
































































































DBAMY O KOBIETY!



W TROSCE  
O ZDROWIE 

SWOJE  
I NAJBLIŻSZYCH

0,29
JEDNA 

MASECZKA

ZŁ

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 

Maseczki jednorazowe
10 szt./1 opak.
1 szt. = 0,29

10 szt.

2,90

KOMFORT
NOSZENIA

VIGO
Rękawiczki foliowe 
lub winylowe
10 szt., 100 szt./1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 0,30/0,03

różne rodzaje

2,99

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 

Maski filtrujące FFP2
2 szt./1 opak.
1 szt. = 2,00

2 szt.

3,99

4F 
Maseczka  
wielokrotnego użytku
2 kolory

SUPERCENA

5,99

Maseczki profilowane 
model F, czarne
3 szt./1 opak.
1 szt. = 1,66

3 szt.

4,99

CLEANIC
Chusteczki 
nawilżane z płynem 
antybakteryjnym
15szt/ 1 opak
1 szt. = 0.13

15 szt.

1,99
Wyprodukowano  

w Polsce

Z JONAMI SREBRA  
O DZIAŁANIU  

ANTYBAKTERYJNYM



Higieniczny płyn 
do płukania
1,5 l/1 opak.
1 l = 4,66

1,5 l

6,99
W5
Higieniczny płyn 
uniwersalny
1 l/1 opak. 

1 litr

4,99

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 

CIEN MED
Odświeżający żel 
do rąk
50 ml/1 opak.
100 ml = 6,98

50 ml

3,49
CIEN
Mydło antybakteryjne w płynie 
z ekstraktem z limonki i kwasem 
mlekowym
500 ml/1 opak.
1 l = 7,98

500 ml

3,99

W5
Antybakteryjne
chusteczki 
nawilżane
40 szt./1 opak.
1 szt. = 0,13

40 szt.

4,99

O’LYSEE
Higieniczny spray  
do dezynfekcji rąk  
z dodatkiem gliceryny
100 ml/1 opak.

100 ml

4,99

PAMIĘTAJ!
DEZYNFEKCJA DYSTANS MASECZKA



DZIĘKUJEMY
naszym partnerom za zaufanie

DYSKONTY

W trosce
o lepsze jutro. 







Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



