
Żel do prania
Der Waschkönig
wybrane rodzaje
3,305 l
4,54 zł / 1 l

110 prań
 0,14 zł / 1 pranie

do81% 
    taniej

drugi produkt

oferta ważna od 13 do 26 lipca

Papier toaletowy
Mola
Vintage
24 rolki, 0,71 zł / 1 rolka

1699
/1 opak.

W promocji 
dostępny również 
Proszek do prania 
Der Waschkönig 
wybrane rodzaje 
w cenie promocyjnej 
31,99 zł / 1 opak.
7,5 kg, 4,27 zł / 1 kg 

100 prań
0,32 zł / 1 pranie

Żel pod prysznic
Adidas
wybrane rodzaje
400 ml, 19,98 zł / 1 l

możliwy 
MIX
rodzajów

799
/1 szt.

przy zakupie 2 szt.

do 13,49

1499
/1 szt.



Kostki do WC*
marki

Produkty* marki

Tampony* markiProdukty* marki
-20%

*dotyczy wybranych produktów



Produkty* markiProdukty* marki

Produkty* marki

*dotyczy wybranych produktów

-20%

Produkty* marki

oferta ważna od 13 do 26 lipca



Tabletki 
do zmywarek
Frosch
Sodowe All in 1
30 szt., 0,67 zł / 1 szt.

30,99

Płyn do WC
Frosch
wybrane rodzaje
0,75 l, 7,99 zł /1l 

7,99

• Środek czyszczący
• Płyn do mycia szyb
Frosch
wybrane rodzaje
0,5 l, 13,98 zł /1l 

do 9,29 -23%

• Środek czyszczący
• Środek usuwający kamień
Frosch
wybrane rodzaje
1 l

849
/1 szt.

9,19
Kostka do spłuczki
Kret Bio
2 w 1
3 x 50 g, 5,33 zł / 100 g

799
/3-pack

1999
/1 opak.

• Balsam 
  do mycia naczyń
• Koncentrat 
  do mycia naczyń
Frosch
wybrane rodzaje
0,5 l, 11,98 zł /1 l

7,79

599
/1 szt.

599
/1 szt.

699
/1 szt.

do -24%

-25%

-35%

-13%



Tabletki 
do zmywarek
Frosch
Sodowe All in 1
30 szt., 0,67 zł / 1 szt.

• Płyn do mycia szyb
• Balsam do mycia 
   i pielęgnacji mebli
Mill Clean
wybrane rodzaje
0,888 -1,22 l, od 6,55 do 9,00 zł / 1 l

Płyn do mycia podłóg
Mill Clean
wybrane rodzaje
1 l

Żel do toalet
Domestos
wybrane rodzaje
0,75 l, 12,39 zł / 1 l

12,29

40,99
Tabletki 
do zmywarki
Somat
wybrane rodzaje
32-60 szt.
od 0,38 do 0,72 zł / 1 szt.

5,85
Płyn do naczyń 
Pur
wybrane rodzaje
0,75 l, 6,65 zł / 1 l

Odświeżacz 
powietrza
Ambi Pur
wybrane rodzaje
300 ml, 3,33 zł / 100 ml

do 15,49

999
/1 szt.

549
/1 szt.

799
/1 szt.

499
/1 szt.

2299
/1 opak.

929
/1 szt.

• Balsam 
  do mycia naczyń
• Koncentrat 
  do mycia naczyń
Frosch
wybrane rodzaje
0,5 l, 11,98 zł /1 l

oferta ważna od 13 do 26 lipca

-24%
do -35%

-43%

Środek 
do udrożniania rur
Kret
wybrane rodzaje
0,7-1 kg
od 8,99 do 12,84 zł / 1 kg

899
/1 szt.

do 11,59

do -22%

-14%



Kapsułki do prania
EcoMill
wybrane rodzaje
30 szt., 0,67 zł / 1 szt.

Płyn do prania
Perwoll
wybrane rodzaje
1,8 l, 7,22 zł / 1 l

30 prań, 0,43 zł / 1 pranie

18,45

Proszek do prania
3,51 kg, 6,26 zł / 1 kg

54 prania, 0,41 zł / 1 pranie

Żel do prania
3 l, 7,33 zł / 1 l

60 prań, 0,37 zł / 1 pranie

E
wybrane rodzaje

39,99

Żel do prania
2,2 l, 11,36 zł / 1 l

40 prań, 0,62 zł / 1 pranie

Proszek do prania
2,7 kg, 9,26 zł / 1 kg

36 prań, 0,69 zł / 1 pranie

Ariel
wybrane rodzaje

do 39,99

1999
/1 opak.

1299
/1 szt.

-37%

Płyn do płukania
Lenor
wybrane rodzaje
1,38 - 1,8 l
od 6,66 do 8,69 zł / 1 l

1199
/1 szt.

do 20,49

do -41%

-29%

-45%

Kapsułki do prania
Ariel
wybrane rodzaje
26 szt., 0,96 zł / 1 szt.

2499
/1 opak.

2199
 /1 opak.

2499
 /1 opak.



Podpaski
Bella Perfecta
wybrane rodzaje
20 szt.
0,29 zł / 1 szt.

6,49

579
/1 opak.

Ręcznik 
papierowy
Foxy
Mega
2 rolki, 2,50 zł / 1 rolka

7,15

499
/1 opak.

Ręcznik 
papierowy
Regina
Najdłuższy
4 rolki
2,50 zł / 1 rolka

999
/1 opak.

Wkładki higieniczne
Always
wybrane rodzaje
44-60 szt.
od 0,17 do 0,23 zł / 1 szt.

999
/1 opak.

Rękawice lateksowe
Sanix
wybrane rodzaje
100 szt., 0,39 zł / 1 szt.

3899
/1 opak.

Papier 
toaletowy
Regina
wybrane rodzaje
8 rolek
1,12 zł / 1 rolka

oferta ważna od 13 do 26 lipca

Chusteczki 
dla niemowląt
Bambino
63 szt. - 6,99 zł
0,11 zł /1 szt.
2 x 63 szt. - 10,99 zł
0,09 zł /1 szt.

od 699
/1 opak./2-pack

899
/1 opak.

do 12,49

do -28%

-10%

od1299
/1 opak.

do -28%

-30%

Pieluszki dla dzieci
Huggies
24-26 szt.
16,99 zł - 12,99 zł
od 0,50 do 0,54 zł /1 szt.

28-40 szt. 
41,99 zł - 29,99 zł
od 0,75 do 1,07 zł /1 szt.

wybrane rodzaje



Kosmetyki 
do stylizacji włosów
Got2B
wybrane rodzaje
100 - 300 ml
od 5,00 do 14,99 zł / 100 ml

10-15 g
od 99,93 do 149,90 zł / 100 g

Farba do włosów
Live
wybrane rodzaje

Szampon do włosów
Schauma
wybrane rodzaje
400 ml, 17,48 zł / 1 l

Dezodorant
Fa
wybrane rodzaje
spray, 150 ml
roll-on, 50 ml, od 4,66 do 13,98 zł / 100 ml

1399
/1 opak.

1499
/1 szt.

699
/1 szt.

do 9,29

Żel pod prysznic
Fa
wybrane rodzaje
400 ml, 17,48 zł / 1 l

699
/1 szt.

9,75

699
/1 szt.

8,69

-28% do -24%
-19%



• Szampon do włosów
• Odżywka do włosów
Receptury Babuszki Agafii
wybrane rodzaje
260 ml, 38,42 zł / 1 l

Kosmetyki 
do stylizacji włosów
Got2B
wybrane rodzaje
100 - 300 ml
od 5,00 do 14,99 zł / 100 ml

10-15 g
od 99,93 do 149,90 zł / 100 g

Maska do twarzy
Quret
wybrane rodzaje
25 g
31,96 zł / 100 g

Kosmetyki do twarzy
Garnier
wybrane rodzaje
50-400 ml
od 5,00 do 39,98 zł / 100 ml

Kosmetyki do ciała
Aura Naturals
wybrane rodzaje
200-250 ml
od 39,96 do 49,95 zł / 1 l 

1999
/1 szt.

Kosmetyki do stóp
No36
wybrane rodzaje
100 ml
50-60 g
od 16,65 do 19,98 zł / 100 g 

Balsam do ciała
AA Super Fruits & Herbs
wybrane rodzaje
500 ml
27,98 zł / 1 l

17,99

999
/1 szt.

999
/1 szt.

1399
/1 szt.

799
/1 szt.

999
/1 szt.

oferta ważna od 13 do 26 lipca

wybrane rodzaje

do 29,49

do -32%

-22%



Kosmetyki 
do twarzy, rąk
i stóp
Nutka
wybrane rodzaje
100 ml

Kosmetyki 
do włosów i ciała
Nutka
wybrane rodzaje
250-400 ml
od 29,98 do 47,96 zł / 1 l

Żel pod prysznic
NIVEA
wybrane rodzaje
300 ml
39,97 zł / 1 l

Kosmetyki 
do twarzy,
ciała i rąk
Venus
wybrane rodzaje
50 ml
11,98 zł / 100 ml

599
/1 szt.

1199
/1 szt.

799
/1 szt. 1199

/1 szt.

do 7,99

do -25%



Żel do twarzy i ciała
Miracle Island
wybrane rodzaje
250 ml
67,96 zł / 1 l

Pasta do zębów
Aquafresh
wybrane rodzaje
75 ml, 9,32 zł / 100 ml

Pasta do zębów
BioMadent
wybrane rodzaje
100 ml

999
/1 szt.

1699
/1 szt.

Mydło w płynie
Słodkie Sekrety
wybrane rodzaje
500 ml, 15,98 zł / 1 l

799
/1 szt.

699
/1 szt.

oferta ważna od 13 do 26 lipca



Krem do depilacji
Labell
wybrane rodzaje
200 ml, 4,00 zł / 100 ml

9,99799
/1 szt.

Maszynka do golenia
Wilkinson
wybrane rodzaje
4 szt., 3,25 zł / 1 szt.

1299
/1 szt.

Oferta promocyjna ważna od 13 do 26 lipca 2021 r.  lub do wyczerpania zapasu. Sklepy w których obowiązuje promocja dostępne na stronie 
www.intermarche.pl. Sprzedaż wyłącznie detaliczna. Ceny zawierają podatek VAT. Zdjęcia i wygląd towarów w gazetce mogą nieznacznie 
odbiegać od rzeczywistości. Za ewentualne błędy w  druku uprzejmie przepraszamy.

-20%

do -23%

do 16,99



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

