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

RZEŹNIK
Filet z piersi indyka 
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon. Ilości powyżej 
3 kg będą sprzedawane w cenie 29,99 zł/1 kg.

33% TANIEJ**

19,99
29,99*

2 + 1
GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

Cena regularna bez obniżek: 
6,99 zł/opak.

Borówki 
amerykańskie 
125 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,66**
6,99*

Cena regularna bez obniżek: 
2,99 zł/1 kg

Polskie jabłka 
czerwone, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

40% TANIEJ**

1,79
2,99*

2 + 1
GRATIS**

Aktywuj w aplikacji

Cena regularna bez obniżek: 
6,99 zł/opak.

Borówki 
amerykańskie 
125 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,66**
6,99*

Aktywuj w aplikacji

GRATIS*
2 + 1

Wybrane wędliny
w plastrach
Pikok, 100 g
* Trzeci, najtańszy lub w tej samej 
cenie gratis.
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

POLSKI INDYK – FILET Z PIERSI

TANIEJ**33% 

WSZYSTKIE NAPOJE 
ROŚLINNE VEMONDO

3 W CENIE 2*

WYBRANE WĘDLINY 
W PLASTRACH

2 + 1 GRATIS*

TANIEJ40% 
DRUGI PRODUKT

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH 
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 2.01 do ŚRODY, 4.01  
lub do wyczerpania zapasów

* Trzeci, najtańszy lub w tej samej cenie gratis.  
Limit: 9 opak. na paragon. Każde kolejne  
opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU  
OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL. SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL. 5744
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WYBRANE PRODUKTY**  
W CENACH NIŻSZYCH 

NIŻ W UBIEGŁYM ROKU

** SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL.
* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU

OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL. SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH 
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

2 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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Aktywuj w aplikacji

GRATIS*
2 + 1

Wybrane wędliny
w plastrach
Pikok, 100 g
* Trzeci, najtańszy lub w tej samej 
cenie gratis. 
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

GRATIS*
2 + 1

Wybrane wędliny
w plastrach
Pikok, 100 g
* Trzeci, najtańszy lub w tej samej 
cenie gratis. 
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

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

RZEŹNIK
Filet z piersi indyka 
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon. Ilości powyżej 
3 kg będą sprzedawane w cenie 29,99 zł/1 kg.

33% TANIEJ**

19,99
29,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

POLSKI INDYK – FILET Z PIERSI

TANIEJ**33% 

GRATIS*2 + 1 
WYBRANE WĘDLINY W PLASTRACH PIKOK

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL. SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

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.
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Cena regularna bez obniżek: 6,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 17,48 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,19/1 opak. (1 kg = 12,98 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,19**
6,99*

Cena regularna bez obniżek: 6,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone 
wieprzowe
400 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 17,48 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,19/1 opak. (1 kg = 12,98 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,19**
6,99*

Cena regularna bez obniżek: 18,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, 
z chowu bez 
antybiotyków –
uda lub podudzia
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

21% TANIEJ**

14,99
18,99*

Cena regularna bez obniżek: 18,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, 
z chowu bez 
antybiotyków –
uda lub podudzia
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

21% TANIEJ**

14,99
18,99*

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

PIKOK PURE
Kiełbasa śląska
z szynki
400 g/1 opak.
* cena regularna:
12,99/1 opak. (1 kg = 32,48 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,49/1 opak. (1 kg = 23,73 zł)

52% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,49**
12,99*

GRATIS*2 + 1 
PARÓWKI PIKOK, 200 G,

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH 
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*
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* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL. SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

4 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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Aktywuj w aplikacji

TRZECI PRODUKT

75%
TANIEJ

Wybrane jogurty
naturalne
Pilos, 400 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

TRZECI PRODUKT

75%
TANIEJ

Wybrane jogurty
naturalne
Pilos, 400 g
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna bez obniżek: 2,99 zł/1 opak.

PILOS
Mozzarella light
125 g/1 opak.
* cena regularna:
2,99/1 opak. (100 g = 2,39 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
2,39/1 opak. (100 g = 1,91 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,39**
2,99*

Cena regularna bez obniżek: 2,99 zł/1 opak.

PILOS
Mozzarella light
125 g/1 opak.
* cena regularna:
2,99/1 opak. (100 g = 2,39 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
2,39/1 opak. (100 g = 1,91 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,39**
2,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 6,99 zł/1 opak.

SONDEY
Rizer, wafelki
mleczno-orzechowe,
10 szt.
250 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (100 g = 2,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,49/1 opak. (100 g = 2,20 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,49**
6,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 6,99 zł/1 opak.

SONDEY
Rizer, wafelki
mleczno-orzechowe,
10 szt.
250 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (100 g = 2,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,49/1 opak. (100 g = 2,20 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,49**
6,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

WYBRANE JOGURTY NATURALNE PILOS, 400 G,

TANIEJ
TRZECI PRODUKT75% 

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL. SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

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.
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Cena regularna bez obniżek: 3,99 zł/1 opak.

RYNECZEK LIDLA
Surówka coleslaw,
z kukurydzą
lub z papryką
450 g/1 opak.
* cena regularna:
3,99/1 opak. (1 kg = 8,87 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
3,19/1 opak. (1 kg = 7,09 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

CHEF SELECT
Pierożki Gyoza
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,94/1 opak. (100 g = 3,02 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,89/1 opak. (100 g = 2,56 zł)

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,89**
6,94*

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

U JĘDRUSIA
Kotlet mielony
z buraczkami 
zasmażanymi i purée 
ziemniaczanym
400 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 kg = 22,48 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
7,49/1 opak. (1 kg = 18,73 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,49**
8,99*

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

U JĘDRUSIA
Kotlet mielony
z buraczkami 
zasmażanymi i purée 
ziemniaczanym
400 g/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 kg = 22,48 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
7,49/1 opak. (1 kg = 18,73 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,49**
8,99*

Do soboty, 7.01
Cena regularna bez obniżek: 
4,99 zł/1 opak.

RYNECZEK LIDLA/AVIT
Mix młodych listków 
75 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

64% TANIEJ**

DRUGI PRODUKT

3,39**
4,99*

Do soboty, 7.01
Cena regularna bez obniżek: 
4,99 zł/1 opak.

RYNECZEK LIDLA/AVIT
Mix młodych listków 
75 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

64% TANIEJ**

DRUGI PRODUKT

3,39**
4,99*

Do soboty, 7.01
Cena regularna bez obniżek: 
4,99 zł/1 opak. 
HORTEX
Warzywa
na patelnię***
450 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**

DRUGI PRODUKT

4,85**
6,47*

Do soboty, 7.01
Cena regularna bez obniżek: 
4,99 zł/1 opak. 
HORTEX
Warzywa
na patelnię***
450 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**

DRUGI PRODUKT

4,85**
6,47*

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH 
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*
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* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL. SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

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.
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 1,99 zł/1 but.

SAGUARO STEP’ON
Napój izotoniczny
o smaku
wieloowocowym
750 ml/1 but.
* cena regularna:
1,99/1 but. (1 l = 2,65 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 but.:
1,49/1 but. (1 l = 1,99 zł)

00% TANIEJ*
DRUGI

PRODUKT50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

1,49**
1,99*

Do soboty, 7.01 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 2,99 zł/1 opak.

Fanta ZERO,
Cola ZERO lub 
Sprite ZERO cukru***
1 l/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

27% TANIEJ**

3,99
5,49*

Do soboty, 7.01 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 2,99 zł/1 opak.

Fanta ZERO,
Cola ZERO lub 
Sprite ZERO cukru***
1 l/1 but.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

27% TANIEJ**

3,99
5,49*

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

WOSEBA
Mocca Fix Gold,
kawa mielona
250 g/1 opak.
* cena regularna:
10,99/1 opak. (100 g = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
8,79/1 opak. (100 g = 3,52 zł)

00% TANIEJ*
DRUGI

PRODUKT40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,79**
10,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 15,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Fantazja, 
kawa mielona
500 g/1 opak.
* cena regularna:
15,99/1 opak. (1 kg = 31,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
11,95/1 opak. (1 kg = 23,90 zł)

00% TANIEJ*
DRUGI

PRODUKT50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,95**
15,99*

ZERO
CUKRU

**
* 
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* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU
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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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TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH 
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

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

LUPILU
BIO Danie dla dzieci
po 8. mies. życia 
220 g/1 opak.
ziemniaczki z warzywami i indykiem***
lub spaghetti bolognese
* cena regularna:
4,59/1 opak. (100 g = 2,09 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
3,67/1 opak. (100 g = 1,67 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,67**
4,59*

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

LUPILU
BIO Danie dla dzieci
po 8. mies. życia 
220 g/1 opak.
ziemniaczki z warzywami i indykiem***
lub spaghetti bolognese
* cena regularna:
4,59/1 opak. (100 g = 2,09 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
3,67/1 opak. (100 g = 1,67 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,67**
4,59*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 2,04 zł/1 opak.

LUPILU
BIO Mus owocowy dla 
dzieci po 5. mies. życia
90 g/1 opak.
owoce leśne, mango-jabłko-brzoskwinia,
truskawka-jabłko-gruszka lub
jabłko-banan z ziarnami zbóż
* cena regularna:
2,04/1 opak. (100 g = 2,27 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 4 opak.:
1,63/1 opak. (100 g = 1,81 zł)

80% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

1,63**
2,04*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 2,04 zł/1 opak.

LUPILU
BIO Mus owocowy dla 
dzieci po 5. mies. życia
90 g/1 opak.
owoce leśne, mango-jabłko-brzoskwinia,
truskawka-jabłko-gruszka lub
jabłko-banan z ziarnami zbóż
* cena regularna:
2,04/1 opak. (100 g = 2,27 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 4 opak.:
1,63/1 opak. (100 g = 1,81 zł)

80% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

1,63**
2,04*

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

NESTLÉ
Kaszka mleczno-ryżowa
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,99/1 opak. (100 g = 3,47 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
6,39/1 opak. (100 g = 2,78 zł)

00% TANIEJ*
DRUGI

PRODUKT60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

6,39**
7,99*

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

NESTLÉ
Kaszka mleczno-ryżowa
230 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,99/1 opak. (100 g = 3,47 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
6,39/1 opak. (100 g = 2,78 zł)

00% TANIEJ*
DRUGI

PRODUKT60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

6,39**
7,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 64,94 zł/1 opak.

NUTRICIA
Bebilon Advance 2 mleko 
następne po 6. mies. lub 
Bebilon Advance 3 po
1. roku lub Bebilon
Advance 4***,
5*** po 2. roku
1 kg/1 opak.
* cena regularna:
64,94/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
49,99/1 opak.

46% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

49,99**
64,94*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

LUPILU
BIO Danie dla dzieci
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
warzywa z makaronem i indykiem, 
warzywa z ryżem i wołowinką lub 
makaron z szynką w pomidorkach
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 1,60 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,99**
4,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

LUPILU
BIO Danie dla dzieci
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
warzywa z makaronem i indykiem, 
warzywa z ryżem i wołowinką lub 
makaron z szynką w pomidorkach
* cena regularna:
4,99/1 opak. (100 g = 2,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
3,99/1 opak. (100 g = 1,60 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,99**
4,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

29,90 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ
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* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL. SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

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

CLIN
Płyn do szyb 
cytrynowy 
lub anty-para
500 ml/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 l = 17,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
6,39/1 opak. (1 l = 12,78 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
8,99*

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

CILLIT BANG
Spray 
do czyszczenia
750 ml/1 opak.
odtłuszczanie 
lub zero kamienia
* cena regularna:
16,99/1 opak. (1 l = 22,65 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
11,99/1 opak. (1 l = 15,99 zł)

58% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

11,99**
16,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 13,99 zł/1 opak.

FINISH
Czyścik 
lub nabłyszczacz
do zmywarki
250 ml, 400 ml/1 opak.
* cena regularna:
13,99/1 opak. (100 ml = 5,60/3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
10,99/1 opak. (100 ml = 4,40/2,75 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,99**
13,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 13,99 zł/1 opak.

FINISH
Czyścik 
lub nabłyszczacz
do zmywarki
250 ml, 400 ml/1 opak.
* cena regularna:
13,99/1 opak. (100 ml = 5,60/3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
10,99/1 opak. (100 ml = 4,40/2,75 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

10,99**
13,99*

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

LUPILU
Biodegradowalne 
chusteczki nawilżane
dla dzieci
72 szt./1 opak.
* cena regularna:
3,49/1 opak. (1 szt. = 0,05 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 4 opak.:
2,50/1 opak. (1 szt. = 0,04 zł)

Kup 4 za 10 zł**

2,50**
3,49*

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

LUPILU
Biodegradowalne 
chusteczki nawilżane
dla dzieci
72 szt./1 opak.
* cena regularna:
3,49/1 opak. (1 szt. = 0,05 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 4 opak.:
2,50/1 opak. (1 szt. = 0,04 zł)

Kup 4 za 10 zł**

2,50**
3,49*

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

LUPILU
Mleczko 
pielęgnacyjne
dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena regularna:
8,99/1 opak. (1 l = 17,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
6,69/1 opak. (1 l = 13,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,69**
8,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 6,99 zł/1 opak.

LUPILU
Żel do mycia ciała
i włosów, płyn do kąpieli 
lub szampon dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 l = 13,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
5,19/1 opak. (1 l = 10,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,19**
6,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL. SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

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.
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świeże warzywa i owoce chrupiące pieczywo kasze, ryż i inne przyprawy chemia domowa

orzechy i inne bakalie pielęgnacja skóry i włosów artykuły dla dzieci płatki śniadaniowe

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

OD CEN PROMOCYJNYCH 
I REGULARNYCH

W WYBRANYCH KATEGORIACH!
Więcej informacji o akcji znajdziesz na www.lidl.pl

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.
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PRZEDŁUŻAMY PROGRAM

NA CAŁY 
STYCZEŃ

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl

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

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

20% TANIEJ**

18,99
23,90*

Cena regularna bez obniżek: 15,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Łopatka wieprzowa
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon. 
Każdy kolejna kilogram będzie
sprzedawany w cenie 15,99 zł/1 kg

18% TANIEJ**

12,99
15,99*

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.
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MASZ
WYBÓR

ŁACIATE
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.

4,49
PILOS
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.

3,69

SOLEVITA
Sok 100%
jabłkowy
1 l/1 but.

2,94
HORTEX
Sok 100%
jabłkowy
1 l/1 but.

3,59

RIO MARE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
130-160 g
(104 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje 
100 g = 10,97 (wg masy
netto po odsączeniu)

11,41
NIXE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g
(104 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 5,48 (wg masy
netto po odsączeniu)

5,70

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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MASZ
WYBÓR

PILOS
Mleko UHT 3,2%
1 l/1 opak.

3,69

SOLEVITA
Sok 100%
jabłkowy
1 l/1 but.

2,94

GLADE
Odświeżacz
powietrza
w aerozolu
300 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 36,63

10,99

GARNIER
Płyn micelarny
do demakijażu
3 w 1
400 ml/1 opak.
1 l = 49,98

19,99

AIR BY W5
Odświeżacz
powietrza
w aerozolu
300 ml/1 opak.
różne rodzaje 
1 l = 16,63

4,99

CIEN
Płyn micelarny
do demakijażu
3 w 1
400 ml/1 opak.
różne rodzaje 
1 l = 17,48

6,99

NESCAFÉ
Classic,
kawa rozpuszczalna
200 g/1 opak.
100 g = 11,50

22,99
BELLAROM
Classic,
kawa rozpuszczalna
200 g/1 opak.
100 g = 7,50

14,99

NIXE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g
(104 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 5,48 (wg masy
netto po odsączeniu)

5,70

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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GRATISOWE

PRZY ZAKUPACH Z LIDL PLUSŚRODY

Borówki amerykańskie
125g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej, cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Cena regularna bez obniżek:
6,99 zł/1 opak.

Aktywuj w aplikacji

2 + 1
GRATIS**

Z kuponem

4,66**
6,99*

14 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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Tylko w środę,
4.01 



Aktywuj w aplikacji

40%
TANIEJ**

Z kuponem

5,99
9,99*

TANIEJDO 40% 
CYTRUSY

4,49
6,99*

TANIEJ**35%

Grejpfrut czerwony, 
luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

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

6,99
9,99*

TANIEJ**30%

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

Pomarańcze na sok
1,5 kg/1 opak.
 1 kg = 3,99 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.

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

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

15

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

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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1,79
2,99*

TANIEJ**40%

2,39
3,99*

TANIEJ**40%

Polskie jabłka Golden Delicious, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Cena regularna bez obniżek: 3,99 zł/1 kg

2,09
3,49*

TANIEJ**40%

Polskie jabłka czerwone 
Ligol, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Polskie jabłka czerwone, 
luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

TANIEJ
NIŻ ROK TEMU

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.

2,85
4,75*

TANIEJ**40%

Polskie jabłka Grójeckie, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Cena regularna bez obniżek: 4,75 zł/1 kg

Cena regularna bez obniżek: 3,49 zł/1 kg

2,85
4,75*

TANIEJ**40%

Polskie jabłka
1,5 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Cena regularna bez obniżek: 4,75 zł/1 kg

Cena regularna bez obniżek: 2,99 zł/1 kg

AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL
16

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 
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2,85
4,75*

TANIEJ**40%

Polskie jabłka Premium, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

POLSKIE JABŁKA

TANIEJ!40%

2,09
3,49*

TANIEJ**40%

Polskie jabłko Szampion, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Cena regularna bez obniżek: 3,49 zł/1 kg

2,09
3,49*

TANIEJ**40%

Polskie jabłka Jonagold, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Cena regularna bez obniżek: 3,49 zł/1 kg

2,39
3,99*

TANIEJ**40%

Polskie jabłko Pinova, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Cena regularna bez obniżek: 3,99 zł/1 kg

Cena regularna bez obniżek: 4,75 zł/1 kg 2,99
4,99*

TANIEJ**40%

Polskie BIO jabłka,
600 g/1 opak.
1 kg = 4,98
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Cena regularna bez obniżek: 4,99 zł/1 kg

AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL
17

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

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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4,49
5,99*

TANIEJ**25%

7,99

TANIEJ*52%

7,99
11,99*

TANIEJ**33%

6,99
9,99*

TANIEJ**30%

Szpinak baby 
125 g/1 opak.
100 g = 3,59 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Awokado Hass 
700 g/1 opak.
1 kg = 11,41 zł
* w porównaniu z awokado Hass, 
500 g/1 opak.

BIO Cukinia
500 g/1 opak.
1 kg = 15,98 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

BIO Pomidory kiściowe
500 g/1 opak.
1 kg = 13,98 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak.

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

Cena regularna (bez obniżek):
11,99 zł/1 opak.
awokado Hass, 500 g

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

WARZYWA I OWOCE

TANIEJDO 52% 

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

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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5,99
9,99*

TANIEJ**40%

1,99
2,49*

TANIEJ**20%

4,89
6,99*

TANIEJ**30%

3,99
6,99*

TANIEJ**42%

Bataty, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Imbir, luzem
100 g
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Brokuły
500 g/1 opak.
1 kg = 9,78 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

Maliny 
125 g/1 opak.
100 g = 3,19 zł
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

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

2,49 zł/100 g

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

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

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

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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KUPON
DOBREJ FORMY 

Kupuj warzywa i owoce z aplikacją Lidl Plus 
i zacznij nowy rok w dobrej formie!

CO TRZEBA ZROBIĆ? 

Kupuj warzywa i owoce, skanuj
aplikację Lidl Plus i uzupełniaj
pasek postępu.

Po wydaniu określonej kwoty 
na warzywa i owoce – odbieraj
dodatkowe kupony!

KIWI, 1 szt. BANANY PREMIUM, 1 kg AWOKADO HASS, 1 szt.

przy zakupach za min. 100 zł1 + 1 GRATIS1 + 1 GRATIS

Akcja trwa od 1.01.2023 r. do 31.01.2023 r. Kwota zapłacona za zakupione warzywa i owoce zwiększa poziom 
paska postępu. Zwroty produktów zmniejszają poziom paska postępu. Jeżeli na skutek zwrotu pasek postępu 

obniży się poniżej progu uzyskania kuponu, utracisz kupon. Regulamin na www.lidl.pl.
Szczegóły i informacje o artykułach wyłączonych w aplikacji Lidl Plus.

42% TANIEJ

KUPON 
RABATOWY

10 zł
TANIEJ



W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

GRAMY RAZEMGRAMY RAZEM
JUŻ ODJUŻ OD

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCHFINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCH

LATLAT1414

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.



Razowiec na miodzie
400 g/1 szt.
1 kg = 9,98

SUPERCENA 

3,99

Bułka z niskim
indeksem
glikemicznym
80 g/1 szt.
100 g = 1,61

SUPERCENA 

1,29

Bułka z kiełkami
żyta
70 g/1 szt.
100 g = 1,93

na stałe w Lidl

1,35

Bułka grahamka
70 g/1 szt.
100 g = 1,07

na stałe w Lidl

0,75

Cena regularna bez obniżek:
1,69 zł/1 szt.

Do soboty, 7.01

BIO Pieczywo
fińskie
100 g/1 szt.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej,
 cena za 1 przy zakupie 3
żytnie lub owsiane
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

78% TANIEJ**
TRZECI PRODUKT

1,25**
1,69*

Cena regularna bez obniżek:
1,69 zł/1 szt.

Do soboty, 7.01

BIO Pieczywo
fińskie
100 g/1 szt.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej,
 cena za 1 przy zakupie 3
żytnie lub owsiane
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

78% TANIEJ**
TRZECI PRODUKT

1,25**
1,69*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

ŚWIEŻO WYPIEKANE 
PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Z DODATKIEM
MIODU

18

Od poniedziałku, 2.01 
 do środy, 4.01

R 01/23 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.



Bułka z kiełkami
żyta
70 g/1 szt.
100 g = 1,93

na stałe w Lidl

1,35

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 11,49 zł/1 opak.

CROWNFIELD
Musli premium,
50% dodatków
750 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,99
11,49*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 11,49 zł/1 opak.

CROWNFIELD
Musli premium,
50% dodatków
750 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,99
11,49*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
30%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 11,49 zł/1 opak.

CROWNFIELD
Musli premium,
50% dodatków
750 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

7,99
11,49*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

rodzinna 
paczka

aż 50% owoców, 
nasion i orzechów

TAKA BOGATA TA PAKA!
MUSLI PREMIUM

30% TANIEJ!
źródło 
błonnika

suszone 
owoce

19

Od poniedziałku, 2.01 
 do środy, 4.01

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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WSZYSTKIE NAPOJE 
ROŚLINNE  VEMONDO

3 W CENIE 2*

* Trzeci, najtańszy lub w tej samej cenie gratis. 
Limit: 9 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

STYCZEŃ dobrej formy!

produktom roślinnym!Powiedz !

MIKSUJ
DOWOLNIE

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

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

3 W CENIE 2*

* Trzeci, najtańszy lub w tej samej cenie gratis. 
Limit: 9 opak. na paragon. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej.

STYCZEŃ dobrej formy!

produktom roślinnym!Powiedz !

MIKSUJ
DOWOLNIE

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

20 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 7,99 zł/1 opak. 

ALESTO SELECTION
Żurawina suszona
200 g/1 opak.
* cena regularna:
7,99/1 opak. (100 g = 4,00)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
6,39/1 opak. (100 g = 3,20)

6,39**
7,99*

TANIEJ**40% DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 2,79 zł/1 opak. 

ALESTO
Słonecznik prażony 
200 g/1 opak.
* cena regularna:
2,79/1 opak. (100 g = 1,40)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
2,19/1 opak. (100 g = 1,10)

2,19**
2,79*

TANIEJ**42% DRUGI
PRODUKT

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

ALESTO
Chipsy jabłkowe 
40 g/1 opak.
* cena regularna:
3,49/1 opak. (100 g = 8,73)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
2,59/1 opak. (100 g = 6,48)

2,59**
3,49*

TANIEJ**50% DRUGI
PRODUKT

PRODUKTY ALESTO

50% TANIEJ
DRUGI PRODUKTDO

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

21Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 10,99 zł/1 opak. 

ALESTO SELECTION
Migdały łuskane
200 g/1 opak.
* cena regularna:
10,99/1 opak. (100 g = 5,50)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
8,79/1 opak. (100 g = 4,40)

8,79**
10,99*

TANIEJ**40% DRUGI
PRODUKT

12,79**
15,99*

TANIEJ**40% DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 15,99 zł/1 opak. 

ALESTO SELECTION
Orzechy włoskie
200 g/1 opak.
* cena regularna:
15,99/1 opak. (100 g = 8,00)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
12,79/1 opak. (100 g = 6,40)



Kabanosy z łososia
100 g
1 kg = 49,90

SUPERCENA 

4,99
ABRAMCZYK
Morszczuk
argentyński, XXL*
900 g/1 opak.
1 kg = 44,43

SUPERCENA 

39,99
FARIO
Pstrąg
łososiowy, 
filet, XXL
100 g
1 kg = 59,90

SUPERCENA 

5,99

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

na stałe w Lidl 

3,29

TARG RYBNY LIDLA
Dorsz atlantycki,
polędwica,
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 89,90

na stałe w Lidl 

8,99

TARG RYBNY LIDLA
Mintaj,
filet bez skóry, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 42,90

na stałe w Lidl 

4,29
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Od poniedziałku, 2.01 
 do środy, 4.01



v STRONA RYBY 
PRZYGOTOWUJE GPD

STYCZEŃ dobrej formy!
produktom roślinnym!Powiedz !

Cena regularna bez obniżek: 5,99 zł/1 opak.

TARCZYŃSKI
Roślinne parówki lub kabanosy
90 g, 200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena 1 za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,49**
5,99*

Aktywuj w aplikacji

50%**

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

VEMONDO
Pasta z tofu
115 g/1 opak.
z cebulą, w stylu francuskim 
lub w stylu meksykańskim
100 g = 2,60

SUPERCENA

2,99

VEMONDO
Plastry 
wegańskie
80 g/1 opak.
w stylu lyoner 
z grillowanymi warzywami
lub ze szczypiorkiem
100 g = 5,61

SUPERCENA

4,49

CHEF SELECT
Hummus
200 g/1 opak.
buraczkowy z wsadem chrzanowym 
lub dyniowy z ziarnami sezamu
100 g = 2,50

SUPERCENA

4,99

23Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

VEMONDO
Hummus
220 g/1 opak.
z falafelem, bruschettą lub guacamole
100 g = 2,27

SUPERCENA

4,99
TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg tęczowy
patroszony
100 g
1 kg = 32,90

na stałe w Lidl 

3,29

TARG RYBNY LIDLA
Mintaj,
filet bez skóry, 
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 42,90

na stałe w Lidl 

4,29



Koszulka termiczna 
męska
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory

**cena regularna od wtorku, 3.01.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie 
w poniedziałek, 2.01.2023 r. do wyczerpania zapasów.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 44,99 zł/1 szt.

34,99*
44,99**

TANIEJ
WYŁĄCZNIE 

W PONIEDZIAŁEK*

1  szt.

10 zł

wydłużony tył

 88% 
z materiału 

pochodzącego 
z recyklingu

Certified to the GRS
Made with recycled polyester

www.controlunion-germany.com
CU851646

Od poniedziałku,  
2.01 

VEMONDO
Wegański omlet
500 g/1 opak.
z gotowaną ciecierzycą i cebulą
1 kg = 19,98

SUPERCENA

9,99

VEMONDO
Wegańskie pesto
z tofu
190 g/1 opak.
bazyliowe lub calabrese
100 g = 2,63

SUPERCENA

4,99

QF
Tapioka
370 g/1 opak.
1 kg = 21,59

SUPERCENA

7,99

VEMONDO
Deser kokosowy
150 g/1 opak.
wiśnia lub brzoskwinia-marakuja
100 g = 1,99

SUPERCENA

2,99

24 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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STYCZEŃ dobrej formy!

Powiedz ! produktom roślinnym!

Koszulka termiczna 
damska
• rozmiary: S-L
• 2 wzory

**cena regularna od wtorku, 03.01.2023 r. 
lub do wyczerpania zapasów

*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie 
w poniedziałek, 02.01.2023 r. lub do wyczerpania 
zapasów.Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed  
obniżką: 44,99 zł/1 szt.

34,99*
44,99**

TANIEJ
WYŁĄCZNIE 

W PONIEDZIAŁEK*

1 szt.

10 zł

strona wewnętrzna 
pokryta ciepłym 

meszkiem

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

Wegański 
torcik choco 
delish
450 g/1 opak.
1 kg = 39,98

SUPERCENA

17,99

SNACK DAY
Chipsy hummus 
lub soczewica
40 g/1 opak.
100 g = 8,23

na stałe w Lidl

3,29

VEMONDO
Wegańskie ciasteczka 
owsiane bezglutenowe
150 g/1 opak.
z rodzynkami i kokosem, z kawałkami 
czekolady lub z kawałkami czekolady 
i pomarańczą 
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99

VEMONDO
Wegańskie żelki
350 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 15,69

SUPERCENA

5,49

VEMONDO
Wegańskie lody 
w kubku
500 ml/1 opak.
z wanilią z Madagaskaru lub 
orzechowo-czekoladowe
1 l = 22,98

SUPERCENA

11,49

MARIBEL
BIO Syrop
250 g/1 opak.
daktylowy lub ryżowy
100 g = 3,20

SUPERCENA

7,99

25Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Koszulka termiczna 
męska
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory

**cena regularna od wtorku, 3.01.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie 
w poniedziałek, 2.01.2023 r. do wyczerpania zapasów.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 44,99 zł/1 szt.

34,99*
44,99**

TANIEJ
WYŁĄCZNIE 

W PONIEDZIAŁEK*

1  szt.

10 zł

wydłużony tył

 88% 
z materiału 

pochodzącego 
z recyklingu

Certified to the GRS
Made with recycled polyester

www.controlunion-germany.com
CU851646

Od poniedziałku,  
2.01 

VEMONDO
Wegański omlet
500 g/1 opak.
z gotowaną ciecierzycą i cebulą
1 kg = 19,98

SUPERCENA

9,99

VEMONDO
Wegańskie pesto
z tofu
190 g/1 opak.
bazyliowe lub calabrese
100 g = 2,63

SUPERCENA

4,99

QF
Tapioka
370 g/1 opak.
1 kg = 21,59

SUPERCENA

7,99

VEMONDO
Deser kokosowy
150 g/1 opak.
wiśnia lub brzoskwinia-marakuja
100 g = 1,99

SUPERCENA

2,99
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STYCZEŃ dobrej formy!

Powiedz ! produktom roślinnym!

Koszulka termiczna 
damska
• rozmiary: S-L
• 2 wzory

**cena regularna od wtorku, 03.01.2023 r. 
lub do wyczerpania zapasów

*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie 
w poniedziałek, 02.01.2023 r. lub do wyczerpania 
zapasów.Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed  
obniżką: 44,99 zł/1 szt.

34,99*
44,99**

TANIEJ
WYŁĄCZNIE 

W PONIEDZIAŁEK*

1 szt.

10 zł

strona wewnętrzna 
pokryta ciepłym 

meszkiem

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

Wegański 
torcik choco 
delish
450 g/1 opak.
1 kg = 39,98

SUPERCENA

17,99

SNACK DAY
Chipsy hummus 
lub soczewica
40 g/1 opak.
100 g = 8,23

na stałe w Lidl

3,29

VEMONDO
Wegańskie ciasteczka 
owsiane bezglutenowe
150 g/1 opak.
z rodzynkami i kokosem, z kawałkami 
czekolady lub z kawałkami czekolady 
i pomarańczą 
100 g = 5,99

SUPERCENA

8,99

VEMONDO
Wegańskie żelki
350 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 15,69

SUPERCENA

5,49

VEMONDO
Wegańskie lody 
w kubku
500 ml/1 opak.
z wanilią z Madagaskaru lub 
orzechowo-czekoladowe
1 l = 22,98

SUPERCENA

11,49

MARIBEL
BIO Syrop
250 g/1 opak.
daktylowy lub ryżowy
100 g = 3,20

SUPERCENA

7,99
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VEMONDO
Wegańskie tortelloni
250 g/1 opak.
z pomidorami i bazylią lub
z bakłażanem i pomidorami
100 g = 3,40

SUPERCENA

8,49
VEMONDO
Wegetariańskie lasagne
400 g/1 opak.
z tofu lub z sojowym ragoût
1 kg = 29,98

SUPERCENA

11,99
VEMONDO
Wegańskie pierożki
250 g/1 opak.
z warzywami, z ciecierzycą i soczewicą,
ze szpinakiem, brokułem i oliwkami 
lub z grzybami
100 g = 3,40

SUPERCENA

8,49

STYCZEŃ dobrej formy!
produktom roślinnym!Powiedz !

Od poniedziałku,  
2.01 

VEMONDO
Falafel
200 g/1 opak.
100 g = 4,00

SUPERCENA

7,99
VEMONDO
Tortilla pszenna
370 g/1 opak.
z marchewką lub z burakiem
1 kg = 17,54

SUPERCENA

6,49

39,99
1 para

 

Legginsy sportowe 
damskie
• rozmiary: S-L
• 3 wzory
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VEMONDO
Wegańskie tortelloni
250 g/1 opak.
z pomidorami i bazylią lub
z bakłażanem i pomidorami
100 g = 3,40

SUPERCENA

8,49
VEMONDO
Wegetariańskie lasagne
400 g/1 opak.
z tofu lub z sojowym ragoût
1 kg = 29,98

SUPERCENA

11,99
VEMONDO
Wegańskie pierożki
250 g/1 opak.
z warzywami, z ciecierzycą i soczewicą,
ze szpinakiem, brokułem i oliwkami 
lub z grzybami
100 g = 3,40

SUPERCENA

8,49

STYCZEŃ dobrej formy!
produktom roślinnym!Powiedz !

Od poniedziałku,  
2.01 

VEMONDO
Falafel
200 g/1 opak.
100 g = 4,00

SUPERCENA

7,99
VEMONDO
Tortilla pszenna
370 g/1 opak.
z marchewką lub z burakiem
1 kg = 17,54

SUPERCENA

6,49

39,99
1 para

 

Legginsy sportowe 
damskie
• rozmiary: S-L
• 3 wzory
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Od poniedziałku,  
2.01 

VEMONDO
Wegańska pizza
300-390 g/1 opak.
bruschetta, margherita lub verdura
1 kg = 23,30-17,92

SUPERCENA

6,99

VEMONDO
Wegańskie nuggetsy
300 g/1 opak.
z zielonym groszkiem i cebulą 
lub z zielonym groszkiem i cebulą 
z sosem chilli
1 kg = 29,97

SUPERCENA

8,99
VEMONDO
Wegańskie burgery  
à la kurczak
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30

SUPERCENA

9,99

VEMONDO
Wegańskie panierowane 
kotleciki
250 g/1 opak.
z ziołową lub ziemniaczaną chrupiącą 
panierką
100 g = 4,00

SUPERCENA

9,99

Spodnie termiczne  
softshell męskie
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory

**cena regularna od wtorku, 03.01.2023 r.  
lub do wyczerpania zapasów

*cena promocyjna obowiązująca wyłącznie 
w poniedziałek, 02.01.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 59,90 zł/1 para

49,90*
59,90**

TANIEJ
WYŁĄCZNIE 

W PONIEDZIAŁEK*

1 para

10 zł

z wiatroszczelnego, 
3-warstwowego materiału
softshell z wysoką 
izolacją ciepła
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Pomysł na obiad!



STYCZEŃdobrej formy!

produktom fit!Powiedz !

Od poniedziałku,  
2.01 

BALVITEN
Chleb bezglutenowy
ketogeniczny
190 g/1 opak.
100 g = 4,73

SUPERCENA

8,99

idealny w diecie 
ketogenicznej

COLOGRAN
Stewia w płynie
125 ml/1 opak.
100 ml = 7,20

SUPERCENA

8,99

MILBONA
Mascarpone 
bez laktozy
250 g/1 opak.
100 g = 2,80

SUPERCENA

6,99

KANIA
Pesto 
o obniżonej 
zawartości 
tłuszczu
190 g/1 opak.
zielone lub czerwone 
100 g = 3,15

SUPERCENA

5,99

25% TANIEJ**

3,74
4,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 4,99 zł/1 opak.

Do soboty, 7.01
KUCHNIALIDLA.PL
Mąka bezglutenowa
500 g/1 opak.
kukurydziana lub ryżowa
* cena regularna
** w odniesienu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne 
w aplikacji Lidl Plus.
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Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI



KUPIEC
Wafle kukurydziane
62 g/1 opak.
białą czekoladą i wiórkami 
kokosowymi
100 g = 6,44

SUPERCENA

3,99

produktom fit!

Od poniedziałku,  
2.01 

KUPIEC
Wafle kukurydziane
120 g/1 opak.
cheddar, chili 
lub śmietana z cebulą
100 g = 3,33

SUPERCENA

3,99

RED
Czekolada biała
100 g/1 opak.
karmelizowana,
bez dodatku cukru

SUPERCENA

6,49

O!KRUCHY Ciasteczka 
bezglutenowe
90 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,54

NOWOŚĆ

4,99

Do soboty, 7.01 

SONDEY
Ciasteczka wegańskie 
120 g/1 opak.
marchewkowe lub jabłkowe
100 g = 4,16

na stałe w Lidl

4,99

ZERO
CUKRU

SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Biszkopty Andante
130 g/1 opak.
100 g = 2,07

SUPERCENA

2,69
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KUPIEC
Wafle ryżowe
30 g, 35 g/1 opak.
w czekoladzie mlecznej 
lub w czekoladzie mlecznej z karmelem
100 g = 9,97/8,54

SUPERCENA

2,99



STYCZEŃdobrej formy!

produktom fit!Powiedz !

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

Migdały w białej 
czekoladzie 
z kokosem 
lub migdały 
w mlecznej 
czekoladzie 
z cynamonem
80 g/1 opak.
100 g = 7,49

NOWOŚĆ

5,99
BOB SNAIL
Przekąska 
w czekoladzie
27 g, 30 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 14,78/13,30

SUPERCENA

3,99
ZERO

CUKRU

w belgijskiej 
czekoladzie

w belgijskiej 
czekoladzie bez glutenu

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

FIN CARRÉ
Czekolada 
gorzka, 74% 
lub 85% kakao***
100 g/1 opak.
* cena regularna: 
3,49/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,59/1 opak.

2,59**
3,49*

TANIEJ**50% DRUGI
PRODUKT

Cena regularna bez obniżek:
11,49 zł/1 opak.

GELATELLI
Lody proteinowe 
w kubku***
500 ml/1 opak.
ciasteczkowe, o smaku masła
orzechowego, czekoladowe
lub o smaku słonego karmelu
* cena regularna:
11,49/1 opak. (1 l = 22,98)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,19/1 opak. (1 l = 18,38)

9,19**
11,49*

TANIEJ**40% DRUGI
PRODUKT

SONDEY
Biszkopty 
kukurydziane 
bez laktozy 
i bez glutenu
125 g/1 opak.
100 g = 5,59

SUPERCENA

6,99
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*** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

SONDEY
Ciastka 
bez glutenu
z nadzieniem
150 g/1 opak.
100 g = 4,66

SUPERCENA

6,99



STYCZEŃ dobrej formy!
produktom bez cukru!Powiedz !

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

• bez dodatku tłuszczów utwardzonych
• bez konserwantów, aromatów i barwników

ALLNUTRITION
Krem Nutlove
200 g/1 opak.
Crunch, White Choco Peanut 
lub Coco Crunch 
100 g = 7,50

SUPERCENA

14,99

doskonały składnik deserów, 
wypieków i pysznych kremowych shake'ów

ALLNUTRITION
Nutlove Protein 
Shake
330 g/1 opak.
white choco peanut
lub coco crunch 
1 kg = 121,18

SUPERCENA

39,99

ZERO
CUKRU

ALLNUTRITION
Ciastka Nutlove
lub Fitking Delicious
128 g, 130 g/1 opak. 
różne rodzaje 
100 g = 4,68/4,61

SUPERCENA

5,99

ALLNUTRITION
Pralinki Nutlove
Magic Hearts
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,99

BEZ OLEJU
PALMOWEGO

ALLNUTRITION
Nutlove Magic Cards
104 g/1 opak. 
o smaku pomarańczowym lub kokosowym 
100 g = 6,24

SUPERCENA

6,49

produktom fit!

Od poniedziałku,  
2.01 
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ZERO
CUKRU



szybki sposób 
do rozluźniania mięśni Pistolet do masażu

• w zestawie 3 akumulatory litowo-jonowe  
 (1800 mAh) i etui do przechowywania
• 2 kolory

SUPERCENA

179,-
1 zestaw

4

6
końcówki masujące 

i aż

programów 
masażu

MIKSUJ
DOWOLNIE

STYCZEŃdobrej formy!

produktom fit!Powiedz !
WSZYSTKIE BATONY PROTEINOWE

W CENIE4  3  

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 
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szybki sposób 
do rozluźniania mięśni Pistolet do masażu

• w zestawie 3 akumulatory litowo-jonowe  
 (1800 mAh) i etui do przechowywania
• 2 kolory

SUPERCENA

179,-
1 zestaw

4

6
końcówki masujące 

i aż

programów 
masażu

MIKSUJ
DOWOLNIE

STYCZEŃdobrej formy!

produktom fit!Powiedz !
WSZYSTKIE BATONY PROTEINOWE

W CENIE4  3  

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 
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bez 
glutenu

LEA LIFE
Wafelki z kremem 
bez glutenu
i laktozy
95 g/1 opak.
o smaku waniliowym 
lub kakaowym
100 g = 3,15

SUPERCENA

2,99

ZERO
CUKRU

DR. ENSA
Owoce liofilizowane
30 g/1 opak.
truskawki, maliny lub banany
100 g = 33,30

NOWOŚĆ

9,99

SNACK DAY
BIO Chrupki 
jaglane
120 g, 150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,33/2,66

SUPERCENA

3,99

Od poniedziałku, 2.01 
do środy, 4.01 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 3,25 zł/1 opak. 

GOOD FOOD
Wafle kukurydziane 
cienkie
105 g/1 opak.
z czarnuszką lub z ziołami 
prowansalskimi
* cena regularna:
3,25/1 opak. (100 g = 3,10)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
2,75/1 opak. (100 g = 2,62)

2,75**
3,25*

TANIEJ**30% DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 

przed obniżką: 3,29 zł/1 opak. 

GOOD FOOD
Wafle kukurydziane 
120 g/1 opak.
o smaku grillowanej papryki 
lub cebuli i kwaśnej śmietany
* cena regularna:
3,29/1 opak. (100 g = 2,74)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
2,79/1 opak. (100 g = 2,33)

2,79**
3,29*

TANIEJ**30% DRUGI
PRODUKT

SNACK DAY
BIO Chipsy
70 g/1 opak.
z soczewicy lub ciecierzycy
100 g = 9,99

SUPERCENA

6,99
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MIKSUJ
DOWOLNIE



Cena regularna bez obniżek: 
10,94 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso mielone
500 g/1 opak.
* cena regularna:
10,94/1 opak. (1 kg = 21,88 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
8,49/1 opak. (1 kg = 16,98 zł)

44% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

8,49**
10,94*

Cena regularna bez obniżek: 
10,94 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso mielone
500 g/1 opak.
* cena regularna:
10,94/1 opak. (1 kg = 21,88 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
8,49/1 opak. (1 kg = 16,98 zł)

44% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

8,49**
10,94*

RZEŹNIK
Mięso mielone
z karkówki wieprzowej
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA 

8,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
z karkówki wieprzowej
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48

SUPERCENA 

8,99

RZEŹNIK
Mięso mielone
z łopatki i boczku
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
Polska wołowina –
karkówka
na pieczeń
1 kg

SUPERCENA 

29,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
karkówka
na pieczeń
1 kg

SUPERCENA 

29,99
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Od poniedziałku, 2.01 
 do środy, 4.01

TANIEJ44% 
ŚWIEŻE MIĘSO DO

CODZIENNIE 
ŚWIEŻE  

DOSTAWY



* w porównaniu ze standardowym kurczakiem

rośnie około
30% wolniej*

Cena regularna bez obniżek: 
10,94 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso mielone
500 g/1 opak.
* cena regularna:
10,94/1 opak. (1 kg = 21,88 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
8,49/1 opak. (1 kg = 16,98 zł)

44% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

8,49**
10,94*

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
skrzydła
1 kg

SUPERCENA 

11,99
RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
skrzydła
1 kg

SUPERCENA 

11,99

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

SUPERCENA 

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

SUPERCENA 

8,99

ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI
Noga z indyka
1 kg

SUPERCENA 

12,99 ŚWIEŻY INDYK Z POLSKI
Noga z indyka
1 kg

SUPERCENA 

12,99

Cena regularna bez obniżek: 34,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
filet z piersi
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

22% TANIEJ**

26,99
34,99*

Cena regularna bez obniżek: 34,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak 
Biesiadny, z chowu 
bez antybiotyków – 
filet z piersi
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

22% TANIEJ**

26,99
34,99*

DELUXE
Perliczka – tuszka
1 kg

SUPERCENA 

29,99
DELUXE
Perliczka – tuszka
1 kg

SUPERCENA 

29,99

SMAKMAK
Flaki cielęce
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA 

9,99

SMAKMAK
Flaki cielęce
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98

SUPERCENA 

9,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
karkówka
na pieczeń
1 kg

SUPERCENA 

29,99
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PIKOK
Kiełbasa głogowska, XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 21,98

SUPERCENA 

10,99

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

SUPERCENA 

6,99
PIKOK PURE
Salami wieprzowo-
-wołowe
80 g/1 opak.
100 g = 6,24

SUPERCENA

4,99

Cena regularna bez obniżek: 
6,99 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbaski drobiowe
300 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 23,30 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
5,49/1 opak. (1 kg = 18,30 zł)

42% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

5,49**
6,99*

Cena regularna bez obniżek: x zł/kg

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso mielone
500 g/1 opak.
* cena regularna:
10,94/1 opak. (1 kg = 21,88 zł)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,49/1 opak. (1 kg = 16,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
x zł/1 kg

Cena regularna bez obniżek: 
6,99 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbaski drobiowe
300 g/1 opak.
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 23,30 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
5,49/1 opak. (1 kg = 18,30 zł)

42% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

5,49**
6,99*

Cena regularna bez obniżek: x zł/kg

RZEŹNIK
Polski indyk –
mięso mielone
500 g/1 opak.
* cena regularna:
10,94/1 opak. (1 kg = 21,88 zł)
cena przy zakupie 2 opak.:
8,49/1 opak. (1 kg = 16,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
x zł/1 kg

PIKOK
Kiełbasa 
żywiecka, XXL
250 g/1 opak.
100 g = 2,80

na stałe w Lidl 

6,99

500 G
AŻ

300 G
AŻ

36 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 01/23

Od poniedziałku, 2.01 
 do środy, 4.01

TANIEJ42% 
 WĘDLINY DO



MORLINY
Rodzinna z warzywami
200 g/1 opak.
100 g = 2,75

SUPERCENA 

5,49
MORLINY
Kiełbasa śląska,
duża paczka
100 g
1 kg = 12,90

SUPERCENA 

1,29

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

KRAKUS
Kabanosy,
duża paczka
250 g/1 opak.
* cena regularna:
10,99/1 opak. (100 g = 4,40 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
8,99/1 opak. (100 g = 3,60 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
10,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 4,87 zł/1 opak.

KRAKUS
Konserwa
300 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
6,99/1 opak. (1 kg = 23,30 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
5,49/1 opak. (1 kg = 18,30 zł)

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,49**
6,99*
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1 KG
AŻ

TANIEJ40% 
PYSZNY NABIAŁ DO

Twaróg półtłusty, 
krajanka
100 g
1 kg = 14,90

SUPERCENA 

1,49
Cena regularna bez obniżek: 
2,39 zł/1 opak.

Do soboty, 7.01 
PILOS
Twarożek Grani
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
różne rodzaje
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**

DRUGI PRODUKT

1,89**
2,39*

RYKI
Rycki Maasdam, plastry
400 g/1 opak.
1 kg = 34,98

SUPERCENA

13,99
MLEKOVITA
Gouda, plastry
1 kg/1 opak.

SUPERCENA 

27,99

MLEKOVITA
Ser cheddar w plastrach 
Burger Menu
344 g/1 opak.
1 kg = 26,13

SUPERCENA 

8,99
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WYBRANE PRODUKTY

TANIEJ40% 
MIKSUJ

DOWOLNIE

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

PILOS
Jogurt owocowy Musso
150 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
1,99/1 opak. (100 g = 1,33 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 5 opak.:
1,59/1 opak. (100 g = 1,06 zł)

4 + 1 GRATIS**

1,59**
1,99*

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

PILOS
Jogurt owocowy Musso
150 g/1 opak.
różne rodzaje 
* cena regularna:
1,99/1 opak. (100 g = 1,33 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 5 opak.:
1,59/1 opak. (100 g = 1,06 zł)

4 + 1 GRATIS**

1,59**
1,99*

Cena regularna bez obniżek: 
3,99 zł/1 opak.

PILOS
Mleko 1,5%,
bez laktozy
1 l/1 opak.
* cena regularna:
3,99/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 opak.:
3,49/1 opak.
Limit: 6 opak. na paragon Każde kolejne 
opakowanie będzie sprzedawane
w cenie 3,99 zł/1 opak.

36% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,49**
3,99*

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

ZŁOTA NIOSKA
Jaja ściółkowe,
wielkość M, klasa A
10 szt./1 opak.
* cena regularna:
7,99/1 opak. (1 szt. = 0,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
6,39/1 opak. (1 szt. = 0,64 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,99*

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

ZŁOTA NIOSKA
Jaja ściółkowe,
wielkość M, klasa A
10 szt./1 opak.
* cena regularna:
7,99/1 opak. (1 szt. = 0,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
6,39/1 opak. (1 szt. = 0,64 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,99*

Cena regularna bez obniżek: 
9,48 zł/1 opak.

ZŁOTA NIOSKA
Jaja ściółkowe, 
wielkość L, klasa A
10 szt./1 opak.
* cena regularna:
9,48/1 opak. (1 szt. = 0,95 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
7,49/1 opak. (1 szt. = 0,75 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,49**
9,48*

Cena regularna bez obniżek: 
9,48 zł/1 opak.

ZŁOTA NIOSKA
Jaja ściółkowe, 
wielkość L, klasa A
10 szt./1 opak.
* cena regularna:
9,48/1 opak. (1 szt. = 0,95 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
7,49/1 opak. (1 szt. = 0,75 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,49**
9,48*

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

PILOS
Masło ekstra
z polskiego mleka
bez laktozy
200 g/1 opak.
* cena regularna:
7,99/1 opak. (100 g = 4,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
6,99/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
Limit: 2 opak. na paragon Każde kolejne 
opakowanie będzie sprzedawane
w cenie 7,99 zł/1 opak.

24% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,99**
7,99*

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

PILOS
Masło ekstra
z polskiego mleka
bez laktozy
200 g/1 opak.
* cena regularna:
7,99/1 opak. (100 g = 4,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
6,99/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
Limit: 2 opak. na paragon Każde kolejne 
opakowanie będzie sprzedawane
w cenie 7,99 zł/1 opak.

24% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,99**
7,99*

DANONE
Jogurt pitny Activia 
bez cukru
270 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 14,04

SUPERCENA 

3,79
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FREEWAY
Tonic, 
napój 
gazowany
2 l/1 but.
1 l = 2,45

na stałe w Lidl 

3,99

SYLWESTROWE 

ORZEŹWIENIE

NOWOŚĆ OD
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4,89



VERONI PURE
Woda mineralna 
niegazowana
1,5 l/1 but.
1 l = 0,86

SUPERCENA 

1,29

NAŁĘCZOWIANKA
Woda mineralna***
1 l/1 but.
delikanie gazowana lub gazowana

SUPERCENA 

1,59NAŁĘCZOWIANKA
Woda mineralna***
700 ml/1 but.
z magnezem lub z witaminami
1 l = 3,56

SUPERCENA 

2,49

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 3,79 zł/1 but.

Coca-Cola
1 l/1 but.
* cena regularna:
5,49/1 but.
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 4-paku:
3,99/1 but.

27% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,99**
5,49*

COSTA
Napój owocowy
1 l/1 but
pomarańcza lub jabłko

SUPERCENA 

2,49

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

TYLKO W
4-PAKU
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CENY
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NAŁĘCZOWIANKA
Woda mineralna***
1 l/1 but.
delikanie gazowana lub gazowana

SUPERCENA 

1,59

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 3,79 zł/1 but.

Coca-Cola
1 l/1 but.
* cena regularna:
5,49/1 but.
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 4-paku:
3,99/1 but.

27% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,99**
5,49*

Paulaner
jasne pszeniczne
500 ml/1 pusz.
1 l = 9,98

SUPERCENA 

4,99
Cieszyn Mastne
lub West Coast IPA
500 ml/1 but.
1 l = 15,98

SUPERCENA 

7,99

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

Perlenbacher Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna:
2,99/1 but. (1 l = 5,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 18 but.:
1,99/1 but. (1 l = 3,98 zł)

12 + 6 
GRATIS**

1,99**
2,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 2,79 zł/1 pusz.

Lech Premium
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,89/1 pusz. (1 l = 7,78 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 8-paku:
2,89/1 pusz. (1 l = 5,78 zł)

25% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,89**
3,89*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 2,19 zł/1 pusz.

Harnaś
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
2,99/1 pusz. (1 l = 5,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 12-paku:
2,19/1 pusz. (1 l = 4,38 zł)

26% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

2,19**
2,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 3,99 zł/1 pusz.

Tyskie Free 0,0%
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,99/1 pusz. (1 l = 7,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie dwóch 4-paków:
2,69/1 pusz. (1 l = 5,38 zł)

64% TANIEJ**
DRUGI
4-PAK

2,69**
3,99*

12 x8 x

2 x 4 18 x
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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TCHIBO
Black & White Crema
lub Black & White,
kawa rozpuszczalna
180 g, 200 g/1 opak.
100 g = 11,11/10,00

SUPERCENA 

19,99
TCHIBO
Black & White Crema
lub Black & White,
kawa rozpuszczalna
180 g, 200 g/1 opak.
100 g = 11,11/10,00

SUPERCENA 

19,99
HERBAPOL
Herbaciany Ogród,
herbatka malinowa
40 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,20

SUPERCENA 

7,99

HERBAPOL
Herbaciany Ogród,
herbatka malinowa
40 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,20

SUPERCENA 

7,99

HORTEX
Mieszanka
7-składnikowa
750 g/1 opak.
1 kg = 9,32

SUPERCENA 

6,99
HORTEX
Mieszanka
7-składnikowa
750 g/1 opak.
1 kg = 9,32

SUPERCENA 

6,99

BARILLA
Spaghetti
pełnoziarniste
500 g/1 opak.
1 kg = 13,18

SUPERCENA 

6,59BARILLA
Spaghetti
pełnoziarniste
500 g/1 opak.
1 kg = 13,18

SUPERCENA 

6,59

JEMY JEMY
Zupa krem
450 g/1 opak.
z pieczarek, z dyni lub
z zielonego groszku
1 kg = 12,20

SUPERCENA 

5,49 JEMY JEMY
Zupa krem
450 g/1 opak.
z pieczarek, z dyni lub
z zielonego groszku
1 kg = 12,20

SUPERCENA 

5,49

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 4,29 zł/1 opak.

CROWNFIELD
Musli Crunchy
350 g/1 opak.
orzechowo-truskawkowe 
lub czekoladowo-orzechowe
* cena regularna:
4,29/1 opak. (1 kg = 12,26 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 opak.:
3,19/1 opak. (1 kg = 9,11 zł)

75% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
4,29*

AVIT
Lunchbox 
z mozzarellą 
i pomidorami
200 g/1 opak.
100 g = 4,50

SUPERCENA 

8,99

AVIT
Lunchbox 
z mozzarellą 
i pomidorami
200 g/1 opak.
100 g = 4,50

SUPERCENA 

8,99

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

BARESA
Pomidory krojone
425 ml/1 opak.
z bazylią, z ziołami, z cebulą 
i czosnkiem lub arrabbiata
* cena regularna:
4,49/1 opak. (1 l = 10,56 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
3,75/1 opak. (1 l = 8,82 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,75**
4,49*

770 G
AŻ

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI
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0,43 zł
 za sztukę

108 szt.

0,50 zł
 za sztukę

92 szt.

0,61 zł
 za sztukę

76 szt.

0,67 zł
 za sztukę

44 szt.

0,82 zł
 za sztukę

36 szt.

0,74 zł
 za sztukę

40 szt.

0,59 zł
 za sztukę

78 szt.

OSZCZĘDZASZ 
DO

24,60 zł*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 4,29 zł/1 opak.

CROWNFIELD
Musli Crunchy
350 g/1 opak.
orzechowo-truskawkowe 
lub czekoladowo-orzechowe
* cena regularna:
4,29/1 opak. (1 kg = 12,26 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 opak.:
3,19/1 opak. (1 kg = 9,11 zł)

75% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,19**
4,29*

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

BARESA
Pomidory krojone
425 ml/1 opak.
z bazylią, z ziołami, z cebulą 
i czosnkiem lub arrabbiata
* cena regularna:
4,49/1 opak. (1 l = 10,56 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.:
3,75/1 opak. (1 l = 8,82 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,75**
4,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 45,99 zł/1 opak.

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

DO 31% TANIEJ*

45,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 45,99 zł/1 opak.

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

DO 31% TANIEJ*

45,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 29,69 zł/1 opak.

LUPILU PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior
lub 6 XL, jumbo bag
44 szt., 40 szt., 36 szt./1 opak.
1 szt. = 0,67/0,74/0,82
* w porównaniu z pantsami 4, 5 lub 6 
Lupilu Premium, 22 szt., 20 szt., 18 szt.

21% TANIEJ*

29,29
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
przed obniżką: 29,69 zł/1 opak.

LUPILU PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior
lub 6 XL, jumbo bag
44 szt., 40 szt., 36 szt./1 opak.
1 szt. = 0,67/0,74/0,82
* w porównaniu z pantsami 4, 5 lub 6 
Lupilu Premium, 22 szt., 20 szt., 18 szt.

21% TANIEJ*

29,29

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

SUDOCREM
Krem
60 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 16,65

25% TANIEJ**

9,99
13,49* Najniższa cena z ostatnich 30 dni

przed obniżką: 13,49 zł/1 opak.

SUDOCREM
Krem
60 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 16,65

25% TANIEJ**

9,99
13,49*

do 31% TANIEJ!
PIELUSZKI I PANTSY  

LUPILU PREMIUM, JUMBO BAG,

43Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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R 01/23

Od poniedziałku,  
 2.01 
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MIKSUJ
DOWOLNIE
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ie za 1 zł. 

ZA 1 ZŁ*TRZECIA
SZTUKA

WSZYSTKIE PRODUKTY
DO HIGIENY JAMY USTNEJ

44 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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R 01/23

Od poniedziałku, 2.01 
 do środy, 4.01



W5 ELEGANCE
Perfumowane
zawieszki do toalety
3 x 33 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 10,09

na stałe w Lidl

9,99
W5 ELEGANCE
Perfumowane krążki 
żelowe do toalety
75 ml/1 opak.
różne rodzaje 
100 ml = 11,99

SUPERCENA 

8,99

Ręcznik papierowy
Tęcza*
1 rolka/1 opak.

SUPERCENA 

9,99 Ręcznik papierowy
Tęcza*
1 rolka/1 opak.

SUPERCENA 

9,99

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

SUPERCENA 

21,99
FLORALYS
Papier toaletowy 
rumiankowy, 3-warstwowy
16 rolek/1 opak.
1 rolka = 1,38 

SUPERCENA 

21,99

FAIRY PLATINUM
Tabletki
do zmywarki
100 szt./1 opak.
1 szt. = 0,90

SUPERCENA 

89,99
FAIRY PLATINUM
Tabletki
do zmywarki
100 szt./1 opak.
1 szt. = 0,90

SUPERCENA 

89,99

kwiat 
Orientu

wiosenny 
poranek

EKSKLUZYWNY ZAPACH 
PERFUM W TWOJEJ TOALECIE

lazurowa
laguna

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKIZA 1 ZŁ*
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CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

Karma 
dla ptaków
1 kg/1 opak.

1 kg

8,99
Karma dla ptaków
Futterboy
500 g/1 opak.
1 kg = 29,98

500 g

14,99

Karma dla ptaków 
– orzechowa świeca 
lub łańcuch
650 g, 180 g/1 opak.
1 kg = 15,37/55,50

180 g, 650 g

9,99

Karma 
dla sikorek 
lub ziarna 
słonecznika
1 kg/1 opak.

1 kg

12,99
Karma dla ptaków, 
knedle, megapaka
1,6 kg/1 opak.
1 szt. = 1,00
1 kg = 12,49

1,6 kg

19,99

Karma 
dla ptaków 
– knedle 
500 g/1 opak.
1 kg = 13,98

500 g

6,99

1 KNEDEL 
ZA 1 ZŁ 

Karma dla
ptaków, knedle
350 g/1 opak.
1 kg = 17,11
różne rodzaje

350 g

5,99

46 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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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!

Karma 
dla ptaków 
– knedle 
500 g/1 opak.
1 kg = 13,98

Nadaje się
do domu Podlewać

umiarkowanie
Podlewać
rzadko

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Wysokość 
(z doniczką) Półcień

 
Paproć mix
różne rodzaje
1 szt.
* cena regularna: 
16,99 zł/1 szt. 
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 szt.: 11,29 zł/1 szt. 

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

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

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

Sukulent
1 szt.
* cena regularna: 
16,99 zł/1 szt. 
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 szt.: 11,29 zł/1 szt. 

 

Rośliny 
filtrujące 
powietrze
1 szt
Hedera, Scindapsus, Difenbachia, 
Skrzydłokwiat
* cena regularna: 16,99 zł/1 szt. 
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 szt.: 11,29 zł/1 szt. 

 

Osłonka 
ceramiczna
1 szt
różne wzory

13 cm

12 cm

ok. 16 cm

12 cm

ok. 29 cm

12 cm

ok. 23 cm

IDEALNA 
DO DONICZKI 

12 CM

wys. ok. 13 cm

15,99

2 + 1 GRATIS**

11,29**
16,99*

2 + 1 GRATIS**

11,29**
16,99*

2 + 1 GRATIS**

11,29**
16,99*

GRATIS2 + 1 
WYBRANE ROŚLINY ZIELONE

MIKSUJ
DOWOLNIE

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.
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TYDZIEŃ VEGE NADAL TRWA!

STYCZEŃ dobrej formy!
produktom roślinnym!Powiedz !

OD PONIEDZIAŁKU, 2.01 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OD PONIEDZIAŁKU, 2.01 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCH

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

GRAMY RAZEM
JUŻ OD LAT14

Trwa sprzedaż gadżetów WOŚP –
 kupując, pomagasz

Trwa sprzedaż gadżetów WOŚP –
 kupując, pomagasz



Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

KOSZULKI I GADŻETY WOŚP ZNAJDZIESZ 
NA STANDZIE W SKLEPACH STACJONARNYCH LIDL!

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCHFINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCH

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.



Koszulka damska 
lub męska
• 100% bawełny
• damska rozmiary: S-L
• męska rozmiary: M-XL

44,99
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.



Miś w koszulce WOŚP
• wys. ok. 20 cmwys. ok. 20 cmwys. ok. 20 cm

  39,99
1 szt.

Kubek ceramiczny
• poj. 330 ml poj. 330 ml poj. 330 ml 

  24,99
1 szt.

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

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.



Ogrzewacz do rąk

Kalendarz trójdzielny

  29,99
1 szt.

Magnes
• ok. 66 x 60 x 6.4 mm
• 2 wzory

14,99
1 szt.

Ogrzewacz do rąk

Kalendarz trójdzielnyKalendarz trójdzielnyKalendarz trójdzielny

  29,99
1 szt.

  29,99
1 szt.

  29,99

MagnesMagnes
• ok. 66 x 60 x 6.4 mmok. 66 x 60 x 6.4 mm
• 2 wzory2 wzory

14,99
1 szt.

14,99
1 szt.

14,99

MagnesMagnes

9,99  
1 szt.

Długopis

  6,99
1 szt.

Notatnik z magnesem
i ołówkiem
• ok. 84 x 120 mm
• 50 kartek

12,99  
1 zestaw

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

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.



Torba bawełniana

  34,99
1 szt.

Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

Torba bawełniana

  34,99
Skarpetki

rozmiary: 35-45
2 wzory

Torba bawełniana

  34,99
Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

Nerka

  29,99
1 szt.

  27,99
1 para

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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