
Activia zawiera wapń pomagający w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych oraz probiotyczne żywe kultury bakterii. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które przyjmowane w odpowiedniej liczbie 
przynoszą korzyści zdrowotne. Żywe kultury jogurtowe poprawiają trawienie zawartej w produkcie laktozy u osób mających trudności z jej trawieniem. Ważna jest zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia. 

SPRAWDŹ
W SKLEPACH

oferta handlowa ważna
 od 14.03 do 26.03.2022

carrefour.pl

399
szt.

Jogurt naturalny
ACTIVIA

typu greckiego, 290 g
13,76/1 kg

1 79
szt.1 99

szt.249
szt.

Jogurt naturalny
ACTIVIA

180 g
0,99/100 g

Jogurt naturalny
ACTIVIA

bez laktozy, 165 g
1,21/100 g

Jogurt naturalny
ACTIVIA

ze zbożami, orzechami
i miodem, 165 g

1,51/100 g



DLA CIEBIE PYSZNE
DLA PLANETY DOBRE

259
szt.

7 99
szt.

655
szt.

3 49
szt.

349
szt.

569
szt. 499

szt.

Kulinarne
ALPRO

kokosowe
250 ml

2,28/100 ml

Kulinarne
ALPRO
owsiane

250 ml
2,00/100 ml

Deser
sojowy
ALPRO

różne rodzaje,
125 g

2,07/100 g

Yogurt sojowy
ALPRO

różne rodzaje,
400 g

19,98/1 kg

Yogurt sojowy
ALPRO

różne rodzaje, 500 g
13,10/1 kg

Yogurt sojowy
ALPRO

różne rodzaje, 150 g
2,33/100 g

Yogurt sojowy
ALPRO

różne rodzaje, 120 g
2,91/100 g



* Danonki są źródłem wapnia i witaminy D. 
Wapń jest potrzebny do prawidłowego wzrostu 

i rozwoju kości a witamina D dodatkowo przyczynia się 
do prawidłowego funkcjonowania układu 

odpornościowego u dzieci. Ważna jest zróżnicowana
 i zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia.

1 79
szt. 239

szt.

499
szt.879

szt.

Napój proteinowy
ALPRO

karmelowo-kawowy,
czekoladowy, 250 ml

2,00/100 g

Napój roślinny
ALPRO

sojowo-waniliowy, ryżowy,
barista sojowy, 1 L

Jogurt do picia
ALE PITNY

170 g, różne rodzaje
 1,05/100 g

Jogurt w saszetce
DANONKI

różne rodzaje, 70 g
3,41/100 g



* Danonki są źródłem wapnia i witaminy D. Wapń jest 
potrzebny do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości a 

witamina D dodatkowo przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego u dzieci. Ważna 

jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia.

5-stopniowa skala Nutri-Score 
podsumowuje wartość odżywczą 
produktu, co może znacznie ułatwiać 
dokonywanie prawidłowych wyborów 
żywieniowych.

Oznaczenie nie wyklucza produktów 

z diety - każdy produkt, niezależnie 

od oceny w systemie Nutri-Score, 

może mieć miejsce w naszej diecie.

WYBIERZ ŚWIADOMIE Z NUTRI-SCORE

• Produkty, które zawierają większą ilość wartościowych 
składników (błonnik, białko, warzywa, owoce i orzechy)

• Produkty, które warto spożywać w większej ilości lub częściej

• Produkty, które powinno się spożywać w sposób umiarkowany

• Produkty zawierające większą ilość energii i składników, które powinny 
być ograniczane tj. cukry, tłuszcze nasycone i sód pochodzący z soli

•  Produkty, które należy spożywać w mniejszej ilości lub rzadziej

A i B

C

D i E

#ProsteWybory

 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:

339
szt. 1 69

szt.1 69
szt.

Deser o smaku
truskawkowym

GRATKA
4 x 115g

0,74/100 g

Jogurt w saszetce
GRATKA

różne rodzaje, 65g
2,60/100 g

Jogurt do picia
GRATKA

różne rodzaje, 170 g
 0,99/100 g



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

