
Od poniedziałku, 13.02 
do wtorku, 14.02
Tulipany, 7 szt.
1 bukiet
wys. ok. 35 cm
różowe lub czerwone

SUPERCENA

8,99

Cena regularna (bez obniżek):
19,99 zł/1 kg

Winogrono jasne 
bezpestkowe, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

40% TANIEJ**

11,99
19,99*

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

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

XX% TANIEJ**50% TANIEJ**

3,49
6,99*

TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

37%

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

RZEŹNIK
Łopatka 
wieprzowa  
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

9,99
15,99*

TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

37%

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

  RZEŹNIK
Łopatka 
wieprzowa  
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

9,99
15,99*

TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

37%

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

RZEŹNIK
Łopatka 
wieprzowa  
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu 
do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji 
dostępne w aplikacji 
Lidl Plus.

Z kuponem

9,99
15,99*

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

MLEKOVITA
Masło 
z polskiej 
mleczarni
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej, 
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
3,79 zł/1 opak. (100 g = 1,90 zł) 
Szczegóły na s. 17.

45% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

TRZECH

3,79**
6,99*

      Zrób 
prezent sobie

   lub kochanej
osobie

OD PONIEDZIAŁKU
Od PONIEDZIAŁKU, 13.02 do ŚRODY, 15.02  
lub do wyczerpania zapasów

Wybrane praliny

DO 40% TANIEJ
do 14.02

5744



Tulipany, 25 szt.
1 bukiet
różowe lub czerwone

wys. ok. 35 cm

39,99

Tulipany premium, 
9 szt.
1 bukiet
różowe lub czerwone

wys. ok. 35 cm

18,99

Róże, 13 szt.
1 bukiet
różne kolory

wys. ok. 35 cm

11,99

Róże premium, 
8 szt.
1 bukiet
różowe lub czerwone

wys. ok. 50 cm

29,99

      Zrób 
     prezent sobie
   lub kochanej 
osobie

Bukiety miłości

W SUPERCENACH!
Kwitnący wybór

TULIPANÓW

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.

R 07/23

Od poniedziałku, 13.02 
 do wtorku, 14.02



Tulipany, 7 szt.
1 bukiet
wys. ok. 35 cm
różowe lub czerwone

SUPERCENA

8,99
Tulipany, 15 szt.
1 bukiet
wys. ok. 35 cm
różowe lub czerwone

SUPERCENA

19,99

Tulipany, 35 szt.
1 bukiet
białe, różowe lub filoletowe

wys. ok. 35 cm

54,99

Kwitnący wybór

TULIPANÓW
w Lidlu

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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Gerbery, 
10 szt.
1 bukiet
różowe lub czerwone

wys. ok. 50 cm

19,99

Bukiet róż
1 bukiet
różne kolory

wys. ok. 40 cm

34,99

Hiacynty, 3 szt.
1 bukiet
różne kolory 

wys. ok. 30 cm

9,99
Bukiet walentynkowy
1 bukiet
różne kolory 

wys. ok. 30 cm

29,99

Goździki, 10 szt.
1 bukiet
różowe lub czerwone

wys. ok. 50 cm

9,99

      Zrób 
     prezent sobie
   lub kochanej 
osobie

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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Frezje, 10 szt.
1 bukiet
różne kolory 

wys. ok. 40 cm

21,99

Bukiet róż premium
1 bukiet
różowe lub czerwone

wys. ok. 50 cm

29,99

Bukiet z gerberami
1 bukiet
różne kolory 

wys. ok. 50 cm

39,99

Goździki, 10 szt.
1 bukiet
różowe lub czerwone

wys. ok. 50 cm

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

HATHERWOOD
Czekoladki miętowe, 
XXL 
300 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 23,97 zł

40% TANIEJ**

7,19
11,99*

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

HATHERWOOD
Czekoladki miętowe, 
XXL 
300 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 23,97 zł

40% TANIEJ**

7,19
11,99*

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

OWOCE MORZA
belgijskie praliny 
250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,20 zł

40% TANIEJ**

7,99
13,49*

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

Alte Excellenz, 
praliny z brandy 
250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,20 zł

26% TANIEJ**

5,49
7,49*

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

Alte Excellenz, 
praliny z brandy 
250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,20 zł

26% TANIEJ**

5,49
7,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 12,49 zł/1 opak.

J.D. GROSS
SÉLECTION CHOCOLAT,
kolekcja czekoladek
200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 4,50 zł

28% TANIEJ**

8,99
12,49*

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

Cherry Liqueur, 
praliny z likierem 
i wiśniami  
165 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
100 g = 3,33 zł

26% TANIEJ**

5,49
7,49*

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

Cherry Liqueur, 
praliny z likierem 
i wiśniami  
165 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
100 g = 3,33 zł

26% TANIEJ**

5,49
7,49*

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

J.D.GROSS
Trufl e czekoladowe 
z alkoholem lub 
bez alkoholu 
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 4,50 zł

33% TANIEJ**

8,99
13,49*

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Wybrane praliny

DO 40% TANIEJ

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): 5,89 zł/1 opak.

J.D. GROSS
Czekolada gorzka
lub deserowa
125 g/1 opak.
56% kakao z migdałami i pomarańczą,
70% kakao, 70% kakao z karmelem 
lub 70% kakao z malinami
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 4,79 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
4,49 zł/1 opak. (100 g = 3,59 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,49**
5,99*

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

J.D. GROSS
Czekolada Supérieur 
z migdałami lub 
orzechami laskowymi
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,49 zł/1 opak. (100 g = 4,99 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 3,33 zł)

2 + 1 GRATIS**

4,99**
7,49*

Praliny 
Ferrero 
Collection 
172 g/1 opak.
100 g = 11,62 zł

SUPERCENA

19,99

Praliny Rafaello,
serce
140 g/1 opak.
100 g = 14,28 zł

SUPERCENA

19,99

Raffaello, XXL 
230 g/1 opak.
100 g = 6,95 zł

SUPERCENA

15,99

Raffaello, XXL 
230 g/1 opak.
100 g = 6,95 zł

SUPERCENA

15,99
Praliny 
Ferrero 
Collection 
172 g/1 opak.
100 g = 11,62 zł

SUPERCENA

19,99

Praliny Ferrero Rocher  
100 g/1 opak.

SUPERCENA

9,99
Praliny Ferrero Rocher  
100 g/1 opak.

SUPERCENA

9,99

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

Cherry Liqueur, 
praliny z likierem 
i wiśniami  
165 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
100 g = 3,33 zł

26% TANIEJ**

5,49
7,49*

150 G
AŻ

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

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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MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

ODKRYWA PIĘKNO

ODKRYWA PIĘKNO

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

* D
ru

g
i, tań

szy lu
b

 w
 tej sam

ej cen
ie, z w

yklu
czen

iem
 C

ien
 K

id
s.

Wszystkie kosmetyki do włosów

50% TANIEJ*

Wszystkie żele, płyny i sole do kąpieli

40% TANIEJ*
drugi produkt

drugi produkt

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.

CANDLE HOME SPA
Mała świeca zapachowa
w słoiku
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
8,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
7,59 zł/1 opak.

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,59**
8,99*

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

CANDLE HOME SPA
Mała świeca zapachowa
w słoiku
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
8,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
7,59 zł/1 opak.

30% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,59**
8,99*

Do soboty, 18.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

CANDLE HOME SPA
Podgrzewacze zapachowe
18 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

5,19**
6,99*

Do soboty, 18.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,99 zł/1 opak.

CANDLE HOME SPA
Podgrzewacze zapachowe
18 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

5,19**
6,99*

Do soboty, 18.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,69 zł/1 opak.

CIEN
Krem przeciwzmarszczkowy 
do twarzy na dzień lub 
na noc Q10 Intense
50 ml/1 opak.
* cena regularna:
8,99 zł/1 opak. (100 ml = 17,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
6,74 zł/1 opak. (100 ml = 13,48 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,74**
8,99*

Do soboty, 18.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 8,99 zł/1 opak.

CIEN
Krem przeciwzmarszczkowy 
na dzień i na noc, 
+50, +60 lub +70
50 ml/1 opak.
* cena regularna:
8,99 zł/1 opak. (100 ml = 17,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
6,74 zł/1 opak. (100 ml = 13,48 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,74**
8,99*

Do soboty, 18.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,99 zł/1 opak.

CIEN
Pielęgnujący krem 
do twarzy
50 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,99 zł/1 opak. (100 ml = 13,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
5,19 zł/1 opak. (100 ml = 10,38 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,19**
6,99*

MIKSUJ
DOWOLNIE

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

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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Cena regularna (bez obniżek): 20,99 zł/1 opak.

GRYCAN
Lody familijne
1,1 l/1 opak.
czekoladowe lub bakaliowe
* cena dotychczasowa:
20,99 zł/1 opak. (1 l = 19,08 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
16,79 zł/1 opak. (1 l = 15,26 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

16,79**
20,99*

Maliny w czekoladzie
150 g/1 opak.
100 g = 5,99 zł

SUPERCENA

8,99
Cena regularna (bez obniżek):
16,99 zł/1 opak.

Maliny mrożone***
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
16,59 zł/1 opak. (1 kg = 33,18 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
13,75 zł/1 opak. (1 kg = 27,50 zł)

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

13,75**
16,59*

WILLISCH
Lody koktajlowe w kubku
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 37,98 zł

SUPERCENA

18,99

      Zrób 
     prezent sobie
   lub kochanej 
osobie
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Wyjątkowe smaki 
prosto z lodziarni,  
lody o smaku:
• pączka z nadzieniem różanym

• pączka z kremem czekoladowym

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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W5
Tabletki do zmywarki
All-in-1 Power Lemon
60 szt./1 opak.
1 szt. = 0,45 zł

26,99

Margaryna
500 g/1 opak.
1 kg = 7,98 zł 

3,99

BELLAROM
Nasza Codzienna,
kawa mielona
500 g/1 opak.
1 kg = 25,98 zł

12,99

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential
50 szt./1 opak.
1 szt. = 0,73 zł

36,49

DELMA
Margaryna
450 g/1 opak.
1 kg = 13,31 zł

5,99

TCHIBO
Family,
kawa mielona
500 g/1 opak.
1 kg = 39,98 zł

19,99

      Zrób 
     prezent sobie
   lub kochanej 
osobie

MASZ
WYBÓR

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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12 R 07/23 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.



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

Winogrono różowe 
Red Globe, luzem 
1 kg

Maliny
125 g/1 opak.
100 g = 6,39 zł

Borówka amerykańska
125 g/1 opak.
100 g = 5,59 zł

Truskawki serce 
340 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej 
1 kg = 29,39 zł

9,99
12,99*

TANIEJ**23%

na stałe w Lidl

15,99

na stałe w Lidl

7,99
na stałe w Lidl

6,99

TYLKO 
13-14.02

13

Od poniedziałku, 13.02 
do środy, 15.02 
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11,99
19,99*

TANIEJ**40%

Winogrono jasne, 
bezpestkowe, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

Cena regularna (bez obniżek): 
19,99 zł/ 1 kg
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3,49
6,99*

TANIEJ**50%

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

Cena regularna (bez 
obniżek): 6,99 zł/ 1 kg
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na stałe w Lidl

16,99
na stałe w Lidl

2,49

Limetki, luzem 
100 g
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej

Cena regularna (bez obniżek):
1,99 zł/100 g

0,90
1,99*

TANIEJ**50%

Marakuja Fair 
Trade 
1 szt.

Mango Premium, 
luzem 
1 kg

Ananas, luzem
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

42%
TANIEJ**

Z kuponem

3,99
6,99*

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

OWOCE DO 50% TANIEJ!

SPRÓBUJ 
EGZOTYCZNYCH 

SMAKÓW

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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LIDLOWY KOSZYK
OSZCZĘDNOŚCI

KUPUJĄC ŁĄCZNIE 5 PRODUKTÓW 
WSKAZANYCH NA TEJ STRONIE, OTRZYMASZ  

RABATU* 50%  NA KAŻDY Z NICH

Polskie jabłka 
1,5 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 1,58 zł

Cytryny
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 4,56 zł

Polska cebula żółta
2 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 1,99 zł

Rzodkiewki
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
100 g = 0,76 zł

Cena regularna (bez obniżek):
4,75 zł/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
4,56 zł/1 opak.

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

Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/1 opak.

2,37
4,75*

TANIEJ**50%

2,28
4,56*

TANIEJ**50%
3,99

7,99*

TANIEJ**50%

1,89
3,79*

TANIEJ**50%

* Promocja dotyczy zakupu wszystkich 5 różnych produktów wskazanych tej stronie.  
Limit: 1 opak. każdego produktu na paragon. Szczegóły i regulamin akcji na www.lidl.pl.

Polskie ziemniaki 
jadalne
2,5 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
1 kg = 1,80 zł

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

4,49
8,99*

TANIEJ**50%

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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do środy, 15.02 

R 07/23



Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,95 zł/1 opak.

TWÓJ KUBEK
Mleko UHT 2%
1 l/1 opak.
* cena regularna:
3,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 6 opak.:
2,79 zł/1 opak.
Limit: 12 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 3,99 zł/1 opak.

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

SZEŚCIU

2,79**
3,99*

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

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

27% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,99**
5,49*

16 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,  
 13.02 



PILOS
Gouda
w plastrach
380 g/1 opak.
1 kg = 26,29 zł

SUPERCENA

9,99

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

MLEKOVITA
Masło z polskiej mleczarni
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
3,79 zł/1 opak. (100 g = 1,90 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 6,99 zł/1 opak.

45% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

TRZECH

3,79**
6,99*

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

MLEKOVITA
Masło z polskiej mleczarni
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
3,79 zł/1 opak. (100 g = 1,90 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 6,99 zł/1 opak.

45% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

TRZECH

3,79**
6,99*

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

MLEKOVITA
Masło z polskiej mleczarni
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (100 g = 3,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
3,79 zł/1 opak. (100 g = 1,90 zł)
Limit: 6 opak. na paragon.
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 6,99 zł/1 opak.

45% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE

TRZECH

3,79**
6,99*

380 G
AŻ

Nabiał do

45% TANIEJ

17Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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 13.02 



Cena regularna (bez obniżek):
1,79 zł/1 szt.

Kiwi
1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,79 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 szt.:
0,89 zł/1 szt.

1 + 1 GRATIS**

0,89**
1,79*

GRATISOWA

ŚRODA

11+ G
R

A
TI

S

18 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Tylko w środę,
15.02



Aktywuj w aplikacji

GRATIS*
2 + 1

WYBRANE
wędliny
w plastrach
Pikok
i Pikok Pure,
100 g
Szczegóły promocji
dostępne w aplikacji
Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ***
37%

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

  RZEŹNIK
Łopatka wieprzowa  
1 kg
** cena dotychczasowa
*** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

9,99
15,99**

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ***
37%

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

  RZEŹNIK
Łopatka wieprzowa  
1 kg
** cena dotychczasowa
*** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

9,99
15,99**

MIKSUJ
DOWOLNIE

6 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

ŚRODA

* 
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Od poniedziałku, 13.02 
 do środy, 15.02



Cena regularna (bez obniżek): 1,25 zł/1 szt.

Pączek z nadzieniem 
wieloowocowym
z cukrem pudrem
65 g, 75 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 1,92/1,67 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6 szt.:
0,89 zł/1 szt. (100 g = 1,37/1,19 zł)

28% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

SZEŚCIU

0,89**
1,25*

Cena regularna (bez obniżek): 1,25 zł/1 szt.

Pączek z nadzieniem 
wieloowocowym
z cukrem pudrem
65 g, 75 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 1,92/1,67 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6 szt.:
0,89 zł/1 szt. (100 g = 1,37/1,19 zł)

28% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

SZEŚCIU

0,89**
1,25*

Cena regularna (bez obniżek): 1,25 zł/1 szt.

Pączek z nadzieniem 
wieloowocowym
z cukrem pudrem
65 g, 75 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,25 zł/1 szt. (100 g = 1,92/1,67 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6 szt.:
0,89 zł/1 szt. (100 g = 1,37/1,19 zł)

28% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

SZEŚCIU

0,89**
1,25*

PĄCZKOWANIA
MAGIA
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Pączek z nadzieniem 
różanym i skórką 
pomarańczy
82 g/1 szt.
100 g = 2,79 zł

SUPERCENA

2,29

Pączek z powidłami 
śliwkowymi
90 g/1 szt.
100 g = 2,99 zł

SUPERCENA

2,69Pączek z nadzieniem 
o smaku adwokatu
90 g/1 szt.
100 g = 2,77 zł

SUPERCENA

2,49

KAZANA
Pączek american 
cheesecake
90 g/1 szt.
100 g = 3,10 zł

SUPERCENA

2,79

Pączek deli mascarpone 
pink
90 g/1 szt.
100 g = 3,10 zł

SUPERCENA

2,79

Pączek premium 
z nadzieniem wiśniowym 
i liofilizowanymi wiśniami
125 g/1 szt.
100 g = 3,19 zł

SUPERCENA

3,99
Pączek premium 
z nadzieniem wiśniowym 
i liofilizowanymi wiśniami
125 g/1 szt.
100 g = 3,19 zł

SUPERCENA

3,99
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Pączek wegański
110 g/1 szt.
100 g = 2,17 zł

SUPERCENA

2,39

Faworki
200 g/1 opak.
100 g = 3,75 zł

SUPERCENA

7,49

Gniazdko z lukrem
80 g/1 szt.
100 g = 2,49 zł

SUPERCENA

1,99

ODPOWIEDNIE 
DLA WEGAN

24
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Cena regularna (bez obniżek):
2,99 zł/1 opak.

AGRO-TOP
Smalec wyborowy 
wieprzowy, kostka
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
2,99 zł/1 opak. (100 g = 1,50 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
2,00 zł/1 opak. (100 g = 1,00 zł)

Kup 3 za 6 zł**

2,-**
2,99*

R 07/23

KUJAWSKI
Olej
rzepakowy
3 l/1 opak.
1 l = 9,75 zł

AŻ 3 litry

29,25

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

DIAMANT
Cukier puder
500 g/1 opak.
* cena regularna:
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 5,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
2,39 zł/1 opak. (1 kg = 4,78 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,39**
2,99*

VORTUMNUS
Konfitura z płatków róży
270 g/1 opak.
1 kg = 42,56 zł

SUPERCENA

11,49

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,19 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Powidła węgierkowe
410 g/1 opak.
* cena regularna:
6,19 zł/1 opak. (1 kg = 15,10 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
4,95 zł/1 opak. (1 kg = 12,07 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,95**
6,19*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,19 zł/1 opak.

REGIONALNE SZLAKI
Powidła węgierkowe
410 g/1 opak.
* cena regularna:
6,19 zł/1 opak. (1 kg = 15,10 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
4,95 zł/1 opak. (1 kg = 12,07 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,95**
6,19*

DROŻDŻE BABUNI
Drożdże tradycyjne
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

1,29 DROŻDŻE BABUNI
Drożdże tradycyjne
100 g/1 opak.

na stałe w Lidl

1,29

Gniazdko z lukrem
80 g/1 szt.
100 g = 2,49 zł

SUPERCENA

1,99

AŻ 182 G ŚLIWEK 
NA 100 G PRODUKTU

19% PRAWDZIWYCH
PŁATKÓW RÓŻY

IDEALNA DO
DOMOWYCH

PĄCZKÓW

9,75 ZŁ
ZA 1 L

TYLKO

KROK 1:  
Przygotowujemy rozczyn, 
przykrywamy i odstawiamy 
do wyrośnięcia.

KROK 2:  
Dodajemy pozostałe  
składniki i zagniatamy. 
Dodajemy masło,  
wyrabiamy i odstawiamy  
do wyrośnięcia.

KROK 3: Ciasto zagniata-
my, wałkujemy i wycinamy 
krążki. Nakładamy nadzienie i robimy kulki. Zostawiamy 
do wyrośnięcia. Smażymy 
pączki i posypujemy cukrem pudrem.

25
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Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak –
porcja rosołowa
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

53% TANIEJ**

2,79
5,99*

Cena regularna (bez obniżek):
12,79 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone
wieprzowo-wołowe
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 25,98 zł

18% TANIEJ**

10,39
12,79*

Cena regularna (bez obniżek):
30,99 zł/1 kg

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

**TANIEJ3 zł

27,90
30,99*

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

RZEŹNIK
Polski kurczak –
ćwiartka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

13% TANIEJ**

8,69
9,99*

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

RZEŹNIK
Polski kurczak –
ćwiartka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

13% TANIEJ**

8,69
9,99*

TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

24%

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
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Kupon do jednorazowego wykorzystania, 
publikowany codziennie w okresie
obowiązywania promocji.

Z kuponem

17,99
23,90*

TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

24%

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
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Kupon do jednorazowego wykorzystania, 
publikowany codziennie w okresie
obowiązywania promocji.

Z kuponem

17,99
23,90*

TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

24%

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
Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Kupon do jednorazowego wykorzystania, 
publikowany codziennie w okresie
obowiązywania promocji.

Z kuponem

17,99
23,90*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
37%

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

RZEŹNIK
Łopatka wieprzowa  
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu
do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

9,99
15,99*

PRZEZ CAŁY LUTY

30 
RODZAJÓW 
MIĘSA

W OBNIŻONYCH CENACH!
AŻ

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.
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lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
R 07/23

Od poniedziałku, 13.02 
 do wtorku, 28.02



Cena regularna (bez obniżek):
13,89 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Polski kurczak –
paski z piersi
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
13,89 zł/1 opak. (1 kg = 34,73 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 24,98 zł)

56% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
13,89*

RZEŹNIK
Polski indyk –
skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99 RZEŹNIK
Polski indyk –
skrzydła
1 kg

SUPERCENA

12,99

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
37%

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

RZEŹNIK
Łopatka wieprzowa  
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu
do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

9,99
15,99*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
37%

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

RZEŹNIK
Łopatka wieprzowa  
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu
do ceny dotychczasowej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

9,99
15,99*

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

RZEŹNIK
Polski indyk –
sznycle z piersi
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu
do ceny dotychczasowej

21% TANIEJ**

24,99
31,99*

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

RZEŹNIK
Polski indyk –
sznycle z piersi
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu
do ceny dotychczasowej

21% TANIEJ**

24,99
31,99*

Cena regularna (bez obniżek): 20,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Żeberka wieprzowe,
paski
1 kg
* cena dotychczasowa

TANIEJ

16,99
20,99*

Cena regularna (bez obniżek): 20,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Żeberka wieprzowe,
paski
1 kg
* cena dotychczasowa

TANIEJ

16,99
20,99*

6 ZŁ**
OSZCZĘDZASZ

Mięso do

56% TANIEJ

27Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Cena regularna (bez obniżek):
21,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Mięso z nogi kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

20% TANIEJ**

17,59
21,99*

Cena regularna (bez obniżek):
32,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Filet z piersi kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

20% TANIEJ**

26,19
32,99*

Cena regularna (bez obniżek):
32,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Filet z piersi kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

20% TANIEJ**

26,19
32,99*

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

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Uda lub podudzia 
z kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

20% TANIEJ**

13,59
16,99* Cena regularna (bez obniżek):

16,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Uda lub podudzia 
z kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

20% TANIEJ**

13,59
16,99*

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

SUPERCENA

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

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK
Schab cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

SUPERCENA

8,99 RZEŹNIK
Schab cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

SUPERCENA

8,99

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO20% TANIEJ!

KURCZAK
Z ZIELONYCH FERM

DOBRE DLA CIEBIE, DOBRE DLA PLANETY

Więcej informacji na  
https://kimjestesmy.lidl.pl/ 

zrownowazony-rozwoj
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Cena regularna (bez obniżek):
32,99 zł/1 kg

KURCZAK Z ZIELONYCH FERM
Filet z piersi kurczaka
1 kg
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny
dotychczasowej

20% TANIEJ**

26,19
32,99*

MORLINY
Polędwica wieprzowa, 
XXL
1 kg

SUPERCENA

26,99 MORLINY
Polędwica wieprzowa, 
XXL
1 kg

SUPERCENA

26,99

DELUXE
Perliczka
1 kg

SUPERCENA

29,99 DELUXE
Perliczka
1 kg

SUPERCENA

29,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
polędwica
1 kg

SUPERCENA

99,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
polędwica
1 kg

SUPERCENA

99,99

Do soboty, 18.02
Cena regularna (bez obniżek):
7,99 zł/1 opak.

SOKOŁÓW/ŁUKÓW
Tatar wołowy
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

6,39
7,99*

Polska wołowina –
burgery z jałówki  
220 g/1 opak.
100 g = 4,54 zł

SUPERCENA

9,99

Polska wołowina – 
gulasz z jałówki 
500 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

SUPERCENA

24,99
Polska wołowina – 
gulasz z jałówki 
500 g/1 opak.
1 kg = 49,98 zł

SUPERCENA

24,99

∙ Mięso wołowe pochodzące z jałówek wyróżnia się ja-
sną barwą, kruchością, delikatną strukturą i soczystością.  

∙ Krótki czas obróbki cieplnej pozwala na wydobycie  
najlepszych walorów smakowych wołowiny, którą docenią 
najbardziej wymagający konsumenci.

z młodych jałówek, 
do 24 miesiąca życia

kraftowy burger 
jak z małej burgerowni

WOŁOWINA Z JAŁÓWKI
WYPASANA NATURĄ

29Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Cena regularna (bez obniżek): 1,29 zł/1 szt.

Bułka ziemniaczana
z ziarnami
80 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,29 zł/1 szt. (100 g = 1,61 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6 szt.:
1,05 zł/1 szt. (100 g = 1,31 zł)

TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU

1,05**
1,29*

Cena regularna (bez obniżek):
1,09 zł/1 szt.

Bułka ziemniaczana
80 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,09 zł/1 szt. (100 g = 1,36 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6 szt.:
0,89 zł/1 szt. (100 g = 1,11 zł)

TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU

0,89**
1,09*

Cena regularna (bez obniżek):
1,09 zł/1 szt.

Bułka ziemniaczana
80 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,09 zł/1 szt. (100 g = 1,36 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6 szt.:
0,89 zł/1 szt. (100 g = 1,11 zł)

TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU

0,89**
1,09*

Cena regularna (bez obniżek):
3,59 zł/1 szt.

Chleb drwalski
405 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
3,59 zł/1 szt. (1 kg = 8,86 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 szt.:
2,95 zł/1 szt. (1 kg = 7,28 zł)

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,95**
3,59*

Cena regularna (bez obniżek):
3,59 zł/1 szt.

Chleb drwalski
405 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
3,59 zł/1 szt. (1 kg = 8,86 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 szt.:
2,95 zł/1 szt. (1 kg = 7,28 zł)

34% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,95**
3,59*

PYSZNE
WYPIEKI
na Twój stół!

wszystkie 
chleby i bułki 

10% taniej

Z KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY

TANIEJ10% 
marki Piekarnia w Sercu Lidla
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Cena regularna (bez obniżek):
1,09 zł/1 szt.

Bułka ziemniaczana
80 g/1 szt.
* cena dotychczasowa:
1,09 zł/1 szt. (100 g = 1,36 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 6 szt.:
0,89 zł/1 szt. (100 g = 1,11 zł)

TANIEJ**

PRZY ZAKUPIE SZEŚCIU

0,89**
1,09*

OCEAN SEA
Krewetki surowe
easy peel, XXL,
z certyfikatem ASC
800 g/
(720 g bez glazury)/1 opak.
1 kg = 69,43 zł (wg masy
netto bez glazury)

SUPERCENA

49,99

BECZKA ŚLEDZI
Filety śledziowe 
marynowane
550 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 19,98 zł

SUPERCENA

10,99

Pstrąg łososiowy,
filet XXL
100 g
1 kg = 59,90 zł

SUPERCENA

5,99
Pstrąg łososiowy,
filet XXL
100 g
1 kg = 59,90 zł

SUPERCENA

5,99

FROSTA
Nuggetsy z fileta
z mintaja,
z certyfikatem MSC
240 g/1 opak.
100 g = 4,58 zł

SUPERCENA

10,99
FROSTA
Nuggetsy z fileta
z mintaja,
z certyfikatem MSC
240 g/1 opak.
100 g = 4,58 zł

SUPERCENA

10,99

DRUGI PRODUKT
TANIEJ

Aktywuj w aplikacji

50%

WYBRANE
zestawy sushi
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

MIKSUJ
DOWOLNIEDRUGI PRODUKT

TANIEJ
WYBRANE ZESTAWY SUSHI

50% 
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Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

PILOS
Masło ekstra 82%****
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
**** promocja obejmuje także
masło ekstra 83% Pilos, 200 g
100 g = 2,90 zł

17% TANIEJ**

5,79
5,99*

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

PILOS
Masło ekstra 82%****
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
**** promocja obejmuje także
masło ekstra 83% Pilos, 200 g
100 g = 2,90 zł

17% TANIEJ**

5,79
5,99*

Cena regularna (bez obniżek):
8,47 zł/1 opak.

MLEKOVITA
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 g = 3,50 zł

17% TANIEJ**

6,99
7,99*

Cena regularna (bez obniżek):
8,47 zł/1 opak.

MLEKOVITA
Masło ekstra 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 g = 3,50 zł

17% TANIEJ**

6,99
7,99*

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

PILOS
Masło ekstra, osełka
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 29,97 zł

18% TANIEJ**

8,99
9,99*

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

PILOS
Masło ekstra, osełka
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 29,97 zł

18% TANIEJ**

8,99
9,99*

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

PILOS
Masło śmietankowe 60%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
100 g = 2,50 zł

TANIEJ

4,99
5,99*

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

PILOS
Masło śmietankowe 60%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
100 g = 2,50 zł

TANIEJ

4,99
5,99*

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

PILOS
Masło ekstra
bez laktozy 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
100 g = 3,50 zł

TANIEJ

6,99
7,99*

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

PILOS
Masło ekstra
bez laktozy 82%
200 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
100 g = 3,50 zł

TANIEJ

6,99
7,99*

CEN MASŁA!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl.
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Cena regularna (bez obniżek):
16,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser Carski w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
1 kg = 31,98 zł

TANIEJ

15,99
16,99* Cena regularna (bez obniżek):

16,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser Carski w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
1 kg = 31,98 zł

TANIEJ

15,99
16,99*

Cena regularna (bez obniżek):
15,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser gouda w plastrach, XXL
500 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
1 kg = 29,98 zł

TANIEJ

14,99
15,99*

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

PILOS
Ser gouda w plastrach
300 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
1 kg = 30,97 zł

TANIEJ

9,29
9,99*

Cena regularna (bez obniżek):
29,99 zł/1 opak.

PILOS
Ser gouda w plastrach,
XXL
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej

**TANIEJ2 zł

27,99
29,99*

CEN SERÓW!***

PRZEZ CAŁY 
LUTY

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

Aktywuj w aplikacji

60%

Cena regularna (bez obniżek):
1,79 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt, tylko 3 składniki
150 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

1,25**
1,79*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Cena regularna (bez obniżek):
1,79 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt, tylko 3 składniki
150 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

1,25**
1,79*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Cena regularna (bez obniżek):
1,79 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt, tylko 3 składniki
150 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

1,25**
1,79*
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Cena regularna (bez obniżek):
2,66 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt typu greckiego
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
2,66 zł/1 opak. (1 kg = 6,65 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
2,09 zł/1 opak. (1 kg = 5,23 zł)

63% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,09**
2,66*

Cena regularna (bez obniżek):
3,55 zł/1 opak.

PILOS
Kefir naturalny
1 kg/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,55 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
2,79 zł/1 opak.

42% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,79**
3,55*

Deser śmietankowy
Carte d’Or 
140 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,35 zł

SUPERCENA

3,29

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

PILOS
Polski twaróg
chudy, klinek
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,57 zł/1 opak. (100 g = 1,43 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
2,85 zł/1 opak. (100 g = 1,14 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,85**
3,57*

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

PILOS
Polski twaróg
chudy, klinek
250 g/1 opak.
* cena dotychczasowa:
3,57 zł/1 opak. (100 g = 1,43 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
2,85 zł/1 opak. (100 g = 1,14 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

2,85**
3,57*

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

PILOS
Serek waniliowy 
z owocami
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,39 zł/1 opak. (100 g = 1,59 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 4 opak.:
1,95 zł/1 opak. (100 g = 1,30 zł)

72% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

1,95**
2,39*

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

PILOS
Serek waniliowy 
z owocami
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
2,39 zł/1 opak. (100 g = 1,59 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 4 opak.:
1,95 zł/1 opak. (100 g = 1,30 zł)

72% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

1,95**
2,39*

DRUGI PRODUKT
TANIEJ**

Aktywuj w aplikacji

60%

Cena regularna (bez obniżek):
1,79 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt, tylko 3 składniki
150 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

1,25**
1,79*

PYSZNY NABIAŁ 
DO 72% TANIEJ!

35Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Cena regularna (bez obniżek): 12,99 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Polędwiczki z kurczaka
400 g/1 opak.
pikantne lub łagodne
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 25,73 zł

20% TANIEJ**

10,29
12,99*

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
1 kg = 21,02 zł

26% TANIEJ**

9,46
12,95*

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

CHEF SELECT
Nuggetsy z kurczaka
400 g/1 opak.
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
1 kg = 23,98 zł

20% TANIEJ**

9,59
11,99*

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

PIKOK
Pasztet
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 g = 2,13 zł

20% TANIEJ**

3,19
3,99*

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

PIKOK
Pasztet
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej
100 g = 2,13 zł

20% TANIEJ**

3,19
3,99* PIKOK

Kiełbasa głogowska,
XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 21,98 zł

SUPERCENA

10,99

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

SUPERCENA

10,99

500 G
AŻ
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PIKOK
Kiełbasa głogowska,
XXL
500 g/1 opak.
1 kg = 21,98 zł

SUPERCENA

10,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 1,19 zł/1 opak.

KANIA
Sos pieczeniowy
30 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
1,19 zł/1 opak. (100 g = 3,97 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 4 opak.:
0,89 zł/1 opak. (100 g = 2,97 zł)

3 + 1 GRATIS**

0,89**
1,19*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 0,79 zł/1 opak.

KANIA
Zupa w Mig
11-24 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
0,99 zł/1 opak. (100 g = 9,00-4,13 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 4 opak.:
0,74 zł/1 opak. (100 g = 6,73-3,08 zł)

3 + 1 GRATIS**

0,74**
0,99*

Do soboty, 18.02
Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Ciasto francuskie
275 g/1 opak.
klasyczne lub light
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,75**
3,69*

Do soboty, 18.02
Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 opak.

CHEF SELECT
Ciasto francuskie
275 g/1 opak.
klasyczne lub light
* cena dotychczasowa
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

50% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

2,75**
3,69*

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

U JĘDRUSIA/VIRTU
Sajgonki
278 g, 280 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 25,14/24,96 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
5,59 zł/1 opak. (1 kg = 20,11/19,96 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,59**
6,99*

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

U JĘDRUSIA/VIRTU
Sajgonki
278 g, 280 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena dotychczasowa:
6,99 zł/1 opak. (1 kg = 25,14/24,96 zł)
** w odniesieniu do ceny dotychczasowej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
5,59 zł/1 opak. (1 kg = 20,11/19,96 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,59**
6,99*

SUPERDROB
Nuggetsy z sosami,
XXL
700 g/1 opak.
1 kg = 21,41 zł

SUPERCENA

14,99

SUPERDROB
Nuggetsy z sosami,
XXL
700 g/1 opak.
1 kg = 21,41 zł

SUPERCENA

14,99

Do soboty, 18.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 7,99 zł/1 opak.

BARESA
Pomidory suszone
285 g (140 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

40% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

6,39**
7,99*

Pomysł na szybkie danie do

50% TANIEJ
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TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT POCHODZENIE MA

(O)ZNACZENIE
Kupując produkt z tym certyfikatem, masz pewność, że został 
on wytworzony w danym regionie, z zastosowaniem tradycyjnych metod.  

Od poniedziałku,  
13.02 

38 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Ser tyrolski produkowany z mleka 
HEUMILCH, od krów karmionych świeżą 

zielonką i wysokiej jakości sianem.

Mleko Heumilch uznawane jest 
za najczystsze mleko, charakteryzujące się 

doskonałymi walorami smakowymi. 

ALPENFEST
Boczek lub schab tyrolski 
w plastrach
100 g/1 opak.

SUPERCENA

8,99
ALPENFEST
Kiełbasa z Turyngii
500 g/1 opak.
1 kg = 23,98 zł

SUPERCENA

11,99

ALPENFEST
Ser tyrolski
350 g/1 opak.
1 kg = 54,26 zł

NOWOŚĆ

18,99



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT POCHODZENIE MA

(O)ZNACZENIE
Kupując produkt z tym certyfikatem, masz pewność, że został 
on wytworzony w danym regionie, z zastosowaniem tradycyjnych metod.  

Od poniedziałku,  
13.02 
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R 07/23

Ser tyrolski produkowany z mleka 
HEUMILCH, od krów karmionych świeżą 

zielonką i wysokiej jakości sianem.

Mleko Heumilch uznawane jest 
za najczystsze mleko, charakteryzujące się 

doskonałymi walorami smakowymi. 

ALPENFEST
Boczek lub schab tyrolski 
w plastrach
100 g/1 opak.

SUPERCENA

8,99
ALPENFEST
Kiełbasa z Turyngii
500 g/1 opak.
1 kg = 23,98 zł

SUPERCENA

11,99

ALPENFEST
Ser tyrolski
350 g/1 opak.
1 kg = 54,26 zł

NOWOŚĆ

18,99

Szynka wiejska 
150 g/1 opak.
100 g = 5,33 zł

SUPERCENA

7,99

ALPENFEST
Austriackie 
wędliny
200 g/1 opak.
100 g = 6,50 zł

SUPERCENA

12,99

ALPENFEST
Szynka w plastrach 
lub zestaw wędlin w plastrach
150-180 g/1 opak.
100 g = 5,99-4,99 zł

SUPERCENA

8,99

Od poniedziałku,  
13.02 
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ALPENFEST
Austriackie wędliny
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,49
ALPENFEST
Specjały z salami
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

7,99

ALPENFEST
Pieczeń z mięsa 
wieprzowego lub 
drobiowego
400 g/1 opak.
1 kg = 24,98 zł

SUPERCENA

9,99

ALPENFEST
Kiełbaski wieprzowe 
wędzone
350 g/1 opak.
1 kg = 28,54 zł

SUPERCENA

9,99
ALPENFEST
Ser tyrolski
350 g/1 opak.
1 kg = 54,26 zł



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku,  
13.02 

ALPENFEST
Smalec 
w słoiku*
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,99

Do soboty, 18.02

ALPENSTERN
Ser limburger 
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99

ALPENFEST
Ser Wiesenländer 
175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,14 zł

SUPERCENA

8,99
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Do soboty, 18.02

ALPENFEST
Sałatka 
ziemniaczana 
1 kg/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

11,99

FESTIWAL
ALPEJSKICH SMAKÓW!
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Od poniedziałku,  
13.02 

Do soboty, 18.02

ALPENFEST
Praliny z marcepanem 
200 g/1 opak.
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99 ALPENFEST
Sos do deserów 
z owocami
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 zł

SUPERCENA

8,99

ALPENFEST
Lody z nadzieniem 
900 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 13,32 zł

SUPERCENA

11,99

41Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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*** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

do deserów,
lodów

lub jogurtu

Do soboty, 25.02 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 4,99 zł/1 opak. 

ALPENFEST
Szwajcarska 
czekolada*** 
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
5,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,99 zł/1 opak. 

32%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

4,99**
5,99*

ALPENFEST
Ciastka
125-175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,39-4,57 zł

SUPERCENA

7,99



TAK 
SMAKUJE 
ŚWIAT

Od poniedziałku,  
13.02 

ALPENFEST
Smalec 
w słoiku*
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

6,99

Do soboty, 18.02

ALPENSTERN
Ser limburger 
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99

ALPENFEST
Ser Wiesenländer 
175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,14 zł

SUPERCENA

8,99
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Do soboty, 18.02

ALPENFEST
Sałatka 
ziemniaczana 
1 kg/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

11,99

FESTIWAL
ALPEJSKICH SMAKÓW!
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Od poniedziałku,  
13.02 

Do soboty, 18.02

ALPENFEST
Praliny z marcepanem 
200 g/1 opak.
100 g = 5,00 zł

SUPERCENA

9,99 ALPENFEST
Sos do deserów 
z owocami
500 g/1 opak.
1 kg = 17,98 zł

SUPERCENA

8,99

ALPENFEST
Lody z nadzieniem 
900 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 13,32 zł

SUPERCENA

11,99

41Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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*** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Sprawdź dostępność w sklepie w czasie obowiązywania promocji.

do deserów,
lodów

lub jogurtu

Do soboty, 25.02 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 4,99 zł/1 opak. 

ALPENFEST
Szwajcarska 
czekolada*** 
100 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
5,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,99 zł/1 opak. 

32%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

4,99**
5,99*

ALPENFEST
Ciastka
125-175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,39-4,57 zł

SUPERCENA

7,99



Od poniedziałku,  
13.02 

Wafle Manner 
400 g/1 opak.
1 kg = 34,98 zł

SUPERCENA

13,99

BELLAROM
Caffè Crema Schümli, 
kawa ziarnista, 
100% arabika*
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

46,99

ALPENFEST
Precelki i paluszki solone
280 g/1 opak.
1 kg = 21,39

SUPERCENA

5,99* 
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ALPENFEST
Pałeczki z ciasta francuskiego 
z nadzieniem
125 g/1 opak.
100 g = 5,59 zł

SUPERCENA

6,99

ALPENFEST
Orzechy 
lub migdały 
prażone
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99
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palona zgodnie ze 
szwajcarską tradycją,

100% arabika

z charakterystyczną 
pianką

 
 KAWA IDEALNA DO:

Espresso

MOC

KWASOWOŚĆ

STOPIEŃ PALENIA

Caffè
crema Cappuccino Latte

macchiato

Produkowane we własnej palarni Lidla  
Bon Presso w Rheine w Niemczech



Od poniedziałku,  
13.02 

Wafle Manner 
400 g/1 opak.
1 kg = 34,98 zł

SUPERCENA

13,99

BELLAROM
Caffè Crema Schümli, 
kawa ziarnista, 
100% arabika*
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

46,99

ALPENFEST
Precelki i paluszki solone
280 g/1 opak.
1 kg = 21,39

SUPERCENA

5,99* 
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ALPENFEST
Pałeczki z ciasta francuskiego 
z nadzieniem
125 g/1 opak.
100 g = 5,59 zł

SUPERCENA

6,99

ALPENFEST
Orzechy 
lub migdały 
prażone
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99
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palona zgodnie ze 
szwajcarską tradycją,

100% arabika

z charakterystyczną 
pianką

 
 KAWA IDEALNA DO:

Espresso

MOC

KWASOWOŚĆ

STOPIEŃ PALENIA

Caffè
crema Cappuccino Latte

macchiato Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 26,49 zł/1 opak.

DALLMAYR
Gold, kawa rozpuszczalna
200 g/1 opak.
* cena regularna:
29,99 zł/1 opak. (100 g = 15,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
23,99 zł/1 opak. (100 g = 12,00 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

23,99**
29,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,25 zł/1 opak.

INKA
Kawa zbożowa, 100% 
naturalnych składników
200 g/1 opak.
* cena regularna:
6,49 zł/1 opak. (100 g = 3,25 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
5,39 zł/1 opak. (100 g = 2,70 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

5,39**
6,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,85 zł/1 opak.

INKA
Kawa zbożowa karmelowa
200 g/1 opak.
* cena regularna:
8,49 zł/1 opak. (100 g = 4,25 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
7,09 zł/1 opak. (100 g = 3,55 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,09**
8,49*

Produkowane we własnej palarni Lidla  
Bon Presso w Rheine w Niemczech

Produkcja korzystna 
dla plantatorów 

i przyjazna dla środowiska:
• certyfikat Rainforest Alliance

• wykorzystanie 100% prądu 
z odnawialnych źródeł energii

Najwyższa jakość 
w dwóch wariantach –

kawa ziarnista i mielona

MIKSUJ
DOWOLNIE

BON PRESSO PREZENTUJE:
KAWY Z WŁASNEJ

PALARNI LIDLA

43Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku, 13.02 
 do środy, 15.02



Odkryj smaki
kuchni ukraińskiej!

Chleb typu ukraińskiego 
Хліб українського типу
400 g/1 szt.
1 kg = 8,23 zł

SUPERCENA

3,29

złocista, chrupiąca 
skórka

prosty skład,
receptura z Ukrainy

VIRTU
Pielmieni 
lub wareniki 
Пельмені або вареники
400 g/1 opak.
1 kg = 17,48 zł

SUPERCENA

6,99

tradycyjne 
wschodnie 

pierożki
spróbuj w rosole 

lub polanych masłem

tradycyjne 
naleśniki 

drożdzowe
idealne 

do dań na słono
i na słodko 

VIRTU
Bliny
Млинці
220 g/1 opak.
100 g = 2,72 zł

SUPERCENA

5,99

 Kuchnia ukraińska znana jest z sycących potraw, których smak  
i prostota przygotowania trafiają w niejedne gusta. 

 Zasmakuj w słynnych pielmieni i warenikach, których warto 
spróbować z wyjątkowymi dodatkami.
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Od poniedziałku,  
13.02 



Odkryj smaki
kuchni ukraińskiej!

Chleb typu ukraińskiego 
Хліб українського типу
400 g/1 szt.
1 kg = 8,23 zł

SUPERCENA

3,29

złocista, chrupiąca 
skórka

prosty skład,
receptura z Ukrainy

VIRTU
Pielmieni 
lub wareniki 
Пельмені або вареники
400 g/1 opak.
1 kg = 17,48 zł

SUPERCENA

6,99

tradycyjne 
wschodnie 

pierożki
spróbuj w rosole 

lub polanych masłem

tradycyjne 
naleśniki 

drożdzowe
idealne 

do dań na słono
i na słodko 

VIRTU
Bliny
Млинці
220 g/1 opak.
100 g = 2,72 zł

SUPERCENA

5,99

 Kuchnia ukraińska znana jest z sycących potraw, których smak  
i prostota przygotowania trafiają w niejedne gusta. 

 Zasmakuj w słynnych pielmieni i warenikach, których warto 
spróbować z wyjątkowymi dodatkami.

44 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,  
13.02 

Lwowskie 1715
Львівське 1715
500 ml/1 pusz.
1 l = 7,58 zł

SUPERCENA

3,79

Obolon White
Оболонь Біле
500 ml/1 but.
1 l = 8,98 zł

SUPERCENA

4,49

INFORMUJEMY, 
ŻE OSOBOM 

NIETRZEŹWYM 
I OSOBOM DO LAT 18 

ALKOHOLU 
NIE SPRZEDAJEMY.

SCHEDRO
Ketchup
Кетчуп
250 g/1 opak.
chili lub łagodny
100 g = 1,60 zł

SUPERCENA

3,99

45Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku,  
13.02 

SCHEDRO
Majonez 72% 
Майонез 72%
300 g/1 opak.
1 kg = 26,63 zł

SUPERCENA

7,99
VERES 
Musztarda 
ukraińska mocna
Гірчиця 
українська міцна  
120 g/1 opak.
100 g = 2,08 zł

SUPERCENA

2,49

VERES
Przekąska ogórkowa 
z musztardą i papryczką
Закуска з огірків 
з гірчицею
і гострим перцем
300 g/1 opak.
1 kg = 26,63 zł

SUPERCENA

7,99



Od poniedziałku,  
13.02 

Zefir malinowy
Малиновий зефір   
240 g/1 opak.
100 g = 3,33 zł

SUPERCENA

7,99

FLINT
Ukraińskie sucharki o smaku krabowym
Українські сухарики зі смаком краба
70 g/1 opak.
100 g = 3,41 zł

SUPERCENA

2,39

TET
British Empire 
lub Lord Grey, 
herbata czarna
Британська Імперія або
Лорд Грей чай чорний
100 torebek/1 opak.
1 torebka = 0,14 zł

SUPERCENA

13,99

PREMIERA
W

SHARZAN 
Minibatoniki z orzechami   
Мінібатончики з горіхами
200 g/1 opak.
100 g = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99
Cukierki Tortufel Kyiv 
Цукерки Тортюфель Київ
100 g
1 kg = 24,99 zł

SUPERCENA

2,49

tradycyjne lekkie 
pianki z dodatkiem 

przecieru malinowego

46 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Od poniedziałku,  
13.02 

G’TEA! 
Herbata czarna 
z dodatkami
Чорний чай з додатками
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,38 zł

SUPERCENA

7,49

PREMIERA
W

produkcja w Dnieprze, 
w obwodzie dniepropietrowskim, 

na Ukrainie

47Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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WIENER KAFFEE
Kawa Starego Lwowa, luksusowa, 
śniadaniowa, legumina lub marcepanowa, 
kawa mielona*
Кава Старого Львова люксова, сніданкова, 
лігумінна, марципанова, кава мелена*
250 g/1 opak.
100 g = 6,00 zł

SUPERCENA

14,99



Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,19 zł/1 but.

SOLEVITA
Sok 100% pomarańczowy
1 l/1 but.
* cena regularna:
4,29 zł/1 but. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 6-paku:
3,19 zł/1 but. 

25% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

3,19**
4,29*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,19 zł/1 but.

SOLEVITA
Sok 100% pomarańczowy
1 l/1 but.
* cena regularna:
4,29 zł/1 but. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 6-paku:
3,19 zł/1 but. 

25% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

3,19**
4,29*

FREEWAY
Oranżada czerwona,
20% soku
2 l/1 but.
1 l = 1,65 zł

na stałe w Lidl

3,29 Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,99 zł/1 but.

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

27% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

4-PAKU

3,99**
5,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 1,39 zł/1 but.

CISOWIANKA
Woda mineralna 
niegazowana
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
1,99 zł/1 but. (1 l = 1,33 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 1 zgrzewki:
1,39 zł/1 but. (1 l = 0,93 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

ZGRZEWKI

1,39**
1,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 1,39 zł/1 but.

CISOWIANKA
Woda mineralna 
niegazowana
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
1,99 zł/1 but. (1 l = 1,33 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 1 zgrzewki:
1,39 zł/1 but. (1 l = 0,93 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

ZGRZEWKI

1,39**
1,99*

FREEWAY
Tonic
2 l/1 but.
1 l = 2,45 zł

na stałe w Lidl

4,89

FREEWAY
Oranżada czerwona,
20% soku
2 l/1 but.
1 l = 1,65 zł

na stałe w Lidl

3,29

WEŹ
ZGRZEWKĘ
Z OZNACZENIEM

TYLKO W
4-PAKU

48 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

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

Carlsberg
500 ml/1 pusz.
* cena dotychczasowa:
4,29 zł/1 pusz. (1 l = 8,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 8-paku:
2,79 zł/1 pusz. (1 l = 5,58 zł)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

8-PAKU

2,79**
4,29*

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

Namysłów Pils
500 ml/1 but.
* cena regularna:
4,49 zł/1 but. (1 l = 8,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 4 but.:
3,49 zł/1 but. (1 l = 6,98 zł)

88% TANIEJ**
CZWARTY
PRODUKT

3,49**
4,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 9,93 zł/1 opak.

ALESTO SELECTION
Mieszanka orzechów 
nerkowca i żurawiny
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,95 zł

20% TANIEJ**

7,89
9,93*

CHEETOS
Chipsy
110 g/1 opak.
100 g = 4,54 zł

na stałe w Lidl

4,99
Do soboty, 18.02
SNACK DAY
Chipsy hummus 
lub soczewica 
40 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

2,45**
3,29*
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39% MĄKI  
Z SOCZEWICY

40% MNIEJ  
TŁUSZCZU

ODPOWIEDNIE  
DLA WEGAN
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 29,99 zł/1 opak.

LUPILU SOFT & DRY
Pieluszki 3 midi, 4 maxi
lub 5 junior
56 szt., 50 szt., 44 szt./1 opak.
* cena regularna:
29,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,54/0,60/0,69 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
23,39 zł/1 opak. (1 szt. = 0,42/0,47/0,54 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

23,39**
29,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 29,99 zł/1 opak.

LUPILU SOFT & DRY
Pieluszki 3 midi, 4 maxi
lub 5 junior
56 szt., 50 szt., 44 szt./1 opak.
* cena regularna:
29,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,54/0,60/0,69 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
23,39 zł/1 opak. (1 szt. = 0,42/0,47/0,54 zł)

44% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

23,39**
29,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 18,59 zł/1 opak.

LUPILU PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior
lub 6 extra large
22 szt., 20 szt., 18 szt./1 opak.
* cena regularna:
18,59 zł/1 opak. (1 szt. = 0,85/0,93/1,04 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
15,19 zł/1 opak. (1 szt. = 0,68/0,74/0,83 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

14,79**
18,59*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 2,39 zł/1 opak.

LUPILU
BIO Batonik owocowy
25 g/1 opak.
banan-jabłko-aronia lub gruszka-banan
* cena regularna:
2,39 zł/1 opak. (100 g = 9,56 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
1,85 zł/1 opak. (100 g = 7,40 zł)

66% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,85**
2,39*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 2,39 zł/1 opak.

LUPILU
BIO Batonik owocowy
25 g/1 opak.
banan-jabłko-aronia lub gruszka-banan
* cena regularna:
2,39 zł/1 opak. (100 g = 9,56 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
1,85 zł/1 opak. (100 g = 7,40 zł)

66% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,85**
2,39*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 18,59 zł/1 opak.

LUPILU PREMIUM
Pantsy 4 maxi, 5 junior
lub 6 extra large
22 szt., 20 szt., 18 szt./1 opak.
* cena regularna:
18,59 zł/1 opak. (1 szt. = 0,85/0,93/1,04 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
15,19 zł/1 opak. (1 szt. = 0,68/0,74/0,83 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

14,79**
18,59*

0,83
18 szt.

za sztukę
0,74

20 szt.

za sztukę
0,68

20 szt.

za sztukę

0,42
56 szt.

za sztukę

0,54
44 szt.

za sztukę

0,47
50 szt.

za sztukę

7,60 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ

13,20 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ

BEZ DODATKU
CUKRU

IDEALNY PODCZAS
SPACERU LUB
W PODRÓŻY

do 44% TANIEJ!
PANTSY LUPILU PREMIUM

I PIELUSZKI LUPILU SOFT & DRY
DRUGI

PRODUKT

50 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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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 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
48,99 zł/1 opak.

48% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

48,99**
64,94*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,25 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie 
lub zupka dla dzieci 
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,59 zł/1 opak. (100 g = 2,64 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
5,25 zł/1 opak. (100 g = 2,10 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,25**
6,59*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,25 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie 
lub zupka dla dzieci 
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,59 zł/1 opak. (100 g = 2,64 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
5,25 zł/1 opak. (100 g = 2,10 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

5,25**
6,59*

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

HIPP
BIO Danie dla dzieci 
po 7. lub po 9. mies. życia
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
6,29 zł/1 opak. (100 g = 2,86 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 2,27 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

4,99**
6,29*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,39 zł/1 opak.

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa mleczna
210 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
7,99 zł/1 opak. (100 g = 3,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
6,39 zł/1 opak. (100 g = 3,04 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

6,39**
7,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,19 zł/1 opak.

BOBOVITA
Deser dla niemowląt
dla dzieci 
po 6. lub po 8. mies. życia
190 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,19 zł/1 opak. (100 g = 2,73 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
4,15 zł/1 opak. (100 g = 2,18 zł)

60% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

4,15**
5,19*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 2,39 zł/1 opak.

LUPILU
BIO Batonik owocowy
25 g/1 opak.
banan-jabłko-aronia lub gruszka-banan
* cena regularna:
2,39 zł/1 opak. (100 g = 9,56 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 3 opak.:
1,85 zł/1 opak. (100 g = 7,40 zł)

66% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,85**
2,39*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,65 zł/1 opak.

BOBOVITA
Kaszka bezmleczna
180 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,65 zł/1 opak. (100 g = 3,14 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
4,49 zł/1 opak. (100 g = 2,49 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,49**
5,65*

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 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
48,99 zł/1 opak.

48% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

48,99**
64,94*

31,90 ZŁ**

OSZCZĘDZASZ

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,99 zł/1 opak.

CIEN
Mydło w płynie 
z pompką
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99 zł/1 opak. (1 l = 7,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
3,19 zł/1 opak. (1 l = 6,38 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

CIEN
Mydło w płynie 
z pompką
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99 zł/1 opak. (1 l = 7,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
3,19 zł/1 opak. (1 l = 6,38 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,19**
3,99*

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

HIPP
Żel do mycia ciała 
i włosów
400 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 39,98 zł

20% TANIEJ**

15,99
19,99*

HEAD & SHOULDERS
Szampon Citrus Fresh
900 ml/1 opak.
1 l = 36,66 zł

SUPERCENA

32,99

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

MIKSUJ
DOWOLNIE

900 ML
AŻ

Kosmetyki dla dzieci

DRUGI PRODUKT*
40% TANIEJ

* D
ru

g
i, tań

szy lu
b

 w
 tej sam

ej cen
ie.
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,39 zł/1 opak.

CIEN
Krem nawilżający do 
twarzy, ciała i dłoni
250 ml/1 opak.
Soft lub Classic
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 ml = 1,76 zł

20% TANIEJ**

4,39
5,49*

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

CIEN
Żel lub peeling do mycia 
twarzy
150 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 ml = 3,06 zł

20% TANIEJ**

4,59
5,79*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 5,59 zł/1 opak.

CIEN
Płyn micelarny
do demakijażu
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 13,63 zł

22% TANIEJ**

5,45
6,99*

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

CIEN
Pomadka
pielęgnująca
1 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99 zł/1 opak. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
3,70 zł/1 opak. 

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,70**
4,99*

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

CIEN
Krem do rąk
100 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
4,99 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
3,70 zł/1 opak.

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

3,70**
4,99*

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

CIEN
Balsam lub mleczko
do ciała
500 ml/1 opak.
24 lub 48 h nawilżenia
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 13,98 zł

22% TANIEJ**

6,99
8,99*

ODKRYWA PIĘKNO

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Kosmetyki dla dzieci

40% TANIEJ

                Wybrane kosmetyki

  DO 50% TANIEJ
POKOCHAJ MARKĘ
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

CIEN MEN
Balsam lub woda 
po goleniu
100 ml/1 opak.
Balm, XBolt lub Aqua
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej

20% TANIEJ**

5,99
7,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 6,59 zł/1 opak.

CIEN
Żel do golenia 
dla kobiet 
lub dla mężczyzn
200 ml/1 opak.
Hydro, Sensitive
lub z aloesem dla kobiet
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 ml = 2,63 zł

20% TANIEJ**

5,25
6,59*

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

CIEN MEN
Maszynki do golenia
dla mężczyzn, 3 ostrza
4 szt./1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 szt. = 1,60 zł

20% TANIEJ**

6,39
7,99*

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

FLORALYS
Papier toaletowy 
rumiankowy, 3-warstwowy
8 rolek/1 opak.
* cena regularna:
10,99 zł/1 opak. (1 rolka = 1,38 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 rolka = 1,13 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
10,99*

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

FLORALYS
Papier toaletowy 
rumiankowy, 3-warstwowy
8 rolek/1 opak.
* cena regularna:
10,99 zł/1 opak. (1 rolka = 1,38 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
8,99 zł/1 opak. (1 rolka = 1,13 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

8,99**
10,99*

KARTIKA
Ręcznik papierowy 
z nadrukiem
2 rolki/1 opak.
różne rodzaje
1 rolka = 10,50 zł

SUPERCENA

20,99

KARTIKA
Ręcznik papierowy 
z nadrukiem
2 rolki/1 opak.
różne rodzaje
1 rolka = 10,50 zł

SUPERCENA

20,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 9,99 zł/1 opak.

CIEN
Maszynki do golenia
dla kobiet, 3 ostrza
4 szt./1 opak.
* cena regularna:
9,99 zł/1 opak. (1 szt. = 2,50 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
7,99 zł/1 opak. (1 szt. = 2,00 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

7,99**
9,99*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

DWIE  
GIGAROLKI

Produkty

DO 40% TANIEJ
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 19,99 zł/1 opak.

LENOR
Płyn do płukania
1,42 l/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 9,15 zł

35% TANIEJ**

12,99
19,99*

VIZIR
Proszek do prania 
kolorów, 70 prań, XXL***
4,55 kg/1 opak.
1 kg = 10,33 zł

SUPERCENA

46,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 25,89 zł/1 opak.

LOVELA
Płyn do prania kolorów, 
32 prania
2,9 l/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 9,82 zł

30% TANIEJ**

28,49
41,19*

FLORALYS
Serwetki z nadrukiem,
3 warstwowe***
20 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,20 zł

SUPERCENA

3,99
Do soboty, 18.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 1,99 zł/1 opak.

W5
Zmywaki kuchenne
10 szt./1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

52% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

1,99**
2,69*

Do soboty, 18.02
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 1,99 zł/1 opak.

W5
Zmywaki kuchenne
10 szt./1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

52% TANIEJ**
DRUGI PRODUKT

1,99**
2,69*

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

W5
Kapsułki do zmywarki 
Platinum Power
37 szt./1 opak.
* cena regularna:
26,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,73 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2 opak.:
19,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,55 zł)

50% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

19,99**
26,99*

KARTIKA
Ręcznik papierowy 
z nadrukiem
2 rolki/1 opak.
różne rodzaje
1 rolka = 10,50 zł

SUPERCENA

20,99

4,55 KG
AŻ

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI
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MY WCIĄŻ OBNIŻAMY CENY, TY WCIĄŻ OSZCZĘDZASZ!
Specjalnie dla naszych klientów ruszamy z nową odsłoną

Lidlowego Programu Oszczędnościowego!

Uwaga! Teraz do naszych promocji w ramach
Lidlowych Cen, Taniej Soboty oraz z aplikacją Lidl Plus

Więcej informacj na www.lidl.pl/program

dodajemy nowe akcje, dzięki którym każda rodzina
może oszczędzać co miesiąc jeszcze więcej!

CEN MASŁA!

CEN SERÓW!

PRZEZ CAŁY LUTY

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 

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

NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!



Wędka dla kota
• z 2 wymiennymi zabawkami

21,99
1 zestaw

Drapak lub zestaw 
2 mat do drapania
• ze sznurka sizalowego
• z pluszową piłką do zabawy

49,99
1 szt./1 zestaw

DO ZABAWY, WSPINANIA
 I OSTRZENIA PAZURKÓW

*przy zakupie 2 produktów z kategorii akcesoria dla zwierząt lub ich wielokrotności, drugi produkt 50% taniej. Rabat dotyczy art. przemysłowych i tekstylnych. 
Rabat dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych od poniedziałku, 13.02 do soboty, 18.02.2023 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.pl  

TANIEJ*50% drugi tańszy produkt
akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych

Akcesoria dla zwierząt

miksuj
dowolnie!

COSHIDA
Żwirek dla kota, 
bentonitowy, 
zbrylający
10 l/1 opak.
* cena dotychczasowa: 
18,99 zł/1 opak. (1 l = 1,90 zł)
** w odniesieniu do ceny 
dotychczasowej, cena za 1 opak. 
przy zakupie 2 opak.: 
15,99 zł/1 opak. (1 kg = 1,60 zł)

30%TANIEJ**

DRUGI 
PRODUKT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 
18,99 zł/1 opak. 

15,99**
18,99*

na stałe w Lidl

JOSERA
JosiDog, sucha 
karma dla 
małych psów
900 g/1 opak.
1 kg = 18,88 zł

16,99 na stałe w Lidl

JOSERA
JosiCat, sucha 
karma dla kotów 
sterylizowanych
650 g/1 opak.
1 kg = 23,06 zł

14,99

NOWOŚĆ

COSHIDA
Żwirek naturalny 
zbrylający
10 l/1 opak.
1 l = 2,50 zł

24,99

86% BIAŁKA 
POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO

86% BIAŁKA 
POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO

17.02
Światowy
Dzień Kota

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 07/23

Od poniedziałku, 13.02
do soboty, 18.02 



Eksperci.
Inspiracje.
Kariera.

07.03.2023

Zobacz
stream online

lub odwiedź nas
w Kinie Muza

w Poznaniu.

NICE
TO LIDL

Sprawdź
szczegóły




