
UWAGA! NISKO!

Od CZWARTKU, 28.07 do SOBOTY, 30.07  
lub do wyczerpania zapasów

OD CZWARTKU

GRILL&FUN
Kiełbasa śląska, codzienna
100 g
1 kg = 8,90
* Limit: 5 kg na paragon. Każdy kolejny 
kilogram będzie sprzedawany
w cenie 1,59 zł/100 g

44% TANIEJ

0,89*
1,59

500 G
AŻ

Polskie borówki 
amerykańskie
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98
* w porównaniu z borówkami 
amerykańskimi, 250 g

50% TANIEJ*

8,99

TYLKO 
W PIĄTEK

29.07

MIKSUJ
DOWOLNIE

RZEŹNIK
Schab wieprzowy 
bez kości
1 kg
* Limit: 4 kg na paragon. Każdy kolejny 
kilogram będzie sprzedawany 
w cenie 16,95 zł/1 kg

29% TANIEJ

11,99*
16,95

JACOBS
Krönung 
lub Crema, 
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.
 

27% TANIEJ

39,99
54,99

Aktywuj w aplikacji

70%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ Lody Bon Gelati 
Premium, 1 l  
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

5743

Arbuz 
premium, 
luzem
1 kg

51% TANIEJ

2,89
5,99



UWAGA! NISKO!

NISKIE, CHOĆBY
NIE WIEM CO! 

Perlenbacher Pils
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,39/1 pusz. (1 l = 4,78)
cena przy zakupie 18 pusz.: 
1,67/1 pusz. (1 l = 3,34)

Kup 18, zapłać

30% MNIEJ

1,67 

*
2,39

RZEŹNIK
Polski indyk – 
filet z piersi
1 kg
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

18,99
27,99

Aktywuj w aplikacji

32%
TANIEJ
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Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 30/222

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



UWAGA! NISKO!

GRILL&FUN
Kiełbasa śląska, 
codzienna
100 g
1 kg = 8,90
* Limit: 5 kg na paragon. 
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 1,59 zł/100 g

44% TANIEJ

0,89*
1,59

TYLKO 
W PIĄTEK

29.07

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 30/22 3

Tylko w piątek, 
29.07 



przy zakupie

wszystkich
8 produktów 

50% 
 

rabatu!*

za 20 zł

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 30/224



przy zakupie

wszystkich
8 produktów 

 
rabatu!*

* Promocja dotyczy zakupu wszystkich 8 różnych produktów wskazanych na str. 5.  
Limit: 1 opak. każdego produktu na paragon.

PIEKARNIA W SERCU LIDLA
Chleb górski
375 g/1 szt.
1 kg = 4,88 

50% TANIEJ

1,83
3,69

PIKOK
Kiełbasa Głogowska
400 g/1 opak.
1 kg = 13,60 

50% TANIEJ

5,44
10,99

KANIA
Ketchup łagodny
560 g/1 opak.
1 kg = 3,00 

50% TANIEJ

1,68
3,39

SOLEVITA
Sok 
jabłkowy 100%
1 l/1 opak.
 

50% TANIEJ

1,49
2,99

SNACK DAY
Chipsy
170 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,07 

50% TANIEJ

1,82
3,67

RYNECZEK LIDLA
Polskie ogórki 
małosolne
700 g
(400 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 11,13 wg masy netto 
po odsączeniu 

50% TANIEJ

4,45
8,99

PILOS
Jogurt naturalny 3%
400 g/1 opak.
1 kg = 2,05 

50% TANIEJ

0,82
1,65

MLEKOVITA
Ser Favita 
sałatkowo-kanapkowy
270 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 9,15 

50% TANIEJ

2,47
4,99

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 30/22 5

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



UWAGA! NISKO!

ALESTO SELECTION
Migdały łuskane
200 g/1 opak.
* cena regularna: 
10,04/1 opak. (100 g = 5,02)
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,99/1 opak. (100 g = 4,00)

Drugi produkt

40% TANIEJ

7,99*
10,04

40%  TANIEJ!
DRUGI PRODUKT

LUPILU PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 
4 maxi, 5 junior lub 
6 extra large, jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,40/0,47/0,55/0,57
* w porównaniu z pieluszkami Lupilu Premium 3 midi 54 szt., 
4 maxi 46 szt., 5 junior 39 szt., 6 extra large 38 szt. 

DO 25% TANIEJ*

42,99

0,47 zł
 za sztukę

0,40 zł
 za sztukę

0,55 zł
 za sztukę

0,57 zł
 za sztukę

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 30/226

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 
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Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



30% TANIEJ 

4,89
6,99

25% TANIEJ 

5,99
7,99

42% TANIEJ 

3,99
6,99

Polskie porzeczki 
czerwone
250 g/1 opak.
100 g = 1,60

50% TANIEJ*

8,99
Polskie borówki 
amerykańskie
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98
*w porównaniu z borówkami 
amerykańskimi, 250g

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

Polskie BIO 
borówki 
amerykańskie
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

500G
 

AŻ

 SEZONOWE 
OWOCE

OD POLSKICH 
ROLNIKÓW

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 30/22

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



23% TANIEJ 

9,99
12,99

Polski pomidor 
karbowany, luzem
1 kg

Polskie ogórki 
gruntowe, luzem 
1 kg
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,49
7,99

Aktywuj w aplikacji

43%
TANIEJ

SUPERCENA 

4,99
Polskie BIO 
borówki 
amerykańskie
200 g/1 opak.
100 g = 3,00

Zestaw 
do kiszenia
1 pęczek

WYŚMIENITY SMAK 
„Z DAWNYCH LAT”

ODMIANA 
ROSAMUNDA

SEZON
NA KISZENIE

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 30/22

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



51% TANIEJ 

2,89
5,99

Arbuz Premium, 
luzem 
1 kg

33% TANIEJ 

5,99
8,99

Melon Galia, 
luzem 
1 kg

24% TANIEJ 

4,99
6,65

Polska
włoszczyzna 
młoda 
1 pęczek

37% TANIEJ 

2,99
4,75

Polska cebula 
bez łuski, luzem 
1 kg

WARZYWA I OWOCE DO 51% 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.

R 30/22

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



Arbuz Premium, 
luzem 
1 kg

40% TANIEJ 

1,79
2,99

Polskie jabłka 
czerwone, 
luzem 
1 kg

24% TANIEJ 

1,89
2,49

Polska kalarepa 
1 szt.

Polska cebula 
bez łuski, luzem 
1 kg

31% TANIEJ 

2,39
3,49

Kiwi Gold 
1 szt.

Brzoskwinie 
1 kg/1 opak.
* w porównaniu 
z brzoskwiniami, luzem, 1 kg

40% TANIEJ* 

6,49

WARZYWA I OWOCE DO 51% 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.

R 30/22

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 
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GRILL&FUN
Tuńczyk 
żółtopłetwy, 
stek
100 g
1 kg = 59,90
 

SUPERCENA

5,99 GRILL&FUN
Stek wołowy
200 g/1 opak.
z kolorowym pieprzem
100 g = 6,00 

SUPERCENA

11,99

GRILL&FUN
Żeberka wieprzowe 
w marynacie 
honey BBQ
1 kg
 

SUPERCENA

24,99

KRAKUS
Kiełbasa 
śląska*
550 g/1 opak.
1 kg = 23,62
 

SUPERCENA

12,99

GRILL&FUN
Filet z piersi kurczaka 
w marynacie ziołowej
1 kg/1 opak. 

SUPERCENA

16,99

Makrela 
na grilla
100 g
różne rodzaje
1 kg = 26,90
 

SUPERCENA

2,69

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 30/2214

Od czwartku, 
28.07 

 



DANCOAL
Grill jednorazowy 
1 szt./1 opak.
* cena regularna: 
11,99/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.: 
9,99/1 opak. 

Drugi produkt
32% TANIEJ

9,99*
11,99

GRILL&FUN
Brykiet z węgla 
drzewnego 
2,5 kg/1 opak.
* cena regularna: 
11,99/1 opak. (1 kg = 4,80)
cena przy zakupie 2 opak.: 
9,99/1 opak. (1 kg = 4,00)

Drugi produkt
32% TANIEJ

9,99*
11,99

PIKOK
Kaszanka 
z wątrobą
550 g/1 opak. 
* cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,39*
5,99

Aktywuj w aplikacji

52%
DRUGI PRODUKT

TANIEJ

GRILL&FUN
Stek z nogi 
kurczaka
1 kg
w marynacie 
klasycznej 
lub chakalaka
 

1 kg

18,99

CASA DE MEXICO
Papryczki ostre
325, 340 g (170-200 g wg masy netto 
po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
5,70/1 opak. (100 g = 3,35-2,85 
wg masy netto po odsączeniu)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,49/1 opak. (100 g = 2,64-2,25 
wg masy netto po odsączeniu)

Drugi produkt

42% TANIEJ

4,49*
5,70

Podpałka do grilla 
w kostkach
40 szt./1 opak.
* cena regularna: 
2,49/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.: 
1,99/1 opak. 

Drugi produkt
40% TANIEJ

1,99*
2,49

15

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 

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 30/22



DOBRA KALORIA
Roślinny burger 
à la kurczak
170 g/1 opak.
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (100 g = 4,70)
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,49/1 opak. (100 g = 3,82)

Drugi produkt

36% TANIEJ

6,49*
7,99

DOBRA KALORIA
Roślinna kaszanka
180 g/1 opak.
* cena regularna: 
6,49/1 opak. (100 g = 3,61)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,49/1 opak. (100 g = 3,05)

Drugi produkt

30% TANIEJ

5,49*
6,49

DOBRA KALORIA
Roślinne kiełbaski 
węgierskie
180 g/1 opak.
100 g = 4,99

180 g

8,99

FIT&EASY 
Mix sałat
200 g/1 opak.
100 g = 2,38

200 g

4,75

CHEF SELECT
Zapiekanka  
z pieczarkami  
i serem mozzarella
235 g/1 opak.
* cena regularna: 
4,75/1 opak. (100 g = 2,02)
cena przy zakupie 3 opak.: 
3,89/1 opak. (100 g = 1,66)

Trzeci produkt

54% TANIEJ

3,89*
4,75

ONE DAY MORE
Roślinne kofty
200 g/1 opak.
100 g = 5,00

SUPERCENA

9,99

CHEF SELECT
Focaccia
300 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
6,99/1 opak. (1 kg = 23,30)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,69/1 opak. (1 kg = 18,97)

Drugi produkt

36% TANIEJ

5,69*
6,99 36%  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.

R 30/2216

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



MORLINY
Parówki Berlinki
500 g/1 opak.
1 kg = 15,78
* w porównaniu z parówkami 
Berlinki, 250 g 

20% TANIEJ*

7,89
MADEJ WRÓBEL
Kiełbasa 
żywiecka, XXL
250 g/1 opak.
100 g = 1,60

SUPERCENA

3,99PIKOK
Boczek 
wędzony, 
parzony
100 g/1 opak.
1 kg = 14,90

25% TANIEJ

1,49
1,99

MIKSUJ
DOWOLNIE

XXL

36%  TANIEJ!*

Wybrane produkty Chef Select

DRUGI PRODUKT

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

R 30/22 17

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 

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 30/22



FARMY ROZTOCZA

BIO Polska wołowina – 
burgery wołowe
200 g/1 opak.
100 g = 6,50
 

SUPERCENA

12,99

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

RZEŹNIK
Schab wieprzowy
bez kości
1 kg
* Limit: 4 kg na paragon. 
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 16,95 zł/1 kg

29% TANIEJ

11,99*
16,95

SMAKMAK
Flaki cielęce
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Mięso mielone  
z łopatki i boczku
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK
Filet z kaczki, wolno gotowany, 
z sosem żurawinowym
430 g/1 opak. 
1 kg = 45,33

SUPERCENA

19,49

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 30/2218

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



RZEŹNIK
Polski indyk – 
filet z piersi
1 kg
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

18,99
27,99

Aktywuj w aplikacji

32%
TANIEJ

RZEŹNIK

Polski indyk – 
mięso z uda
1 kg
 

SUPERCENA

17,99

REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś 
biała kołudzka – 
mix podrobów
500 g/1 opak.
1 kg = 23,98

SUPERCENA

11,99
REGIONALNE SZLAKI
Polska gęś 
biała kołudzka – 
porcja rosołowa
1 kg

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK FIT LIFE

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

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK

Polski kurczak – 
ćwiartka, XXL
1 kg
* w porównaniu z ćwiartką  
z kurczaka Rzeźnik, 1 kg 

36% TANIEJ*

6,99

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 30/22 19

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 



PLANTON
Vegangurt na 
bazie nerkowców 
ze zbożami
150 g/1 opak.
naturalny lub brzoskwiniowy
100 g = 2,66
 

SUPERCENA

3,99

ALPRO
Napój na bazie 
orzechów nerkowca
1 l/1 opak.
* cena regularna: 
9,51/1 opak. 
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,55/1 opak. 

Drugi produkt
40% TANIEJ

7,55*
9,51

Nabiał

DO 50% TANIEJ

KASIA
Margaryna
250 g/1 opak.
* cena regularna: 
3,99/1 opak. (1 kg = 15,96)
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,29/1 opak. (1 kg = 13,16)

Drugi produkt
34% TANIEJ

3,29*
3,99

RAMA
Margaryna 
Classic 
450 g/1 opak.
* cena regularna: 
9,99/1 opak. (1 kg = 22,20)
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,49/1 opak. (1 kg = 16,64)

Drugi produkt
50% TANIEJ

7,49*
9,99

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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GRATIS

GRATIS

Z
N

AJDZIESZ M
N

I EW KOSZYKU
WIKLINOWYM

DESKA SERÓW LIDLA
Ser niemiecki
z orzechami
100 g
1 kg = 76,90

SUPERCENA

7,69

BAKUŚ
Serek do kieszonki
80 g/1 opak.
waniliowy lub truskawkowy
* cena regularna: 
2,49/1 opak. (100 g = 3,11)
cena przy zakupie 3 opak.: 
1,99/1 opak. (100 g = 2,49)

Trzeci produkt
60% TANIEJ

1,99*
2,49

REGIONALNE SZLAKI
Twaróg wędzony 
z Wielkopolski
300 g/1 opak.
1 kg = 15,97
* w porównaniu z twarogiem 
wędzonym Regionalne Szlaki, 
275 g

24% TANIEJ*

4,79

PILOS PURE
Smoothie 
jogurtowe, 70% 
owoców
200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
2,19/1 opak. (100 g = 1,10)
cena przy zakupie 5 opak.: 
1,75/1 opak. (100 g = 0,88)

4 + 1 GRATIS

1,75 
*

2,19

DANONE
Jogurt naturalny 
Activia
180 g/1 opak.
* cena regularna: 
1,89/1 opak. (100 g = 1,05)
cena przy zakupie 5 opak.: 
1,50/1 opak. (100 g = 0,83)

4 + 1 GRATIS

1,50 
*

1,89

XXL

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.

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 

PILOS
Śmietanka 
kremowa 30% 
200 g/1 opak.
* cena regularna: 
2,99/1 opak. (100 g = 1,50)
cena przy zakupie 3 opak.: 
2,49/1 opak. (100 g = 1,25)

Trzeci produkt
48% TANIEJ

2,49*
2,99
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R 30/22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od czwartku,  
28.07 

 

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

TARG RYBNY LIDLA
Molwa, filet
100 g
1 kg = 34,90
 

SUPERCENA

3,49

Sushi Osaka
450 g/1 opak.
1 kg = 44,42 

SUPERCENA

19,99
450 G

AŻ

 MARYNOWANY IMBIR, 
WASABI I SOS SOJOWY 

W ZESTAWIE

TARG RYBNY LIDLA
Zębacz 
smugowy,
filet bez skóry
100 g
1 kg = 37,90

SUPERCENA

3,79

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

DRUGI PRODUKT 40% TANIEJ!

R 30/22

28% TANIEJ*

14,99
NAUTICA
Filety śledziowe 
wiejskie, XXL
900 g (711 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 21,08 (wg masy 
netto po odsączeniu)
* w porównaniu z filetami śledziowymi 
wiejskimi Nautica, 600 g

 

XXL

GRAAL
Szprot w sosie 
pomidorowym
170 g/1 opak.
* cena regularna: 
4,49/1 opak. (100 g = 2,64)
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,59/1 opak. (100 g = 2,11)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,59*
4,49

NAUTICA
Pstrąg tęczowy 
wędzony, 
w plastrach
100 g/1 opak.
* cena regularna: 
9,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,85/1 opak.

Drugi produkt
42% TANIEJ

7,85*
9,99

GRAAL
Filety ze śledzia 
w sosie pomidorowym
170 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (100 g = 3,52)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,79/1 opak. (100 g = 2,82)

Drugi produkt
40% TANIEJ

4,79*
5,99

NIXE
Sałatka 
z tuńczykiem
160 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,19 

SUPERCENA

4,99

NAUTICA
Karmazyn, tusza
100 g
1 kg = 32,90
 

SUPERCENA

3,29

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

SUPERCENA

4,29

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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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, 28.07 
 do soboty, 30.07 

LETNIE NAPOJE
W SUPERCENACH

HORTEX
Napój
jabłko-wiśnia
1 l/1 opak.

 

1 litr

1,99

JURAJSKA
Woda o smaku 
cytrynowym, 
lekko gazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 1,33

 

1,5 l

1,99

TYMBARK
Napój owocowy
2 l/1 but.
1 l = 1,65

 

SUPERCENA

3,29

HERBAPOL
Syrop malinowy 
z witaminami, XXL
980 ml/1 but.
1 l = 10,70

AŻ 980 ml

10,49

TYMBARK
Vitamini, sok 100%
3 x 1 l/1 opak.
1 l = 3,66

3-pak

10,99

DZIK
Napój energetyczny
ZERO cukru, classic
250 ml/1 pusz.
100 ml = 1,60
 

SUPERCENA

3,99
TYMBARK
Napój owocowy
Truskawkowe Pole
1,5 l/1 but.
1 l = 2,33

 

1,5 l

3,49

ZERO
CUKRU

ZERO
CUKRU

26 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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 do soboty, 30.07 

LETNIE NAPOJE

NA STAŁE
W

0% alkoholu
20% soku

TYMBARK JUST PLANTS
Napój 100% 
roślinny
250 ml/1 but.
kokosowy lub ryżowy
* cena regularna: 
2,84/1 but. (100 ml = 1,14)
cena przy zakupie 2 but.: 
2,25/1 but. (100 ml = 0,90)

Drugi produkt
40% TANIEJ

2,25*
2,84

KUBUŚ
Oranżada 
gazowana 
250 ml/1 pusz.
pomarańcza i mango, cytryna i limonka 
lub poziomka i truskawka
100 ml = 0,80

 

250 ml

1,99
SCHWEPPES 
Tonic, 
Tonic ZERO cukru
1,35 l/1 but.
1 l = 4,07

 

1,35 l

5,49
KUBUŚ 
Lemoniada 
owocowa
400 ml/1 but.
cytryna z limonką 
lub arbuzem
1 l = 5,63

 

400 ml

2,25

ZERO
CUKRU

NA
STAŁE W

ZNAJDZIESZ

MNIE

W LODÓWCE

27Artykuły 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, 28.07 
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TYMBARK PO PROSTU
CHMIEL, 
napój gazowany
500 ml/1 pusz.
jałowiec, pomarańcza lub 
cytryna
1 l = 5,98

 

500 ml

2,99



Najczęściej  
kupowane
niemieckie  
piwo w Polsce**

18 x

Perła Export
500 ml/1 but.
1 l = 5,38

 

SUPERCENA

2,69
Paulaner Jasne 
pszeniczne
500 ml/1 pusz.
1 l = 8,98

 

SUPERCENA

4,49
Fortuna
500 ml/1 but.
mirabelka lub kwaśna pigwa
1 l = 7,98

 

SUPERCENA

3,99

15 x

28

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 
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Perlenbacher Pils
Premium
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,39/1 pusz. (1 l = 4,78)
cena przy zakupie 18 pusz.: 
1,67/1 pusz. (1 l = 3,34)

Kup 18, zapłać
30% MNIEJ

1,67 *
2,39

** Źródło: Lidl za Panelem Gospodarstw 
Domowych GfK Polonia, cała Polska, rynek piw 
niemieckich marek wg def. Lidla, rok 2021

Kup 18, zapłać

30% MNIEJ

Heineken
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
3,49/1 but. (1 l = 6,98)
cena przy zakupie 15 but.: 
2,59/1 but. (1 l = 5,18)

Kup 15, zapłać

25% MNIEJ

2,59*
3,49



WIELOPAKI PIWA DO

26% TANIEJ

Tatra Jasne Pełne** 
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,79/1 pusz. (1 l = 5,58)
cena przy zakupie 6-paku: 
2,15/1 pusz. (1 l = 4,30)

Kup 6-pak, zapłać

22% MNIEJ

2,15*
2,79

6 x

Warka Jasne**
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98)
cena przy zakupie 12-paku: 
2,19/1 pusz. (1 l = 4,38)

Kup 12-pak, zapłać

26% MNIEJ

2,19*
2,99

12 x

Tyskie Gronie**
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,29/1 pusz. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 12-paku: 
2,59/1 pusz. (1 l = 5,18)

Kup 12-pak, zapłać

21% MNIEJ

2,59*
3,29

12 x

Heineken Silver
330 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
2,79/1 pusz. (1 l = 8,46)
cena przy zakupie 6-paku: 
2,49/1 pusz. (1 l = 7,55)

Kup 6-pak, zapłać

MNIEJ

2,49*
2,79

6 x

Namysłów Pils
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,29/1 pusz. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 3 pusz.: 
2,59/1 pusz. (1 l = 5,18)

Kup 3, zapłać

21% MNIEJ

2,59*
3,29

3 x

Warka Strong**
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,69/1 pusz. (1 l = 7,38)
cena przy zakupie 8-paku: 
2,79/1 pusz. (1 l = 5,58)

Kup 8-pak, zapłać

24% MNIEJ

2,79*
3,69

8 x

29Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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BROWAR ARTEZAN
Prędkościomierz 
lub Pacific
500 ml/1 but.
Pineapple&Lime American Wheat 
lub Pale ALE
1 l = 17,98 

SUPERCENA

8,99

TRZECH KUMPLI
Califia lub
Pan Ipani**
500 ml/1 pusz.
West Coast India Pale ALE lub 
Double Wheat IPA
1 l = 23,98 

SUPERCENA

11,99
INNE BECZKI
Zestaw piw
Zissou APA, 
Jungle IPA 
i Miami
6 x 330 ml/1 zestaw
1 l = 15,15 

SUPERCENA

29,99

PUSZEK
6
W

ZESTAWIE

5,- ZŁ
ZA PUSZ.

TYLKO

30 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, 
28.07 

ALEBROWAR
Be Like Mitch, 
lub King of Hop
500 ml/1 but.
American Wheat lub American 
Pale ALE
1 l = 15,98 

SUPERCENA

7,99

MOCZYBRODA
Jungle Fruits
500 ml/1 but.
Peach&Mango lub 
Fruits&Nectarine
1 l = 15,98 

SUPERCENA

7,99

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



Somersby
400 ml/1 but.
* cena regularna: 
4,49/1 but. (1 l = 11,23)
cena przy zakupie 5 but.: 
3,59/1 but. (1 l = 8,98)

4 + 1 GRATIS

3,59*
4,49

Argus 
Radler 0,0%
500 ml/1 pusz.
jabłko-gruszka
* cena regularna: 
2,49/1 pusz. (1 l = 4,98)
cena przy zakupie 4-paku: 
1,99/1 pusz. (1 l = 3,98)

Kup 4-pak, zapłać

20% MNIEJ

1,99*
2,49

Lech Free 
330 ml/1 but.
* cena regularna: 
2,99/1 but. (1 l = 9,06)
cena przy zakupie dwóch 
6-paków: 
2,19/1 but. (1 l = 6,64)

Drugi 6-pak

52% TANIEJ

2,19*
2,99

12 x

4 x

31Artykuły 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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XXL

Źródło białka i magnezu

ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

KUPOWANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku**

32

Od czwartku, 28.07 
 do soboty, 30.07 
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ALESTO SELECTION
Migdały łuskane
200 g/1 opak.
* cena regularna: 
10,04/1 opak. (100 g = 5,02)
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,99/1 opak. (100 g = 4,00)

Drugi produkt
40% TANIEJ

7,99*
10,04

29% TANIEJ*

27,99
ALESTO
Orzechy włoskie, XXL
500 g/1 opak.
* w porównaniu z orzechami włoskimi 
Alesto Selection, 200 g 

200 g

11,99
ALESTO
Orzechowe 
mixy
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,00

 

ALESTO
Orzechy nerkowca
150 g/1 opak.
z solą lub bez soli
100 g = 5,83 

150 g

8,75
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ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

KUPOWANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku**

LAY’S
Oven Baked, 
krakersy
80 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99

 

SUPERCENA

3,19

FLIPS
Chrupki 
kukurydziane, 
XXL*
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,33

 

150 g

3,49

SNACK DAY
Chipsy 
tortilla
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,71
 

150 g

2,56

LAY’S
Bugles
110 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,81

 

NOWOŚĆ

5,29

STAR
Maczugi
80 g/1 opak.
100 g = 3,11

 

SUPERCENA

2,49

33Artykuły 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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ALESTO
Orzechowe 
mixy
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,00
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SONDEY
Herbatniki 
z czekoladą,  
z certyfikatem UTZ
125 g/1 opak.
z mleczną, deserową lub białą
* cena regularna: 
3,49/1 opak. (100 g = 2,79)
cena przy zakupie 3 opak.: 
2,33/1 opak. (100 g = 1,86)

2 + 1 GRATIS

2,33
*

3,49

7DAYS
Mini croissanty 
z nadzieniem 
kakaowym
185 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,49/1 opak. (100 g = 2,97)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,39/1 opak. (100 g = 2,37)

Drugi produkt
40% TANIEJ

4,39*
5,49

BAHLSEN 
HIT, markizy z kremem
220 g/1 opak.
orzechowym, kokosowym, 
czekoladowym, słony karmel, 
Strawberry Margarita lub Piňa Colada
* cena regularna: 
3,99/1 opak. (100 g = 1,81)
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,99/1 opak. (100 g = 1,36)

Drugi produkt
50% TANIEJ

2,99*
3,99

Ciastka Twix 
144 g/1 opak.
100 g = 6,24

NOWOŚĆ

8,99

SUPERCENA

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

 

EDYCJA
LIMITOWANA

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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MISTER CHOC
Big Hit, orzeszki ziemne 
w czekoladzie, z certyfikatem UTZ
250 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,19/1 opak. (100 g = 2,08)
cena przy zakupie 3 opak.: 
4,29/1 opak. (100 g = 1,72)
Limit 3 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie 
będzie sprzedawane w cenie 5,19 zł/1 opak.

Kup 3, zapłać
MNIEJ

4,29*
5,19

FIN CARRÉ
Czekolada mleczna, 
z certyfikatem RA
100 g/1 opak.
z siekanymi migdałami, 
z orzechami laskowymi
lub z bakaliami

100 g

2,99

Dumle Original
100 g/1 opak.

NOWOŚĆ

5,99

7DAYS
Mini croissanty 
z nadzieniem 
kakaowym
185 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,49/1 opak. (100 g = 2,97)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,39/1 opak. (100 g = 2,37)

WAWEL
Michałki 
klasyczne 
lub białe 
z chrupkami
350 g/1 opak.
1 kg = 28,54

AŻ 350 g

9,99

AMARESTI
Wiśnie lub 
żurawina  
w czekoladzie 
deserowej
80 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,24

SUPERCENA

4,99

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

 

W BELGIJSKIEJ 
CZEKOLADZIE

RODZINNE
OPAKOWANIE

PREMIERA
W
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AŻ 200 g

12,99
DAIM
Cukierki w mlecznej 
czekoladzie
200 g/1 opak.
100 g = 6,50

 



36
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Aromat porannego 
przebudzenia...

NOWE
LETNIE
SMAKI

IDEALNE 
DO HERBATY 
I LEMONIADY 

HERBAPOL
Zielnik polski, 
herbatka ziołowa 
z dodatkami
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,25

SUPERCENA

4,99
SĄDECKI BARTNIK
Cud Miód z owocami 
liofilizowanymi
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,00

SUPERCENA

9,99

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

JACOBS
Krönung lub 
Crema, kawa 
ziarnista
1 kg/1 opak.

27% TANIEJ

39,99
54,99

37Artykuły 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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200O C 10-15 MIN180O C

IDEALNE
DO WYPIEKANIA

13% ORZECHÓW
LASKOWYCH

LIOFILIZOWANE 
OWOCE, SUSZONE 

JAGODY GOJI, 
ORZECHY LASKOWE

AŻ
2 KG

BEZ DODATKU
CUKRU

lipca

Dzień

Przyjaciela
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MELVIT
Płatki owsiane,
górskie, XXL**
2 kg/1 opak.
1 kg = 5,50

SUPERCENA

10,99
ONE DAY MORE
Musli 
antyoksydacyjne
450 g/1 opak.
1 kg = 31,09 

SUPERCENA

13,99

MISTER CHOC
Krem kakaowo-
-orzechowy lub 
kakaowo-mleczny,
z certyfikatem RA
400 g/1 opak.
* cena regularna: 
6,99/1 opak. (1 kg = 17,48)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,00/1 opak. (1 kg = 12,50)

Kup 2 za 10 zł

5,-
*

6,99

NESTLE
Cini Minis 
Churros
210 g/1 opak.
100 g = 2,38

SUPERCENA

4,99

ŁOWICZ
Dżem 
z życzeniami
280 g/1 opak.
truskawkowy, wiśniowy 
lub z czarnych porzeczek
1 kg = 13,54

SUPERCENA

3,79

PREMIERA
W

Bułki pszenne
do samodzielnego
wypieku w domu**
560 g/1 opak.
1 kg = 9,80 

SUPERCENA

5,49

38 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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DANIA GOTOWE 
PIKOK 36% TANIEJDRUGI 

PRODUKT

FRESHONA
Warzywa klasyczne 
na patelnię
450 g/1 opak.
* cena regularna: 
3,32/1 opak. (1 kg = 7,38)
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,79/1 opak. (1 kg = 6,20)

Drugi produkt
30% TANIEJ

2,79
*

3,32

OLIVEIRA DA SERRA
Oliwa z oliwek 
z pierwszego 
tłoczenia
750 ml/1 but.
1 l = 23,32

20% TANIEJ

17,49
21,99

VIFON
Danie instant
90 g, 120 g/1 opak.
z grzybami shitake 
lub z sosem sojowym
100 g = 7,77-5,83

SUPERCENA

6,99
VIFON
Zupa instant 
w misce
85 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,11

SUPERCENA

3,49

ŁOWICZ
Dżem 
z życzeniami
280 g/1 opak.
truskawkowy, wiśniowy 
lub z czarnych porzeczek
1 kg = 13,54

PROVITUS
Ogórki kozackie
640 g (300 g wg masy netto 
po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 21,63 (wg masy netto 
po odsączeniu)
 

SUPERCENA

6,49

39Artykuły 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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DO 25% TANIEJ!
PIELUSZKI I PANTSY JUMBO BAG

LUPILU PREMIUM

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

OCHRONA
MIKROBIOMU

WŁÓKNINA W 100%
BIODEGRADOWALNA

ORGANICZNA
OLIWA Z OLIWEK

Z EKSTRAKTEM 
Z RUMIANKU

MIĘKKIE 
I DELIKATNE

ORGANICZNE
EKSTRAKTY 
ROŚLINNE

100% BAWEŁNY

PREBIOTYK
GLICERYNA/
PANTENOL
BETAINA

0,55 zł
 za sztukę

0,40 zł
 za sztukę

0,62 zł
 za sztukę

0,75 zł
 za sztukę

0,68 zł
 za sztukę

0,57 zł
 za sztukę

0,47 zł
 za sztukę

LUPILU PREMIUM
Pieluszki 3 midi, 
4 maxi, 5 junior lub 
6 extra large, jumbo bag
108 szt., 92 szt., 78 szt., 76 szt./1 opak.
1 szt. = 0,40/0,47/0,55/0,57
* w porównaniu z pieluszkami Lupilu 
Premium 3 midi 54 szt., 4 maxi 46 szt., 
5 junior 39 szt., 6 extra large 38 szt. 

DO 25% TANIEJ*

42,99

LUPILU PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 
5 junior lub 6 XL,
jumbo bag
44 szt., 40 szt., 36 szt./1 opak.
1 szt. = 0,62/0,68/0,75
* w porównaniu z pantsami Lupilu 
Premium 4 maxi 22 szt., 5 junior 20 szt., 
6 XL 18 szt.

20% TANIEJ*

26,99

LUPILU
Bawełniane 
chusteczki nawilżane
72 szt./1 opak.
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (1 szt. = 0,09)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,79/1 opak. (1 szt. = 0,07)

Drugi produkt
40% TANIEJ

4,79
*

5,99

40 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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DO 84% TANIEJ!
KUP WIĘCEJ, ZAPŁAĆ

DANIA LUPILU 4 W CENIE 3

MIKSUJ
DOWOLNIE

28,-
OSZCZĘDZASZ
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LUPILU
BIO Danie
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
4,99/1 opak. (100 g = 2,00)
cena przy zakupie 4 opak.: 
3,74/1 opak. (100 g = 1,50)

4 W CENIE 3

3,74
*

4,99

LUPILU
BIO Danie 
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
4,59/1 opak. (100 g = 2,09)
cena przy zakupie 4 opak.: 
3,44/1 opak. (100 g = 1,56)

4 W CENIE 3

3,44
*

4,59

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa 
mleczna
210 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (100 g = 3,80)
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,29/1 opak. (100 g = 3,00)

Drugi produkt
42% TANIEJ

6,29
*

7,99

GERBER
Mus owocowy
90 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
3,29/1 opak. (100 g = 3,66)
cena przy zakupie 4 opak.: 
2,59/1 opak. (100 g = 2,88)

Czwarty produkt
84% TANIEJ

2,59
*

3,29

NUTRICIA
Bebilon Profutura 2 mleko 
następne po 6 m-cu lub 
Bebilon Profutura 3 
po 1. roku**
800 g/1 opak.
* cena regularna: 
68,99/1 opak. (1 kg = 86,24)
cena przy zakupie 2 opak.: 
54,99/1 opak. (1 kg = 68,74)

Drugi produkt
40% TANIEJ

54,99
*

68,99

41Artykuły 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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#KONKURS INSTAGRAM

DO WYGRANIA  

10 x ZESTAW

Konkurs trwa od 28.07 do 11.08.2022. 
Regulamin konkursu dostępny na: 
instagram.com/LidlPolska/

Sprawdź nasze konto na Instagramie!

Gdyby Twój włos zabrał głos… 
co by Ci powiedział?

Jesteś o włos od wygrania zestawu kosmetyków Hairy Land! 
Wystarczy, że odpowiesz na jedno pytanie.

MIKSUJ
DOWOLNIE

TYLKO W20% MNIEJ!
KUP 3 KOSMETYKI HAIRY LAND, ZAPŁAĆ

42 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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MIKSUJ
DOWOLNIE

BEZZAPACHOWE
LUB Z DELIKATNYM

ZAPACHEM RUMIANKU100% 
ORGANICZNEJ 

BAWEŁNY
W POWŁOCZCE

DOVE MEN
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
13,99/1 opak. (1 l = 34,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
10,49/1 opak. (1 l = 26,23)

Drugi produkt
50% TANIEJ

10,49
*

13,99

DOVE
Żel pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
12,99/1 opak. (1 l = 25,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
9,69/1 opak. (1 l = 19,38)

Drugi produkt
50% TANIEJ

9,69
*

12,99

PILATEN
Złuszczające 
skarpetki do stóp
1 para/1 opak.
* cena regularna: 
7,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,99/1 opak.

Drugi produkt
50% TANIEJ

5,99
*

7,99

KOREAN FOOT
Złuszczające 
skarpetki do stóp
1 para/1 opak.
* cena regularna: 
6,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,99/1 opak.

Drugi produkt
56% TANIEJ

4,99
*

6,99

SIEMPRE
Wkładki higieniczne 
Large, z bawełnianą 
powłoczką
30 szt./1 opak.
* cena regularna: 
4,79/1 opak. (1 szt. = 0,16)
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,83/1 opak. (1 szt. = 0,13)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,83
*

4,79

SIEMPRE
Wkładki higieniczne 
Sensitive lub Camomile, 
z bawełnianą powłoczką
30 szt./1 opak.
* cena regularna: 
3,99/1 opak. (1 szt. = 0,13)
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,19/1 opak. (1 szt. = 0,11)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,19
*

3,99

SIEMPRE
Podpaski ultra 
z organiczną bawełną
12-14 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (1 szt. = 0,67-0,57)
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,39/1 opak. (1 szt. = 0,53-0,46)

Drugi produkt
40% TANIEJ

6,39
*

7,99

SCHOLL
Produkty 
do pielęgnacji stóp
60-150 ml/1 opak.
* cena regularna: 
18,99/1 opak. (100 ml = 12,66-31,65)
cena przy zakupie 2 opak.: 
13,99/1 opak. (100 ml = 9,33-23,32)

Drugi produkt
52% TANIEJ

13,99
*

18,99

43Artykuły 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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NOWOŚĆ

* za miękkość Lenor odpowiada 85% składników pochodzenia roślinnego

• długie rolki
• ekstramiękki i delikatny
• z balsamem o lawendowym zapachu

16
AŻ

ROLEK

0,87
ZA KAPSUŁKĘ

CENA
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PURIO
Worki na śmieci,
łatwo wiązane, 35 l
30 szt./1 opak.
* cena regularna: 
3,49/1 opak. (1 szt. = 0,12)
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,00/1 opak. (1 szt. = 0,10)

2 za 6 zł

3,00
3,49

PURIO
Worki na śmieci,
łatwo wiązane, 60 l
18 szt./1 opak.
* cena regularna: 
3,25/1 opak. (1 szt. = 0,19)
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,50/1 opak. (1 szt. = 0,14)

2 za 5 zł

2,50
3,25

ARIEL
Kapsułki do 
prania Color**
46 szt./1 opak.
1 szt. = 0,87
* w porównaniu z kapsułkami do prania 
Color Ariel, 26 szt. 

40% TANIEJ*

39,99

LENOR
Płyn do płukania 
Perfumelle**
1,42 l/1 opak.
Amethyst & Florel, Sunny Florets, 
Gold Orchid
1 l = 7,74 

SUPERCENA

10,99

FLORALYS
Papier toaletowy 
z balsamem, 
3-warstwowy, XXL
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,38

SUPERCENA

21,99

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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2-PAK

Drugi produkt

DO 44% TANIEJ!
W5
Sól do zmywarki
2 kg/1 opak.
* cena regularna: 
5,95/1 opak. (1 kg = 2,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,99/1 opak. (1 kg = 2,50)

Drugi produkt
32% TANIEJ

4,99
*

5,95

W5
Płyn do czyszczenia 
i pielęgnacji 
zmywarek
2 x 250 ml/1 opak.
* cena regularna: 
9,99/1 opak. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 opak.: 
8,59/1 opak. (1 l = 17,18)

Drugi produkt
28% TANIEJ

8,59
*

9,99

W5
Nabłyszczacz 
do zmywarki
1 l/1 opak.
* cena regularna: 
6,99/1 opak.
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,99/1 opak.

Drugi produkt
28% TANIEJ

5,99
*

6,99

W5
Tabletki do zmywarki 
All in 1 Power
40 szt./1 opak.
* cena regularna: 
17,99/1 opak. (1 szt. = 0,45)
cena przy zakupie 2 opak.: 
13,99/1 opak. (1 szt. = 0,35)

Drugi produkt
44% TANIEJ

13,99
*

17,99

W5
Odświeżacz 
do zmywarki
3 x 6 ml/1 opak.
100 ml = 27,72

3 x 6 ml

4,99

45Artykuły 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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ORLANDO
Przysmak dla psa 
Dental sticks
270 g/1 opak.
Mini, Midi, Maxi
* cena regularna: 
6,99/1 opak. (100 g = 2,59)
cena przy zakupie 2 opak.: 
5,19/1 opak. (100 g = 1,93)

Drugi produkt
50% TANIEJ

5,19*
6,99

PEDIGREE
Przysmak dla psa 
DentaStix**
4 x 110 g/1 opak.
dla małych ras
1 kg = 45,43

SUPERCENA

19,99

WHISKAS
Mokra karma dla kota
w saszetkach
12 x 100 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 16,66

12 x 100 g

19,99

ORLANDO
Przysmak dla psa
100-200 g/1 opak.
Twister, kosteczki lub paski
* cena regularna: 
4,19/1 opak. (100 g = 2,10-4,19)
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,33/1 opak. (100 g = 1,67-3,33)

Drugi produkt
40% TANIEJ

3,33*
4,19

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

Drugi produkt
40% TANIEJ

4,15
*

5,19

BELLOSAN
Sucha karma 
dla psa
5 kg/1 opak.
z wołowiną
* cena regularna: 
15,99/1 opak. (1 kg = 3,20)
cena przy zakupie 2 opak.: 
12,59/1 opak. (1 kg = 2,52)

Drugi produkt
42% TANIEJ

12,59
*

15,99

46 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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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

21 cm

12 cm

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki Stanowisko

nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrz

Półcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

11,5 cm

12 cm

9 cm

Polski 
storczyk 
dwupędowy 
premium
różne kolory 
1 szt.

wys. ok. 55 cm

39,99

Mieczyki, 5 szt.  
1 bukiet
różne kolory
dostawa 
w piątek i sobotę

wys. ok. 85 cm

14,99

Kalia
1 szt.
biała, różowa, żółta, 
czerwona, fioletowa
lub ciemnofioletowa

wys. ok. 39 cm

19,99

Polski 
storczyk 
dwupędowy 
mini
różne kolory 
1 szt.

wys. ok. 35 cm

32,99

Kraspedia
żółta  
1 szt.

wys. ok. 20 cm

12,99

Eustoma w misie
1 szt.
niebieska, różowa lub biała

wys. ok. 22 cm

27,99

Kwitnące okazje

W SUPERCENACH

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 30/22

Od czwartku, 
28.07 







POZWÓL SOBIE
NA LODOWĄ
PRZYJEMNOŚĆ!

L I D L A



POZWÓL SOBIE
NA LODOWĄ
PRZYJEMNOŚĆ!

L I D L A



POZWÓL SOBIE
NA LODOWĄ
PRZYJEMNOŚĆ!

L I D L A



POZWÓL SOBIE
NA LODOWĄ
PRZYJEMNOŚĆ!

L I D L A



8
smaków

30 SMAKÓW SOSÓW
PONAD

NA STAŁE W SEZONIE

GRILLOWYM
 CZYSTY
SKŁAD

 AŻ 70% 
JOGURTU 

NATURALNEGO

ORYGINALNY 
SMAK



PRODUKT
DOSTĘPNY

TYLKO W

8
smaków

 KETCHUP 
Z POMIDORÓW 
MALINOWYCH 

Z REGIONU 
KUJAW

100% NATURALNYCH 
SKŁADNIKÓW





DZIĘKUJEMY
ZA DOCENIENIE

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO



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



