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HIT

4999
POCOPIANO
Dres dziewczęcy/chłopięcy
Komplet

HIT

3999
STRAIGHT UP
Moda XXL Spodnie 
męskie dresowe
Para

MLEKOVITA
Ser Mazdamer
Opak. 1 kg

TYLKO TERAZ

1999

-33%

099
149

OLZA
Prince Polo XXL
Sztuka 50 g
(100 g = 1,98)-35%

449
699

Parówki 
100% mięsa 
bez konserwantów
Opak. 210 g
(100 g = 2,14)

-37%

1690
2699

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczka 
wieprzowa
Cena za kg

-30%

899
1299

LENOR
Płyn 
do płukania 
tkanin
Butelka 
1,36/1,08 l
(1 l = 6,61/8,32)-50%

649
1299

Winogrona 
ciemne
Cena za kg
klasa I

OSZCZĘDZASZ 
10,09 ZŁ

OD PONIEDZIAŁKU 20.09
DO SOBOTY 25.09

OD SOBOTY 25.09OD ŚRODY 22.09 OD CZWARTKU 23.09

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

TYDZIEŃ ROŚLINNYCH PRODUKTÓW 



DO-50%OWOCE
I WARZYWA

DRUGIE 
ŚNIADANKO
na zdrowie

-50%

649
1299

Winogrona Winogrona 
ciemne
Cena za kgCena za kg
klasa I

na zdrowiena zdrowie
Superzdrowa 
sałatka z burakiem
Superzdrowa 
sałatka z burakiem
Superzdrowa 

SKŁADNIKI
• 2 buraki
• 100 g Greek White
• 2 garście rukoli

• 1 łyżka orzechów włoskich 
marki TRADER JOE’S

• 1 łyżka pestek słonecznika

PRZEPIS
1. Buraki gotujemy lub pieczemy, aż zmiękną. 
Następnie kroimy je w kostkę ok. 1 × 1 cm.

2. Orzechy siekamy na małe kawałeczki i mieszamy 
ze słonecznikiem. Tak przygotowaną mieszankę prażymy 
na patelni i odstawiamy do wystygnięcia.

3. Ser Greek White kroimy w kostki, tak jak buraka.

4. Pozostaje kompozycja naszej sałatki. Na talerzu 
lub w pudełeczku najpierw kładziemy rukolę, a na nią 
kosteczki buraków i sera Greek White. Całość posypujemy 
prażonymi orzechami i ziarnami słonecznika. 
I pyszne drugie śniadanie lub lunch jest już gotowy!

2
OSÓB

DANIE DLA

15
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

Superzdrowa 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.2
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PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE

-33%

099
149

Kiwi
Sztuka
klasa I

-25%

149
199

Czosnek
Sztuka

-25%

149
199

Buraki czerwone 
Cena za kg

-33%

399
599

Grejpfrut 
czerwony
Cena za kg

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory daktylowe
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
klasa I

-50%

199
399

Marchew 
Cena za kg

-20%

1099
1389

TRADER JOE’S
Orzechy włoskie 
łuskane
Opak. 200 g
(100 g = 5,50)
kalifornijskie

DRUGIE 
ŚNIADANKO
na zdrowie

-20%

799
999

VIOLIFE
Greek White
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
roślinna alternatywa dla sera feta; 
na bazie oleju kokosowego; 
100% wegański; w kawałku

produkt
chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 3
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-37%

1690
2699

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczka 
wieprzowa
Cena za kg
świeża

-33%

399
599

Kiełbasa 
myśliwska 
Opak. 150 g
(100 g = 2,66)
wieprzowa, parzona, 
wędzona, suszona; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 156 g mięsa 
wieprzowego 
z szynki 

Noga z indyka
Cena za kg
świeża, pakowana próżniowo

TYLKO TERAZ

999

Królik tuszka 
premium
Cena za kg
bez podrobów

TYLKO TERAZ

2499

Boczek 
pieczony
Cena za kg
wieprzowy; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 130 g boczku 
wieprzowego

TYLKO TERAZ

2990

Kiełbasa krucha 
z jagnięciną 
Opak. 370 g 
(1 kg = 24,30)
wędzona, parzona; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 112 g mięsa

TYLKO TERAZ

899
WĘDLINIARNIA PREMIUM
Kiełbasa z cielęciną
Cena za kg
wieprzowa z cielęciną, 
pieczona; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 110 g mięsa 

-21%

2190
2790

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

OSZCZĘDZASZ
6,00 ZŁ

OSZCZĘDZASZ 10,09 ZŁ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.4
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WĘDLINIARNIA
Filet z piersi indyka
Opak. 100 g
w plastrach; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 102 g mięsa 
z fileta indyka; niska zawartość tłuszczu; 
bez glutenu, glutaminianu monosodowego

-30%

349
499

-35%

449
699

Parówki Parówki 
100% mięsa 
bez konserwantów
Opak. 210 g
(100 g = 2,14)
wieprzowe

-23%

229
299

Mix rodzinny
Opak. 75 g
(100 g = 3,05)
do wyboru: szyneczka z kurcząt, 
pierś pieczona lub kiełbasa 
krakowska z kurcząt

-20%

599
749

WĘDLINIARNIA
Kiełbaski wiedeńskie 
Opak. 2 × 150 g
(1 kg = 19,97)
86% mięso wieprzowe, w praktycznym 
dwupaku; bez dodatku fosforanów; bez 
dodatku glutaminianu monosodowego

Szynka 100% 
mięsa bez 
konserwantów
Opak. 100 g
wieprzowa; w plastrach

TYLKO TERAZ

599
Frankfurterki 
z piersią indyka
Opak. 180 g
(100 g = 2,61)
zawartość mięsa z indyka: 90%

TYLKO TERAZ

469

Salami 
z papryką
Opak. 100 g
wieprzowe; w plastrach

TYLKO TERAZ

339

DO-35%WĘDLINY

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 5
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-26%

219
299

-23%

099
129

Donut w polewie waniliowej
Sztuka 58/60 g
(100 g = 1,71/1,65)

-21%

219
279

GOLDÄHREN
Bułeczki/
Bagietki 
do wypieku
Opak. 300 g
(1 kg = 7,30)
do samodzielnego 
wypieku; czas 
przygotowania: 
8–10 minut; do wyboru: 
bułeczki (6 szt.) 
lub bagietki (4 szt.)

Chleb pane 
z oliwkami
Sztuka 300 g
(1 kg = 13,30)
pszenny 

TYLKO TERAZ

399

DO-26%PIECZYWO

CONRADL 
Ciasto 
karmelowe 
z kruszonką
Sztuka 400 g
(1 kg = 14,98)
piaskowe

TYLKO TERAZ

599

Chleb razowyChleb razowy
Sztuka 500 gSztuka 500 g
(1 kg = 4,38)(1 kg = 4,38)
na zakwasie żytnimna zakwasie żytnim

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.6
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RYBY Z ALDI

-23%

199
259

BIELUCH
Serek 
naturalny
Opak. 150 g
(100 g = 1,33)
naturalny; zawiera 
wszystkie białka mleka, 
nie zawiera substancji 
konserwujących i stabilizatorów

-20%

319
399

HOFBURGER
Ser domowy 
mini
Opak. 115 g
(100 g = 2,77)
harceński; do wyboru: 
żółty, pleśniowy, 
z kminkiem -27%

399
549

WESOŁY KURNIK
Jaja ściółkowe
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,40)
rozmiar M

Chleb pane 
z oliwkami
Sztuka 300 g
(1 kg = 13,30)
pszenny 

Serek ołomuniecki
Opak. 125 g
(100 g = 3,99)
olomoucké tvarůžky to oryginalny 
czeski ser; odznacza się charakterystycznym smakiem 
i aromatem w zależności od stopnia dojrzałości

TYLKO TERAZ

499

SIERPC
Ser Królewski
Opak. 450 g
(1 kg = 24,42)
ser żółty półtwardy, 
o charakterystycznym 
łagodnym mlecznym smaku, 
z wyraźną orzechową nutą

TYLKO TERAZ

1099

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-23%

299
389

BALTA MARE 
Pstrąg łososiowy 
Cena za 100 g
filet, ze skórą; przepis na odwrocie opakowania

Śledź 
z czarnuszką
Opak. 200 g 
(100 g = 2,75)
produkt naturalny, bez substancji słodzących, bez konserwantów

TYLKO TERAZ

549
produkt

chłodzony
produkt

chłodzony

DO-33%NABIAŁ
I RYBY

OSZCZĘDZASZ 0,90 ZŁ

-33%

999
1499

Flora ProActiv
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)
tłuszcz roślinny (35%) 
do smarowania, z dodatkiem 
steroli roślinnych

produkt
chłodzony

OSZCZĘDZASZ 5,00 ZŁ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 7
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-20%

479
599

ALMARE
Wędzone szproty
Puszka 160 g
(100 g = 3,99)
do wyboru: w oleju rzepakowym 
lub w oleju z tymiankiem i cytryną; 
masa netto po odsączeniu: 120 g

-26%

169
229

DOBRE PLONY
Skrobia 
ziemniaczana
Opak. 500 g
(1 kg = 3,38)
klasyczna

-26%

499
679

ALMARE
Smażone filety śledziowe
Puszka 325 g
(100 g = 2,50)
w aromatycznej marynacie; 
masa netto po odsączeniu: 200 g

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

-20%

319
399

Kluski 
4-jajeczne
Opak. 500 g
(1 kg = 6,38)
oryginalne niemieckie 
Eierspaetzle; 
produkowane ze 
świeżych jaj kurzych 
z chowu ściółkowego

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

WIESN SCHMANKERL
Knedle drożdżowe 
Opak. 560 g
(1 kg = 14,27)
do wyboru: z nadzieniem 
jagodowym, wiśniowym 
lub śliwkowym 

TYLKO TERAZ

799

produkt
głęboko 

mrożony

-22%

349
449

ALL SEASONS
Mieszanka 
warzyw 
cesarska
Opak. 750 g
(1 kg = 4,65)
marchew, kalafior 
i brokuł

produkt
głęboko 

mrożony

-20%

799
999

GOLDEN SEAFOOD
Soczysty filet 
z mintaja
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
do wyboru różne rodzaje

produkt
głęboko 

mrożony

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.8
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-33%

099
149

PSZCZÓŁKA
Cukierki
Opak. 240 g
(100 g = 2,50)
do wyboru: kakaowe ze słonym 
karmelem w czekoladzie lub o smaku 
świeżej mięty w czekoladzie

TYLKO TERAZ

599

STORCK
Knoppers minis
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
chrupiące wafelki z prażonymi orzechami 
laskowymi oraz kremem mlecznym i nugatowym

TYLKO TERAZ

999

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

UNITOP
Torcik chałwowy
Opak. 350 g
(1 kg = 37,11)
z pistacjami 

TYLKO TERAZ

1299

SWEET VALLEY
Owoce
Słoik 580 ml 
(1 kg = 22,92/22,55/21,18)
do wyboru: brzoskwinie, 
morele lub koktajl owocowy; 
masa netto po odsączeniu: 
305/310/330 g

TYLKO TERAZ

699
KNUSPERONE
Kółeczka 
w polewie miodowej
Opak. 250 g
(100 g = 0,80)
wzbogacone w 7 witamin, wapń i żelazo

-20%

199
249

OLZAOLZA
Prince Polo XXL
Sztuka 50 g
(100 g = 1,98)
kruchy wafelek; do wyboru: 
klasyczny oblany czekoladą lub 
kokosowy z kremem kokosowym 
oblany mleczną czekoladą

BIO Precle/
Paluchy pszenne
Opak. 125/200 g
(100 g = 6,39/4,00)
do wyboru: paluchy z kminkiem lub precle z solą 

TYLKO TERAZ

799

NA EKSPOZYTORZE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 9
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ROŚLINNY POWRÓT DO SZKOŁY
Powrót do szkoły to idealny moment, żeby przyjrzeć się nawykom żywieniowym 
naszych dzieci i zachęcić je do jedzenia większej ilości warzyw i owoców. 
Jak to zrobić, podpowiadamy wspólnie z Fundacją ProVeg.

1. Planuj i przygotowuj posiłki razem z dzieckiem. Gdy dziecko wie, co jest w środku 
potrawy, chętniej ją zje. A danie, które stworzy samodzielnie, będzie mu smakować 
jeszcze bardziej.

2. Zachwyć dziecięce zmysły! Zadbaj, by przygotowywane posiłki były smaczne, 
pachnące i kolorowe, takie jakie sami chcielibyśmy zjeść. Koniec z rozgotowanym 
szpinakiem, czas na chrupiące spring rollsy!

3. Daj dziecku wybór! Już maluchy mają swoje upodobania smakowe. Jeśli dziecko 
nie lubi gotowanej marchewki – spróbuj zrobić z niej frytki! Zamiast brokułu podsuń 
kalafi ora. Nie zmuszaj dziecka do jedzenia czegoś, czego nie lubi.

4. Bądź dobrym przykładem – jeśli chcesz, by twoje dziecko jadło więcej warzyw 
i owoców, pokaż mu, że też to robisz! Podczas posiłku rozmawiaj z dzieckiem 
o jedzeniu, jego smakach, zapachach i pochodzeniu.

pachnące i kolorowe, takie jakie sami chcielibyśmy zjeść. Koniec z rozgotowanym 
szpinakiem, czas na chrupiące spring rollsy!

3. 
nie lubi gotowanej marchewki – spróbuj zrobić z niej frytki! Zamiast brokułu podsuń 
kalafi ora. Nie zmuszaj dziecka do jedzenia czegoś, czego nie lubi.

4. 
i owoców, pokaż mu, że też to robisz! Podczas posiłku rozmawiaj z dzieckiem 
o jedzeniu, jego smakach, zapachach i pochodzeniu.

ROŚLINNY POWRÓT DO SZKOŁY
Powrót do szkoły to idealny moment, żeby przyjrzeć się nawykom żywieniowym 
naszych dzieci i zachęcić je do jedzenia większej ilości warzyw i owoców. 
Jak to zrobić, podpowiadamy wspólnie z Fundacją ProVeg.

1. Planuj i przygotowuj posiłki razem z dzieckiem. Gdy dziecko wie, co jest w środku 
potrawy, chętniej ją zje. A danie, które stworzy samodzielnie, będzie mu smakować 
jeszcze bardziej.

2. Zachwyć dziecięce zmysły! Zadbaj, by przygotowywane posiłki były smaczne, 
pachnące i kolorowe, takie jakie sami chcielibyśmy zjeść. Koniec z rozgotowanym 

potrawy, chętniej ją zje. A danie, które stworzy samodzielnie, będzie mu smakować 
jeszcze bardziej.

2. 
pachnące i kolorowe, takie jakie sami chcielibyśmy zjeść. Koniec z rozgotowanym 

o jedzeniu, jego smakach, zapachach i pochodzeniu.o jedzeniu, jego smakach, zapachach i pochodzeniu.

Tydzień
roślinnych produktów

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10
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-20%

799
999

VIOLIFE
Greek White
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
roślinna alternatywa dla sera 
feta; na bazie oleju kokosowego; 
100% wegański; w kawałku

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

LOVEGE
Hummus/
Pasta słonecznikowa/
Pasztet/
Smalec wegański
Opak. 175/180 g
(100 g = 2,28/2,22)
do wyboru:
• hummus z suszonymi pomidorami
• pasta słonecznikowa z pomidorami
• pasztet wegański z soczewicą
• smalec wegański z żurawiną

TYLKO TERAZ

399

Hummus BIO
Opak. 175 g
(100 g = 3,37)
klasyczny lub z burakiem

TYLKO TERAZ

589
produkt

chłodzony

Pasta wege
Opak. 125 g
(100 g = 3,19)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

399
449

Tofu
Opak. 180 g
(100 g = 2,22)
do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399

Sałatka 
z wodorostów
Opak. 150 g
(100 g = 3,06)

TYLKO TERAZ

459
produkt

chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-20%

799
999

VIOLIFE
Original 
Flavour
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
roślinna alternatywa 
dla sera żółtego; 
na bazie oleju kokosowego; 
100% wegański; w kostce

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 11
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INTENSON
BIO Krem 
kokosowy 
Opak. 250 ml
(100 ml = 4,00)
mus otrzymany z wysuszonego miąższu kokosa; 
jako dodatek do pieczywa, deserów czy koktajli 

TYLKO TERAZ

999

MR. MING
BIO Mleczko 
kokosowe
Puszka 400 ml
(1 l = 19,98)
zawartość tłuszczu: 17–19%; 
wegańskie

TYLKO TERAZ

799

-25%

259
349

BAKOMA
Ave Vege
Opak. 150 g
(100 g = 1,73)
do wyboru: 
• deser – czekolada 

lub czekolada-wiśnia
• na kremie kokosowym 

– kokos-migdał, 
mango lub ananas

produkt
chłodzony

MELVIT
BIO Płatki owsiane
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: błyskawiczne 
lub górskie

TYLKO TERAZ

399

STOVIT
Dżem bez 
dodatku cukru
Słoik 250 g
(100 g = 2,00)
do wyboru: truskawka, 
porzeczka lub brzoskwinia

TYLKO TERAZ

499

HELCOM
Pasta owocowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
do wyboru: brzoskwinia z morwą, 
truskawka z figą, wiśnia z daktylami lub śliwka z daktylami

TYLKO TERAZ

499

-25
2Tydzień

roślinnych produktów

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.12
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20%PŁACISZ
MNIEJ O

ALL SEASONS 
Maliny XXL
Opak. 1 kg

TYLKO TERAZ

1799

TRADER JOE’S
Suszone owoce
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)
do wyboru: morele, daktyle, figi

TYLKO TERAZ

999

-20%

1099
1389

TRADER JOE’S
Orzechy 
włoskie 
łuskane
Opak. 200 g
(100 g = 5,50)
kalifornijskie

BIO OAZA
BIO Orzechy laskowe
Opak. 100 g
łuskane

TYLKO TERAZ

849
BIO OAZA
BIO Orzechy nerkowca
Opak. 100 g

TYLKO TERAZ

999

Smoothie 
Butelka 250 ml
(100 ml = 1,40)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

349
GRAND
Smoothie immune
Butelka 250 ml
(100 ml = 1,08)
do wyboru: 
jabłko-banan-mango-pomarańcza, 
jabłko-banan-truskawka-wiśnia

TYLKO TERAZ

269

produkt
chłodzony

Z WITAMINAMI 
I MINERAŁAMI

produkt
głęboko 

mrożony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 13
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KING’S CROWN
Greckie oliwki
Opak. 4 × 120/115 g
(100 g = 3,54/3,86)
zielone oliwki; cztery jednoporcjowe opakowania; 
do wyboru: drylowane, nadziewane czosnkiem lub pastą 
paprykową; masa netto po odsączeniu: 4 × 60/55 g

TYLKO TERAZ

849

FROSTA
Burger roślinny
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)
na bazie kalafiora i brokuła z soczewicą i pietruszką; 
wstępnie podsmażony

TYLKO TERAZ

449

-25%

599
799

OLIWIA KASZUBSKA
Olej lniany
Butelka 250 ml
(100 ml = 2,40)
tłoczony na zimno

-20%

399
499

Pierogi vege
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)
à la ruskie

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

ROLESKI
BIO Ketchup
Opak. 340 g
(1 kg = 14,68)
do wyboru: 
łagodny oryginalny, 
łagodny z suszonymi 
pomidorami, 
pikantny jalapeño

TYLKO TERAZ

499
TYLKO TERAZ

499
BIO NATURO
BIO Passata 
pomidorowa
Butelka 690 g
(1 kg = 7,23)
z włoskich pomidorów 
pochodzących 
z ekologicznych 
upraw

produkt
głęboko 

mrożony

Tydzień
roślinnych produktów

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.14
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NOVELLE
Makaron 
wysokobiałkowy
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
odpowiedni dla wegetarian 
i wegan, wysoka zawartość 
białka i błonnika

TYLKO TERAZ

399

POP CROP
Chrupki Crunchy 
Lemmings
Opak. 70 g
(100 g = 5,70)
z czystych, ekologicznych 
ziaren zbóż, bezglutenowe

TYLKO TERAZ

399

WEGAŃSKIE SERCE
Czekolada
Opak. 100 g
gorzka 70% z żurawiną

TYLKO TERAZ

799

-25%

299
399

FRANK&OLI
Ciasteczka 
zbożowe
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
do wyboru: 
• jaglane chia i orzech
• jaglane siemię lniane, 

sezam i słonecznik 
• gryczane dynia i jabłko

-31%

549
799

SWEET LAND
Żelki owocowe
Opak. 350/400 g
(1 kg = 15,69/13,73)
o smaku owocowym, z jogurtem, 
kwaśne lub mieszanka pianek 
z żelkami 

DO-31%PŁACISZ
MNIEJ

-22%

699
899

MOSER ROTH
BIO Organic czekolada
Opak. 100 g
do wyboru: gorzka, z karmelem i solą morską, 
z orzechami i morelami, z kokosem i ananasem

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 15
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DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

099
139

GUT BIO
BIO Jogurt
Opak. 150 g
(100 g = 0,66)
z kontrolowanej 
produkcji ekologicznej

produkt
chłodzony

-25%

599
799

GUT BIO
BIO Produkty wegańskie
Opak. 140/175/400 g
(100 g = 4,28/3,42/1 kg = 14,98)
do wyboru różne rodzaje

produkt
chłodzony

-24%

379
499

GUT BIO
BIO Batoniki
Opak. 75 g
(100 g = 5,05)
do wyboru: migdały i wiśnie, nasiona sezamu, orzechy i miód, orzeszki ziemne

 bez glutenu

 bez laktozy

-25%

519
699

GUT BIO
BIO Wegańska pasta kanapkowa
Słoik 180 g
(100 g = 2,88)
do wyboru: curry-papaja, jabłkowo-chrzanowa, soczewica-
-kokos, z bakłażanem, z papryką chili lub ziołowa

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.16
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-22%

349
449

GUT BIO
BIO Napój 
owsiany
Karton 1 l
w 100% roślinny; wegański; 
może być również używany 
do gotowania i pieczenia 

-30%

349
499

GUT BIO
BIO Napój 
sojowo-
-ryżowy
Karton 1 l 
z dodatkiem soli 
morskiej; 
do produkcji 
użyto soi i ryżu 
z kontrolowanego 
rolnictwa 
ekologicznego; 
wegański 

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

GUT BIO
BIO Łosoś wędzony
Opak. 100 g
wędzony drewnem bukowym

TYLKO TERAZ

1299

produkt
chłodzony

GUT BIO
BIO Sok warzywny 
Karton 500 ml
(1 l = 5,58)
z kontrolowanej produkcji ekologicznej; 
do wyboru: z czerwonych buraków, 
pomidor i warzywa, z kiszonej kapusty

-20%

279
349

GUT BIO
BIO Ser żółty
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)
ze świeżego mleka ekologicznego; do wyboru: gouda, masdamer, maślany; w plastrach

PROMOCJA

549
665

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 17
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KIMBO
Aroma Gold
Opak. 1 kg
kawa ziarnista; 100% arabika; 
wypalana w Neapolu, z najwyższej 
jakości ziaren arabiki

TYLKO TERAZ

5499

MOKATE
Vege Cappuccino
Opak. 8 × 24 g
(1 szt. = 0,75)
do wyboru: kokosowe lub ryżowe

TYLKO TERAZ

599
BIO LOYD
BIO Herbatka owocowa
Opak. 20 × 2 g
(1 szt. = 0,25)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

499

BIO NATURO
BIO Sok z brzozy 
Butelka 0,75 l
(1 l = 9,99)
naturalny

TYLKO TERAZ

749
BRACIA 
SADOWNICY
Sok 
Tłoczone 
Jabłko
Butelka 
0,75 l
(1 l = 6,65)
do wyboru: 
ze słodkich 
odmian jabłek 
lub jabłko 
z marchewką

TYLKO TERAZ

499

produkt
chłodzony

OWOLOVO
BIO Sok pomidorowy
Saszetka 200 ml
(100 ml = 1,50)
do wyboru: pomidorowy 
lub pomidorowy pikantny

TYLKO TERAZ

299

NFC  NIE 
Z KONCENTRATU

-21%

549
699

PURE FRUIT
Sok owocowy
Butelka 1 l
do wyboru różne rodzaje

21%PŁACISZ
MNIEJ O

SÜSSLI
Słodzik 
Stevia
Opak. 
300 szt.
(1 szt. = 0,03)
w tabletkach

TYLKO TERAZ

999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.18
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STREFA MALUSZKA

KURIKUR
Klej 
mocujący 
do protez
Opak. 75 g
(100 g = 11,99)
chroni przed gromadzeniem się resztek pokarmu pod protezą; 
zapewnia długotrwałe uczucie świeżości

-23%

399
519

HIPP
BIO Deser
Słoik 160/190 g
(100 g = 2,49/2,10)
do wyboru różne rodzaje

-30%

299
429

LACURA
Patyczki 
kosmetyczne 
papierowe
Opak. 300 szt.
(1 szt. = 0,01)
z bawełną BIO

-30%

899
1299

-30%

899
1299

-24%

399
529

HIPP
BIO Zupka/
Danie dla dzieci
Słoik 190 g
(100 g = 2,10)
do wyboru różne rodzaje

KURIKUR
Tabletki 
do czyszczenia protez
Opak. 4 × 27 szt.
(1 szt. = 0,09)
usuwają przebarwienia i osady; 
mocny efekt czyszczący i odświeżający; 
w praktycznych plastikowych tubkach 

-33%

999
1499

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

BIOCURA
Krem do twarzy 
różany
Opak. 50 ml
(100 ml = 17,98)
naturalny kosmetyk wegański 
o delikatnym, różanym zapachu; 
z olejkiem migdałowym, masłem shea 
oraz witaminą E; do wyboru krem 
na dzień lub na noc

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 19
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STREFA PUPILA

OSZCZĘDZASZ 7,00 ZŁ

-26%

1899
2599

VIZIR
Proszek 
do prania
Opak. 2,25 kg 
(1 kg = 8,44)
wystarcza na 30 prań

-23%

649
849

SCHAUMA
Szampon 
do włosów
Butelka 400 ml
(1 l = 16,23)
z formułą wzmacniającą 
włosy; do wyboru różne 
rodzaje

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

CASTI
Żwirek 
drewniany
Opak. 5 l
(1 l = 1,80)
cechuje go wysoka 
wchłanialność oraz 
doskonałe wiązanie 
zapachów

TYLKO TERAZ

899
-27%

399
549

KIMBA
Karma 
sucha 
dla kota
Karton 1 kg
pełnoporcjowa sucha 
karma dla kotów; 
w formie krokiecików 
o różnych kształtach

-25%

599
799

CLINAIR
Żelowe krążki 
do WC
Opak. 75 ml
(100 ml = 7,99)
do wyboru o zapachu: 
cytrynowym, lawendowym, 
morskim lub tropikalnym

-22%

349
449

PEDIGREE
Karma 
mokra 
dla psa
Puszka 400 g
(1 kg = 8,73)
do wyboru: z wołowiną, 
z kurczakiem 
lub z kurczakiem 
dla szczeniąt

LENOR
Płyn do płukania tkanin
Butelka 1,36/1,08 l
(1 l = 6,61/8,32)
wystarcza na 38 lub 45 prań; 
do wyboru różne rodzaje 

-30%

899
1299

NA EKSPOZYTORZE

SATESSA
Wkładki urologiczne
Opak. 10/12/14 szt.
(1 szt. = 0,60/0,50/0,43)
do wyboru różne rodzaje

-25%

599
799

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.20
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DO-40%PŁACISZ
MNIEJ

-33%

399
599

Kalafior 
Sztuka

-40%

149
249

Figa
Sztuka

Roladki 
z kurczaka zagrodowego
Opak. 510 g
(1 kg = 31,35)
z mięsa z nogi kurczaka zagrodowego; gotowe do pieczenia; z żurawiną i jabłkiem

TYLKO TERAZ

1599

Mięso 
mielone 
z podudzia 
indyka
Opak. 700 g
(1 kg = 11,41)
porcja rodzinna XXL

TYLKO TERAZ

799

Cebula 
szalotka 
Opak. 250 g
(100 g = 1,00)

TYLKO TERAZ

249

GOODVALLEY
Policzki 
wieprzowe
Opak. 300 g
(1 kg = 53,30)
z chowu bez antybiotyków, 
zerowy ślad węglowy

TYLKO TERAZ

1599

-28%

999
1399

Kurczak 
zagrodowy
Cena za kg
świeży, bez podrobów; pochodzi świeży, bez podrobów; pochodzi 
z małych rodzinnych gospodarstw z małych rodzinnych gospodarstw z małych rodzinnych gospodarstw 
z Podlasia; ma dostęp do zagrody z Podlasia; ma dostęp do zagrody z Podlasia; ma dostęp do zagrody 
na świeżym powietrzu; rośnie na świeżym powietrzu; rośnie 
wolno – ok. 56 dni; chowany 
bez antybiotyków; żywiony 
w 100% roślinną karmą 
bez GMO

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 21
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produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MLEKOVITA
Ekologiczny 
kefir
Butelka 
375 g
(1 kg = 5,31)
naturalny

TYLKO TERAZ

199

MLEKOVITA
Ser Mazdamer
Opak. 1 kg
ser typu szwajcarskiego charakteryzuje 
się łagodnym, słodkawym smakiem 
i sprężystym miąższem z oczkami 
o wielkości orzecha laskowego, który 
powstaje w procesie dojrzewania

TYLKO TERAZ

1999
LURPAK
Masło organiczne
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
duńskie masło BIO; zawartość 
tłuszczu: 82%

TYLKO TERAZ

699

PIĄTNICA
BIO Mleko 
ekologiczne
Butelka 1 l
świeże; 3,9% tłuszczu

TYLKO TERAZ

479

-25%

029
039

Kajzerka wieloziarnistaKajzerka wieloziarnistaKajzerka wieloziarnista
Sztuka 60 g
(100 g = 0,48)
pszenno-żytnia, z dodatkiem siemienia lnianego, sezamu, pszenno-żytnia, z dodatkiem siemienia lnianego, sezamu, pszenno-żytnia, z dodatkiem siemienia lnianego, sezamu, 
łamanego ziarna soi i pszenicy oraz nasion słonecznikałamanego ziarna soi i pszenicy oraz nasion słonecznikałamanego ziarna soi i pszenicy oraz nasion słonecznikałamanego ziarna soi i pszenicy oraz nasion słonecznika

Łosoś jurajski
Cena za 100 g 
świeży; z hodowli prowadzonej 
w czystej wodzie geotermalnej; 
wolny od antybiotyków

TYLKO TERAZ

699

25%PŁACISZ
MNIEJ O

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.22
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 bez wzmacniaczy smaku*
 bez dodatku aromatów*
 bez substancji konserwujących**

HERBAPOL 
Dżem
Słoik 280 g
(1 kg = 12,46)
do wyboru: z jabłek 
z mazowieckich 
sadów, z malin 
odmiany Polana 
lub z polskich 
czerwonych 
porzeczek

TYLKO TERAZ

349

-20%

559
699

DELIKATO
Ketchup/Majonez 
z przyprawami
Opak. 875 ml
(1 l = 6,39)
do wyboru:
• ketchup z przyprawą curry – łagodny*
• ketchup z przyprawą curry – pikantny*
• sos majonezowy z przyprawami*/**

-20%

319
399

KING’S CROWN
Ogórki 
konserwowe 
delikatesowe
Słoik 670 g
(1 kg = 8,86)
z przyprawami i cebulą; 
masa netto po odsączeniu: 360 g

-25%

299
399

KINDER
Niespodzianka
Sztuka 20 g
(100 g = 14,95)
jajko czekoladowe z zabawką w środku

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

TCHIBO
Family
Opak. 250 g
(100 g = 2,20)
 kawa mielona; o mocnym, 
pełnym smaku, z wyraźnie 
wyczuwalną nutką goryczki

PROMOCJA

549
659

-22%

699
899

CHÂTEAU
Czekolada z orzechami
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
do wyboru: deserowa z orzechami, bakaliowa, 
bakaliowa z rumem, śmietankowa z migdałami

-22%

579
749

SWEET VALLEY 
Wiśnie drylowane
Słoik 680 g
(1 kg = 16,54)
w lekkim syropie; doskonały 
dodatek do ciast i deserów; 
masa netto po odsączeniu: 350 g

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 23



LORENZ
Chipsy 
Crunchips
Opak. 140 g
(100 g = 2,56)
do wyboru:
• ser-cebula
• chakalaka

-25%

299
399

HELLENA
Oranżada czerwona
Butelka 1,25 l
(1 l = 2,39)
napój gazowany 

-35%

549
845

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

TRADER JOE’S
Pistacje 
Opak. 125 gOpak. 125 g
(100 g = 4,39)
prażone, do wyboru: prażone, do wyboru: 
solone lub bez solisolone lub bez soli

PROMOCJA

359
439

-20%

319
399

Napój piwny 
Somersby 
Sparkling 
Rose*
Butelka 0,4 l
(1 l = 7,98)
jasne
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 4,5% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach 

-20%

319
399

Napój piwny 
Somersby 
Apple*
Butelka 0,4 l
(1 l = 7,98)
jasne
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 4,5% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.24
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2999
GARDENLINE
Jesienne 
cebulki 
kwiatów
Opak. 
do wyboru 
różne rodzaje

1999
GARDENLINE
Rośliny zielone
Sztuka
w ozdobnej doniczce 
ceramicznej o średnicy 
ok. 12 cm, wysokość 
rośliny: ok. 30–45 cm; 
do wyboru różne rodzaje 

2699
GARDENLINE
Storczyk 
2-pędowy
Sztuka
w doniczce o średnicy 
ok. 12 cm, wysokość 
rośliny: ok. 40–70 cm; 
do wyboru różne kolory

699
GARDENLINE
Wrzos 
zimozielony
Sztuka
w doniczce o średnicy 
ok. 13 cm, wysokość 
rośliny: ok. 25 cm

2999
GARDENLINE
Kompozycja 
z żywych 
roślin
Sztuka
do wyboru: wrzos, 
chryzantema 
lub kalocefalus 
w pojemniku z drewna

999
GARDENLINE
Jesienne 
cebulki piwonii
Opak.
opakowanie zawiera 
1 cebulkę; do wyboru 
różne odmiany i kolory

999
GARDENLINE
Kocia trawa
Sztuka
w doniczce o średnicy 
ok. 12 cm, wysokość 
rośliny: ok. 25–30 cm, 
roślina przeznaczona 
dla kotów

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 25



2299
HOME CREATION
Kubek 
termiczny
Sztuka
dwuścienny, 
ze stali nierdzewnej; 
z zabezpieczeniem przed 
wyciekaniem; pojemność: 
ok. 300 ml; do wyboru 
różne rodzaje 1799

HOME CREATION
Lunchbox 
Sztuka
przystosowany do użycia w mikrofalówce; z przegródkami 
i sztućcami; do wyboru:
• pojemnik o wymiarach (dł. × szer. × wys.) ok. 23 × 13 × 7 cm
• pojemnik o wymiarach (dł. × szer. × wys.) ok. 20 × 15 × 9 cm

2999
HOME CREATION
Kubki z napisami
Zestaw 4 szt.
porcelanowe; pojemność: ok. 350 ml; 
do wyboru różne rodzaje

1499
HOME CREATION
Akcesoria 
kuchenne
Sztuka
wykonane ze stali; 
przystosowane do mycia 
w zmywarce; do wyboru:
• wyciskarka 

do cytrusów
• łyżka do lodów
• tłuczek do ziemniaków
• krajalnica do jabłek
• wykrawacz 

do ananasów
• zestaw do wykrawania 

i dekorowania

ANTYWAPIENNE 
WYPUSTKI

CICHY REGULATOR 
STRUMIENIA

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

HOME CREATION
Bateria zlewozmywakowa
Sztuka
z wyciąganą wylewką oraz funkcją 
eco-click pozwalającą zaoszczędzić 
nawet do 50% wody; do wyboru dwa rodzaje

129

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.26
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999

LIVING ART
Tablica magnetyczna
Sztuka
do mocowania na metalowych powierzchniach, takich 
jak lodówka, pralka lub kaloryfer; w zestawie 2 pisaki 
magnetyczne z gumką; zmywalna na sucho; wymiary: 
ok. 30 × 40 cm

3999
HOME CREATION
Puf składany 
ze schowkiem
Sztuka 
stabilny i wytrzymały składany puf ze 
schowkiem, z miękkim, tapicerowanym 
siedziskiem; maksymalne obciążenie: 
100 kg; wymiary: ok. 40 × 40 × 40,5 cm; 
po złożeniu zajmuje niewiele miejsca; 
do wyboru różne rodzaje

7999
HOME CREATION
Siedzisko składane ze schowkiem 
Sztuka
duża, wytrzymała składana skrzynia ze schowkiem, z miękkim, tapicerowanym 
siedziskiem; maksymalne obciążenie: 110 kg; wymiary: ok. 78 × 38 × 38 cm; 
w 3 kolorach do wyboru

399
SUBLIMO
Serwetki z jesiennym nadrukiem
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,10)
100% celuloza; 3-warstwowe; wymiary: ok. 33 × 33 cm; 
do wyboru różne nadruki

JESIEŃ
w domu

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 27
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1999
ACTIVE TOUCH
Akcesoria 
rowerowe 
damsko-
-męskie
Sztuka/Para
100% poliester; 
do wyboru: kamizelka, 
ochraniacz na kask lub 
ochraniacze na buty
Rozmiary: S/M–L/XL 
lub uniwersalny

Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI

WODOODPORNE

WIATROSZCZELNE

WIATROSZCZELNE

Z ELEMENTAMI 
ODBLASKOWYMI

5999
ACTIVE TOUCH
Spodnie 
rowerowe termiczne 
damskie/męskie
Para
86% poliester, 14% elastan (Lycra®); 
z wkładką zapewniającą higienę 
i poczucie świeżości; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

3299
ACTIVE TOUCH
Koszulka 
rowerowa 
damska/męska
Sztuka
62% poliester, 33% poliamid, 
5% elastan; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

SZYBKOSCHNĄCA

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

BEZSZWOWA

ODDYCHAJĄCA

 Z ELEMENTAMI 
ODBLASKOWYMI

ODDYCHAJĄCE

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

1499
WALKX
Skarpety 
z wełną Merino 
damsko-męskie
Para
35% wełna, 35% akryl, 
28% poliamid, 2% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–43/46

  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  

CZAS
na rowerową j� ień

1.
1.1.

2.

2.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.28
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1799 BIKEMATE
Odblaski 
na szprychy 
rowerowe
Zestaw 36 szt.
nadają się do standardowych szprych rowerowych; 
widoczność 360°; nie powodują trudności w czasie 
jazdy – odblaski są tak zaprojektowane, aby nie 
powodować jakichkolwiek utrudnień w trakcie jazdy 
(nie wpływają na wyważenie kół)

4999 ROYAL LIFE
Torba sportowa na mokre rzeczy 
Sztuka
• główna komora zamykana na zamek błyskawiczny
• boczna kieszeń z siatki oraz kieszeń na wilgotne rzeczy
• 2 uchwyty do noszenia w ręku zapinane na rzepy
• niektóre modele z funkcją plecaka
do wyboru różne rodzaje

3999
BIKEMATE
Lampa rowerowa LED
Sztuka
• przedni reflektor o natężeniu 70 luksów
• funkcja szybkiego ładowania ze 

wskaźnikiem niskiego poziomu baterii
• światło tylne z funkcją światła hamowania
• montaż beznarzędziowy za pomocą 

uchwytu Quick-Release
• obudowa odporna na zachlapania (IP 44)

2499
BIKEMATE
Opaski odblaskowe 
z diodami LED
Zestaw 2 szt.
• 4 czerwone diody LED
• 3 tryby pracy (szybkie/wolne 

miganie; światło ciągłe)
• zapięcie na rzep 

do indywidualnej regulacji
• maks. długość: do 43 cm
• czas świecenia na pełnym 

naładowaniu: do 6 godz.
• możliwość ładowania przez USB
• klasa ochrony IP 44

WYMIARY: 45 × 28 × 14 CM

POJEMNOŚĆ: 14 L

6999
ADVENTURIDGE
Plecak wodoodporny
Sztuka
z miękką wyściółką na plecach i paskach; regulowany pasek na klatkę piersiową 
i biodra; wbudowane elementy odblaskowe; wytrzymały, wodoszczelny materiał 
zewnętrzny; wewnętrzne kieszenie i rączka do noszenia; do wyboru różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 29
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POCOPIANO
Dres dziewczęcy/
chłopięcy
Komplet
mieszanka bawełny, wiskozy oraz 
elastanu (Lycra®); bluza z kapturem; 
mieszanka bawełny, wiskozy oraz 
elastanu (Lycra®); bluza z kapturem; 
mieszanka bawełny, wiskozy oraz 

do wyboru różne komplety
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze QUIGG

Automat do prasowania koszul i spodni
Sztuka
do suszenia i prasowania ubrań dzięki technologii sprężonego powietrza; 
z funkcją timera; zabezpieczenie przed przegrzaniem

1250 W

TIMER 
180 MIN

2 W 1
SUSZY 

I PRASUJE

249

1.

1.

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

HIT

4999

1.

2997 ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z modalem 
z bawełną BIO
Opak. 3 pary 
48% bawełna BIO, 48% modal (Tencel®), 
4% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

CENA 9,99/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE 

3PAKU 

 3PAK

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.30
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1250 W

2 W 1
SUSZY 

I PRASUJE

ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z modalem 
z bawełną BIO
Opak. 3 pary 
48% bawełna BIO, 48% modal (Tencel®), 
4% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

 3PAK

2499
POCOPIANO 
Piżama dziewczęca/chłopięca 
z bawełną BIO
Komplet
duża zawartość bawełny BIO z dodatkiem wiskozy lub poliestru; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: 122–146
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   20.0.38997 HOHENSTEIN HTTI   20.0.38997 HOHENSTEIN HTTI  

  18.HCN.47343 HOHENSTEIN HTTI  18.HCN.47343 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

7PAK

3199
Pluszowa 
pozytywka 
dla dzieci
Sztuka
wymiary: 25,5 × 16 cm; 
po nakręceniu mechanizmu 
odtwarzana jest spokojna 
melodia, dzięki której twój 
maluch spokojnie zaśnie; 
do wyboru różne rodzaje

POCOPIANO
Skarpetki dziecięce z bawełną BIO
Opak. 7 par
79% bawełna BIO, 19% poliamid, 2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1743

CENA 2,49/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE 

7PAKU 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 31
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3999
UP2FASHION
Moda XXL 
Bluza damska
Sztuka
75% bawełna, 23% poliester, 
2% elastan lub 58% bawełna, 
42% poliester; z ozdobną 
metaliczną nitką; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999
UP2FASHION
Moda XXL 
Spodnie damskie
Para
76% poliester, 22% wiskoza, 
2% elastan lub 72% poliester, 
26% wiskoza, 2% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze 

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

3998
QUEENTEX
Biustonosz Maxi
Opak. 2 szt.
88% poliamid, 12% elastan; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 80D–90E
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym rozmiarze

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

CENA 19,99/SZT.
PRZY ZAKUPIE 

2PAKU 

2PAK

3498
QUEENTEX
Biustonosz do karmienia z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
92% bawełna BIO, 8% elastan (Lycra®) lub 46% bawełna BIO, 
46% bawełna, 8% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 80C–90D
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  A06-0543 HOHENSTEIN HTTI  A06-0543 HOHENSTEIN HTTI  

CENA 17,49/SZT.
PRZY ZAKUPIE 

2PAKU 

1.

1.

2.

2.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.32
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2499
STRAIGHT UP
T-shirt męski 
z długim 
rękawem
Sztuka
100% bawełna lub 
95% bawełna, 5% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

4499
STRAIGHT UP
Jeansy męskie
Para
80% bawełna, 18% poliester, 
2% elastan; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

5499 STRAIGHT UP
Moda XXL Bluza męska
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester; z kapturem, 
zapinana na zamek; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  2018OK1582 AITEX  2018OK1582 AITEX  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Spodnie 
męskie 
dresowe
Para
60% bawełna, 
40% poliester; 
z wiązaniem w pasie; 
do wyboru różne rodzajedo wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

HIT

3999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 33
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999
GARDENLINE
Rękawice ogrodowe
Opak. 2 pary
(1 para = 5,00)
zapewniają komfort noszenia dzięki bezszwowemu wykonaniu; 
oddychający grzbiet; elastyczny ściągacz; wewnętrzna strona 
z powłoką hydrofobową; zgodne z DIN EN 388:2016; do wyboru 
różne kolory
Rozmiary: S–XL

999 HOME CREATION
Pudełko na lunch
Sztuka
z etykietą i zmywalnym długopisem; 
wyjmowane przegródki; do wyboru różne rodzaje

3499 Wycieraczka Lexi 
Sztuka
wytrzymała; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; 
wymiary: 45 × 75 cm; do wyboru różne rodzaje

1599
HOME CREATION
Prawidła 
sprężynowe/
Łyżka do butów
Para/Zestaw 2 szt.
lite drewno pozyskane 
z certyfikowanych upraw; 
w skład opakowania wchodzą: 
para prawideł sprężynowych 
lub zestaw dwóch łyżek do butów
Rozmiary prawideł: 36/37–44/45
Wymiary łyżek: długa: ok. 36,5 cm 
turystyczna: ok. 22 cm

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.34
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7999
LIGHTZONE
Lampa warsztatowa 
z powerbankiem
Sztuka
do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz; 
wytrzymała obudowa z aluminium; moc: 
10 W; dwa stopnie jasności; z kablem USB 
do ładowania 

1999 FERREX
Wiertła
Zestaw
nadają się do wiercenia czystych i dokładnych 
otworów w drewnie twardym i miękkim; rozmiary: 
1 × 15 mm, 1 × 20 mm, 1 × 25 mm, 1 × 30 mm

9999
WORKZONE
Torba z narzędziami, 
13-częściowa
Zestaw
w zestawie:
• kombinerki 160 mm, stal C55, polerowane
• szczypce 160 mm ze zwężonymi końcówkami, 

stal C55, polerowane
• klucz nastawny do śrub, stal C45, chromowany
• 5 wkrętaków precyzyjnych, stal S2
• nóż uniwersalny
• wkrętak 6 w 1, groty ze stali S2
• młotek ślusarski 200 g, stal C45, trzonek 

z włókna szklanego
• taśma miernicza 5 m × 19 mm z klipsem 

metalowym do noszenia na pasku
• poziomica Torpedo 225 mm w praktycznej torbie 

o wymiarach 30 × 16,5 × 20 cm

WKRĘĆ SIĘ
w majsterkowanie

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 35
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HASBRO
Gra planszowa
Sztuka
do wyboru:
• Monopoly – edycja dla rywali
• Gra w życie – edycja dla rywali
• Cluedo – edycja dla rywali

-28%

999
1399

Kurczak zagrodowy
Cena za kg
świeży, bez podrobów; pochodzi z małych rodzinnych gospodarstw z Podlasia; 
ma dostęp do zagrody na świeżym powietrzu; rośnie wolno – ok. 56 dni; 
chowany bez antybiotyków; żywiony w 100% roślinną karmą bez GMO

Marchew
Cena za kg

-50%

199
399

ACTIVE TOUCH
Kurtka rowerowa termiczna 
damska/męska
Sztuka
90% poliester, 10% elastan; elastyczne wstawki: 
86% poliester, 14% elastan; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

6999

8900

Kurczak zagrodowy

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

MODNE 
ODBLASKOWE 

ELEMENTY

produkt
chłodzony

38/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna 
do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej 
mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00 
Formularz kontaktowy na aldi.pl

OD SOBOTY 25.09OD CZWARTKU 23.09

OD PONIEDZIAŁKU 20.09 OD ŚRODY 22.09

NIE PRZEGAP OKAZJI



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
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