paku: 
2,29/1 pusz. (1 l = 4,58)

WYBRANE piwa marek: 
Guinness, Corona, Desperados, Budweiser, Pilsner Urquell i Grolsch
* Przy zakupie sześciu dwa najtańsze lub w tej samej cenie gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

4 + 2
GRATIS*

4 x4 x12 x

MIKSUJ
DOWOLNIE

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

30 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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FRUIT IPA

5,6% alk. | Blg 15,0°

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIA

GORYCZKA
ŚREDNIA

NEIPA

5,6% alk. | Blg 15,0°

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIA

GORYCZKA
ŚREDNIA

MOSAIC DRY HOPPED 
WITBIER WITH ORANGE PEEL

5,0% alk. | Blg 12,0°

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIA

GORYCZKA
NISKA

  MOSAIC DRY HOPPED 
AMERICAN SAISON

5,1% alk. | Blg 14,0°

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIO NISKA

GORYCZKA
NISKA

EXTRA SPECIAL 
BITTER 

5,7% alk. | Blg 14,0°

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIA

GORYCZKA
ŚREDNIA

OATMEAL 
STOUT

5,5% alk. | Blg 15,5°

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIO WYSOKA

GORYCZKA
ŚREDNIO NISKA

RUSTY OATY

BANG FOR 
THE BUCK

KNOW-HOW 
IS THE KEY

MARAKUJA IPA NEIPA

GERMAN PILS

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIO NISKA

GORYCZKA
ŚREDNIO WYSOKA

5,6% alk. | Blg 13,0°
ZWYCIĘSKI GERMAN PILS

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

PINTA
Zwycięski German Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
7,99/1 but. (1 l = 15,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
6,99 /1 but. (1 l = 13,98)

6,99*
7,99

TANIEJ24% DRUGI 
PRODUKT

TRZECH KUMPLI
Rusty lub Oaty**
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
8,99/1 but. (1 l = 17,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
7,99/1 but. (1 l = 15,98)

7,99*
8,99

TANIEJ22% DRUGI 
PRODUKT

MALTGARDEN
Bang For The Buck 
lub Know-How Is 
The Key**
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
9,99/1 but. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
8,99/1 but. (1 l = 17,98)

8,99*
9,99

TANIEJ20% DRUGI 
PRODUKT

WILK
Marakuja IPA  
lub NEIPA**
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
9,99/1 pusz. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 pusz.: 
8,99/1 pusz. (1 l = 17,98)

8,99*
9,99

TANIEJ20% DRUGI 
PRODUKT

Perlenbacher, beczka
5 l/1 opak.
1 l = 7,00

31Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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PEŁNE
ZIARNO

CROWNFIELD
Musli Crunchy
350 g/1 opak.
orzechowe, czekoladowo-
-orzechowe lub truskawkowe
* cena regularna:
4,29/1 opak. (1 kg = 12,26)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,19/1 opak. (1 kg = 9,11)

TANIEJ75% TRZECI
PRODUKT

3,19*
4,29

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

WYBRANE PŁATKI CZEKOLADOWE

LEPSZE ŚNIADANIE
NA DZIEŃ DOBRY

75% TANIEJ!TRZECI PRODUKT

 30% TANIEJ 
ZA DRUGI PRODUKT

TEN ZNAK DAJE PEWNOŚĆ, ŻE PŁATKI 
POWSTAŁY Z PEŁNEGO ZIARNA

BEZ OLEJU PALMOWEGO I SYROPU 
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO

ZAWIERAJĄ AŻ 7 WITAMIN, 
WAPŃ ORAZ ŻELAZO!

32 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Śniadanie mistrzów

W SUPERCENACH

 � tapioka, perły – 80 g

 �mleczko kokosowe – 400 g

 � cukier kokosowy lub ksylitol – 4 łyżki

 � woda – 50 ml

 � trawa cytrynowa – 1/4 łodygi

 � sok i skórka z 1/2 limonki

 � pulpa z mango – 8 łyżek

   |  4 porcje |  ok. 70 min

Do garnka wlewamy mleczko kokosowe  

i wodę i wsypujemy perły tapioki. Moczymy je  

przez 45 minut. Następnie dodajemy cukier  

i zmiażdżoną trawę cytrynową. Całość 

gotujemy ok. 15-20 minut na wolnym 

ogniu, do uzyskania przezroczystych 

kuleczek. Na koniec dodajemy sok i skórkę 

z limonki, mieszamy. Na spód naczyń 

wlewamy pulpę z mango, dodajemy  

ugotowany pudding i dekorujemy skórką  

z limonki. 

Deser z tapioki

BALVITEN 
Chleb 
bezglutenowy 
ketogeniczny
190 g/1 opak.
100 g = 4,73

SUPERCENA

8,99

PREMIERA
W

ŁOWICZ
Dżem o obniżonej 
zawartości cukru 
na licencji Psi Patrol
260 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 15,35

SUPERCENA

3,99

MISTER
Chleb 
tostowy 
pszenny, XXL
750 g/1 opak.
1 kg = 5,32

SUPERCENA

3,99

SCHULSTAD
Bułki do hot dogów 
francuskich, XXL
220 g/1 opak.
100 g = 2,18

SUPERCENA

4,79

SUPERCENA

7,99 QF

Tapioka
370 g/1 opak.
1 kg = 21,60

7,39*
8,79

TANIEJ30% DRUGI 
PRODUKT

ONE DAY MORE
Owsianka z fińskimi 
płatkami owsianymi, 
z certyfikatem RA
350 g/1 opak.
morela-migdały lub biała 
czekolada-czarna porzeczka
* cena regularna:
8,79/1 opak. (1 kg = 25,11)
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,39/1 opak. (1 kg = 21,11)

SR 39/22

6,29*
7,61

TANIEJ34% DRUGI 
PRODUKT

TASTINO
Bułeczki mleczne, 10 szt.
400 g/1 opak.
* cena regularna:
7,61/1 opak. (1 kg = 19,03)
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,29/1 opak. (1 kg = 15,73)
 

Od czwartku, 29.09 
 do soboty, 1.10 
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WSPÓLNE
WIECZORY

Z PACZKĄ

WSPÓLNE
WIECZORY

Z PACZKĄ

LARO
Orzeszki ziemne 
w karmelu
900 g/1 opak.
1 kg = 14,99

SUPERCENA

13,49

900 G!
AŻ

PRZYSNACKI
Chipsy w kotle prażone
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,19

SUPERCENA

3,99

PRINGLES
Chipsy
165 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,61

SUPERCENA

7,60

CHEETOS
Chrupki 
ketchupowe
120 g/1 opak.
100 g = 3,16

SUPERCENA

3,79

BESKIDZKIE ŁAKOCIE
Baciarki z ziarnami lnu, 
sezamu i czarnuszki
90 g/1 opak.
100 g = 3,32

SUPERCENA

2,99

BESKIDZKIE ŁAKOCIE
Chocopałki
140 g/1 opak.
100 g = 3,56

SUPERCENA

4,99

KUPIEC
Wafle kukurydziane 
z białą czekoladą 
i wiórkami kokosowymi
62 g/1 opak.
100 g = 5,95

SUPERCENA

3,69

ALESTO
Orzeszki 
ziemne
150 g/1 opak.
100 g = 2,33

na stałe w Lidl 

3,49

34 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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WINIARY
Bulion w słoiku
160 g/1 opak. 
drobiowy, wołowy lub warzywny
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (100 g = 3,74)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,79/1 opak. (100 g = 2,99)

40%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

4,79*
5,99

MONINI
Oliwa z oliwek 
extra virgin 
Classico
500 ml/1 opak.
1 l = 31,98

20% TANIEJ

15,99
19,99

KNORR
Fix do dań
37-46 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
2,99/1 opak. (100 g = 8,08-6,50)
cena przy zakupie 3 opak.: 
1,99/1 opak. (100 g = 5,38-4,33)

2 + 1 GRATIS

1,99*
2,99 KNORR

Danie w kubku**
47-73 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
4,47/1 opak. (100 g = 9,51-6,12)
cena przy zakupie 3 opak.: 
2,98/1 opak. (100 g = 6,34-4,08)

2 + 1 GRATIS

2,98*
4,47

DANIA BABCI ZOSI
Pasztet warzywny
325 g, 340 g/1 opak. 
z czerwonej soczewicy  
i kaszy jaglanej lub z zielonej 
soczewicy i kaszy jaglanej
1 kg = 24,58/23,50

SUPERCENA

7,99

Nuggetsy 
z sosami, XXL
700 g/1 opak.
1 kg = 21,41

SUPERCENA

14,99

FLYING GOOSE
Sos sriracha
455 ml/1 opak.
pikantny lub słodki
1 l = 29,87

20%TANIEJ

13,59
16,99

KANIA
Ketchup
560 ml/1 opak.
łagodny lub pikantny
* cena regularna: 
3,39/1 opak. (1 l = 6,05)
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,69/1 opak. (1 l = 4,80)

40%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

2,69*
3,39

4 ZŁ
OSZCZĘDZASZ

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

35

Od czwartku, 29.09. 
 do soboty, 1.10
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OCHRONA
MIKROBIOMU

W 100% BIODEGRADOWALNA
WŁÓKNINA

Z PREBIOTYKIEM

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

W 100% BIODEGRADOWALNA
WŁÓKNINA

Z PREBIOTYKIEM

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

W 100% BIODEGRADOWALNA
WŁÓKNINA

Z PREBIOTYKIEM

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

W 100% BIODEGRADOWALNA
WŁÓKNINA

Z PREBIOTYKIEM

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

W 100% BIODEGRADOWALNA
WŁÓKNINA

Z PREBIOTYKIEM

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

OCHRONA
MIKROBIOMU

W 100% BIODEGRADOWALNA
WŁÓKNINA

Z PREBIOTYKIEM

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

Z OLEJEM 
Z NASION BAWEŁNY

PAMPERS
Pantsy 4, 5 lub 6
84-108 szt./1 opak.
1 szt. = 0,94-0,73

SUPERCENA

78,99

PAMPERS
Pieluszki 4, 5 lub 6
110-152 szt./1 opak.
1 szt. = 0,73-0,53

SUPERCENA

79,99

60%TANIEJ
TRZECI

PRODUKT
LUPILU
Biodegradowalne 
chusteczki nawilżane
80 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
4,99/1 opak. (1 szt. = 0,06)
cena przy zakupie 3 opak.: 
3,99/1 opak. (1 szt. = 0,05)

3,99*
4,99

0,53 ZŁ
ZA 1 SZT.

OD

0,73 ZŁ
ZA 1 SZT.

OD
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80% TANIEJ!CZWARTY
PRODUKT

42%  TANIEJ!
DRUGIE MLEKO

80%TANIEJ
CZWARTY
PRODUKT

BOBO FRUT
Mus
90 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
2,85/1 opak. (100 g = 3,17)
cena przy zakupie 4 opak.: 
2,28/1 opak. (100 g = 2,53)

2,28*
2,85

80%TANIEJ
CZWARTY
PRODUKT

HIPP
BIO Danie 
lub danie
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
5,49/1 opak. (100 g = 2,89)
cena przy zakupie 4 opak.: 
4,39/1 opak. (100 g = 2,47)

4,39*
5,49

80%TANIEJ
CZWARTY
PRODUKT

HIPP
BIO Danie 
lub danie
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
6,29/1 opak. (100 g = 2,86)
cena przy zakupie 4 opak.: 
4,99/1 opak. (100 g = 2,27)

4,99*
6,29

80%TANIEJ
CZWARTY
PRODUKT

HIPP
BIO Danie lub Danie 
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
6,59/1 opak. (100 g = 2,64)
cena przy zakupie 4 opak.: 
5,25/1 opak. (100 g = 2,10)

5,25*
6,59

80%TANIEJ
CZWARTY
PRODUKT

HIPP
BIO Danie 
Pierwsza 
Łyżeczka
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
2,99/1 opak. (100 g = 3,74)
cena przy zakupie 4 opak.: 
2,39/1 opak. (100 g = 2,99)

2,39*
2,99

42%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

NUTRICIA
Bebilon Advance 2 mleko następne po 
6 mies. lub Bebilon Advance 3 po 1. roku 
lub Bebilon Advance 4, 5 po 2. roku
1,1 kg/1 opak.
* cena regularna: 
69,84/1 opak. (1 kg = 63,49)
cena przy zakupie 2 opak.: 
55,17/1 opak. (1 kg = 50,16)

55,17 *
69,84

MIKSUJ
DOWOLNIE

29
OSZCZĘDZASZ

ZŁ*

37Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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50% TANIEJ!
DRUGI PRODUKT

MIKSUJ
DOWOLNIE

SUPERCENA

PERFECTA PLANET ESSENCE
Krem do rąk
140 ml/1 opak.
100 ml = 7,14

9,99

50%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

HAIRY LAND
Szampon do włosów 
o różnej porowatości
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
16,99/1 opak. (1 l = 42,50)
cena przy zakupie 2 opak.: 
12,69/1 opak. (1 l = 31,73)12,69*

16,99

50%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

HAIRY LAND
Odżywka do włosów 
o różnej porowatości
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
16,99/1 opak. (100 ml = 8,50)
cena przy zakupie 2 opak.: 
12,69/1 opak. (100 ml = 6,35)12,69*

16,99

50%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

HAIRY LAND
Serum, wcierka 
lub peeling
80-125 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
15,99/1 opak. (100 ml = 19,99-12,79)
cena przy zakupie 2 opak.: 
11,99/1 opak. (100 ml = 14,99-9,59)

11,99*
15,99

50%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

HAIRY LAND
Maska do włosów 
o różnej porowatości
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
17,99/1 opak. (1 l = 44,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
13,49/1 opak. (1 l = 33,73)

13,49*
17,99

PERFECTA PLANET ESSENCE
Peeling enzymatyczny
75 ml/1 opak.
100 ml = 15,99

SUPERCENA

11,99
PERFECTA PLANET ESSENCE
Balsam do ciała
400 ml/1 opak.
1 l = 37,48

SUPERCENA

14,99
PERFECTA PLANET ESSENCE
Płyn micelarny lub 
dwufazowy płyn micelarny
400 ml/1 opak.
1 l = 34,98

SUPERCENA

13,99

WSZYSTKIE KOSMETYKI 
DLA MĘŻCZYZN 
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UWAGA! NISKO!

Dzień
30
września

Chłopaka

TATA

TATA

TATA

TATA

TATA

HAIRY LAND
Maska do włosów 
o różnej porowatości
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
17,99/1 opak. (1 l = 44,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
13,49/1 opak. (1 l = 33,73)

MIKSUJ
DOWOLNIE

1PRODUKT
TRZECI ZŁ*

ZA

WSZYSTKIE KOSMETYKI 
DLA MĘŻCZYZN 

* Dotyczy produktu najtańszego lub w tej samej cenie. 
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Bezpieczeństwo przede wszystkim!

34%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

40%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

DOVE
Mydło w płynie, 
zapas
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
11,99/1 opak. (1 l = 23,98)
cena przy zakupie 2 opak: 
9,59/1 opak. (1 l = 19,18)

9,59*
11,99

46%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

12,99*

DOVE
Żel pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
16,99/1 opak. (1 l = 33,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
12,99/1 opak. (1 l = 25,98)

16,99

40%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

GARNIER MINERAL
Mineralny 
antyperspirant 
w kulce dla kobiet
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
9,99/1 opak. (100 ml = 19,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,99/1 opak. (100 ml = 15,98)

7,99*
9,99

46%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

GARNIER MINERAL
Mineralny antyperspirant 
w sprayu dla kobiet
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
12,99/1 opak. (100 ml = 6,50)
cena przy zakupie 2 opak.: 
9,99/1 opak. (100 ml = 5,00)

9,99*
12,99

DUREX
Prezerwatywy Classic
3 szt./1 opak.
* cena regularna: 
7,29/1 opak. (1 szt. = 2,43)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,99/1 opak. (1 szt. = 2,00)

5,99*
7,29

40%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

DUREX
Prezerwatywy Arouser 
lub Extra Safe
3 szt./1 opak.
* cena regularna: 
9,99/1 opak. (1 szt. = 3,33)
cena przy zakupie 2 opak.:
7,99/1 opak. (1 szt. = 2,66)

7,99*
9,99

30%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

HEAD & SHOULDERS
Szampon do włosów
360-400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
19,99/1 opak. (1 l = 55,53-49,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
16,99/1 opak. (1 l = 47,19-42,48)

16,99*
19,99

24%TANIEJ

AA
Żel lub emulsja 
do higieny intymnej
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 36,63

10,99
14,49
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DZIEŃ
ZWIERZĄT

4.10

ŁaKOCIE 
i PSIsmaki
W SUPERCENACH

RECEPTURA
BEZ ZBÓŻ BEZ DODATKU

CUKRU

ORLANDO PURE TASTE
Sucha karma 
dla psa
1,5 kg/1 opak.
z kurczakiem lub z wołowiną
* cena regularna: 
13,99/1 opak. (1 kg = 9,33)
cena przy zakupie 3 opak: 
9,33/1 opak. (1 kg = 6,22)

2 + 1 GRATIS

9,33*
13,99

ORLANDO PURE TASTE
Mokra karma 
dla psa**
400 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
4,49/1 opak. (1 kg = 11,23)
cena przy zakupie 3 opak.: 
2,99/1 pusz. (1 kg = 7,48)

2 + 1 GRATIS

2,99*
4,49

COSHIDA
Mokra karma dla kota
400 g/1 opak.
* cena regularna: 
4,49/1 opak. (1 kg = 11,23)
cena przy zakupie 5 opak.: 
3,59/1 opak. (1 kg = 8,98)

4 + 1 GRATIS

3,59*
4,49
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4,66
OSZCZĘDZASZ

ZŁ*
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22%TANIEJ

PERWOLL
Płyn do prania tkanin kolorowych 
i ciemnych, 48 prań**
2,88 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 7,29

20,99
26,99

25% TANIEJ

OMO
Proszek do prania kolor,
70 prań
4,9 kg/1 opak.

29,99
39,99

VANISH OXI ACTION
Odplamiacz 
w proszku
625 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 31,98

SUPERCENA

19,99
VANISH OXI ACTION
Odplamiacz 
w żelu
2 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 11,00

SUPERCENA

21,99

40%TANIEJ*

LENOR
Płyn do płukania**
1,8 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 6,10
* w porównaniu z płynem do płukania 
Lenor, 1,36 l

10,99
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50%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

PRONTO
Aerozol 
do drewna, 
uniwersalny**
300 ml/1 opak.
* cena regularna: 
10,79/1 opak. (1 l = 35,97)
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,99/1 opak. (1 l = 26,63)

7,99*
10,79
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40%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

CANDLE HOME SPA
Świeca 
zapachowa***
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
9,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,99/1 opak.

7,99*
9,99

50%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT
W5
Kostki do WC
barwiące wodę
2 x 48 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (1 szt. = 3,00)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,49/1 opak. ( 1 szt. = 2,25)

4,49*
5,99

50%TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

W5
Kostki do WC
perfumowane
2 x 48 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
6,99/1 opak. (1 szt. = 3,50)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,19/1 opak. ( 1 szt. = 2,60)5,19*

6,99

WUNDER-BAUM
Zapach do auta
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
5,99/1 opak.
cena przy zakupie 3 opak.: 
3,99/1 opak.

2 + 1 GRATIS

3,99*
5,99

W5
Koncentrat lub balsam 
do mycia naczyń
900 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 4,99

SUPERCENA

4,49

MIKSUJ
DOWOLNIE
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Znicz szklany 
z wkładem 
parafinowym Z 10
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 50 h

Z kuponem

12,79*
15,99

cena za 1 przy zakupie 4

Znicz szklany 
z wkładem 
parafinowym Z 3
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 30 h

Z kuponem

5,59*
6,99

cena za 1 przy zakupie 4

Znicz szklany 
z wkładem 
parafinowym Z 2**
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 25 h

Z kuponem

4,79*
5,99

cena za 1 przy zakupie 4Znicz szklany 
z wkładem 
olejowym Z 6
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 70 h

Z kuponem

7,19*
8,99

cena za 1 przy zakupie 4

Znicz ramka 
mała z wkładem 
parafinowym Z 7**
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 20 h

Z kuponem

10,39*
12,99

cena za 1 przy zakupie 4

Znicz szklany 
z wkładem 
parafinowym Z 9
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 50 h

Z kuponem

13,59*
16,99

cena za 1 przy zakupie 4

* Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

20% TANIEJ
Z APLIKACJĄ

LIDL PLUS!
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Znicz szklany 
z wkładem 
parafinowym Z 20
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 20 h

Z kuponem

3,99*
4,99

cena za 1 przy zakupie 4

Znicz szklany 
parafinowy 
zalewany Z 1**
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 25 h

Z kuponem

3,19*
3,99

cena za 1 przy zakupie 4

Znicz ramka duża z wkładem 
parafinowym Z 15**
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 30 h

Z kuponem

15,99*
19,99

cena za 1 przy zakupie 4

Znicz szklany 
z wkładem 
parafinowym Z 11
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 50 h

Z kuponem

21,59*
26,99

cena za 1 przy zakupie 4

Znicz szklany z wkładem 
parafinowym 
Z 12**
1 szt.
różne kolory
czas palenia: 60 h

Z kuponem

23,99*
29,99

cena za 1 przy zakupie 4

Wkład parafinowy
1 szt.
czas palenia: 70 h
wielopak = 6 szt.

Z kuponem

4,39*
5,49

cena za 1 przy zakupie 
3 wielopaków

* Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Wkład parafinowy
1 szt.
czas palenia: 38 h
wielopak = 10 szt.

Z kuponem

1,99*
2,49

cena za 1 przy zakupie 
2 wielopaków
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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 

CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

Polski storczyk 
dwupędowy 
premium
1 szt. 
różne kolory 

wys. ok. 55 cm

39,99

Wrzos mini
1 szt.
czerwony, różowy, żółty lub biały
* cena regularna: 4,99/1 szt.
cena przy zakupie 5 szt. 
lub ich wielokrotności: 3,99/1 szt.

9 cm

20 cm

5 w cenie 4

3,99 *
4,99

12 cm

27 cm

Wrzos
1 szt.
czerwony, różowy, żółty lub biały
* cena regularna: 8,99/1 szt.
cena przy zakupie 4 szt. 
lub ich wielokrotności: 6,69/1 szt.

4 w cenie 3

6,69 *
8,99

NA WRZOSY
Sezon

11,5 cm9 cm

Polski storczyk 
dwupędowy mini
1 szt. 
różne kolory 

wys. ok. 35 cm

32,99

Wrzos w koszyku
1 szt. 
czerwony lub różowy 

wys. ok. 20 cm

9,99

9 cm

Rozplenica
1 szt. 
różne odmiany

wys. ok. 40 cm

29,99

19 cm
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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 

CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!

Nadaje się
do domu

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
obficie

Podlewać
rzadko

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrz Półcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

Róże, 13 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

9,99
Gerbery, 
10 szt.
1 bukiet 
różne kolory
dostawa w piątek
i sobotę

wys. ok. 50 cm

9,99

Tulipany premium, 
9 szt.
1 bukiet
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

19,99

Goździki, 10 szt.
1 bukiet
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 50 cm

8,99

47Artykuły 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 39/22

Od czwartku, 29.09 
do soboty, 1.10 



POBIERZ DARMOWY E-BOOK
Bądź artystą i uprawiaj sztukę 
kulinarną w rytmie zero waste!

kimjestesmy.lidl.pl/
zrownowazony-rozwoj

W TROSCE

O LEPSZE
JUTRO

Niemarnowanie żywności to sztuka,
a Ty też możesz być artystą!

Nie wyrzucaj jedzenia!

Sztuka niemarnowania

Kołdra na 4 pory roku

CZAS SIĘ URZĄDZIĆ!
od czwartku, 29.09.2022 do soboty, 1.10.2022

NA PRODUKTY 
NIEZBĘDNE 
DO WYPOSAŻENIA
MIESZKANIA

NA PRODUKTY 
NIEZBĘDNE -30%*

OD CZWARTKU,
29.09 

**cena regularna od 03.10.2022 r.
*cena z uwzględnionym rabatem -30% obowiązująca
od czwartku, 29.09 do soboty, 01.10.2022 r. do wyczerpania zapasów

kołdra pikowana, 
składająca się z 2 kołder, 
łączonych na zatrzaski 
- komfort snu o każdej 
porze roku

30% TANIEJ30% TANIEJ

od69,30*
od 99,-**

1 szt.

OKLADKA_FOOD.indd   1OKLADKA_FOOD.indd   1 14.09.2022   08:4714.09.2022   08:47



PAMIĘTAJ!
DEZYNFEKCJA DYSTANS MASECZKA

SUPERCENA

6,99
CIEN
Mydło
antybakteryjne
900 ml/1 opak.
1 l = 7,77

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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900
AŻ

ML

CIEN MED
Odświeżający 
żel do rąk
50 ml/1 opak.
100 ml = 5,98

SUPERCENA

2,99
SUPERCENA

3,99
O’LYSEE
Higieniczny spray  
do dezynfekcji rąk  
100 ml/1 opak.

z dodatkiem 
gliceryny

zawiera 
łagodzący 
pantenol

formuła
wzbogacona

o kwas
mlekowy

Od czwartku, 29.09 
 do soboty, 1.10 



R xx/218

LEPSZE ŚNIADANIE
NA DZIEŃ DOBRY

PŁATKI CROWNFIELD DLA DZIECI STWORZONE 
ZOSTAŁY NA BAZIE PEŁNEGO ZIARNA. OZNACZA TO, ŻE 

ZIARNA, W CAŁOŚCI, WRAZ Z ZAWIERAJĄCĄ  
DODATKOWE WARTOŚCI ODŻYWCZEŁUPINĄ, ZOSTAŁY

WYKORZYSTANE DO PRZYGOTOWANIA MĄKI  
PEŁNOZIARNISTEJ, Z KTÓREJ NASTĘPNIE  

WYPIECZONE ZOSTAŁY NASZE PŁATKI.

Hej
PszczółkaPszczółka

Ulka!Ulka!
z Miodowych Ringos

tu
PSZCZOŁY PEŁNIĄ  

W PRZYRODZIE JEDNĄ  
Z NAJWAŻNIEJSZYCH RÓL!  

 
NIE TYLKO PRODUKUJĄ MIÓD,  

ALE ZAPYLAJĄ TAKŻE WIĘKSZOŚĆ ROŚLIN, 
WPŁYWAJĄC NA JAKOŚĆ PLONÓW -  

CZYLI OSTATECZNIE NA SMAK I ILOŚĆ  
WARZYW ORAZ OWOCÓW  
NA NASZYCH TALERZACH!

LEPSZE ŚNIADANIE
NA DZIEŃ DOBRY

74%  PEŁNE ZIARNO!



LEPSZE ŚNIADANIELEPSZE ŚNIADANIE
NA DZIEŃ DOBRYNA DZIEŃ DOBRY



CZEKOLADOWA CHWILA
PRZYJEMNOŚCI 
Z MISTER CHOC





WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
MIĘSA I PODROBÓW

BEZ BARWNIKÓW 
I AROMATÓW

 PODARUJ  PUPILOWI   TO, CO NAJLEPSZE! 

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 

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



 

BEZ 
KONSERWANTÓW

BEZ 
ZBÓŻ 

BEZ 
CUKRÓW 

 PODARUJ  PUPILOWI   TO, CO NAJLEPSZE! 

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



















DZIĘKUJEMY
ZA DOCENIENIE

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO




