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Dostarczamy produkty do sieci 
Carrefour Polska od prawie 20 lat.

Prof. dr hab.

Zdrowsze  życie
zacznij od podstaw

Odpowiednio skomponowana dieta 

Ewa
Rembiałkowska

od 2014 r. 

Bartłomiej Chłodnicki

z Carrefour Polska od 2 lat.

Rolnik Jacek Ordowski

Rolnik Karol Gębka

Rolnik Michał Gulczyński

Kto pyta, 
żyje zdrowiej!

od 2008 r.  

Robert Saluda

NASZ EKSPERT

NASI PRODUCENCI

Malwina 
Bakalarz

NASZA
AMBASADORKA
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Poznaj PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA
Jesteś tym, co jesz

i jedz jak najlepiej.

Pamiętaj o aktywności fizycznej. Codzienna porcja 
ruchu jest ważnym elementem zdrowego życia.

Jedzenie to nie wszystko

# Co ja 
z tego mam

Dzięki odpowiednio 
zrównoważonej diecie mogę 

cieszyć się lepszym zdrowiem 
i samopoczuciem 

na co dzień.

1,5 l wody 
Produkty 
zbożowe,
są ważne 

Ogranicz 
mięso i wędliny

Dzienna 
porcja nabiału

Zrezygnuj 
z cukru

Warzyw i owoców
 jedz jak najwięcej



Dlaczego mówi się, że warzywa BIO są bardziej 
naturalne? Czy nie wszystkie warzywa są naturalne?

Pytanie 
od  Malwiny...

„Nie mogę powiedzieć, że w mojej rodzinie spożywamy 
tylko i wyłącznie produkty BIO, ale bardzo często, jak 

mam możliwość, takie produkty wybieram, kupuję 
i uważam, że są lepsze.”
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produktów
ponad 2000

BIO**

dla Ciebie
Mamy

Banany bio

445

599

oferta ważna do 14.09

produkt
krajowy

Cytryny bio

699

wzmacniają 
odporność,

źródło witamin C i A

produkt
krajowy

        BIO NA ZDROWIE

799



W uprawie ekologicznej zakazane są wszelkie 
syntetyczne nawozy i pestycydy. Jak najwięcej 
rzeczy robi się naturalnymi metodami, trzeba w 
związku z tym zainwestować dużo więcej środków, 
czasu i pracy, by w ten sposób dbać o ziemię. 
Tak wytworzone warzywa powstają zgodnie 
z naturą, można więc powiedzieć, że są bezpieczne 
i bardziej naturalne.

# Co ja 
z tego mam

Nie muszę się zastanawiać 
nad jakością warzyw BIO, 

bo spełniają surowe normy. 
Proces ich wytwarzania jest 
w pełni naturalny, bez użycia 

syntetycznych środków 
chemicznych.
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produkt
krajowy

produkt
krajowy

Ziemniaki bio

599

produkt
krajowy

Cebula bio 599

Buraki bio 449

Pomidory bio

499

Papryka bio

499

produkt
krajowy

        BIO NA ZDROWIE

bio

399



W hodowli ekologicznej wolnowybiegowej kury 
karmione są wyłącznie naturalnymi paszami 
z certyfikatem rolnictwa ekologicznego bez 
zanieczyszczeń i bez GMO. To przekłada 
się na wyższą jakość samego jajka. Stada są 
mniejsze, a każda kura ma więcej przestrzeni. 
Same fermy położone są często na czystych, 
zielonych obszarach Polski.

Czy kurom na fermie ekologicznej naprawdę 
żyje się lepiej i znoszą lepsze jajka?

Olej bio
Carrefour

ZYSKUJESZ 140

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1399
1259 Woda kokosowa 

100% bio 
Carrefour

ZYSKUJESZ 111

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1110

999

Kawa 
ziarnista bio
Carrefour

500 g

ZYSKUJESZ 167

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1666
1499

Napój owsiany bio 
Carrefour

ZYSKUJESZ 071

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 710

639

ZYSKUJESZ 100

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 999

899
Jaja bio

Carrefour

Komosa 

Carrefour
400 g

ZYSKUJESZ 089

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 888

799

ZYSKUJESZ 130

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1299
1169Sok 

bio
Carrefour

Hummus bio
Carrefour

ZYSKUJESZ 050

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 499

449

szukaj 
w lodówce

Rabat 10% na wszystkie produkty 
Marka Carrefour Bio w lep� ej cenie 

Carrefour Bio
RABAT

%
Z APLIK ACJ



Soczewica 
czerwona 

ekologiczna
NATURAVENA

400 g 
14,98/kg

599
opak.

        BIO NA ZDROWIE

659
opak.

ekologiczna
NATURAVENA

400 g
16,48/kg
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Hummus bio
TAVERNA

170 g
6,94/100 g

1179
szt.

250 g

23,96/kg

599
opak.

499
opak.

ekologiczna

350 g/215 g
2,32/100 g

599
opak.

Groszek 

350 g/230 g
2,60/100 g

carrefour.pl

bio

100 g

1399
opak.

NOWOŚĆ

Jaja ekologiczne

1099
opak.

„Kiedyś mało osób zwracało uwagę na jakość produktu, 
patrzyli na wygląd. Teraz nie mam problemu z tym, 
żeby kogoś namówić do kupowania produktów BIO, 

bo ludzie sami ich szukają.”
Jacek Ordowski 

ekologiczna

680 g
6,16/kg

419
szt.

szpinak bio
FRESH

450 g
11,09/kg 499

opak.



MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP.K.

„Według prawa produkt ekologiczny sprzedawany w sklepie razem z żywnością konwencjonalną musi być w jakiś sposób opakowany i oznakowany, by nie pomylić go z produktem konwencjonalnym. Konsument musi mieć pewność, że kupuje produkt ekologiczny.Szukaj produktu z euroliściem”
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SYMBIO

359

SYMBIO

299

1899

1099

MAKAR

cena od

319

399

499

699

w cytrynie

        BIO NA ZDROWIE



# Co ja 
z tego mam

Mam gwarancję, że nabiał 
BIO jest wytwarzany w 100% 
naturalnie, na każdym etapie 
produkcji. Od pola do stołu.

Czy nabiał ekologiczny może być wytwarzany 
z nieekologicznego mleka?

Pytanie 
od  Malwiny...
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Ser 

SERABIO
plastry

125 g
3 rodzaje

4,79/100 g

599
opak.

MANOURI
owczo-kozi

200 g
5,00/100 g

999
szt.

GOAT FARM 
plastry 

90 g
9,32/100 g 839

opak.

Ser 

ZOTTARELLA
125 g

3,99/100 g

499
szt.

carrefour.pl

Ser 

MLEKOVITA
300 g

22,97/kg

689
szt.

MLEKOVITA
200 g

0,83/100 ml

165
szt.

MLEKOVITA
375 g

4,24/kg

159
szt.

MLEKOVITA
1 l

3,5% - 

379
szt.

Robert 
Saluda

Mleko z naszej mleczrarni Ekołukta użyte do produkcji 
nabiału BIO jest pozyskiwane wyłącznie z kontrolowanych 
gospodarstw ekologicznych. Pasze podawane krowom 
zostały wytworzone naturalnie – bez GMO, bez oprysków, 
ani nawozów sztucznych. To samo dotyczy przetwórstwa. 
W naszych produktach nie znajdziesz żadnych sztucznych 
dodatków czy konserwantów.

        BIO NA ZDROWIE        BIO NA ZDROWIE



Co zyskujesz, kupując 
produkty z euroliściem? 

Pewność, że zostały 
wyprodukowane metodami 
ekologicznymi, bez użycia 
syntetycznych dodatków.

Znak 
BIOrozpoznawczy
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Jogurt bio
DANONKI

219
szt.

Mus owocowy 
bio

219
szt.

Serek 
bio

BAKOMA

199
szt.

carrefour.pl

Mleko 
ekologiczne

0000
szt.

0000
szt.

0000
szt.

Serek wiejski 
bio

0000
szt.

Serek 
wiejski bio 269

szt.

bio

449
szt.

bio

229
szt.

459
szt.

Mleko 
ekologiczne

Jogurt bio
BAKOMA

159
szt.

z cukrem 
trzcinowym

        BIO NA ZDROWIE



„Wierzymy w to że, rynek ekologiczny będzie się cały 
czas rozwijał. I dlatego też chcemy brać 

w tym udział, być jego czynnym uczestnikiem.”
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Mleko

3799

1099

269

899

329 399

1199

HIPP

449

749

ZYSKUJESZ 100

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 999

899

        BIO NA ZDROWIE



MNIEJ PLASTIKU Ograniczamy 
Stop zanie� y� � aniu 
planety pl� tikiem! Produkty na wagę

Konkret 10 Konkret 11

STAWIAMY NA RECYKLING 
I BIODEGRADOWALNE OPAKOWANIA

ZAPAKUJEMY DO TWOJEGO 
*

Dbaj o środowisko naturalne.
Wybieraj produkty biodegradowalne.

TRZCINA CUKROWA KUKURYDZA

LIŚĆ PALMOWY + BAMBUS DREWNO

Skorzystaj z alternatywy 
zdrowej dla Ciebie

i przyjaznej 
dla środowiska.

w 100% naturalne,

  z surowców odnawialnych,

 kompostowalne, 

biodegradowalne,

  bez toksyn i sztucznych 

dodatków,

 neutralne dla smaku,

 estetyczne i funkcjonalne.549999

499
ø 

ø 549

1S37Cv1

DO NAS:

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
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