
Pasta do zębów
COLGATE NATURAL EXTRACTS
wybrane rodzaje, 75 ml
11,99/100 ml

899
szt.

Pasta do zębów
COLGATE ADVANCED WHITE
wybrane rodzaje, 100 ml 749

szt. 1999
szt. 1099

szt.

Pasta do zębów
COLGATE MAX WHITE
wybrane rodzaje, 75 ml
15,99/100 ml

1199
szt.

Pasta do zębów
COLGATE
MAX WHITE ULTRA
50 ml
35,98/100 ml

1799
szt.

Płyn do płukania
jamy ustnej
COLGATE PLAX
wybrane rodzaje
500 ml
21,98/1 l

Szczoteczka
do zębów
COLGATE
SLIM SOFT
ADVANCED
2 PACK

Lista sklepów jest dostępna w aplikacji Mój Carrefour.

SPRAWDŹ
W SKLEPACH

carrefour.pl

oferta handlowa ważna
od 19.07 do 31.07.2022



Pasta do zębów
ELMEX® COMPLETE CARE
różne rodzaje
75 ml
22,65/100 ml

1699
szt.

1899
szt.

Płyn do płukania
jamy ustnej dla dzieci
ELMEX®
różne rodzaje
400 ml
47,48/1 l

2299
szt.

Płyn do płukania
jamy ustnej
ELMEX®
SENSITIVE
400 ml
57,48/1 l

1899
szt.

Płyn do płukania
jamy ustnej
ELMEX®
ANTI CARIES
400 ml
47,48/1 l

1299
szt.

Szczoteczka
do zębów dla dzieci
ELMEX® 2 PACK
różne rodzaje

1199
szt.

Szczoteczka
do zębów dla dzieci
ELMEX® JUNIOR

1799
szt.

Szczoteczka
do zębów dla dzieci
ELMEX®
ULTRA SOFT



Żel pod prysznic
PALMOLIVE
500 - 750 ml
różne rodzaje 

*Rabat naliczany przy kasie TANIEJ

drugi tańszy 
produkt

50%



Mydło do rąk
w płynie
PROTEX
różne rodzaje
300 - 500 ml
21,98 - 36,63/1 l

1099
szt.

Płyn uniwersalny
AJAX
różne rodzaje
1000 ml

599
szt.

 Wszystkie informacje dostępne w gazetkach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc.  
Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej i akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.  

Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Ceny towarów są podane w PLN i zawierają VAT.  
Za ewentualne błędy w druku przepraszamy.

pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

, (22) 899 89 98, kontakt@carrefour.pl

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL.  Znajdź swój sklep z aktualną gazetką. DOŁĄCZ  
DO NAS:



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

