
O KAŻDEJ PORZE ROKU
ŚWIEŻE DOSTAWY

CODZIENNIE Cena regularna (bez obniżek): 
6,99 zł/1 szt.

Polska młoda 
kapusta biała
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej

50% TANIEJ**

3,49
6,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
6,99 zł/1 szt.

Polska młoda 
kapusta biała
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej

50% TANIEJ**

3,49
6,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
10,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe 
z łopatki
500 g/1 opak.
Szczegóły promocji na str. 9.

80% TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

6,59
10,99

Cena regularna (bez obniżek): 
10,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe 
z łopatki
500 g/1 opak.
Szczegóły promocji na str. 9.

80% TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

6,59
10,99

Aktywuj w aplikacji

GRATIS
2 + 1

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi orzechami 
laskowymi lub  migdałami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus
lub na str. 19.

Z kuponem

2,99
4,49

Aktywuj w aplikacji

GRATIS
2 + 1

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi orzechami 
laskowymi lub  migdałami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus
lub na str. 19.

Z kuponem

2,99
4,49

Cena regularna (bez obniżek): 
6,49 zł/1 opak.

MLEKOVITA
Masło z polskiej mleczarni
200 g/1 opak.
Szczegóły promocji dostępne na str. 8.

46% TANIEJ
PRZY ZAKUPIE 

TRZECH

3,49
6,49

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Cena regularna (bez obniżek): 
8,99 zł/1 opak.

Pomidory w kubku
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus

Z kuponem

4,49**
8,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Cena regularna (bez obniżek): 
8,99 zł/1 opak.

Pomidory w kubku
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus

Z kuponem

4,49**
8,99*

ROBIĘ W LIDLU
ZAKUPY 

TYLKO 
W ŚRODĘ

17.05

TYLKO W PONIEDZIAŁEK, 15.05

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 15.05 do ŚRODY, 17.05  
lub do wyczerpania zapasów

ORZECHY XXL
OD 15,99 ZŁ

CZEKOLADY

MASŁO

PRZY ZAKUPIE TRZECH
TANIEJ

GRATIS

46%

2 + 1

Szczegóły promocji na str. 12.

DRUGI PRODUKT
TANIEJ80%

5744



O KAŻDEJ PORZE ROKU
ŚWIEŻE DOSTAWY

CODZIENNIE

Wiosna!Wraz z jej nastaniem dojrzewają pierwsze  nowalijki, a Ryneczek Lidla wypełnia się warzywami i owocamitak świeżymi i pachnącymi, że chciałoby się je wszystkie schrupać!To właśnie w Lidlu znajdziesz ogromny wybór  warzyw i owocówprzywożonych każdego dnia.
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50% TANIEJ
MŁODA KAPUSTA

Polska młoda kapusta 
biała
1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej Cena regularna (bez obniżek): 

6,99 zł/1 szt.

3,49
6,99*

TANIEJ**50%

3Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

OD PONIEDZIAŁKU, 15.05
DO ŚRODY, 17.05 

R 20/23



Cena regularna (bez obniżek):
8,99 zł/1 opak.

Nektarynki
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 13,98 zł

6,99
8,99*

TANIEJ**22%

Cena regularna (bez obniżek):
7,99 zł/1 kg

Arbuz premium, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

5,99
7,99*

TANIEJ**25%

Cena regularna (bez obniżek):
8,99 zł/1 opak.

Brzoskwinie 
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 13,98 zł

6,99
8,99*

TANIEJ**22%

Melon Galia, luzem 
1 kg

SMAKI LATA DO   30% TANIEJ

na stałe w Lidl

9,99

4

OD PONIEDZIAŁKU, 15.05 
DO ŚRODY, 17.05 

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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Cena regularna (bez obniżek):
12,99 zł/1 kg

Melon Cantaloupe, luzem 
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

9,99
12,99*

TANIEJ**23%

Melon żółty, luzem 
1 kg

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 kg

BIO Arbuz, luzem 
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

6,99
9,99*

TANIEJ**30%

SMAKI LATA DO   30% TANIEJ
na stałe w Lidl

9,99

5Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

OD PONIEDZIAŁKU, 15.05
DO ŚRODY, 17.05 
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Cena regularna (bez obniżek):
4,49 zł/1 szt.

Chleb na maślance
550 g/1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 5,45 zł
Limit: 4 szt. na paragon.
Każda kolejna sztuka będzie 
sprzedawana w cenie 4,49 zł/1 szt.

33% TANIEJ**

3,-
4,49*

Najniższa cena z 30 dni przed
obniżką: 21,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Gold, kawa mielona,
100% arabika
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 30,00 zł
Limit: 4 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 21,99 zł/1 opak.

31% TANIEJ**

15,-
21,99*

Cena regularna (bez obniżek):
4,59 zł/1 opak.

PILOS
Ser carski
w opakowaniu
typu koperta
130 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
100 g = 2,31 zł
Limit: 4 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 4,59 zł/1 opak.

34% TANIEJ**

3,-
4,59*

500 G
AŻ

LIDLOWA
SUPER

SUPERRABATY
do końca miesiąca

6 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 20/23

OD PONIEDZIAŁKU, 15.05 
 DO ŚRODY, 31.05



Najniższa cena z 30 dni przed
obniżką: 21,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Gold, kawa mielona,
100% arabika
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 kg = 30,00 zł
Limit: 4 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 21,99 zł/1 opak.

31% TANIEJ**

15,-
21,99*

Najniższa cena z 30 dni przed
obniżką: 11,94 zł/1 opak.

ALESTO SELECTION
Królewska mieszanka
orzechów
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
100 g = 4,00 zł
Limit: 4 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 11,94 zł/1 opak.

33% TANIEJ**

8,-
11,94*

Cena regularna (bez obniżek):
13,99 zł/1 opak.

GELATELLI
Lody proteinowe
500 ml/1 opak.
słony karmel, czekolada 
lub masło orzechowe
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
1 l = 18,00 zł
Limit: 4 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 13,99 zł/1 opak.

35% TANIEJ**

9,-
13,99*

BOHATER
TYGODNIA

!

ŹRÓDŁO BIAŁKA

ŹRÓDŁO KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH
OMEGA-3

7Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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 DO ŚRODY, 31.05



Cena regularna (bez obniżek): 
6,49 zł/1 opak.

MLEKOVITA
Masło z polskiej mleczarni
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,49 zł/1 opak. (100 g = 3,25 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,49 zł/1 opak. (100 g = 1,75 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie 6,49 zł/1 opak.

46% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

TRZECH

3,49**
6,49*

Cena regularna (bez obniżek): 
6,49 zł/1 opak.

MLEKOVITA
Masło z polskiej mleczarni
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,49 zł/1 opak. (100 g = 3,25 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,49 zł/1 opak. (100 g = 1,75 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie 6,49 zł/1 opak.

46% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

TRZECH

3,49**
6,49*

MASŁO 

PRZY ZAKUPIE TRZECH
TANIEJ46%

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 20/23

OD PONIEDZIAŁKU,  
 15.05 



RZEŹNIK
Polski kurczak – 
uda lub podudzia, XXL
1 kg
Limit: 4 kg na paragon. 
Każdy kolejny kilogram będzie 
sprzedawany w cenie 12,99 zł/1 kg.

SUPERCENA

6,99

Cena regularna (bez obniżek): 
10,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe z łopatki
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
10,99 zł/1 opak. (1 kg = 21,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,59 zł/1 opak. (1 kg = 13,18 zł)
Limit: 2 opak. na paragon. Każde kolejne 
opakowanie będzie sprzedawane 
w cenie 10,99 zł/1 opak.

00% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT80% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,59**
10,99*

TYLKO W PONIEDZIAŁEK, 15.05

TYLKO W PONIEDZIAŁEK, 15.05

TANIEJ

W SUPERCENIE

DRUGI PRODUKT80%
ŚWIEŻE MIĘSO

POLSKI KURCZAK – UDA LUB PODUDZIA

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 20/23

TYLKO W PONIEDZIAŁEK,
15.05



Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 8,99 zł/1 opak.

PIKOK
Kabanosy klasyczne 
drobiowo-wieprzowe
lub wieprzowe, XXL
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
16,24 zł/1 opak. (1 kg = 32,48 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 kg = 17,98 zł)

00% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT88% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
16,24*

PIKOK
Kindziuk, XXL
130 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,61 zł

Aż 130 g

5,99

PIKOK
Pieczeń rzymska, XXL
625 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 10,38 zł

Aż 625 g

6,49
PIKOK
Szynka konserwowa, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 23,30 zł

Aż 300 g

6,99

PIKOK
Boczek wędzony 
w kostce, XXL
100 g
1 kg = 19,90 zł

megapaka

1,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

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 20/23

OD PONIEDZIAŁKU,  
 15.05 



Cena regularna (bez obniżek): 
9,99 zł/1 opak.

PIKOK
Parówki drobiowe, 
porcja rodzinna
700 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

60% TANIEJ**

7,65**
10,94*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

62%

Cena regularna (bez obniżek): 
16,94 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbasa żywiecka, 
XXL 
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

11,65**
16,94*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

62%

Cena regularna (bez obniżek): 
16,94 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbasa żywiecka, 
XXL 
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

11,65**
16,94*

DULANO SELECTION
Szynka szwarcwaldzka, 
XXL
250 g/1 opak.
dojrzewająca wędzona
100 g = 5,40 zł

Aż 250 g

13,49

DULANO
Szynka wieprzowa 
gotowana 
bezglutenowa, XXL
250 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

Aż 250 g

9,99

DULANO
Boczek wędzony 
w kostce, XXL
2 x 150 g/1 opak.
1 kg = 36,63 zł

Aż 300 g

10,99

PIKOK
Frankfurterki
z szynki, XXL
450 g/1 opak.
1 kg = 24,87 zł

Aż 450 g

11,19

* Lista wszystkich produktów objętych promocją dostępna jest na www.lidl.pl. 
Akcja promocyjna trwa od poniedziałku, 15.05.2023 do soboty, 27.05.2023 lub do wyczerpania zapasów.

SPRAWDŹ
PEŁNĄ LISTĘ ARTYKUŁÓW
OBJĘTYCH PROMOCJĄ

Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY
DODATKOWE 
10% ZNIŻKI

NA PONAD
350 PRODUKTÓW XXL*

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 20/23

OD PONIEDZIAŁKU, 15.05 
 DO ŚRODY, 17.05



ALESTO
Pistacje kalifornijskie, 
XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 53,30 zł

Aż 300 g

15,99
ALESTO
Pistacje kalifornijskie 
niesolone, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 59,97 zł

Aż 300 g

17,99

ALESTO SELECTION
Migdały łuskane, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 41,98 zł

Aż 500 g

20,99
ALESTO SELECTION
Mieszanka orzechów, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 45,98 zł

Aż 500 g

22,99

ALESTO
Orzechy nerkowca, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 47,98 zł

Aż 500 g

23,99

ALESTO SELECTION
Orzechy włoskie, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

Aż 500 g

24,99

Co to jest  
Nutri-Score?

Więcej informacji znajdziesz na 

 https://kimjestesmy.lidl.pl/ 
zrownowazony-rozwoj/ 

nutri-score

WIĘKSZE OPAKOWANIE, 
NIŻSZA CENA

BAKALIE DLA CAŁEJ RODZINY

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

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Cena regularna (bez obniżek): 
8,99 zł/1 opak.

Pomidory w kubku
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus

Z kuponem

4,49**
8,99*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

1 + 1

Cena regularna (bez obniżek): 
8,99 zł/1 opak.

Pomidory w kubku
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus

Z kuponem

4,49**
8,99*

GRATISOWE

PRZY ZAKUPACH Z LIDL PLUSŚRODY

11+ G
R

A
TI

S

13Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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TYLKO W ŚRODĘ,
17.05



MILBONA
Jogurt 
owocowy, XXL
8 x 125 g/1 opak.

Aż 1 kg

9,99
MILBONA
Jogurt 
owocowy, XXL
8 x 125 g/1 opak.

Aż 1 kg

9,99

CHÊNE D’ARGENT
Camembert, XXL
275 g/1 opak.
1 kg = 36,33 zł

Aż 275 g

9,99 CHÊNE D’ARGENT
Camembert, XXL
275 g/1 opak.
1 kg = 36,33 zł

Aż 275 g

9,99

PILOS
Ser sałatkowy, XXL
3 x 200 g/1 opak.
1 kg = 29,12 zł

Aż 600 g

17,47

Cena regularna (bez obniżek): 
13,88 zł/1 opak.

PILOS
Gouda holenderska 
w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
13,88 zł/1 opak. (1 kg = 46,27 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
6,94 zł/1 opak. (1 kg = 23,13 zł)

1 + 1 GRATIS**

6,94**
13,88*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

40%

Cena regularna (bez obniżek): 
7,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser topiony w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,39**
7,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

40%

Cena regularna (bez obniżek): 
7,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser topiony w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,39**
7,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

40%

Cena regularna (bez obniżek): 
7,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser topiony w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,39**
7,99*

300 G
AŻ
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CHEF SELECT
Włoski świeży
makaron, XXL
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,17 zł

Aż 300 g

5,75

CHEF SELECT
Hummus, XXL
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 23,30 zł

Aż 300 g

6,99

VEMONDO
Tofu, XXL
2 x 180 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,42 zł

Aż 2 x 180 g 

6,99
VEMONDO
Tofu, XXL
2 x 180 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,42 zł

Aż 2 x 180 g 

6,99

CHEF SELECT & YOU
Oliwki, XXL
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 39,93 zł

Aż 300 g

11,98
CHEF SELECT & YOU
Antipasti, XXL
300 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 49,97 zł

Aż 300 g

14,99

MILBONA
Mozzarella, XXL
250 g/1 opak.
100 g = 2,80 zł

Aż 250 g

6,99

Co to jest  
Nutri-Score?

Więcej informacji znajdziesz na 

 https://kimjestesmy.lidl.pl/ 
zrownowazony-rozwoj/ 

nutri-score

Co to jest  
Nutri-Score?

Więcej informacji znajdziesz na 

 https://kimjestesmy.lidl.pl/ 
zrownowazony-rozwoj/ 

nutri-score

Co to jest  
Nutri-Score?

Więcej informacji znajdziesz na 

 https://kimjestesmy.lidl.pl/ 
zrownowazony-rozwoj/ 

nutri-score
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SNACK DAY
Tortilla placki, XXL
740 g/1 opak.
pszenne
1 kg = 10,39 zł

Aż 12 szt.

7,69
SNACK DAY
Tortilla placki, XXL
740 g/1 opak.
pełnoziarniste
1 kg = 10,80 zł

Aż 12 szt.

7,99

POLSKIE MŁYNY
Mąka Szymanowska
pszenna, XXL
2 kg/1 opak.
1 kg = 3,25 zł

Aż 2 kg

6,49

COMBINO
Makaron spaghetti, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 7,49 zł

Aż 1,2 kg

8,99
COMBINO
Makaron penne
rigate, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 8,04 zł

Aż 1,2 kg

9,65

RIVERCOTE
Pita pszenna, XXL
800 g/1 opak.
1 kg = 9,99 zł

Aż 10 szt.

7,99
RIVERCOTE
Pita pszenna, XXL
800 g/1 opak.
1 kg = 9,99 zł

Aż 10 szt.

7,99

Co to jest  
Nutri-Score?

Więcej informacji znajdziesz na 

 https://kimjestesmy.lidl.pl/ 
zrownowazony-rozwoj/ 

nutri-score
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SNACK DAY
Tortilla placki, XXL
740 g/1 opak.
pszenne
1 kg = 10,39 zł

Aż 12 szt.

7,69

POLSKIE MŁYNY
Mąka Szymanowska
pszenna, XXL
2 kg/1 opak.
1 kg = 3,25 zł

Aż 2 kg

6,49

COMBINO
Makaron spaghetti, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 7,49 zł

Aż 1,2 kg

8,99

TRATTORIA ALFREDO
Pizza margherita, XXL
4 x 300 g/1 opak.
1 kg = 13,30 zł

Aż 4 szt.

15,96
TRATTORIA ALFREDO
Pizza z szynką 
i pieczarkami, XXL
3 x 340 g/1 opak.
1 kg = 19,09 zł

Aż 3 szt.

19,47

CHEF SELECT
Lasagne, XXL
1,15 kg/1 opak.
1 kg = 16,51 zł

Aż 1,15 kg

18,99
CHEF SELECT
Lasagne, XXL
1,15 kg/1 opak.
1 kg = 16,51 zł

Aż 1,15 kg

18,99

BARESA
Oliwki
bez pestek, XXL
720 ml 
(320 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 31,22 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

Aż 720 ml

9,99

BONDUELLE
Kukurydza, 3-pak
3 x 250 ml
(3 x 165 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 20,18 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

3-pak

9,99
BONDUELLE
Kukurydza, 3-pak
3 x 250 ml
(3 x 165 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 20,18 zł (wg masy
netto po odsączeniu)

3-pak

9,99

CHEF SELECT
Ciasto
francuskie, XXL
375 g/1 opak.
1 kg = 11,60 zł

Aż 375 g

4,35

3,99 ZŁ

ZA PIZZĘ

TYLKO

6,49 ZŁ

ZA PIZZĘ

TYLKO

3,33 ZŁ 
ZA 1 SZT.

TYLKO
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BON GELATI
Lody waniliowe
z czekoladą i migdałami, 
czekoladowe
w chrupiącej polewie
lub truskawkowe w białej
czekoladzie, XXL
8 x 120 ml/1 opak.
1 l = 15,61 zł

8 szt.

14,99

BON GELATI
Lody waniliowe
z czekoladą i migdałami, 
czekoladowe
w chrupiącej polewie
lub truskawkowe w białej
czekoladzie, XXL
8 x 120 ml/1 opak.
1 l = 15,61 zł

8 szt.

14,99

BON GELATI
Mix minilodów, XXL
16 x 50 ml/1 opak.
1 l = 18,74 zł

16 szt.

14,99

BON GELATI
Lody waniliowe z białą 
czekoladą i kawałkami 
migdałów, XXL
8 x 120 ml/1 opak.
1 l = 14,57 zł

8 szt.

13,99

Cena regularna (bez obniżek): 
11,99 zł/1 opak.

BON GELATI
Lody familijne, XXL
2 l/1 opak.
truskawka-wanilia-czekolada 
lub pistacja-orzechy-stracciatella
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 l = 4,75 zł

20% TANIEJ**

9,49
11,99*

Co to jest  
Nutri-Score?

Więcej informacji znajdziesz na 

 https://kimjestesmy.lidl.pl/ 
zrownowazony-rozwoj/ 

nutri-score

2 L
AŻ

W ODSŁONIE XXL
ULUBIONE SMAKI
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MCENNEDY
Krem z orzeszków 
ziemnych, XXL
650 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

Aż 650 g

12,99
MELVIT
Płatki owsiane górskie, XXL
2 kg/1 opak.
1 kg = 5,50 zł

Aż 2 kg

10,99
SANTE GO ON
Peanut butter
100% orzeszków, XXL
900 g/1 opak.
gładkie lub z kawałkami orzechów
1 kg = 22,21 zł

Aż 900 g

19,99

MAÎTRE JEAN-PIERRE
Croissanty z nadzieniem 
orzechowo-kakaowym, XXL
5 x 65 g/1 opak.
1 kg = 24,58 zł

Aż 5 szt.

7,99
MAÎTRE JEAN-PIERRE
Croissanty z nadzieniem 
orzechowo-kakaowym, XXL
5 x 65 g/1 opak.
1 kg = 24,58 zł

Aż 5 szt.

7,99
BON GELATI
Lody waniliowe
z czekoladą i migdałami, 
czekoladowe
w chrupiącej polewie
lub truskawkowe w białej
czekoladzie, XXL
8 x 120 ml/1 opak.
1 l = 15,61 zł

8 szt.

14,99

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi 
orzechami laskowymi 
lub  migdałami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

GRATIS**

Z kuponem

2,99**
4,49*

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi 
orzechami laskowymi 
lub  migdałami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

GRATIS**

Z kuponem

2,99**
4,49*

DIANA
Galaretki
w cukrze
500 g/1 opak.
1 kg = 21,98 zł

Aż 500 g

10,99 DIANA
Galaretki
w cukrze
500 g/1 opak.
1 kg = 21,98 zł

Aż 500 g

10,99

1,60 ZŁ 
ZA 1 SZT.

TYLKO
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LAJKONIK
Przekąska
Junior, XXL
250 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 2,52 zł

Aż 250 g

6,29
SNACK DAY
Paluszki, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 9,97 zł

Aż 300 g

2,99

SNACK DAY
Paluchy z masłem
lub chipsy, XXL
200 g, 250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,50/2,80 zł

Aż 200 lub 250 g

6,99

SNACK DAY
Chipsy
Tortilla, XXL
375 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 21,31 zł

Aż 375 g

7,99
SONDEY
Wafl e maślane 
z nadzieniem
karmelowym, XXL
560 g/1 opak.
1 kg = 22,30 zł

Aż 560 g

12,49

TYGRYSKI
Chrupki
kukurydziane,
megapaka
230 g/1 opak.
100 g = 1,95 zł

Aż 230 g

4,49

FLORALYS
Papier toaletowy 
z balsamem, 
3-warstwowy, XXL
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,32 zł

Aż 16 rolek

20,99
FLORALYS
Papier toaletowy 
z balsamem, 
3-warstwowy, XXL
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,32 zł

Aż 16 rolek

20,99
1,32 ZŁ 

ZA 1 ROLKĘ

TYLKO
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VIZIR
Kapsułki do
prania kolorów, XXL
50 szt./1 opak.
1 szt. = 1,28 zł

Aż 50 szt.

63,99
VIZIR
Kapsułki do
prania kolorów, XXL
50 szt./1 opak.
1 szt. = 1,28 zł

Aż 50 szt.

63,99

FAIRY PLATINUM PLUS
Kapsułki do
zmywarki, XXXL
84 szt./1 opak.
1 szt. = 1,20 zł

Aż 84 szt.

99,99
FAIRY PLATINUM PLUS
Kapsułki do
zmywarki, XXXL
84 szt./1 opak.
1 szt. = 1,20 zł

Aż 84 szt.

99,99

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
54,99 zł/1 opak.

OMO
Żel do prania
kolorów, XXXL
5 l/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

20% TANIEJ**

43,99
54,99*

W5
Uniwersalne
chusteczki do
czyszczenia, XXL
100 szt./1 opak.
1 szt. = 0,08 zł

Aż 100 szt.

7,49
W5
Uniwersalne
chusteczki do
czyszczenia, XXL
100 szt./1 opak.
1 szt. = 0,08 zł

Aż 100 szt.

7,49

LUPILU®
Biodegradowalne 
chusteczki nawilżane
dla dzieci sensitive, XXL
4 x 80 szt./1 opak.
1 szt. = 0,07 zł

Aż 320 szt.

19,99
LUPILU®
Biodegradowalne 
chusteczki nawilżane
dla dzieci sensitive, XXL
4 x 80 szt./1 opak.
1 szt. = 0,07 zł

Aż 320 szt.

19,99

100

JEDNA KAPSUŁKA 
  1,28 ZŁ

JEDNA KAPSUŁKA 

   1,20 ZŁ
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BELLAROM
Exclusive, kawa 
rozpuszczalna, XXL
300 g/1 opak.
1 kg = 79,97 zł

Aż 300 g

23,99

BELLAROM
Caffè Crema Classico, 
kawa ziarnista, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 34,99 zł

Aż 1,2 kg

41,99
BELLAROM
Espresso Cremoso,
kawa ziarnista,
100% arabika, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 43,33 zł

Aż 1,2 kg

51,99
BELLAROM
Caffè Crema & Aroma, 
kawa ziarnista,
100% arabika, XXL
1,2 kg/1 opak.
1 kg = 44,99 zł

Aż 1,2 kg

53,99

SONDEY
Wafelki z kremem 
mleczno-orzechowym
300 g/1 opak.
1 kg = 26,63 zł

Aż 12 szt.

7,99
SONDEY
Biszkopty
savoiardi, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 zł

Aż 500 g

8,99
SONDEY
Herbatniki pszenne, XXL
5 x 200 g/1 opak.

Aż 1 kg

10,99
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Bagietka rustykalna 
z oliwą
250 g/1 szt.
100 g = 1,12 zł

SUPERCENA

2,79

Przekąska z nadzieniem 
ziemniaczanym***
195 g/1 szt.
100 g = 1,74 zł

SUPERCENA

3,39
Chleb
kukurydziany***
400 g/1 szt.
1 kg = 11,23 zł

SUPERCENA

4,49

Chleb z burakami 
i marchewką
400 g/1 szt.
1 kg = 12,48 zł

SUPERCENA

4,99

Cena regularna (bez obniżek): 
0,87 zł/1 szt.

Bułka poznańska, XXL
95 g/1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

SZÓSTY
PRODUKT

78% TANIEJ**

0,75**
0,87*

Cena regularna (bez obniżek): 
0,87 zł/1 szt.

Bułka poznańska, XXL
95 g/1 szt.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

SZÓSTY
PRODUKT

78% TANIEJ**

0,75**
0,87*

Bułka
familijna
100 g/1 szt.

NOWOŚĆ

0,99
Bułka
familijna
100 g/1 szt.

NOWOŚĆ

0,99
**

* 
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wszystkie 
chleby i bułki

marki Piekarnia w Sercu Lidla

10% TANIEJ
DODATKOWE

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

NOWA 
JAKOŚĆ

wszystkie 
chleby i bułki

marki Piekarnia w Sercu Lidla

10% TANIEJ
DODATKOWE

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY
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RZEŹNIK
Kurczak do pieczenia 
z boczkiem w marynacie
1 kg

SUPERCENA

12,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

54%

Cena regularna (bez obniżek): 
11,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Schab w plastrach
360 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,69**
11,99*

MORLINY
Polędwica
wieprzowa, XXL
1 kg

SUPERCENA

29,99Cena regularna
(bez obniżek): 31,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk –
polędwiczki
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej

22% TANIEJ**

24,90
31,99*

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso mielone
na kotlety
400 g/1 opak.
1 kg = 17,48 zł

SUPERCENA

6,99
Cena regularna
(bez obniżek): 21,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso z uda
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

TANIEJ**

19,99
21,99*

RZEŹNIK
Boczek bez kości
1 kg

SUPERCENA

13,99 RZEŹNIK
Boczek bez kości
1 kg

SUPERCENA

13,99
Cena regularna (bez obniżek):
23,90 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet
z piersi, porcja rodzinna
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej
Limit: 3 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 23,90 zł/1 kg.

24% TANIEJ**

17,99
23,90*

Cena regularna (bez obniżek):
23,90 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet
z piersi, porcja rodzinna
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej
Limit: 3 kg na paragon.
Każdy kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 23,90 zł/1 kg.

24% TANIEJ**

17,99
23,90*

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA

CEN MIĘSA***

PRZEZ CAŁY 
MAJ

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.
24 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny, 
filet ze skórą, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 74,90 zł

SUPERCENA

7,49
TARG RYBNY LIDLA
Łosoś pacyficzny, 
filet ze skórą, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 74,90 zł

SUPERCENA

7,49
Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
23%

Cena regularna (bez obniżek): 25,90 zł/1 kg

NAUTICA
Makrela,
tusza wędzona na gorąco
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

19,90
25,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
23%

Cena regularna (bez obniżek): 25,90 zł/1 kg

NAUTICA
Makrela,
tusza wędzona na gorąco
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

19,90
25,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
23%

Cena regularna (bez obniżek): 25,90 zł/1 kg

NAUTICA
Makrela,
tusza wędzona na gorąco
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

19,90
25,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

54%

Cena regularna (bez obniżek): 
11,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Schab w plastrach
360 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,69**
11,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

54%

Cena regularna (bez obniżek): 
11,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Schab w plastrach
360 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

8,69**
11,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
12,95 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Kebab z kurczaka
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

44% TANIEJ**

9,99**
12,95*

Cena regularna (bez obniżek): 
12,95 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Kebab z kurczaka
450 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

44% TANIEJ**

9,99**
12,95*

Cena regularna (bez obniżek): 
6,94 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbasa  krakowska sucha 
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

50% TANIEJ**

5,19**
6,94*

Cena regularna (bez obniżek): 
6,94 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbasa  krakowska sucha 
100 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

50% TANIEJ**

5,19**
6,94*

RZEŹNIK
Boczek bez kości
1 kg

SUPERCENA

13,99

25Artykuły 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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Cena regularna (bez obniżek): 
1,69 zł/1 opak.

PILOS
Serek homogenizowany 
waniliowy Amelia
150 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
1,69 zł/1 opak. (100 g = 1,13 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 5 opak.:
1,35 zł/1 opak. (100 g = 0,90 zł)

4 + 1 GRATIS**

1,35**
1,69*

Cena regularna (bez obniżek): 
1,99 zł/1 opak.

PILOS PURE
Smoothie jogurtowe
200 g/1 opak.
truskawka-jabłko, malina-jabłko,
mango-jabłko, porzeczka-jabłko
lub śliwka-jabłko
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 4
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

CZWARTY
PRODUKT

80% TANIEJ**

1,59**
1,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
3,57 zł/1 opak.

PILOS
Twaróg chudy, klinek 
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

TRZECI
PRODUKT

60% TANIEJ**

2,85**
3,57*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,99 zł/1 opak.

JOASIA
Margaryna
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
2,99 zł/1 opak. (100 g = 1,20 zł)
** w odniesieniu do
ceny dotychczasowej,
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
2,39 zł/1 opak. (100 g = 0,96 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,39**
2,99*

POKRUSZONA LASKA 
WANILII

Nabiał

DO 80% TANIEJ

26 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Do soboty, 20.05
Cena regularna (bez obniżek): 
7,48 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Pierożki  gyoza
230 g/1 opak.
z kurczakiem lub z warzywami
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

40% TANIEJ**

5,95**
7,48*

Cena regularna (bez obniżek): 
3,29 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Sałatka z mięsem
150 g/1 opak.
z kurczakiem, boczkiem lub indykiem
* cena dotychczasowa:
3,29 zł/1 opak. (100 g = 2,19 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
2,79 zł/1 opak. (100 g = 1,86 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,79**
3,29*

Cena regularna (bez obniżek): 
1,99 zł/1 opak.

PILOS PURE
Smoothie jogurtowe
200 g/1 opak.
truskawka-jabłko, malina-jabłko,
mango-jabłko, porzeczka-jabłko
lub śliwka-jabłko
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 4
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

CZWARTY
PRODUKT

80% TANIEJ**

1,59**
1,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
3,57 zł/1 opak.

PILOS
Twaróg chudy, klinek 
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

TRZECI
PRODUKT

60% TANIEJ**

2,85**
3,57*

ACECOOK
Zupka kimchi
75 g/1 opak.
kurczak lub wołowina
100 g = 4,65 zł

SUPERCENA 

3,49

KUJAWSKI
Olej 3 ziarna
750 ml/1 opak.
1 l = 17,32 zł

SUPERCENA 

12,99

Cena regularna (bez obniżek): 
9,49 zł/1 opak.

CHEF SELECT TO GO
Lunchbox z makaronem 
i kurczakiem
255 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,49 zł/1 opak. (1 kg = 37,22 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,59 zł/1 opak. (1 kg = 29,76 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,59**
9,49*

R 20/23

Cena regularna (bez obniżek): 
9,49 zł/1 opak.

CHEF SELECT TO GO
Lunchbox z makaronem 
i kurczakiem
255 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
9,49 zł/1 opak. (1 kg = 37,22 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
7,59 zł/1 opak. (1 kg = 29,76 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,59**
9,49*

WSZYSTKIE PIZZE DR. OETKER70% TANIEJ* 
DRUGI PRODUKT

MIKSUJ DOWOLNIE
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Coca-Cola CREATION, 
ZERO cukru***
330 ml/1 pusz.
1 l = 9,06 zł

SUPERCENA

2,99

BLACK
Napój energetyczny
classic lub spritz,
wielopak, 3 + 1
4 x 500 ml/1 opak.
1 l = 6,71 zł

4-pak

13,41

Hoop Cola***
1,5 l/1 but.
1 l = 3,33 zł 

SUPERCENA

4,99

HORTEX
Sok 100% + nektar, 3-pak
3 x 1 l/1 opak.
sok jabłkowy, nektar wieloowocowy 
i sok multiwitamina
1 l = 3,49 zł

3-pak

10,47
HORTEX
Sok 100% + nektar, 3-pak
3 x 1 l/1 opak.
sok jabłkowy, nektar wieloowocowy 
i sok multiwitamina
1 l = 3,49 zł

3-pak

10,47

SOLEVITA
Smoothie owocowe
w siatce, 6-pak, XXL
6 x 100 ml/1 opak.
truskawka, pomarańcza,
winogrono i banan
1 l = 21,65 zł

Aż 6 szt.

12,99
SOLEVITA
Smoothie owocowe
w siatce, 6-pak, XXL
6 x 100 ml/1 opak.
truskawka, pomarańcza,
winogrono i banan
1 l = 21,65 zł

Aż 6 szt.

12,99
OLEOFARM
Sok imbirowy tłoczony, 
100% NFC
490 ml/1 but.
z cytryną lub z kurkumą i cytryną
1 l = 48,96 zł

SUPERCENA

23,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

ZERO
CUKRU

ZA 1 L

TYLKO

ZŁ3,33

ZA 1 L

TYLKO

ZŁ3,49

ZA 1 SZT.

TYLKO

ZŁ2,17

ZA 1 SZT.

TYLKO

ZŁ3,36
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DO PLECAKA

IDEALNA BAZA 
LEMONIADY
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  Pepsi, XXL
2 x 2,5 l/1 opak.
1 l = 2,90 zł 

2 x 2,5 l 

14,49

SOLEVITA
Smoothie owocowe
w siatce, 6-pak, XXL
6 x 100 ml/1 opak.
truskawka, pomarańcza,
winogrono i banan
1 l = 21,65 zł

Aż 6 szt.

12,99

SAGUARO
  Woda
smakowa,
20% soku*
1,5 l/1 but.
cytryna lub truskawka 
1 l = 1,99 zł

NOWOŚĆ 

2,99

SOLEVITA
  Mus owocowy, XXL
200 g/1 opak.
jabłko-truskawka,
jabłko-morela
lub gruszka 
100 g = 1,47 zł 

NOWOŚĆ 

2,94 SOLEVITA
M alina lub
pomarańcza,
zero cukru
700 ml/1 but.
1 l = 4,99 zł 

NOWOŚĆ 

3,49

SAGUARO
  Woda mineralna
magnezowo-
-wapniowa
średnio gazowana
500 ml/1 but.
1 l = 2,38 zł

na stałe w Lidl 

1,19
SAGUARO
  Woda mineralna
magnezowo-
-wapniowa
średnio gazowana
1 l/1 but.

NOWOŚĆ 

1,39
SAGUARO
  Woda mineralna
magnezowo-
-wapniowa
średnio gazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 1,13 zł

na stałe w Lidl

1,69

SZKLANKI 
GOTOWEGO 

NAPOJU

AŻ32

ZERO
CUKRU

Co to jest  
Nutri-Score?

Więcej informacji znajdziesz na 

 https://kimjestesmy.lidl.pl/ 
zrownowazony-rozwoj/ 

nutri-score

 
SZUKAJ 
PRZY
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100% 
OWOCÓW

PORĘCZNA 
BUTELKA

ŹRÓDŁO 
MAGNEZU 
I WAPNIA

NAJWIĘKSZA 
POJEMNOŚĆ 

NA RYNKU
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Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 4,99 zł/1 but.

Budweiser
500 ml/1 but.
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 but. (1 l = 9,98 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 but.
przy zakupie 20 but.:
3,69 zł/1 but. (1 l = 7,38 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 
DWUDZIESTU

3,69**
4,99*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 2,49 zł/1 pusz.

Kasztelan
Niepasteryzowane
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 pusz.
przy zakupie 6-paku:
2,49 zł/1 pusz. (1 l = 4,98 zł)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

2,49**
3,79*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
2,49 zł/1 pusz.

Okocim Jasne
Okocimskie
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 pusz. przy zakupie 6-paku:
2,79 zł/1 pusz. (1 l = 5,58 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

2,79**
3,79*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,49 zł/1 pusz.

Perła Mocna
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
4,65 zł/1 pusz. (1 l = 9,30 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 pusz.
przy zakupie 4-paku:
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

24% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,49**
4,65*

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,49 zł/1 pusz.

Perła Mocna
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
4,65 zł/1 pusz. (1 l = 9,30 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 pusz.
przy zakupie 4-paku:
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

24% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,49**
4,65*

Do soboty, 20.05
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,49 zł/1 but.

Corona Extra
330 ml, 355 ml/1 but.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 4
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

CZWARTY
PRODUKT

80% TANIEJ**

4,39**
5,49*

Pilsner
Urquell
500 ml/1 pusz.
1 l  = 9,98 zł 

SUPERCENA 

4,99

LAY’S
Chipsy***
215 g/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 3,62 zł 

SUPERCENA 

7,79

NA RYNKU

PREMIERA

wysoka
zawartość

żelaza

wysoka 
zawartość

cynku i żelaza
6 x

4 x

20 x

6 x
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KETO

HEMPERELLA®
Baton proteinowy
40 g/1 opak.
karmelowy, kakaowy lub wiśniowy
100 g = 14,98 zł

NOWOŚĆ

5,99
HEMPERELLA®
Baton proteinowy
40 g/1 opak.
karmelowy, kakaowy lub wiśniowy
100 g = 14,98 zł

NOWOŚĆ

5,99

HEMPERELLA®
BIO Łuskane nasiona 
konopi
200 g/1 opak.
100 g = 8,00 zł

NOWOŚĆ

15,99

HEMPERELLA®
BIO Łuskane nasiona 
konopi
200 g/1 opak.
100 g = 8,00 zł

NOWOŚĆ

15,99
HEMPERELLA®
BIO Mieszanka nasion
i pestek z gorzką 
czekoladą, żurawiną
i jagodami
200 g/1 opak.
100 g = 8,50 zł

NOWOŚĆ

16,99
HEMPERELLA®
BIO Mieszanka nasion
i pestek z gorzką 
czekoladą, żurawiną
i jagodami
200 g/1 opak.
100 g = 8,50 zł

NOWOŚĆ

16,99

HEMPERELLA®
BIO Proszek 
do przygotowywania 
napoju 
wysokobiałkowego
500 g/1 opak.
o smaku brownie, truskawkowym 
lub ciasteczkowo-śmietankowym
1 kg = 119,98 zł

Aż 500 g

59,99
HEMPERELLA®
BIO Proszek 
do przygotowywania 
napoju 
wysokobiałkowego
500 g/1 opak.
o smaku brownie, truskawkowym 
lub ciasteczkowo-śmietankowym
1 kg = 119,98 zł

Aż 500 g

59,99

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką: 3,49 zł/1 pusz.

Perła Mocna
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
4,65 zł/1 pusz. (1 l = 9,30 zł)
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 pusz.
przy zakupie 4-paku:
3,49 zł/1 pusz. (1 l = 6,98 zł)

24% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,49**
4,65*

PRODUKTY WYSOKOBIAŁKOWE Z NASIONAMI KONOPI

WWW.HEMPERELLA.LIFE 

wysoka
zawartość
błonnika

wysoka
zawartość

białka

NA RYNKU
PREMIERA

bez dodatku
cukru

wysoka
zawartość

żelaza

źródło białka

wysoka 
zawartość

cynku i żelaza

tylko 
w sieciZASIEJ W SOBIE

DOBRĄ ENERGIĘ!
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DARE
Czekolada
70 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,70 zł

SUPERCENA

3,99

DARE
Czekolada
70 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,70 zł

SUPERCENA

3,99

KOPERNIK
Piernikowe serce*
115 g/1 opak.
100 g = 7,82 zł

SUPERCENA

8,99
KOPERNIK
Katarzynki w gorzkiej 
czekoladzie, XXL
250 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

KRÜGER
Vital Power Cardio 
1 l/1 but.

SUPERCENA

24,99

DELUXE
Mleczko krówkowe
380 g/1 opak.
1 kg = 28,92 zł

SUPERCENA

10,99

BAILEYS
Pralinki 
nadziewane
102 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,75 zł

SUPERCENA

11,99
BAILEYS
Pralinki 
nadziewane
102 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,75 zł

SUPERCENA

11,99

Figurki z belgijskiej 
czekolady
70 g/1 opak.
100 g = 28,56 zł

SUPERCENA

19,99
Figurki z belgijskiej 
czekolady
70 g/1 opak.
100 g = 28,56 zł

SUPERCENA

19,99

Słodki upominek

naDzień
Mamy!
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FAZER GEISHA
Cukierki czekoladowe
150 g/1 opak.
100 g = 7,33 zł

SUPERCENA

10,99

BAILEYS
Pralinki 
nadziewane
102 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 11,75 zł

SUPERCENA

11,99

E. WEDEL
Praliny Od Serca
117 g/1 opak.
100 g = 10,25 zł

SUPERCENA

11,99

E. WEDEL
Torcik Wedlowski
250 g/1 opak.
100 g = 6,00 zł

SUPERCENA

14,99

LINDT
Pralinki Lindor
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 12,50 zł

NOWOŚĆ 

24,99

Praliny GIOTTO 
Danish Cookie
154,8 g/1 opak.
100 g = 11,62 zł

SUPERCENA

17,99
Praliny GIOTTO 
Danish Cookie
154,8 g/1 opak.
100 g = 11,62 zł

SUPERCENA

17,99

MILKA 
Czekolada MMMAX
300 g/1 opak.
strawberry cheesecake
1 kg = 36,63 zł

SUPERCENA

10,99 Toffifee
125 g/1 opak.
100 g = 6,39 zł

SUPERCENA

7,99
Toffifee
125 g/1 opak.
100 g = 6,39 zł

SUPERCENA

7,99

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi 
orzechami laskowymi lub  migdałami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,99**
4,49*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi 
orzechami laskowymi lub  migdałami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,99**
4,49*

GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

2 + 1

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 4,49 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada z całymi 
orzechami laskowymi lub  migdałami
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,99**
4,49*

27% 
ORZECHÓW 

27% 
MIGDAŁÓW
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MEVELLE PROFESSIONAL
Maska do włosów
900 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 22,21 zł

SUPERCENA

19,99
MEVELLE PROFESSIONAL
Szampon do włosów
900 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 18,88 zł

SUPERCENA

16,99

BIO MY SKIN
Krem lub serum
do twarzy
30 ml, 50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 66,63/39,98 zł

SUPERCENA

19,99
BIO MY SKIN
Krem lub serum
do twarzy
30 ml, 50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 66,63/39,98 zł

SUPERCENA

19,99 BIO MY SKIN
Wygładzający peeling 
do twarzy z kwasami AHA
100 ml/1 opak.

SUPERCENA

17,99

ORJENA
Maski na tkaninie
7 x 23 ml/1 opak.
100 ml = 15,52 zł

SUPERCENA

24,99 REEBOK 
Dezodorant lub żel pod 
prysznic dla kobiet
150 ml, 400 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 8,66 zł
1 l = 32,48 zł

SUPERCENA

12,99

Wyjątkowe prezenty

naDzień
Mamy!
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Zestaw kul do kąpieli
10 x 24 g/1 opak.
100 g = 11,25 zł

SUPERCENA

26,99

Zestaw kul do kąpieli
10 x 24 g/1 opak.
100 g = 11,25 zł

SUPERCENA

26,99

HOLIKA HOLIKA
Maseczka 
do twarzy 
na tkaninie
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

8,99

HOLIKA HOLIKA
Maseczka 
do twarzy 
na tkaninie
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

8,99

MADE IN LAB
Woda perfumowana 
dla kobiet lub 
dla mężczyzn
100 ml/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

31,99

MADE IN LAB
Woda perfumowana 
dla kobiet lub 
dla mężczyzn
100 ml/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

31,99

ZIAJA BALTIC HOME SPA FIT
Żel 3 w 1 do mycia 
twarzy, ciała i włosów
500 ml/1 opak.
1 l = 21,98 zł

SUPERCENA

10,99

ZIAJA BALTIC HOME SPA FIT
Peeling gruboziarnisty
300 ml/1 opak.
1 l = 63,30 zł

SUPERCENA

18,99

HOLIKA HOLIKA
Wielofunkcyjny żel 
do twarzy i ciała 
lub żel pod prysznic
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 12,00 zł

SUPERCENA

29,99

HOLIKA HOLIKA
Wielofunkcyjny żel 
do twarzy i ciała 
lub żel pod prysznic
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 12,00 zł

SUPERCENA

29,99

ZIAJA BALTIC HOME SPA FIT
Nawilżające serum
do ciała 
400 ml/1 opak.
1 l = 47,48 zł

SUPERCENA

18,99

ZAWIERA 99%  
EKSTRAKTU  

Z ALOESU

ŁAGODZI  
PODRAŻNIENIA
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NIVEA
Balsam do ciała
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 49,98 zł

SUPERCENA

19,99

NIVEA
Kremy 
przeciwzmarszczkowe 
do twarzy, 2-pak
100 ml/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

32,99

NIVEA MIRACLE GARDEN
Żel pod prysznic
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 3,60 zł

SUPERCENA

8,99
NIVEA
Płyn micelarny 5 w 1 
do demakijażu twarzy 
i oczu
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 37,48 zł

SUPERCENA

14,99

NIVEA SUN
Balsam przedłużający 
opaleniznę lub balsam 
do opalania z SPF6 
200 ml/1 opak.
100 ml = 14,00 zł

SUPERCENA

27,99
NIVEA SUN
Balsam przedłużający 
opaleniznę lub balsam 
do opalania z SPF6 
200 ml/1 opak.
100 ml = 14,00 zł

SUPERCENA

27,99

Wyjątkowe prezenty

naDzień
Mamy!
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ramiączka 
z możliwością
regulacji

Sukienka damska 
z lyocellu
• rozmiary: 34-46
• 5 wzorów

39,99*
49,99**

TANIEJ
TYLKO

W PONIEDZIAŁEK*

1 szt.

10 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,99 zł/1 szt.
*w odniesieniu do ceny regularnej - cena promocyjna obowiązuje 
wyłącznie w sklepach stacjonarnych w poniedziałek, 15.05.2023 r. 
lub do wyczerpania zapasów.

**cena regularna od wtorku, 16.05.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

na Dzień Mamy!
Spraw sobie prezent

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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Bluzka damska z wiskozy
• swobodny krój
• rozmiary: 36-46
• 2 wzory
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Stylizacje
 inspirowane naturą!

Materiały takie jak bawełna
czy wiskoza to niewątpliwy must have

tego sezonu! Są przewiewne, lekkie 
i całkowicie naturalne!

100% wiskozy 100% 
bawełny

T-shirt damski z bawełny
• luźny, lekko taliowany krój
• rozmiary: XS-L
• 3 wzory

2 wzory

SUPERCENA

29,99
1 szt.

SUPERCENA

19,99
1 szt.

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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Spódnica 
damska 
z wiskozy
• wysoki stan z wygodną gumką w pasie
• rozmiary: 34-46
• 3 wzory

SUPERCENA

44,99
1 szt.

Top damski z wiskozy
• rozmiary: 36-46
• 3 wzory3 wzory

SUPERCENA

24,99
1 szt.

100% wiskozy

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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Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
14,99 zł/1 opak.

DOVE
Antyperspirant w kulce 
dla kobiet lub 
dla mężczyzn
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
14,99 zł/1 opak. (100 ml = 29,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
11,19 zł/1 opak. (100 ml = 22,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,19**
14,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
17,99 zł/1 opak.

DOVE MEN
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
18,99 zł/1 opak. (1 l = 47,48 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
14,19 zł/1 opak. (1 l = 35,48 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

14,19**
18,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
11,99 zł/1 opak.

DOVE
Kremowe mydło 
w płynie, zapas
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
11,99 zł/1 opak. (1 l = 23,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 l = 17,98 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
11,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
16,99 zł/1 opak.

GARNIER FRUCTIS
Szampon do włosów
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
16,99 zł/1 opak. (1 l = 42,48 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
12,69 zł/1 opak. (1 l = 31,73 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

12,69**
16,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
10,99 zł/1 opak.

ZIAJA
Płyn do higieny intymnej
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 l = 17,58 zł

20% TANIEJ**

8,79
10,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
5,99 zł/1 opak.

CIEN KIDS
Pianka do mycia rąk
dla dzieci
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
** cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak. (1 l = 19,97 zł)
*** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,49 zł/1 opak. (1 l = 14,97 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,49**
5,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
5,99 zł/1 opak.

CIEN KIDS
Pianka do mycia rąk
dla dzieci
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
** cena dotychczasowa:
5,99 zł/1 opak. (1 l = 19,97 zł)
*** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
4,49 zł/1 opak. (1 l = 14,97 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,49**
5,99*Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 

13,49 zł/1 opak.

ELMEX
Pasta do zębów
75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
13,49 zł/1 opak. (100 ml = 17,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,79 zł/1 opak. (100 ml = 14,39 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,79**
13,49*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
13,49 zł/1 opak.

ELMEX
Pasta do zębów
75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
13,49 zł/1 opak. (100 ml = 17,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,79 zł/1 opak. (100 ml = 14,39 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,79**
13,49*

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

nie zawiera 
mikrocząsteczek 

tworzyw sztucznych – 
w trosce o czystość 

mórz i oceanów
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KOLASTYNA
Krem z SPF 30, balsam 
po opalaniu lub balsam 
brązujący
50-200 ml/1 opak.
100 ml = 27,98-7,00 zł

SUPERCENA

13,99
KOLASTYNA
Przyspieszacz opalania
150 ml/1 opak.
100 ml = 9,99 zł

SUPERCENA

14,99
KOLASTYNA
Olejek z SPF 10, 
turboprzyspieszacz 
opalania lub krem 
z SPF 50+
50 ml, 150 ml/1 opak.
100 ml = 35,98/11,99 zł

SUPERCENA

17,99

KOLASTYNA
Olejek do opalania 
z SPF 30
150 ml/1 opak.
100 ml = 15,33 zł

SUPERCENA

22,99
KOLASTYNA
Mgiełka z SPF 50, emulsja 
z SPF 50+ lub emulsja 
Family z SPF 30
150 ml, 250 ml/1 opak.
100 ml = 17,99/10,80 zł

SUPERCENA

26,99
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
10,99 zł/1 opak.

ZIAJA
Płyn do higieny intymnej
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 l = 17,58 zł

20% TANIEJ**

8,79
10,99*

NIVEA SUN
Balsam ochronny 
dla dzieci z SPF 50+
50 ml/1 opak.
100 ml = 33,98 zł

SUPERCENA

16,99
NIVEA/NIVEA MEN
Antyperspirant w sprayu
150 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 6,66 zł

SUPERCENA

9,99
NIVEA/NIVEA MEN
Antyperspirant w sztyfcie
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 23,98 zł

SUPERCENA

11,99

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
13,49 zł/1 opak.

ELMEX
Pasta do zębów
75 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
13,49 zł/1 opak. (100 ml = 17,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
10,79 zł/1 opak. (100 ml = 14,39 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,79**
13,49*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

CIESZ SIĘ SŁOŃCEM  
BEZ OBAW
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Cena regularna (bez obniżek): 
14,94 zł/1 opak.

BON GELATI
Lody familijne 
z nadzieniem
900 ml/1 opak.
mascarpone, nocciolata, tiramisu, 
banan, truskawka lub borówka
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

52% TANIEJ**

10,99**
14,94*

Cena regularna (bez obniżek): 
14,94 zł/1 opak.

BON GELATI
Lody familijne 
z nadzieniem
900 ml/1 opak.
mascarpone, nocciolata, tiramisu, 
banan, truskawka lub borówka
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

52% TANIEJ**

10,99**
14,94*

Cena regularna (bez obniżek): 
12,99 zł/1 opak.

GELATELLI
Sorbet
1 l/1 opak.
cytryna, mango lub malina
* cena dotychczasowa:
12,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak.

46% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
12,99*

Cena regularna (bez obniżek): 
12,99 zł/1 opak.

GELATELLI
Sorbet
1 l/1 opak.
cytryna, mango lub malina
* cena dotychczasowa:
12,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak.

46% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
12,99*

LODY I SORBETY DOLODY I SORBETY DO

TANIEJ52% 
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BIFIX
Herbatka 
funkcjonalna 
w piramidkach
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,35 zł

SUPERCENA

6,99

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
19,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Premium, kawa mielona, 
100% arabika
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
19,99 zł/1 opak. (1 kg = 39,98 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
15,99 zł/1 opak. (1 kg = 31,98 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

15,99**
19,99*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 48,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Premium, 
kawa ziarnista, 
100% arabika
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej, cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

50% TANIEJ**

36,49**
48,99*

Do soboty, 20.05

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
34,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Gold Crema, kawa 
ziarnista, 100% arabika
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
49,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
37,49 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

37,49**
49,99*

Kinder Joy Funko, 3-pak
3 x 20 g/1 opak.
100 g = 19,98 zł

3 szt.

11,99
Maślane rurki wafl owe
350 g/1 opak.
1 kg = 25,69 zł

SUPERCENA

8,99

KAWY I HERBATY DO

TANIEJ50% 

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.

R 20/23

OD PONIEDZIAŁKU, 15.05 
 DO ŚRODY, 17.05



LUPILU® PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior 
lub 6 extra large 
z książeczką dla dzieci, 
3-pak*
3 x 22 szt., 3 x 20 szt., 3 x 18 szt./1 opak.
1 szt. = 0,82/0,90/1,00 zł

3-pak

53,99
LUPILU® PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior 
lub 6 extra large 
z książeczką dla dzieci, 
3-pak*
3 x 22 szt., 3 x 20 szt., 3 x 18 szt./1 opak.
1 szt. = 0,82/0,90/1,00 zł

3-pak

53,99

NOWOŚĆ!
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PANTSY LUPILU® PREMIUM

Z KSIĄŻECZKĄ
GRATIS!

3-PAK
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DODATKOWE
10% ZNIŻKI

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
4,59 zł/1 opak.

HIPP
BIO Deser
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,59 zł/1 opak. (100 g = 3,67 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,65 zł/1 opak. (100 g = 2,92 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,65**
4,59*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
3,86 zł/1 opak.

GERBER
Mus owocowy
80 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 4,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 4 opak.:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 3,99 zł)

80% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

3,19**
3,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
4,47 zł/1 opak.

GERBER
Danie dla niemowląt
125 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 3,99 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 3,19 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,99**
4,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
7,49 zł/1 opak.

BOBOVITA
Kaszka bezmleczna
180 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
7,49 zł/1 opak. (100 g = 4,16 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,33 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,99**
7,49*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
6,75 zł/1 opak.

GERBER
Danie lub zupka 
dla niemowląt
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,75 zł/1 opak. (100 g = 3,55 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
5,39 zł/1 opak. (100 g = 2,84 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,39**
6,75*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
6,75 zł/1 opak.

GERBER
Danie lub zupka 
dla niemowląt
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,75 zł/1 opak. (100 g = 3,55 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
5,39 zł/1 opak. (100 g = 2,84 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,39**
6,75*

Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 7,99 zł/1 opak.

GERBER
Danie dla dzieci
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,20 zł)
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 3 opak.:
6,39 zł/1 opak. (100 g = 2,56 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

6,39**
7,99*

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
10,29 zł/1 opak.

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa mleczna
210 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
10,29 zł/1 opak. (100 g = 4,90 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 opak. przy zakupie 2 opak.:
8,19 zł/1 opak. (100 g = 3,90 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,19**
10,29*

Do soboty, 20.05
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
34,99 zł/1 opak.

NUTRICIA
Bebiko 2, 2R mleko 
następne powyżej 
6. mies., Bebiko 3, 3 R 
Junior powyżej 1. roku 
lub Bebiko 4, 5 Junior 
powyżej 2. roku
600 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2 opak.
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

DRUGI
PRODUKT

40% TANIEJ**

27,99**
34,99*

14,- **

OSZCZĘDZASZ

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE
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61 880 30 00 

AJAX
Płyn uniwersalny***
1 l/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,49
AJAX
Płyn do mycia szyb***
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 15,98 zł

SUPERCENA

7,99AJAX
Spray do czyszczenia***
500 ml, 750 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 23,58/15,72 zł

SUPERCENA

11,79

SOFIN
Płyn do płukania***
2,5 l/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 4,80 zł

2,5 l

11,99
AROMA CAR
Zapach do auta
1 szt./1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

60%

Cena regularna (bez obniżek): 
6,94 zł/1 opak.

LUDWIK
Płyn do mycia naczyń
900 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,49**
6,49*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

60%

Cena regularna (bez obniżek): 
6,94 zł/1 opak.

LUDWIK
Płyn do mycia naczyń
900 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,49**
6,49*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

100 0,12 ZŁ 
ZA JEDNO 

PRANIE

TYLKO
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KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!
CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 

NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

Wypełnij ankietę: www.lidl.pl/twoja-opinia
i zyskaj szansę na SUPERNAGRODY!

Loteria trwa od 1.03.2023 – 29.02.2024 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia 

i na stronie organizatora: www.smolar.pl 
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WIOSENNE OKAZJE

W SUPERCENACH 

Nadaje się
do domu

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
obficie

Podlewać
rzadko

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrz Półcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)
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 13 cm

Frezje
żółte, różowe, 
niebieskie lub białe
1 szt.

wys. ok. 35 cm

26,99

 12 cm

Kaktusy i sukulenty
różne rodzaje
1 szt.

wys. ok. 17 cm

16,99

12 cm
Polska paproć
1 szt.

wys. ok. 27 cm

11,99

19 cm

Cena regularna (bez obniżek):
16,99 zł/1 szt.

Polska tuja 
szmaragd XXL
1 szt.
* cena dotychczasowa: 
16,99 zł
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, 
cena przy zakupie 4 szt. lub 
ich wielokrotności: 13,59 zł
wys. ok. 70 cm

80%TANIEJ**

CZWARTA
SZTUKA

13,59**
16,99*

11 cm

Polska 
pelargonia mix
Chris lub Astrid

wys. ok. 23 cm

9,99



Ściągnij aplikację:

Więcej na https://www.lidl.pl/program

Rób zakupy we wtorki 
z aplikacją Lidl Plus za min. 29 zł* 

i odbierz w bonusie kupon rabatowy!

kupon 
rabatowy 

Co tydzień inny

do zgarnięcia!
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Aktywuj w aplikacji

GRATIS***
2 + 2

Do środy, 17.05
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,79 zł/1 opak.

KUCHNIALIDLA.PL/POLSKI CUKIER
Cukier biały kryształ
1 kg/1 opak.
** cena regularna
*** cena za 1 przy zakupie 4
Szczegóły akcji dostępne
na www.lidl.pl oraz 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,89***
5,79**

Aktywuj w aplikacji

GRATIS***
2 + 2

Do środy, 17.05
Najniższa cena z 30 dni 
przed obniżką: 5,79 zł/1 opak.

KUCHNIALIDLA.PL/POLSKI CUKIER
Cukier biały kryształ
1 kg/1 opak.
** cena regularna
*** cena za 1 przy zakupie 4
Szczegóły akcji dostępne
na www.lidl.pl oraz 
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

2,89***
5,79**

WTOREK-ŚRODA

%
WTOREK WTOREK-ŚRODA

%
WTOREK WTOREK-ŚRODA

%
WTOREK WTOREK-ŚRODA

%
WTOREK WTOREK-ŚRODA

%
WTOREK

Wykorzystaj kupon 
do środy, 17.05

Odbierz w bonusie
kupon rabatowy  

na cukier
w aplikacji Lidl Plus 

Zrób zakupy we wtorek, 16.05 
z aplikacją Lidl Plus  

za min. 29 zł*

* Kupony w ramach akcji Bonusowe Wtorki przydzielane są w każdy wtorek od 9.05 do 30.05.2023.  

Kupon rabatowy będzie dostępny w aplikacji Lidl Plus min. po 1 godzinie po dokonaniu transakcji zakupowej.  

Szczegóły akcji oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji dostępne na lidl.pl oraz w aplikacji Lidl Plus.

TYLKO WE WTOREK, 16.05! 

16-17.0516.05

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.



 

 

 

 

 

       Lidl – Przejdź do promocji >>> 

 

 

 

       Kaufland – Przejdź do promocji >>> 

 

 

Biedronka – Przejdź do promocji >>> 

 

 

Tesco – Przejdź do promocji >>> 

 

 

 

Netto – Przejdź do promocji >>> 

 

 

Aldi – Przejdź do promocji >>> 

 

 

Carrefour – Przejdź do promocji >>> 

http://www.iulotka.pl/kaufland.html
http://www.iulotka.pl/biedronka.html
http://www.iulotka.pl/tesco.html
http://www.iulotka.pl/netto.html
http://iulotka.pl/aldi.html
http://iulotka.pl/carrefour.html
http://iulotka.pl/lidl.html
http://www.iulotka.pl/kaufland.html
http://www.iulotka.pl/biedronka.html
http://www.iulotka.pl/tesco.html
http://www.iulotka.pl/netto.html
http://iulotka.pl/aldi.html
http://iulotka.pl/carrefour.html
http://www.iulotka.pl/
http://iulotka.pl/lidl/

