
3 + 3 GRATIS*

WSZYSTKIE SOKI 
POMARAŃCZOWE 

OD CZWARTKU
Od CZWARTKU, 15.09 do SOBOTY, 17.09  
lub do wyczerpania zapasów

OD CZWARTKU

5743

TYLKO 
W PIĄTEK

16.09

RZEŹNIK
Polski kurczak  –
uda lub podudzia
1 kg

42% TANIEJ

7,49
12,99

* Dotyczy 6 takich samych produktów

40% TANIEJ

5,99 
9,99*

Nektarynki
1 kg/1 opak.
* cena z dnia 13.09.2022 

45% TANIEJ

1,89 
3,49*

Polskie jabłka 
czerwone Gala, 
luzem
1 kg
 * cena z dnia 13.09.2022 



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. 

TANIEJ
NIŻ WE WRZEŚNIU 2021*

R 37/22
* Aktualne ceny promocyjne są niższe niż najniższe ceny regularne tego 
samego produktu obowiązujące we wrześniu 2021 r. w sklepach Lidl. 
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UWAGA! NISKO!



UWAGA! NISKO!

TANIEJ
NIŻ WE WRZEŚNIU 2021*

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

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

TANIEJ
NIŻ WE WRZEŚNIU 2021*

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

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

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!

R 37/22

Od czwartku, 15.09 
 do piątku, 30.09 



UWAGA! NISKO!

Z kuponem

42,90
56,90

24%
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

TARG RYBNY LIDLA
Dorsz czarny, polędwica cała, 
z certyfikatem MSC, XXL 
1 kg
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

2 + 1 GRATIS

8,18*

ALESTO SELECTION
Orzechy nerkowca
200 g/1 opak.
* cena regularna: 
12,27/1 opak. (100 g = 6,14)
cena przy zakupie 3 opak.:
8,18/1 opak. (100 g = 4,09)

12,27

XXL

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.

R 37/22

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09 

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.

R 37/22



NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO! 

UWAGA! NISKO!

3 + 3 GRATIS*
WSZYSTKIE SOKI POMARAŃCZOWE SOLEVITA

* Dotyczy 6 takich samych produktów.

TYLKO 
W PIĄTEK

16.09

5

Tylko w piątek, 
16.09 

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.

R 37/22



UWAGA! NISKO!

* Szczegóły i lista produktów objętych promocją dostępne na stronie www.lidl.pl.

35% TANIEJ**

11,98
Pepsi Max, 7UP 
lub Mirinda, XXL***
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,40
** w porównaniu z 7UP, 
Mirindą lub Pepsi Max, 2 l

*** P
rodukt dostępny  w

 w
ybranych sklepach. 

Spraw
d

ź dostępność w
 sklepie w

 czasie obow
iązyw

ania prom
ocji.

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

R 37/22

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09 

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.

R 37/22

2,40 ZŁ
ZA LITR

TYLKO

NAJWIĘKSZA 
POJEMNOŚĆ 

NA RYNKU

Wybrane 
kiełbasy 
Pikok
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

25%
TANIEJ

25% TANIEJ!*
WYBRANE KIEŁBASY PIKOK



NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO! 

UWAGA! NISKO!

* Szczegóły i lista produktów objętych promocją dostępne na stronie www.lidl.pl.
Limit: 6 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

500
KOSMETYKÓW

PONAD

WSZYSTKIE MARKOWE
KOSMETYKI 1PRODUKT

TRZECI NAJTAŃSZY ZŁ*
ZA

7

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09 

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.

R 37/22



PIRATKI
Parówki z szynki
200 g/1 opak.
* cena regularna:
4,99/1 opak.(100 g = 2,50)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 2,00)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

3,99*
4,99

PIRATKI
Parówki z filetem
z indyka
180 g/1 opak.
* cena regularna:
5,49/1 opak. (100 g = 3,05)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 2,22)

Trzeci produkt
81% TANIEJ

3,99*
5,49

TRZECI
PRODUKT do 81% TANIEJ

Kapitalny skład
dla Twojego dziecka

WYBRANE
PRODUKTY 
BEZ GLUTENU 
I  LAKTOZY

BEZ DODATKU 
SUBSTANCJI
�KONSERWUJĄCYCH

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
MIĘSA

BEZ
DODATKU
BARWNIKÓW

PROSTY  
SKŁAD��

BEZ DODATKU 
GLUTAMINIANU 
MONOSODOWEGO 

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.

R 37/22

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09



PIKOK
Kabanosy, XXL
480 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 35,40

AŻ 480 g

16,99
PIKOK
Kabanosy, XXL
480 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 35,40

AŻ 480 g

16,99

** cena regularna od niedzieli, 18.09.2022 r.
* cena promocyjna obowiązująca wyłącznie od czwartku, 
15.09 do soboty, 17.09.2022 r. do wyczerpania zapasów

SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
Kontaktowy grill
elektryczny, 2200 W
• powierzchnia do grillowania: ok. 29,7 x 26,7 cm
• w zestawie skrobak do czyszczenia
• dł. przewodu sieciowego: 100 cm

50 zł TANIEJ

149,-*
199,-**

1 zestaw

** cena regularna od niedzieli, 18.09.2022 r.
* cena promocyjna obowiązująca wyłącznie od czwartku, 
15.09 do soboty, 17.09.2022 r. do wyczerpania zapasów

SILVERCREST KITCHEN TOOLS 
Kontaktowy grill
elektryczny, 2200 W
• powierzchnia do grillowania: ok. 29,7 x 26,7 cm
• w zestawie skrobak do czyszczenia
• dł. przewodu sieciowego: 100 cm

50 zł TANIEJ

149,-*
199,-**

1 zestaw

TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg tęczowy 
patroszony
100 g
1 kg = 32,90

na stałe w Lidl

3,29

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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�w
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h�

z�
ak
cj
i�w

�r
eg

u
la
m
in
ie
�d
os
t ę
p
n
ym

�w
�s
kl
ep

ac
h�
i�n

a�
w
w
w
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ly

Kup 1 z tych 
produktów i zgarnij 

dodatkowego
 TALENCIAKA! 

BEZ DODATKU 
GLUTAMINIANU 
MONOSODOWEGO 

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 37/22

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09



WSPIERAJ WYBRANĄ 
PRZEZ SIEBIE SZKOŁĘ, 

ROBIĄC ZAKUPY W LIDLU

Zrób zakupy za min. 50 zł,
w tym przynajmniej 
1 warzywo lub 1 owoc

Przekaż TALENCIAKA 
wybranej przez siebie 
szkole:

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

Przy kasie odbierz 
kupon – TALENCIAKA

wrzuć do specjalnego 
pudełka w szkole

zeskanuj kod QR 
z TALENCIAKA

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.

R 37/22



SZKOŁY�MOGĄ�
WYMIENIAĆ�TALENCIAKI 

NA SUPERNAGRODY 

Chcesz zebrać więcej 
TALENCIAKÓW

dla wybranej szkoły? 
Szukaj produktów z tym 

oznaczeniem. 

Ich zakup to dodatkowy TALENCIAK, 
którym wesprzesz polskie szkoły!

NAGRÓD

KATEGORIACHW

wrzuć do specjalnego 
pudełka w szkole

zeskanuj kod QR 
z TALENCIAKA

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.

R 37/22



Prosto z drzew 
od polskich 

sadowników!

Świeży zbiór
Bez sortowania

Polskie jabłka 
czerwone Gala, luzem 
1 kg
* cena z dnia 13.09.2022

45% TANIEJ 

1,89
3,49*

R 37/2212 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 



40% TANIEJ 

5,99
9,99*

40% TANIEJ 

5,99
9,99*

25% TANIEJ 

2,99
3,99

33% TANIEJ 

5,99
8,99

Polskie pomidory 
malinowe, luzem 
1 kg
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

3,89
6,99

Aktywuj w aplikacji

44%
TANIEJ

Nektarynki 
1 kg/1 opak.
* cena z dnia 13.09.2022

Polska BIO papryka 
czerwona 
400 g/1 opak.
1 kg = 14,98

Polska sałata masłowa 
w doniczce 
1 szt.

Winogrono jasne, 
luzem
1 kg
* cena z dnia 13.09.2022

NA DRUGIE 
ŚNIADANIE

R 37/22 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.

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09 



Polska kapusta biała, 
luzem
1 kg

Polska włoszczyzna
1 pęczek

30% TANIEJ 

2,79
3,99

30% TANIEJ 

4,79
6,89

ZRÓB ZAPASY NA NIEPEWNE CZASY

R 37/2214 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 
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Polska cebula żółta
4 kg/1 opak.
1 kg = 1,97 
* w porównaniu z cebulą żółtą, 
luzem

Polskie ziemniaki 
jadalne
5 kg/1 opak.
1 kg = 1,19 
* w porównaniu z ziemniakami 
jadalnymi, luzem

Polska marchew
4 kg/1 opak.
1 kg = 1,97 
* w porównaniu z marchwią, 
luzem

40% TANIEJ* 

5,95

50% TANIEJ* 

7,89

50% TANIEJ* 

7,89

ZRÓB ZAPASY NA NIEPEWNE CZASY

TYLKO 
1,97 ZŁ 
ZA 1 KG 

TYLKO 
1,19 ZŁ 
ZA 1 KG 

TYLKO 
1,97 ZŁ 
ZA 1 KG 

R 37/22 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.

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09 
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Ciasto z porzeczkami 
lub ze śliwkami
210 g, 260 g/1 opak.
1 kg = 33,29/26,89

SUPERCENA

6,99

Półbagietka 
wieloziarnista
120 g/1 szt.
100 g = 1,49

na stałe w Lidl

1,79
Półbagietka 
wieloziarnista
120 g/1 szt.
100 g = 1,49

na stałe w Lidl

1,79

Bagietka typu
francuskiego
290 g/1 szt.
1 kg = 9,62

na stałe w Lidl

2,79

Bagietka z masłem 
czosnkowym
165 g, 175 g/1 szt.
100 g = 1,45/1,37

na stałe w Lidl

2,39

Z PIECA
KAMIENNEGO

Z PIECA
KAMIENNEGO

z dodatkiem 
mąki durum

16

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09

R 37/22 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.



Przekąska z serem
70 g/1 szt.
* cena regularna:
1,16/1 szt. (100 g = 1,66)
cena przy zakupie 3 szt.:
0,89/1 szt. (100 g = 1,27)

Kup 3, zapłać
23% MNIEJ

0,89*
1,16

Bułka bawarska
85 g/1 szt.
100 g = 1,35

na stałe w Lidl

1,15

Precel
95 g/1 szt.
* cena regularna:
1,59/1 szt. (100 g = 1,67)
cena przy zakupie 3 szt.:
1,29/1 szt. (100 g = 1,36)

Trzeci produkt
54% TANIEJ

1,29*
1,59 Precel

95 g/1 szt.
* cena regularna:
1,59/1 szt. (100 g = 1,67)
cena przy zakupie 3 szt.:
1,29/1 szt. (100 g = 1,36)

Trzeci produkt
54% TANIEJ

1,29*
1,59

Półbagietka 
wieloziarnista
120 g/1 szt.
100 g = 1,49

na stałe w Lidl

1,79

26% sera
Emmentaler 

Zacznij Oktoberfest  
od śniadania!

17

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09

R 37/22Artykuły 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.



DELUXE
Kaczka faszerowana 
grzybami i kaszą
1 kg

SUPERCENA

15,99

SUPERDROB
Grillowana pierś
z kurczaka, kostka**
400 g/1 opak.
* cena regularna:
10,99/1 opak. (1 kg = 27,48)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,69/1 opak. (1 kg = 21,73)

Drugi produkt
40% TANIEJ

8,69*
10,99

RZEŹNIK
Nogi z kaczki wolno 
gotowane z sosem słodko-
kwaśnym
480 g/1 opak.
1 kg = 39,15

SUPERCENA

18,79

MORLINY
Polędwiczka wieprzowa 
w marynacie
1 kg
różne rodzaje

SUPERCENA

29,99

SOKOŁÓW
Rolada wołowa
wolno gotowana
600 g/1 opak.
1 kg = 41,65

SUPERCENA

24,99
RZEŹNIK
Polski indyk –
rolada z pietruszką
do piekarnika
600 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

11,99
RZEŹNIK
Polski indyk –
rolada z pietruszką
do piekarnika
600 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK
Polski kurczak
do pieczenia z boczkiem 
w marynacie
1 kg

SUPERCENA

12,99
RZEŹNIK
Polski kurczak
do pieczenia z boczkiem 
w marynacie
1 kg

SUPERCENA

12,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

DO 42% TANIEJ!

GOTOWY PRODUKT 
DO SAŁATEK
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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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RZEŹNIK
Polski indyk –
polędwiczki
1 kg

21% TANIEJ

24,99
31,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
polędwiczki
1 kg

21% TANIEJ

24,99
31,99

RZEŹNIK
Polski kurczak – uda
lub podudzia
1 kg

42% TANIEJ

7,49
12,99

RZEŹNIK
Polski kurczak – uda
lub podudzia
1 kg

42% TANIEJ

7,49
12,99

RZEŹNIK
Polski kurczak –
skrzydełka
1 kg

20% TANIEJ

8,75
10,95

RZEŹNIK
Polski kurczak –
skrzydełka
1 kg

20% TANIEJ

8,75
10,95

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)

Drugi produkt
40% TANIEJ

9,59*
11,99

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)

Drugi produkt
40% TANIEJ

9,59*
11,99

UWAGA! NISKO!

DO 42% TANIEJ!

19Artykuły 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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REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś biała kołudzka 
– pierś lub noga
1 kg

SUPERCENA

69,99

RZEŹNIK
Polski kurczak
Biesiadny, z chowu
bez antybiotyków –
mięso mielone z nogi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Polski kurczak
Biesiadny, z chowu
bez antybiotyków –
mięso mielone z nogi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99

REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś biała kołudzka 
– podroby lub porcja 
rosołowa
500 g/1 opak., 1 kg
1 kg = 21,98/10,99

SUPERCENA

10,99

* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

ROŚNIE OKOŁO
30% WOLNIEJ*

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.
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RZEŹNIK
Polska wołowina –
ligawa lub polędwica 
cygańska
1 kg

SUPERCENA

39,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
ligawa lub polędwica 
cygańska
1 kg

SUPERCENA

39,99

SOKOŁÓW
Polska wołowina –
tatar ekstra
150 g/1 opak.
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99
SOKOŁÓW
Polska wołowina –
tatar ekstra
150 g/1 opak.
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski kurczak –
mięso mielone z piersi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK FIT LIFE
Polski kurczak –
mięso mielone z piersi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
stek T-bone
1 kg

SUPERCENA

59,90 RZEŹNIK
Polska wołowina –
stek T-bone
1 kg

SUPERCENA

59,90

FARMY ROZTOCZA
Polski BIO burger
wołowy
200 g/1 opak.
100 g = 6,50

SUPERCENA

12,99
FARMY ROZTOCZA
Polski BIO burger
wołowy
200 g/1 opak.
100 g = 6,50

SUPERCENA

12,99

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

SUPERCENA

5,99
TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny, 
filet ze skórą, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90

SUPERCENA

5,99

Łosoś pacyficzny, 
dzwonko, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 52,90

SUPERCENA

5,29
Łosoś pacyficzny, 
dzwonko, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 52,90

SUPERCENA

5,29

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

SUPERCENA

2,99 Łosoś pacyficzny, tusza, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99

Dorada królewska 
patroszona
100 g
1 kg = 42,90

SUPERCENA

4,29 Dorada królewska 
patroszona
100 g
1 kg = 42,90

SUPERCENA

4,29

Karmazyn, tusza
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99 Karmazyn, tusza
100 g
1 kg = 29,90

SUPERCENA

2,99
Makrela, tusza
100 g
1 kg = 25,90

SUPERCENA

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

SUPERCENA

2,59

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
24%

Do soboty, 17.09
TARG RYBNY LIDLA
Dorsz czarny, 
polędwica cała, 
z certyfikatem MSC, 
XXL
1 kg 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

42,90
56,90

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
24%

Do soboty, 17.09
TARG RYBNY LIDLA
Dorsz czarny, 
polędwica cała, 
z certyfikatem MSC, 
XXL
1 kg 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

42,90
56,90

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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Śledź, 
filet ze skórą
100 g
1 kg = 19,90

SUPERCENA

1,99

OCEAN SEA
Krewetki białe 
blanszowane, obrane,
bez głowy 
z certyfikatem ASC
250 g (225 g bez glazury)/1 opak.
* cena regularna:
22,99/1 opak. (100 g = 10,22
wg masy netto bez glazury)
cena przy zakupie 2 opak.:
18,49/1 opak. (100 g = 8,22
wg masy netto bez glazury)

Drugi produkt
38% TANIEJ

18,49*
22,99

NAUTICA
Łosoś atlantycki
wędzony na zimno 
w plastrach
100 g/1 opak.
* cena regularna:
13,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.:
10,99/1 opak. 

Drugi produkt
42% TANIEJ

10,99*
13,99

NAUTICA
Karmazyn wędzony
na gorąco, tusza
100 g
1 kg = 32,90

SUPERCENA

3,29
NAUTICA
Karmazyn wędzony
na gorąco, tusza
100 g
1 kg = 32,90

SUPERCENA

3,29

LUCKY FISH
Sushi OKI
390 g/1 opak.
1 kg = 51,03

SUPERCENA

19,90 LUCKY FISH
Sushi OKI
390 g/1 opak.
1 kg = 51,03

SUPERCENA

19,90
TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny, 
filet ze skórą, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 59,90

SUPERCENA

5,99

390 G
AŻ

DRUGI PRODUKT DO 42% TANIEJ

Ryby i owoce morza

W SUPERCENACH

W ZESTAWIE: 
SOS SOJOWY,  

MARYNOWANY IMBIR,  
WASABI I PAŁECZKI

23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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KABANOS
Boczek góralski
100 g
1 kg = 16,90

SUPERCENA

1,69
KABANOS
Boczek góralski
100 g
1 kg = 16,90

SUPERCENA

1,69

KRAKUS
Wędzonka
krotoszyńska
100 g
1 kg = 24,90

SUPERCENA

2,49 KRAKUS
Szynka eksportowa
120 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 4,99)
cena przy zakupie 3 opak.:
4,79/1 opak. (100 g = 3,99)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

4,79*
5,99

KRAKUS
Polska Szynka
od Szwagra
100 g
1 kg = 24,90

SUPERCENA

2,49

PIKOK
Pieczeń rzymska
z kminkiem, majerankiem 
lub czosnkiem
500 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (1 kg = 11,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,89/1 opak. (1 kg = 9,78)

Drugi produkt
36% TANIEJ

4,89*
5,99

DOLINA DOBRA
Parówki 100% z szynki
200 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (100 g = 3,50)
cena przy zakupie 2 opak.:
5,99/1 opak. (100 g = 3,00)

Drugi produkt
28% TANIEJ

5,99*
6,99

Wędliny

W SUPERCENACH

24 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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LAZUR
Ser
pleśniowy
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

3,99
LAZUR
Ser
pleśniowy
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

3,99

FLORA
Margaryna ProActiv 
klasyczna
400 g/1 opak.
1 kg = 32,48

Zapłać 3 zł MNIEJ

12,99
15,99 FLORA

Margaryna ProActiv 
klasyczna
400 g/1 opak.
1 kg = 32,48

Zapłać 3 zł MNIEJ

12,99
15,99

JAGR
Masło śmietankowe, 
60% tłuszczu
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

na stałe w Lidl

5,99
JAGR
Masło śmietankowe, 
60% tłuszczu
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

na stałe w Lidl

5,99

MLEKOVITA
Mozzarella
mini-mini
120 g/1 opak.
* cena regularna:
4,39/1 opak. (100 g = 3,66)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,69/1 opak. (100 g = 3,08)

Drugi produkt
30% TANIEJ

3,69*
4,39

MLEKOVITA
Mozzarella
mini-mini
120 g/1 opak.
* cena regularna:
4,39/1 opak. (100 g = 3,66)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,69/1 opak. (100 g = 3,08)

Drugi produkt
30% TANIEJ

3,69*
4,39

WŁOSZCZOWA
Twaróg półtłusty,
krajanka
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

12,99
WŁOSZCZOWA
Twaróg półtłusty,
krajanka
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

12,99
ŁOWICZ
Mleko 2%
1 l/1 opak.

na stałe w Lidl

3,69

KRAKUS
Szynka eksportowa
120 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 4,99)
cena przy zakupie 3 opak.:
4,79/1 opak. (100 g = 3,99)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

4,79*
5,99

Pyszny nabiał

DO 30% TANIEJ

25Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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ROLMLECZ
Serek
homogenizowany
waniliowy
4 x 150 g/1 opak.
1 kg = 10,82
* w porównaniu z serkiem 
homogenizowanym
Rolmlecz, 200 g

18% TANIEJ*

6,49
ROLMLECZ
Serek
homogenizowany
waniliowy
4 x 150 g/1 opak.
1 kg = 10,82
* w porównaniu z serkiem 
homogenizowanym
Rolmlecz, 200 g

18% TANIEJ*

6,49
DANONE
Activia
bez cukru
270 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 14,78

SUPERCENA

3,99
DANONE
Activia
bez cukru
270 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 14,78

SUPERCENA

3,99

DANONE
Fantasia
98-118 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,37/1 opak. (100 g = 2,42-2,01)
cena przy zakupie 5 opak.:
1,89/1 opak. (100 g = 1,93-1,60)

4 + 1 GRATIS

1,89*
2,37

BAKOMA
Twist napój mleczny
380 g/1 opak.
truskawka, czekolada, banan lub wanilia
1 kg = 10,50

na stałe w Lidl

3,99 BAKOMA
Twist napój mleczny
380 g/1 opak.
truskawka, czekolada, banan lub wanilia
1 kg = 10,50

na stałe w Lidl

3,99
BAKOMA
Jogurt naturalny, gęsty
150 g/1 opak.
100 g = 1,04

na stałe w Lidl

1,56
BAKOMA
Jogurt naturalny, gęsty
150 g/1 opak.
100 g = 1,04

na stałe w Lidl

1,56

NOWOŚĆ 
W LIDL

+ GRATIS

BEZ DODATKU
CUKRÓW

26 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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VEMONDO
Roślinny
napój kawowy
235 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 1,40

na stałe w Lidl

3,29
VEMONDO
Roślinny
napój kawowy
235 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 1,40

na stałe w Lidl

3,29

VEMONDO
Vegangurt
owocowy
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,99/1 opak. (100 g = 1,99)
cena przy zakupie 5 opak.:
2,39/1 opak. (100 g = 1,59)

4 + 1 GRATIS

2,39*
2,99

VEMONDO
Vegangurt
owocowy
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,99/1 opak. (100 g = 1,99)
cena przy zakupie 5 opak.:
2,39/1 opak. (100 g = 1,59)

4 + 1 GRATIS

2,39*
2,99

RYNECZEK LIDLA
Szpinak myty
200 g/1 opak.
100 g = 2,60

na stałe w Lidl

5,20 RYNECZEK LIDLA
Szpinak myty
200 g/1 opak.
100 g = 2,60

na stałe w Lidl

5,20

RYNECZEK LIDLA
Rukola myta
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

4,99 RYNECZEK LIDLA
Rukola myta
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

4,99

PLANTON
Vegangurt
na bazie orzechów 
nerkowca 
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 23,30

na stałe w Lidl

6,99
PLANTON
Vegangurt
na bazie orzechów 
nerkowca 
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 23,30

na stałe w Lidl

6,99

VEMONDO
Smoothie roślinne 
250 g/1 opak.
truskawka-banan, mango-banan,
wiśnia-banan lub jagoda-gruszka
100 g = 1,30

na stałe w Lidl

3,25
VEMONDO
Smoothie roślinne 
250 g/1 opak.
truskawka-banan, mango-banan,
wiśnia-banan lub jagoda-gruszka
100 g = 1,30

na stałe w Lidl

3,25

PLANTON
Double Pleasure
120 g/1 opak.
orzech laskowy z czekoladą
lub migdał z karmelem
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 4,16)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 3,33)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,99*
4,99

PLANTON
Double Pleasure
120 g/1 opak.
orzech laskowy z czekoladą
lub migdał z karmelem
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 4,16)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 3,33)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,99*
4,99

NOWOŚĆ 
W LIDL

NOWOŚĆ 
W LIDL

JUŻ
UMYTE

300 G
AŻ

BEZ DODATKU
CUKRÓW

70% OWOCÓW TYLKO 
OWOCE 

+  
NAPÓJ

OWSIANY
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MAKARONY WARZYWNE
DRUGI PRODUKT 

60% TANIEJ

Z kuponem

4,19*
5,99

VEMONDO
Makaron 
100% warzywny
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

60%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ

28 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Drugi produkt 
40% TANIEJ

4,79 *
5,99

TARCZYŃSKI
Roślinne parówki
200 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (100 g = 3,00)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,79/1 opak. (100 g = 2,40) 

VEMONDO
Smalczyk z fasoli, 
pasta warzywna 
z ogórkiem lub pasta 
warzywna z suszonymi 
pomidorami
115 g/1 opak.
100 g = 3,90

na stałe w Lidl

4,49

FRESHONA
Ogórki konserwowe
860 g, 900 g (450 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 9,53 (wg masy netto po odsączeniu)

na stałe w Lidl

4,29
FRESHONA
Ogórki kiszone
845 g (405 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna: 
4,69/1 opak. (1 kg = 11,58
wg masy netto po odsączeniu)
cena przy zakupie 2 opak.:  
3,99/1 opak. (1 kg = 9.85  
wg masy netto po odsączeniu)

Drugi produkt

28% TANIEJ

3,99*
4,69

FRESHONA
Sałatka szwedzka
870 g (420 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna: 
3,80/1 opak. (1 kg = 9,05)
wg masy netto po odsączeniu)
cena przy zakupie 2 opak.:  
2,99/1 opak. (1 kg = 7,12 
wg masy netto po odsączeniu)

Drugi produkt

42% TANIEJ

2,99*
3,80

Drugi produkt 
40% TANIEJ

3,99 *
4,99

VEMONDO
Plastry 
wegetariańskie  
z papryką
100 g/1 opak.
* cena regularna: 
4,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,99/1 opak. 

R 37/22 29Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Schwaben Bräu
500 ml/1 but.
1 l = 17,98

SUPERCENA

8,99

Paulaner
Oktoberfest
500 ml/1 but.
1 l = 9,98

SUPERCENA

4,99

RZEŹNIK
Golonka wieprzowa 
z kością
1 kg

SUPERCENA

9,99

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

SUPERCENA

10,99

ROLESKI
Musztarda Street Food
200-220 g/1 opak.
trinidad scorpion, amerykańska
lub bawarska
100 g = 1,75-1,59

SUPERCENA

3,49
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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Paulaner
Oktoberfest + kufel
1 puszka piwa 1 l + kufel/1 zestaw

SUPERCENA

39,99 Paulaner
Oktoberfest + kufel
1 puszka piwa 1 l + kufel/1 zestaw

SUPERCENA

39,99

Löwenbräu
Oktoberfest
500 ml/1 but.
1 l = 11,98

SUPERCENA

5,99
ROLESKI
Musztarda Street Food
200-220 g/1 opak.
trinidad scorpion, amerykańska
lub bawarska
100 g = 1,75-1,59

SUPERCENA

3,49

PIKOK
Kiełbasa biała
premium z szynki
500 g/1 opak.
* cena regularna:
10,49/1 opak. (1 kg = 20,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,29/1 opak. (1 kg = 16,58)

Drugi produkt
40% TANIEJ

8,29*
10,49

PIKOK
Kiełbasa biała
premium z szynki
500 g/1 opak.
* cena regularna:
10,49/1 opak. (1 kg = 20,98)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,29/1 opak. (1 kg = 16,58)

Drugi produkt
40% TANIEJ

8,29*
10,49

Precel
95 g/1 szt.
* cena regularna:
1,59/1 szt. (100 g = 1,67)
cena przy zakupie 3 szt.:
1,29/1 szt. (100 g = 1,36)

Trzeci produkt
54% TANIEJ

1,29*
1,59

ZESTAW
PIWO + KUFEL
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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8 x

Kup 8-pak, zapłać 
MNIEJ

2,99*
3,69

Warka Strong
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,69/1 pusz. (1 l = 7,38)
cena przy zakupie 8-paku: 
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)  

2 x 6

6 x

6 x

8 x

6 x

Kup 6-pak, zapłać 
20% MNIEJ

2,39*
2,99

Tatra Jasne Pełne
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)
cena przy zakupie 6-paku: 
2,39/1 pusz. (1 l = 4,78) 

Kup 6-pak, zapłać 
20% MNIEJ

2,79*
3,49

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

Kup 8-pak, zapłać 
MNIEJ

2,29*
2,79

Brok Premium Lager
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,79/1 pusz. (1 l = 5,58)
cena przy zakupie 8-paku: 
2,29/1 pusz. (1 l = 4,58) 

Kup 6-pak, zapłać 
MNIEJ

2,79*
3,29

Perła Chmielowa
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,29/1 pusz. (1 l = 6.58)
cena przy zakupie 6-paku: 
2,79/1 pusz. (1 l = 5,58) 

Drugi  6-pak 
40% TANIEJ

2,15*
2,69

Tyskie Gronie
330 ml/1 but.
* cena regularna: 
2,69/1 but. (1 l = 8,15)
cena przy zakupie dwóch
6-paków: 
2,15/1 but. (1 l = 6,52) 

Do środy, 21.09
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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PRZEKĄŚ
z nami!

Z MASŁEM 
SHEA

BEZ OLEJU
PALMOWEGO

WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA

NOWOŚĆ
W

WYSOKA 
JAKOŚĆ

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

STAR
Chrupki
125 g/1 opak.
rózne rodzaje
100 g = 3,19

SUPERCENA

3,99
ŁAPSY
Prażynki 
solone*
110 g/1 opak.
100 g = 3,45

SUPERCENA

3,79

ŁAPSY
Ryż preparowany
90 g/1 opak.
100 g = 2,66

SUPERCENA

2,39
Popcorn  z posypką
do mikrofalówki*
90 g/1 opak.
zielona cebulka 
lub fromage
100 g = 2,77

SUPERCENA

2,49

33Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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TYMBARK
Sok 100% jabłkowy
i pomarańczowy, 3-pak
3 x 1 l/1 opak.
1 l = 3,33

SUPERCENA

9,99

OSHEE
Napój
izotoniczny, XXL
1,1 l/1 but.
witaminy i minerały
lub magnez + B6
1 l = 2,99

SUPERCENA

3,29
OSHEE
Napój
izotoniczny, XXL
1,1 l/1 but.
witaminy i minerały
lub magnez + B6
1 l = 2,99

SUPERCENA

3,29

MAMA I JA
Woda źródlana 
niegazowana, XXL
2 l/1 but.
* cena regularna:
1,79/1 but. (1 l = 0,90)
cena przy zakupie 3 but.:
1,19/1 but. (1 l = 0,60)

2 + 1 GRATIS

1,19*
1,79

KUBUŚ
Mus owocowy Team
100 g/1 opak.
mango, kaktus lub pitahaja

SUPERCENA

2,39 KUBUŚ
Mus owocowy Team
100 g/1 opak.
mango, kaktus lub pitahaja

SUPERCENA

2,39

3,33 ZŁ
ZA 1 L

TYLKO

PREMIERA
W

XXL

NAPOJE NA LEŚNE WYPRAWY

W SUPERCENACH

34
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MAMA I JA
Woda źródlana 
niegazowana, XXL
2 l/1 but.
* cena regularna:
1,79/1 but. (1 l = 0,90)
cena przy zakupie 3 but.:
1,19/1 but. (1 l = 0,60)

2 + 1 GRATIS

1,19*
1,79

Pepsi Max, 7UP
lub Mirinda, XXL**
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,40
* w porównaniu z Pepsi Max, 7UP
lub Mirindą, 2 l

35% TANIEJ*

11,98

LIPTON
Napój Ice Tea ZERO**
1,5 l/1 but.
cytryna, zielona herbata
lub limonka z miętą
1 l = 3,06

SUPERCENA

4,59
FREEWAY COLA
Napój gazowany 
klasyczny
lub bez cukru
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
3,99/1 but. (1 l = 2,66)
cena przy zakupie 2 but.:
2,99/1 but. (1 l = 1,99)

Drugi produkt
50% TANIEJ

2,99*
3,99

OBOLON
Kwas chlebowy
1 l/1 but.

na stałe w Lidl

5,49

PURE ICE
Lód w kostkach
1 kg/1 opak.

na stałe w Lidl

3,39

OSHEE
Vitamin Energy
250 ml/1 pusz.
różne rodzaje
* cena regularna:
2,29/1 pusz. (100 ml = 0,92)
cena przy zakupie 4 pusz.:
1,99/1 pusz. (100 ml = 0,80)

Kup 4, zapłać
MNIEJ

1,99*
2,29

2,40 ZŁ
ZA 1 L

TYLKO

NAJWIĘKSZA 
POJEMNOŚĆ  

NA RYNKU
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DILMAH
Herbata cejlońska
earl grey lub ceylon gold
100 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,22

SUPERCENA

21,99
DILMAH
Herbata cejlońska
earl grey lub ceylon gold
100 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,22

SUPERCENA

21,99

PUCHATEK
Napój kakaowy
600 g/1 opak.
* cena regularna:
10,99/1 opak. (1 kg = 18,32)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,99/1 opak. (1 kg = 14,98)

Drugi produkt
36% TANIEJ

8,99*
10,99

INKA
Kawa zbożowa
klasyczna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 3,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,99/1 opak. (100 g = 2,50)

Drugi produkt
32% TANIEJ

4,99*
5,99

SEGAFREDO
Caffè crema classico
lub dolce, kawa ziarnista 
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

42,99

CUKIERNIA P. CHOJECKI 
Ciasto bananowe
450 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA

8,99

DUŻA
PAKA

36 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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INKA
Kawa zbożowa
klasyczna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 3,00)
cena przy zakupie 2 opak.:
4,99/1 opak. (100 g = 2,50)

Drugi produkt
32% TANIEJ

4,99*
5,99

SONDEY
Herbatniki z czekoladą,
z certyfikatem RA
125 g/1 opak.
z czekoladą deserową lub białą
* cena regularna:
3,49/1 opak. (100 g = 2,79)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,79/1 opak. (100 g = 2,23)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

2,79*
3,49

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi
orzechami laskowymi
lub migdałami,
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99/1 opak. 
cena przy zakupie 3 opak.:
2,66/1 opak. 

2 + 1 GRATIS

2,66*
3,99

SHARZAN
Minibatoniki
z orzechami
200 g/1 opak.
100 g = 3,50

SUPERCENA

6,99

Lizak z licencją
Psi Patrol
10 g/1 opak.
100 g = 8,90

na stałe w Lidl

0,89

AMARESTI
Migdały lub orzechy 
laskowe w belgijskiej 
czekoladzie bez cukru
80 g/1 opak.
100 g = 7,49

SUPERCENA

5,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

PREMIERA
W

AŻ 27%  
ORZECHÓW

PRODUKT
UKRAIŃSKI

SZUKAJ 
NA PÓŁCE

Z CUKIERKAMI

BEZ DODATKU
CUKRU

DO 60% MNIEJ!KUP WIĘCEJ, ZAPŁAĆ
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ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

WYBIERANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku**
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ALESTO SELECTION
Orzechy 
brazylijskie
200 g/1 opak.
* cena regularna: 
12,16/1 opak. (100 g = 6,08)
cena przy zakupie 2 opak.: 
9,69/1 opak. (100 g = 4,85)

Drugi produkt

40% TANIEJ

9,69*
12,16

2 + 1 GRATIS

8,18 *
12,27

ALESTO SELECTION
Orzechy nerkowca
200 g/1 opak.
* cena regularna: 
12,27/1 opak. (100 g = 6,14)
cena przy zakupie 3 opak.: 
8,18/1 opak. (100 g = 4,09) 
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lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 37/22

Od czwartku, 15.09 
 do soboty, 17.09 



TASTINO
Bułeczki złociste**
560 g/1 opak.
1 kg = 12,48

SUPERCENA

6,99
TASTINO
Pita
400 g/1 opak.
* cena regularna:
4,89/1 opak. (1 kg = 12,23)
cena przy zakupie 2 opak.:
3,89/1 opak. (1 kg = 9,73)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,89*
4,89

WINIARY
Kisiel z cukrem
77 g/1 opak.
truskawkowy, cytrynowy
lub żurawinowy
* cena regularna:
1,29/1 opak. (100 g = 1,68)
cena przy zakupie 4 opak.:
0,96/1 opak. (100 g = 1,25)

3 + 1 GRATIS

0,96*
1,29

SANTE GO ON
Masło orzechowe gładkie, 
100% orzechów
900 g/1 opak.
1 kg = 22,21

SUPERCENA

19,99

LUBELLA
Płatki cynamonowe
z licencją Psi Patrol
400 g/1 opak.
1 kg = 14,48

SUPERCENA

5,79

Nutella, XXL
600 g/1 opak.
1 kg = 26,65
* w porównaniu
z Nutellą, 350 g

25% TANIEJ*

15,99 Nutella, XXL
600 g/1 opak.
1 kg = 26,65
* w porównaniu
z Nutellą, 350 g

25% TANIEJ*

15,99

CHIPICAO
Croissant
z nadzieniem
kakaowym
60 g/1 opak.
100 g = 3,82

SUPERCENA

2,29
CHIPICAO
Croissant
z nadzieniem
kakaowym
60 g/1 opak.
100 g = 3,82

SUPERCENA

2,29
900 G

AŻ

600 G
AŻ

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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PRZYGOTUJ SAM
W DOMU

ŚNIADANIE MISTRZÓW

DO 40% TANIEJ!

200O C 10-15 MIN180O C

 IDEALNE 
DO WYPIEKANIA
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ORIENT TASTE
Mleczko kokosowe
400 ml/1 opak.
1 l = 17,48

SUPERCENA

6,99
ORIENT TASTE
Mleczko kokosowe
400 ml/1 opak.
1 l = 17,48

SUPERCENA

6,99

SAMYANG
Zupka ramen
120-140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,66-4,85

SUPERCENA

6,79
SAMYANG
Zupka ramen
120-140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,66-4,85

SUPERCENA

6,79

LUBELLA
Makaron pióra
1 kg/1 opak.
* w porównaniu z makaronem
pióra Lubella, 400 g

35% TANIEJ*

7,99
FRESHONA
Zupa jarzynowa
450 g/1 opak.
1 kg = 5,53

SUPERCENA

2,49 FRESHONA
Zupa jarzynowa
450 g/1 opak.
1 kg = 5,53

SUPERCENA

2,49

GOONG
Zupa
azjatycka
65 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,06

SUPERCENA

1,99
GOONG
Zupa
azjatycka
65 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,06

SUPERCENA

1,99

AGRAM 
Truskawki, XXL
750 g/1 opak.
1 kg = 12,25

na stałe w Lidl

9,19

POLMAK
Makaron tradycyjny 
4-jajeczny, kluski
250 g/1 opak.
100 g = 1,52

SUPERCENA

3,79

KIELECKI
Majonez, XXL
700 ml/1 opak.
1 l = 14,27

SUPERCENA

9,99 KIELECKI
Majonez, XXL
700 ml/1 opak.
1 l = 14,27

SUPERCENA

9,99

700 ml
AŻ

1 KG
AŻ

DZIEŃ
MAJONEZU

KIELECKIEGO

15.09

UWAGA, 
PIKANTNE!
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ORIENT TASTE
Mleczko kokosowe
400 ml/1 opak.
1 l = 17,48

SUPERCENA

6,99

BELLOSAN
Karma mokra dla psa 
415 g/1 opak.
z wołowiną, z drobiem lub z jagnięciną
* cena regularna:
2,39/1 opak. (1 kg = 5,76)
cena przy zakupie 2 opak.:
1,79/1 opak. (1 kg = 4,31)

Drugi produkt
50% TANIEJ

1,79*
2,39

BELLOSAN
Karma mokra dla psa 
415 g/1 opak.
z wołowiną, z drobiem lub z jagnięciną
* cena regularna:
2,39/1 opak. (1 kg = 5,76)
cena przy zakupie 2 opak.:
1,79/1 opak. (1 kg = 4,31)

Drugi produkt
50% TANIEJ

1,79*
2,39

COSHIDA
Żwirek bentonitowy 
zbrylający dla kota
10 kg/1 opak.
1 kg = 1,40

na stałe w Lidl

13,99

COSHIDA SELECTION
Sucha karma
dla kota**
800 g/1 opak.
z kurczakiem lub z łososiem
1 kg = 9,99

na stałe w Lidl

7,99

ORLANDO
Przysmaki dla psa
100-200 g/1 opak.
Twister, kosteczki lub paski
100 g = 4,19-2,10

na stałe w Lidl

4,19
ORLANDO
Przysmaki dla psa
100-200 g/1 opak.
Twister, kosteczki lub paski
100 g = 4,19-2,10

na stałe w Lidl

4,19
FELIX
Przysmaki dla kota
Party Mix**
60 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,15

NOWOŚĆ

5,49PURINA FRISKIES
Karma dla psa
w saszetkach
12 x 100 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 12,49

na stałe w Lidl

14,99

PSIsmaki i łaKOCIE 
DO 50% TANIEJ!
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LUPILU PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 4 maxi,
5 junior lub 6 XL, jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,43/0,50/0,59/0,61
* w porównaniu z pieluszkami
3, 4, 5 lub 6 Lupilu Premium,
54 szt., 46 szt., 39 szt., 38 szt.

do 28% TANIEJ*

45,99

LUPILU PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior
lub 6 XL, jumbo bag
44 szt., 40 szt., 36 szt./1 opak.
1 szt. = 0,66/0,72/0,80
* w porównaniu z pantsami 4, 5 lub 6
Lupilu Premium, 22 szt., 20 szt., 18 szt.

20% TANIEJ*

28,75

LUPILU SOFT & DRY
Pieluszki 3 midi, 4 maxi,
lub 5 junior, jumbo bag
112 szt., 100 szt., 88 szt./1 opak.
1 szt. = 0,40/0,44/0,50

SUPERCENA 

43,99

0,40 zł
 za sztukę

0,50 zł
 za sztukę

0,44 zł
 za sztukę

7,23 ZŁ*
OSZCZĘDZASZ

0,43 zł
 za sztukę

0,50 zł
 za sztukę

0,61 zł
 za sztukę

0,59 zł
 za sztukę

0,66 zł
 za sztukę

0,72 zł
 za sztukę

0,80 zł
 za sztukę

DO 17,99 ZŁ*
OSZCZĘDZASZ

DO 28% TANIEJ!
PIELUSZKI I PANTSY LUPILU 
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BOBOVITA
Kaszka mleczna lub 
mleczno-ryżowa
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,29/1 opak. (100 g = 3,17)
cena przy zakupie 3 opak.:
5,79/1 opak. (100 g = 2,52)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

5,79*
7,29

GERBER
Danie
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99/1 opak. (100 g = 2,40)
cena przy zakupie 3 opak.:
4,79/1 opak. (100 g = 1,92)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

4,79*
5,99

GERBER
Danie
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,63)
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 2,10)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

3,99*
4,99

GERBER
Danie
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,59/1 opak. (100 g = 2,87)
cena przy zakupie 3 opak.:
2,87/1 opak. (100 g = 2,30)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

2,87*
3,59

GERBER
Mus owocowy**
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,29/1 opak. (100 g = 4,11)
cena przy zakupie 5 opak.:
2,63/1 opak. (100 g = 3,29)

4 + 1 GRATIS

2,63*
3,29

NESTLÉ
NAN OptiPro Plus 2
mleko następne po 6 m-cu 
lub NAN OptiPro Plus 3
po 1. roku
800 g/1 opak.
* cena regularna:
49,99/1 opak. (1 kg = 62,49)
cena przy zakupie 2 opak.:
41,99/1 opak. (1 kg = 52,49)

Drugi produkt
32% TANIEJ

41,99*
49,99

NESTLÉ
NAN OptiPro Plus 2
mleko następne po 6 m-cu 
lub NAN OptiPro Plus 3
po 1. roku
800 g/1 opak.
* cena regularna:
49,99/1 opak. (1 kg = 62,49)
cena przy zakupie 2 opak.:
41,99/1 opak. (1 kg = 52,49)

Drugi produkt
32% TANIEJ

41,99*
49,99

16,-*
OSZCZĘDZASZ
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TRZECI PRODUKT DO 60% TANIEJ!
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BREF
Kostki toaletowe
Power Activ**
4 x 50 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,00
* w porównaniu z kostkami
toaletowymi Bref Power Activ, 2 x 50 g

29% TANIEJ*

13,99

BREF
Kostki toaletowe
De Luxe**
3 x 50 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 9,33

SUPERCENA

13,99

BREF
Zawieszki toaletowe 
Brilliant Gel**
3 x 42 g/1 opak.
100 g = 11,90

SUPERCENA

14,99
BREF
Kostki toaletowe
barwiące wodę**
4 x 50 g/1 opak.
cytryna lub eukaliptus
100 g = 9,00
* w porównaniu z kostkami
toaletowymi Bref Color Activ, 2 x 50 g

35% TANIEJ*

17,99

SILAN SUPRÊME
Płyn
do płukania**
1,2 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 9,16

SUPERCENA

10,99
SILAN SUPRÊME
Płyn
do płukania**
1,2 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 9,16

SUPERCENA

10,99

PERSIL
Kapsułki do
prania kolorów
70 szt./1 opak.
1 szt. = 0,70

SUPERCENA

48,99

W5
Uniwersalne
nawilżane ściereczki 
gospodarcze, XXL
96 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,07

SUPERCENA

5,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

70

0,70 ZŁ
ZA JEDNĄ 
KAPSUŁKĘ
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SILAN SUPRÊME
Płyn
do płukania**
1,2 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 9,16

SUPERCENA

10,99

CANDLE HOME SPA
Świeca zapachowa
w słoiku, duża
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

20% TANIEJ

17,49
21,99 CANDLE HOME SPA

Świeca zapachowa
w słoiku, duża
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

20% TANIEJ

17,49
21,99

86 H
AŻ

CZAS 
PALENIA
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36% TANIEJ!
DRUGI PRODUKT

WYBRANE PRODUKTY PURE HOME W5*

30 TABLETEK

IDEALNA CZYSTOŚĆ

POŁYSK I BLASK

 OCHRONA SZKŁA

DO SZYBKICH 
PROGRAMÓW

ROZPUSZCZALNA  
FOLIA
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PASUJE DO 
DONICZKI 12 CM

ZIELONO
W DOMU I OGRODZIE

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!

Osłonka 
ceramiczna 
1 szt.
różne wzory

wys. ok. 12 cm

13,99
11,5 cm

Polski 
storczyk 
dwupędowy 
Multiflora
różne kolory 
1 szt.

wys. ok. 38 cm

39,99

12 cm

Cyklamen
1 szt. 
czerwony, różowy, 
biały lub fioletowy 

wys. ok. 25 cm

8,99

Chryzantema 
wielokolorowa 
1 szt.
różne rodzaje 

wys. ok. 28 cm

11,99

14 cm

13,2 cm

11,5 cm

Polski storczyk 
dwupędowy 
premium
1 szt. 
różne kolory 

wys. ok. 55 cm

39,99
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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 zewnątrzPółcień

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

Goździki, 10 szt.
1 bukiet
różne kolory

wys. ok. 50 cm

8,99Wrzos trójkolorowy,
6-pak   
różne kolory

wys. ok. 22 cm

32,99

27 x 18 cm
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#SchwarzGroupActs
#REsetPlasticRiverCleanupCollective
#REsetPlastic

Myśl globalnie, działaj lokalnie.

wzdłuż Dunaju i innych europejskich rzek razem z REset Plastic
River Cleanup Collective. Wspólnie włączamy się w realizację
międzynarodowej strategii REset Plastic.

Podejmujemy walkę
o czyste środowisko

https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/redukcja-plastiku
Więcej informacji znajdziesz na:

TAK
SMAKUJE
ŚWIAT

OD CZWARTKU, 15.09
DO SOBOTY, 17.09

LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Sprawdź!
Tydzień W STYLU
HISZPAŃSKIM!

ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

WYBIERANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku**
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PAMIĘTAJ!
DEZYNFEKCJA DYSTANS MASECZKA

Od poniedziałku, 05.09 
 do środy, 07.09

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 = 4,98

SUPERCENA

2,49
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



DZIĘKUJEMY
ZA DOCENIENIE

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO





MUSowo
na drugie

śniadanie!

Z ŁYŻECZKĄ
W ŚRODKU

BEZ 
GLUTENU

TYLKO W



Przebojem z napojem!

POZYTYWNA 
OPINIA 

INSTYTUTU
MATKI I DZIECKA

SPORTOWY 
KOREK

ZBIERZ WSZYSTKIE 
DINOZAURY

Z WITAMINĄ C



CZEKOLADOWA CHWILA
PRZYJEMNOŚCI 
Z MISTER CHOC





R xx/216

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
MałpkaMałpka
Bartuś!Bartuś!

ze Space Cookies

tu
W NASZYCH PŁATKACH  

NIE ZNAJDZIESZ OLEJU PALMOWEGO! 

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE? POD PLANTACJE PALMY 
OLEJOWEJ WYCINA SIĘ KILOMETRY LASÓW  

TROPIKALNYCH. ABY DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ TEREN 
POD KOLEJNE PLANTACJE, NAJCZĘŚCIEJ PODKŁADA SIĘ 

POŻARY, W KTÓRYCH CODZIENIE SWOJE ŻYCIE TRACI 
KILKADZIESIĄT ORANGUTANÓW.  

 
PRZEZ POPULARNOŚĆ OLEJU PALMOWEGO,  
ORANGUTANY AKTUALNIE SĄ ZAGROŻONE 

WYGINIĘCIEM. 

LEPSZE ŚNIADANIE
NA DZIEŃ DOBRY

40%  PEŁNE ZIARNO!



LEPSZE ŚNIADANIELEPSZE ŚNIADANIE
NA DZIEŃ DOBRYNA DZIEŃ DOBRY



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



