
Oferta obowiązuje: 18-24.03.2021

Płyn do naczyń 
Ludwik
miętowy, cytrynowy 
900 g
4,43 zł/1 kg

Płyn  
uniwersalny  
Ajax
Konwalie,  
Kwiaty bzu 
1 l 
4,99 zł/1 l

499

399

Czysto i pachnąco! 



Czyste na błysk! Pachnące świeżością pranie!

Aerozol przeciw 
kurzowi Pronto
Classic 300 ml 
33,30 zł/1 l

Płyn do 
drewna 
Pronto
Original 1l 
9,99 zł/1 l

999

Zakończone wycięciem 
w kształcie fali, co umożliwia łatwe 

i szczelne zawiązanie 
i przenoszenie wypełnionego 

worka.

Wzbogacona o cynk chroniący naczynia i zmywarkę przed rdzą 
i korozją. Zmiękcza wodę, zapobiega osadzaniu się kamienia 

wydłużając tym samym żywotność zmywarki.

Worki na śmieci 
Jan Niezbędny
Easy Pack 60 l, 
20 sztuk

599

Sól do 
zmywarki 
Big Effect
1,5 kg 
2,96 zł/1 kg

444 Tabletki do 
zmywarki 
Big Effect 
30 sztuk

898

Ręczniki 
papierowe 
Puella
2 sztuki

399



Pachnące świeżością pranie!

Z neutralnym pH przyjaznym dla skóry, 
wzbogacone o ekstrakty odżywcze, 

witaminy A i E oraz glicerynę.

Mydło  
w płynie 
Olive
Malina, 
Oliwka, 
900 ml, 
3,88 zł/1 l

Odnowa kolorów i naprawa włókien 
dla Twoich ubrań. 

Płyn do prania 
Perwoll
Color, Black 900 ml 
9,99 zł/1 l

Proszek do prania Vizir
Do kolorów 1,35 kg,, 18 prań 
11,10 zł/1 kg

Kapsułki do 
prania Vizir 
Do kolorów 14 sztuk

1499

Wybielacz Ace
Lemon, Classic 1 l

499

899

349

Ręczniki 
papierowe 
Puella
2 sztuki



Oferta ważna od 18.03.2021 do 24.03.2021, jeśli nie wystąpił błąd w druku lub do wyczerpania zapasów. 
Zdjęcia zamieszczone w gazetce mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprzedaży. 
Ceny podane w gazetce są cenami maksymalnymi. Każdy sklep ma możliwość ustalania własnych, niższych cen 
sprzedaży. Szczegółowe informacje o wysokości promocji dostępne są danym sklepie. 
Polska Sieć Handlowa Lewiatan zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w niniejszej gazetce oraz limitowania 
sprzedaży poszczególnych artykułów. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

Płyn do mycia 
szyb Clin
Lemon, Anti-Fog 
500 ml 
11,98 zł/1 l

Płyn Cilit 
Bang
Zero kamienia, 
Odtłuszczanie 
bez szorowania 
750 ml 
17,32 zł/1 l

Płyn do czyszczenia 
toalet Domestos
Pine fresh, Citrus fresh 
650+100 ml gratis 
7,40 zł/1 l

Zawieszka toaletowa Bref Power Activ
Sosna, Cytryna 50 g 
89,80 zł/1 kg

1299

555

449

599



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

