
oferta handlowa ważna 
od 2.03 do 13.03.2021

carrefour.pl

DUET
WIOSNA I TY

PIĘKNY 

Szampon 
do włosów

ELSEVE
400 ml

różne rodzaje
cena za szt. 

22,48/l

899
1509

-40%

Żel 
pod prysznic

NIVEA
500 ml

różne rodzaje
19,98/l

999
szt.

Dezodorant
NIVEA

50 - 150 ml
różne rodzaje

5,33 - 15,98/100 ml

799
szt.

Żel 
pod prysznic 

damski
DOVE

500 ml
różne rodzaje

cena za szt.
 19,98/l

999
1679

-40%
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2

1199
szt.

Lakier 
do włosów

NIVEA
250 ml

różne rodzaje
47,96/l

699
szt.

Szampon 
do włosów

SCHAUMA
400 ml

różne rodzaje
17,48/l

1399
szt.

Szampon 
do włosów

HEAD & SHOULDERS
360 - 400 ml

różne rodzaje
34,98 - 38,86/l

999
szt.

Szampon 
do włosów

GARNIER 
FRUCTIS

400 ml
różne rodzaje

24,98/l

999
szt.

Produkty 
do stylizacji 

włosów
WELLAFLEX
200 - 300 ml

różne rodzaje
3,33 - 5,00/100 ml

999
szt.

Produkty 
do stylizacji 

włosów
TAFT

200 - 250 ml
różne rodzaje

4,00 - 5,00/100 ml

WŁOSY

TWOJA W TYM GŁOWA

999
szt.

Szampon 
do włosów

NIVEA
400 ml

różne rodzaje
24,98 /l

Farba 
do włosów

PALETTE
różne odcienie

cena za szt.

999
1469

-31%

Szampon 
do włosów

GLISS
400 ml, różne 

rodzaje
19,98/l

odżywka 
do włosów

GLISS
200 ml

różne rodzaje
4,00/100 ml
cena za szt.

799
1339

-40%

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

-37%
Farba 
do włosów 
GARNIER 
COLOR NATURALS
różne odcienie
cena za szt.999

15991299
szt.

Szampon 
do włosów

PANTENE
400 ml

różne rodzaje
32,48/l

Drzewo masłowe, 
które w lokalnym języku 
oznacza „drzewo życia”, 
rośnie głównie w Burkina 
Faso. To właśnie tam 
marka Garnier zaopatruje 
się w masło shea, które 
znajdziecie w formule 
koloryzacji Garnier 
Color Naturals.

“
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899
szt.

Żel 
pod prysznic

STR8
400 ml

różne rodzaje
22,48/l

499
szt.

Mydło 
w płynie

LUKSJA
500 ml

różne rodzaje
9,98/l

279
szt.

Mydło
DOVE 
kostka

100 g
różne rodzaje

599
szt.

Dezodorant
FA 

50 - 150 ml
różne rodzaje

3,99 - 11,98/100 ml

799
szt.

Dezodorant
GARNIER 

150 ml
wybrane rodzaje

5,33/100 ml

999
szt.

Dezodorant
STR8 

150 ml
różne rodzaje

6,66/100 ml

PRZYJAznA 
dla wegan

CIAŁO

ORZEŹWIAJĄCE 
I PACHNĄCE

Żel pod prysznic
Carrefour
500 ml
różne rodzaje
8,98/l449

szt.

699
szt.

Żel 
pod prysznic

FA
400 ml

różne rodzaje
17,48/l

1199
szt.

Żel 
pod prysznic 

męski
DOVE

400 ml
różne rodzaje

29,98/l

999
szt.

Dezodorant
DOVE 

50 - 150 ml
różne rodzaje

6,66 - 19,98 ml

459
opak.

Sól 
do kąpieli

Carrefour
280 g 

różne rodzaje
16,39/kg

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

PRZYJAznY 
dla wegan
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Pasta
do zębów 

PARODONTAX
75 ml

 różne rodzaje
13,32/100 ml 999

szt. 1199
szt.

Krem do rąk
NEUTROGENA

75 ml
różne rodzaje
15,99/100 ml

359
opak.

Płatki 
kosmetyczne 

owalne
Carrefour

70 szt.
100% bawełny    

299
opak.

Papier 
toaletowy 
nawilżany

Carrefour
60 szt.

2 rodzaje

PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ

NA ZDROWE ZĘBY

1699
szt.

Krem 
do twarzy 

przeciwzmarszczkowy
NIVEA

50 ml
różne rodzaje
33,98/100 ml

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1599
szt.

Płyn 
do demakijażu 

GARNIER
400 ml

różne rodzaje
39,98/l

Produkty
do pielęgnacji
jamy ustnej 
COLGATE
różne rodzaje

RABAT NALICZANY
PRZY KASIE

3 W CENIE2

Krem 
do twarzy 

L’ORÉAL 
EKSPERT 

WIEKU 
50 ml

różne rodzaje
cena za szt.

 35,98/100 ml

1799
2599

-30%

RABAT

PASTY DO ZĘBÓW 
MARKI SENSODYNE

DO25%

1499
szt.

Płyn 
do płukania 
jamy ustnej

 LISTERINE
500 ml

różne rodzaje
29,98/l
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1099
szt.

Mleczko 
do ciała

ZIAJA 
400 ml

różne rodzaje
27,48/l

599
szt.

Pianka 
do golenia

BOND 
250 ml

różne rodzaje
23,96/l

999
opak.

Tampony
higieniczne

O.B. 
16 szt.

różne rodzaje

1099
szt.

Płyn 
do higieny 

intymnej 
LACTACYD

200 ml
różne rodzaje

5,50/100 ml

1399
szt.

Balsam 
do ciała
GARNIER 

INTENSYWNA 
PIELĘGNACJA 

400 ml
różne rodzaje

34,98/l

899
opak.

Podpaski 
higieniczne

ALWAYS 
DUOPACK

16 szt.
różne rodzaje

999
opak.

Maszynki 
do golenia

BIC
4 szt., 5 szt.

różne rodzaje

1199
szt.

Żel 
do golenia

GILLETTE
200 ml

różne rodzaje
6,00/100 ml

1199
opak.

Podpaski
na inkontynencję

Carrefour
16, 20, 24 szt. 
różne rodzaje

Wkładki 
specjalistyczne

TENA LADY
14 szt.

599
opak.

cena od

Dlaczego warto używać 
balsamów do ciała?
Balsamy uzupełniają 
ubytki w hydrolipidowej 
warstwie skóry. 
Dzięki nim skóra staje 
się lepiej nawilżona, 
gładsza, miękka 
w dotyku, odzyskuje 
naturalne pH i jest 
bardziej odporna 
na niekorzystne 
warunki zewnętrzne 
czy przesuszenie.

“

CIAŁO

CHWILA
INTYMNOŚCI

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

-31%
Balsam do ciała
DOVE
400 ml
różne rodzaje
cena za szt.
41,23/l 1649

2399
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Ser żółty bio
GOUDA 
MLEKOVITA
100 g
różne rodzaje

325
opak.

ZDROWO JEŚĆ

APETYT NA BIO

Masło ekstra bio
MLEKOVITA

200 g
3,50/100 g 699

szt.

Krewetki bio
PRIME FROST

320 g
obrane, 

z ogonkami
rozm. 31 - 40

171,84/kg

5499
opak.

Ocet 
jabłkowy 

bio
NATURO

700 ml
14,27/l

999
szt.

Napój 
roślinny

ECOMIL
1 l

różne rodzaje

Woda 
lecznicza

POLSKIE 
WODY 

LECZNICZE
0,33 l

różne rodzaje
10,58/l

1699
szt.

Masło 
orzechowe 

ekologiczne
PRIMAVIKA

360 g
47,19/kg

349
szt. 999

szt.

Serek bio
BAKOMA

140 g
różne rodzaje

1,64/100 g 229
szt.

Miód
Carrefour

300 g
lipowy, 

wielokwiatowy
33,33/koszt kg

przy zakupie 2 szt.

2000
2 szt.

kup 2 szt. za

Musli bio
Carrefour

5 zbóż
500 g

10,00/koszt kg
przy zakupie

2 opak.

1000
2 opak.

kup 2 opak. za

Pyszny koktajl:
SKŁADNIKI:
szklanka maślanki,
szklanka jogurtu 
greckiego,
2 łyżki twarogu,
łyżka masła 
orzechowego,
kilka mrożonych 
truskawek,
łyżeczka siemienia 
lnianego,
łyżeczka nasion chia
Wszystkie składniki 
zmiksować na gładko.

“

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1 opak. - 5,00 zł
przy zakupie 
dwóch opak.

1 szt. - 10,00 zł
przy zakupie 
dwóch szt.

Mus bio
TYMBARK

100 g
3 rodzaje

8,97 zł/cena za 4 szt.
2,24/koszt 100 g

przy zakupie 4 szt.
cena regularna 

1 szt. - 2,99

4 W CENIE3

szt.

224
szt.
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ZDROWO JEŚĆ

PYSZNIE
ZACZĄĆ  
DZIEŃ

Margaryna 
FLORA PROACTIV

400 g
różne rodzaje

32,48/kg

399
opak.

Pieczywo 
dietetyczne
WASA
210 - 230 g
różne rodzaje
1,73 - 1,90/100 g

1299
szt.

Maślanka
naturalna

MRĄGOWSKA
1 l

279
szt.

Twarożek 
domowy 

naturalny
PIĄTNICA

150 g
1,19/100 g 179

szt.

Jogurt
JOGOBELLA

150 g
bez cukru,

30% mniej cukru,
light

wybrane rodzaje
0,93/100 g

139
szt.

Nasiona chia, 
len mielony

OLEOFARM
250 g, 2 x 200 g
16,48 - 26,36/kg

659
opak.

799
opak.

Płatki 
ekologiczne

MILZU! 
200 - 250 g

3,20 - 4,00/100 g

Krem 
orzechowy

Carrefour
450 g

100% orzecha
różne rodzaje
16,67/koszt kg

przy zakupie 2 szt.

1500
2 szt.

kup 2 szt. za

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

229
szt.

Napój 
izotoniczny

POWERADE
0,5 l

różne rodzaje
4,58/l

149
szt.

Woda 
mineralna

CISOWIANKA 
SPORT

niegazowana
0,7 l

2,13/l
Sok

TYMBARK 
WITAMINI

3 x 1 l
różne rodzaje

3,33/l 999
3-pak

1 szt. - 7,50 zł
przy zakupie 
dwóch szt.

3-pak
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WIOSNA I TY

PIĘKNY 
DUET

oferta handlowa ważna 
od 2.03 do 13.03.2021

by Ecocert Greenlife
199259 

& Harper Hygienics S.A.

‘Organic’

229
opak.

Ekologiczne patyczki 
higieniczne

Carrefour
200 szt.

 ekologiczne 
płatki 

kosmetyczne
Carrefour

120 szt.

carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT. 1S09Cv1

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL
CARREFOUR NIE PROWADZI SPRZEDAŻY HURTOWEJ DOŁĄCZ 

DO NAS:

Napój roślinny 
ekologiczny

Carrefour
1 l

wybrane rodzaje

 50%
DRUGI TAŃSZY

2021-S09_URODA_s06-08_H.indd   8 22/02/2021   14:41



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 
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