ROZUMÍME ŘEČI ZVÍŘAT

TENTO ZPŮSOB
LÉTA ZDÁ SE
MI PONĚKUD
BÁJEČNÝ

PRAKTICKÉ
NA CESTY
Pomocníci při odstraňování
zápachu moči Urine Off
cestovní balení, které nezabere
tolik místa, různé druhy, 118 ml

TIP

6/22

Platnost: 1. 6.–30. 6.

Psí tipy

DOBROTY
DO MISKY
od

Vše pro spokojené psí tlamičky od pamlsků až po mističky!

59

Kč

ŽHAVÁ
NOVINKA!

od

239
TIP

TIP

ŽHAVÁ NOVINKA LICKIMAT
NEJEN PRO HORKÉ DNY

Víte, z jakých problémů se dá vylízat? Ze všech! Značka LickiMat to vzala doslova a opravdu to funguje! Jejich lízací podložky a misky mají na psy uklidňující efekt.
Zároveň přispívají ke zdravé ústní dutině, díky stimulaci
jazyka se produkují látky, které čistí jazyk, zuby a dásně.
Vyzkoušejte to s vaším psím parťákem sami - do misky
nebo podložky LickiMat vytlačte mazlíčkovu oblíbenou pastu nebo paštiku a předložte před mazlíčka. Spokojené olizování zaručeno! Pokud
před podáním dáte na chvíli do lednice,
máte pro psa skvělou zábavu
pro horké dny.

CESTOVNÍ
BALENÍ

od

179

Kč

TIP

Lízací misky a podložky LickiMat

Granule
Advance

Kapsičky Nature's Variety

vařeno v páře ve vlastní šťávě, z přírodních
ingrediencí, různé druhy, od 150 g

menší balení
vhodné na
krátké cesty,
různé druhy,
800 g

Náš
tip

Kč

pro energická a aktivní zvířata,
která hltají své jídlo, čistí jazyk,
tlamu, dásně, různé druhy

OCHRANA AŽ
NA 8 MĚSÍCŮ

Dostupné na vybraných prodejnách.

od

TIP
VY SI PO JÍDLE
TLAMU NEČISTÍTE?
JÁ JO, I KDYŽ
JSEM NA TÚŘE!

Antiparazitní
obojek Foresto

až 8 měsíců dovádění
v přírodě bez starostí,
různé velikosti

ZDRAVÉ
KLOUBY I ZUBY

389

ŽHAVÁ
NOVINKA!
od
Konzervy a paštiky
Almo Nature

vysoký obsah masa, různé
druhy, 4 × 85g a 400g

www.petcenter.cz

45

899

Kč

TIP

TIP

Kč
Přísada do
vody na klouby
Tropiclean

pro ochranu kloubů,
svěží dech a zuby
bez plaku a zubního
kamene, 473 ml

Kč

Psí tipy

MĚKKÉ NA
SKUS

od

139

od 369 Kč

Kč

od

TIP

Psí lásku si nekoupíte. Ovšem potěšit
vašeho miláčka je snadné. Třeba tímhle:

295

CHUTNÉ
ODMĚNY

Kč

od

−20 %

55

Kč

TIP

Čisticí gel na
zuby Tropiclean

příchuť lesní plody,
jednoduchá aplikace,
obejdete se i bez
kartáčku, 59 ml

CHUTNÁ
ZÁBAVA

69
Buvolí pamlsky Gimdog

chutnají a zároveň zabaví dospělé psy
všech velikostí, různé druhy, od 30 g

Pamlsky Wellness CORE
Protein Bites

Víte,
že...

perfektní doplněk Wellness CORE
suchého a mokrého krmiva,
různé druhy, 170 g

Kč

Pamlsky Friskies

TIP

pochoutky různých tvarů,
různé druhy, od 110 g

MODRÁ JE DOBRÁ?

325 Kč

409 Kč

329

Kč

−20 %
Šampony
Tropiclean
PerfectFur

šetrná péče
o rozdílné typy
srsti, různé
druhy, 473 ml

259

Kč

od

429 Kč

343
Protikousací
sprej Tropiclean

Kč

−20 %

odrazuje zvířata od
žvýkání, kousání,
olizování či
okusování, 236 ml

Sprej pro snadné
rozčesávání Tropiclean

Víme, co milují!

599
TIP

−20 %

bezoplachový sprej, odpuzuje
nečistoty a pomáhá proti
chuchvalcům srsti, 473 ml

www.petcenter.cz

ÚČINNÁ
OCHRANA

Někteří psi mají modrý jazyk. Zejména
jde o plemena čau-čau a šarpej. Tato
dvě plemena pocházejí z Číny a jsou
si geneticky podobná. Proto u nich
bývá často problém určit podle
jazyka jejich zdravotní
stav.

Antiparazitní obojek Kiltix
přípravek proti klíšťatům
a blechám s délkou účinku až
7 měsíců, různé velikosti

Kč

KDYŽ ZŮSTANE
DOMA

3 790

Kč

PRAKTICKÁ
NA CESTY

TIP

od

315

Kč

TIP

Automatický
krmič Tesla
Smart Pet
Feeder Camera

Cestovní miska
BecoBowl Travel

chytrý dávkovač
se zabudovanou
HD kamerou, který
nakrmí a pohlídá vaše
mazlíčky

skládací miska na vodu a krmivo pro psy
a kočky, různé druhy
Dostupné na vybraných prodejnách.

Dostupné na vybraných
prodejnách.

Dovolená se psem:
Poradíme, jak na
prázdninové cesty
Rozhodli jste se letos vzít na prázdninové cesty
i vašeho mazlíčka? Ještě váháte, jakou zvolit dopravu?
Pomůžeme vám se rozhodnout a postaráme se o to,
abyste se vyhnuli pokutám a potížím.
VLAK:

V první řadě myslete na to, že u většiny přepravních společností
pes potřebuje lístek. Všechny pak trvají na tom, že pes musí být
v přepravce nebo na vodítku s košíkem. V praxi však většinou bývají
mírnější a záleží na tom, jak velký je průvodčí milovník psů a jak
jsou tolerantní vaši spolucestující. Na každý pád s sebou má mít
pes při cestách vodu – ať už v cestovní láhvi, nebo v láhvi přibalené
k cestovní misce. Páníček by zase měl být vybaven savými plenami, které pomůžou rychle elegantně vyřešit případné loužičky. Pro
zabavení doporučujeme hračky, které ho zaměstnají na delší chvíli.
Ať už ty na ohryzání, nebo třeba psí hlavolamy.

www.petcenter.cz

LETADLO:

Do kabiny pro cestující si s sebou můžete vzít psa ´pouze
pokud je umístěn v uzavíratelné schránce určené pro přepravu
zvířat s pevným a nepropustným dnem. Maximální rozměry
schrány nesmí přesáhnout 43 × 30 × 27 cm (délka, šířka, výška)
a její celková hmotnost včetně zvířete 8 kg. Že se nevejde? Pak
bude muset přečkat cestu v zavazadlovém prostoru. Pokud
budete psa přepravovat v zavazadlovém prostoru, musíte pej
ska odbavit u přepážky check-in stejně
jako klasické zavazadlo. Personál
u přepážky zkontroluje, zda
je přepravka dostatečně
velká, zda má pejsek
k dispozici vodu
a možnost doplnit ji
během letu.
Pes u sebe musí
mít:
JINÁ PRAVIDLA PRO
• všechny potřeb„ASISTENTY“
né doklady,
Žádné
z
pravidel
v letadlech se nevz• štítek
tahuje na asistenční, vodicí či
s označením
záchranářské a policejní psy.
majitele,
Ti mají létání dokonce
• telefonní číslo
zdarma.
majitele

Víte,
že...

Cestovní
doklady
•

IDENTIFIKACE

•

OČKOVÁNÍ

•

PAS

CESTOVÁNÍ
V KLIDU

337

od veterináře mikročipem splňujícím normy
pro čtecí zařízení: ISO 11784 a ISO 11785.

Kč

TIP

ALAVIS Calming
pro psy a kočky

rychlá úleva od stresu
a nervozity, čistě
přírodní přípravek
ve formě měkkých
tabletek, 45 g

povinné je proti vzteklině.
vystavuje veterinář. Cena za vystavení pasu
pro zvíře se pohybuje kolem 500 Kč.

AUTO:

Náš
tip

Malé psy je možné přepravovat za předními sedačkami
v přepravní kleci. U větších
jedinců máme na výběr
několik možností: po
ABY SE NIKDY A NIKDE
stroj s pásem, psí auNEZTRATIL
tosedačku, přepravní
Od ledna roku 2020 platí povinnost mít psa
klece (plastové, látkové
označeného mikročipem, který v případě ztráty
nebo kovové) a úvazy
usnadní dohledání majitele. Ale pozor, psa
v kufru. Psí autodeky
nestačí jen očipovat, je třeba ho i přihlásit do
(vaky) však neslouží
registru. Přesto je dobré přidat na obojek
k zajištění psa, ale poupsí známku s adresou a aktuálním
ze chrání auto před neči
telefonním číslem i s českou
stotou. K vaku je vhodné
předvolbou (+420).
používat postroj s pásem.

SAMÁ VODA,
PŘIHOŘÍVÁ!

1 690
TIP

Chytrá fontána Tesla
Smart Pet Fountain UV

zajistí dostatek čerstvé a čisté vody
až na několik dní
Dostupné na vybraných prodejnách.

Kč

Miss Miska
Víte, že nejlépe chutná z nové krásné misky? Stačí
vybrat pro vašeho mlsouna tu pravou!

95

od

119

Kč

−20 %

od 119 Kč
od

od 149 Kč

Kč

−20 %

od

XXX
399

Kč

Kč

XXX
20 Kč

GOURMET® Gold
konzervy pro kočky
85 g různé druhy

Kč

Misky z odolného
melaminu Huhubamboo

na první pohled vypadají jako
porcelán, ale jsou daleko lehčí
a odolnější, různé druhy

Pro Plan®
granule pro kočky 1,5kg
různé druhy

Umělohmotné misky
Huhubamboo

snadná údržba, různé druhy

od 29 Kč
od

Nerezové misky

klasika z nerezu, různé druhy

24

Kč

−20 %

XXX
599
Kč

Kč

od 289 Kč

od

230

Kč

od 79 Kč

−20 %

od

64

Kč

−20 %
Keramické
misky pro
psy a kočky
od sdružení
Neratov, z. s.
Dostupné na
vybraných
prodejnách.

www.petcenter.cz

Pro Plan® PUPPY
oPTIDIGEST 2,5kg
pro zdravé trávení
GraIn - frEE
s krůtou

Nerezové misky s gumou
klasika s protiskluzovou gumou
vespod, různé druhy

Víme, co milují!

XXX
599 Kč
Kč

Pro Plan®
oPTIDErMa 3kg
pro zdravou kůži a lesklou srst
s lososem

Kočičí tipy

ŽHAVÁ
NOVINKA
od

Získejte kočičí lásku díky pamlskům, granulím,
hračkám a lahodným konzervám!

49

ZÁBAVA PRO
KAŽDOU ŠELMU

Kč

od

TIP

24

Kč

TIP

39

Kč

TIP
Pamlsky
Dreamies

Hračky Huhubamboo

křupavé polštářky
s jemnou náplní,
různé druhy, 60 g

různé druhy

MLSÁNÍM KE
ZDRAVÍ, TO SI
DÁM LÍBIT!

OSVĚDČENÁ
ODMĚNA

Kusové hračky dostupné pouze na
prodejnách.

98 % MASA,
100 % CHUTI!
Konzervy a paštiky
Almo Nature

Pamlsky
GimCat
Nutri
Pockets

vysoký obsah masa, různé druhy,
4 × 70 g, 4 × 50 g, 70 g

LAHODNÉ
KŘUPÁNÍ
od

ZDRAVÉ
MLSÁNÍ

od

59

69

Kč

Konzervy
Wellness Core 98%

jemné paštiky s vysokým
obsahem masa,
různé druhy, 85 g

TIP

Kč

BEZLEPKOVÉ
ZPESTŘENÍ

CESTOVNÍ
BALENÍ

od

129
TIP

Funkční pamlsky Canvit
různé druhy, 100 g

Granule Advance

menší balení vhodné
na krátké cesty,
různé druhy, 400 g

Víme, co milují!

Kč

Kč

TIP

křupavé
polštářky, různé
druhy, od 60 g

TIP

www.petcenter.cz

79

45

Kč

TIP
Tyčinky Brit
Premium by Nature

chutný bezlepkový masový
pamlsek pro zpestření
stravy a potěšení, různé
druhy, 3 ks v balení

VYROBENO
Z

em e
t
k
e
p
s
S r e kt i v n í l á s c
n
i
t
s
u
n
s
i
a
k
m
psa k

cerstveho
masa
BEZ POUŽITÍ

moucek

A
R
T
EX A
SLEV

-25
%
Svoboda
pod kontrolou
GRANULE Z ČERSTVÉHO MASA

Dopřejte svému psovi tu největší možnou svobodu,
ale neztraťte přitom kontrolu nad situací. Flexi
vodítka umožňují rychle měnit délku vodítka tak,
aby byl pes i jeho pán v bezpečí. Nyní v super 25%
slevě. Jak slevu uplatnit? Jednoduše, naskenujte
QR kód do svého mobilu a získaný kupón uplatněte
u pokladny na kterékoliv prodejně PetCenter nebo
při on-line nákupu.

NASKENUJTE
QR KÓD
A ZÍSKEJTE
KUPÓN
SE SLEVOU!

CARNILOVE TRUE FRESH SE VYRÁBÍ Z ČERSTVÉHO MASA.
UNIKÁTNÍ VÝROBNÍ METODA ZACHOVÁVÁ PŮVODNÍ VLASTNOSTI SUROVIN PRO ZCELA
NOVÝ A VÝRAZNÝ CHUŤOVÝ ZÁŽITEK, KTERÝ USPOKOJUJE PŘIROZENÉ INSTINKTY PSŮ.
PROTOŽE SE MASO ZPRACOVÁVÁ ČERSTVÉ, TRUE FRESH POSKYTUJE EXTRÉMNÍ
CHUTNOST A VYSOKOU STRAVITELNOST A TAKÉ PŘIROZENĚJŠÍ FORMU VÝŽIVY.
VHODNÉ JAKO ALTERNATIVA KE KRMENÍ METODOU BARF.

carnilove.cz

www.petcenter.cz

carnilove

carnilove_intothewild

Získat slevu

na vybraná vodítka
od značky Flexi

Platí od 1. 6. do 30. 6. 2022. Sleva platí
pouze na vybraná vodítka. Slevu je
možné uplatnit jen jednou a nelze ji
kombinovat s jinými slevami
a akcemi.

Hlodavé tipy

ZÁBAVA
NA OHRYZ
od

69

Kč

TIP

Hlodavci i králíčci chtějí taky spoustu zábavy! Pozvěte
je na pamlsky a přidejte vtipné prolézací domečky!

ZELENINOVÁ
POCHOUTKA

299

PODESTELTE
JIM

69

Kč

TIP

Kč

TIP

NACPĚTE
JIM TORBY!
od

44

Kč
Hobliny
Limara

TIP
Tyčinky
Versele-Laga Sticks

zavěste díky praktickému klipu
do klece, různé druhy, 2 ks

Bezobilné zeleninové
muffiny Limara

vyrobeno ze senné řezanky, travních
semen a sušené zeleniny, 350 g

dřevěné
hobliny
s vůní,
různé
druhy, 15 l
Dostupné na
vybraných
prodejnách.

KAŽDODENNÍ
HLODÁNÍ
od

Pamlsky Little One
od 35 g

MŮJ DŮM,
MŮJ HRAD

od

189

Kč

TIP

Dřevěné domečky
Furries

vhodné pro křečky, myši a jiné
malé hlodavce, různé druhy

www.petcenter.cz

USTLÁNO
NA KUKUŘICI
od

169

Kč

TIP

jemná i hrubá,
různé druhy,
od 10 l

Kč

TIP

HURÁ,
HOSTINA
– JDE SE
HLODOVAT!

Kukuřičné
podestýlky
Avicentra

59

Krmivo Little One
lahodné směsi, různé
druhy, od 400 g

Pro ryby a plazy
Akvária a terária jsou světy samy pro sebe.
Udělejte si je perfektní!

44

5+1 :

PRO
TERARISTIKU
od

DO KAŽDÉHO
TERÁRIA
od

PROGRAM

139

Kč

TIP

Kč

TIP

ˇ ́ INGREDIENCE
JEDINECNE
ˇ
́
́
̊
PRIRODNIHO
PUVODU

Kokosové
produkty pro
teraristiku
Robimaus

od

99

OBSAHUJE ANANASOVÝ
EXTRAKT A DALŠÍ
100% PŘÍRODNÍ PŘÍSADY

Terarijní substrát
Robimaus

různé druhy,
od 300 g

AKVARIJNÍ
CHEMIE

TIP

od

Akvarijní kosmetika Haquoss vám pomůže upravit PH
vody v akváriu. Dá se ale říct, že většina akvarijních
rostlin a ryb vyžaduje kyselou vodu, tedy s pH pod 7.
Další důležitou vlastností vody pro růst rostlin je uhličitanová tvrdost a celková tvrdost. Kvůli všem zásadním faktorům se vyplatí mít doma nejen testovací
sadu, ale také možnosti řešení. Právě Haquoss
tato řešení nabízí, a navíc jde o skvělou prevenci proti hlemýžďům. Odstraní rovněž
toxické látky ve vodě, a navíc
hnojí vodní rostliny.

Krmení pro
akvarijní ryby
Sera Nature

119

01.12.2021 14:04

Kč

TIP
Přepravky pro zvířata

Velmi prostorné plastové
přepravky vhodné i pro delší
cesty, určené pro malá i velká
plemena psů. Dostupné v různých
velikostech.

TIP

různé druhy, od 100 ml

chemie na úpravu vody,
různé druhy, od 50 ml

petcenter.cz/znacka/ferplast/

www.petcenter.cz

PRO ZDRAVÉ
TRÁVENÍ

trainer_inzerce_140x215-CZ/SK.indd 1

PRO
RYBIČKY

HAQUOSS PROSPÍVÁ
KVALITĚ VODY

Chemické přípravky
do akvárií Haquoss

ˇ BENEFITY PRO
FUNKCNÍ
̊
ˇ
RUZNÉ POTREBY
PSA

různé druhy, od 3 l

Náš
tip

Kč

KDYŽ SE VĚDA
SNOUBÍ S PŘÍRODOU

NAKUPTE
V PETCENTER
5 BALENÍ KRMIVA
TRAINER (12 KG)
A ZÍSKEJTE
12 KG ZDARMA!

Ptačí tipy

KAŽDODENNÍ
ZOBÁNÍ
od

Exoti i venkovní ptáci si budou pískat,
až uvidí naši širokou nabídku.

Krmítko pro
venkovní ptactvo
Limara

PTAČÍ
JÍDELNA

od

299

Kč

TIP

celodřevěná krmítka
z masivního dřeva
jsou snadno přístupná,
různé druhy

199

Náš
tip

PRO MLSNÉ
ZOBÁČKY

Kč

od

TIP

39

Kč

TIP

PRO PAPOUŠKY TO NEJLEPŠÍ

Inteligentní, barevní a zábavní společníci! To jsou
naši papoušci! Ať už máte andulky, korelu, žaka,
aru, nebo jen krmíte ptáčky na krmítku, bude RIO tou
správnou volbou. Do krmiv i pamlsků poctivě vybírají
ta nejlepší zrna a semena, ořechy, zeleninu a ovoce
z celého světa. Papoušci mají jen asi 300 chuťových
pohárků, které jsou umístěny na horní části
zobáku a další až v hrdle. I přes relativně málo
těchto chuťových pohárků dokážou docela dobře rozpoznat chutě a někdy
umí být i trochu vybíraví!

Pochoutky
pro ptáky
RIO

Krmení pro
papoušky
Prestige
Premium

různé druhy, od
2 × 40 g

různé druhy,
od 1 kg

Dostupné na
vybraných
prodejnách.

ZOB
NA KAŽDÝ DEN
od

MUSÍME SI
PRRROMLUVIT
O KRRRMENÍ

69

PRO ZDRAVÍ
A KRÁSU

89

Kč

TIP

TIP

PRO
DIVOKÉ PTÁČKY
od

19

Kč

TIP
Krmivo pro exotické
ptactvo RIO
lahodné směsi, různé
druhy, od 240 g

Krmivo pro venkovní
ptactvo RIO
různé druhy, od 90 g

www.petcenter.cz

Víme, co milují!

Kč

Vitaminy a minerály
pro střední papoušky
a drobné exoty RIO
různé druhy, 120 g

Víte,
že...

ZDRAVÉ
MOČOVÉ CESTY

479

Kč

TIP

TAJEMSTVÍ KOČIČÍCH
VOUSKŮ

Zatímco kočky vidí dobře na delší vzdále
nosti, nablízko je pro ně často těžké zaostřit.
Vědci až díky zpomalení záznamů z kamery
odhalili, že kočky, které svou kořist dostaly tak blízko, že ji už vidí špatně, posunou své hmatové vousky dopředu.
Tak svou kořist alespoň cítí
vousky.

Granule pro
kočky Brit Care
Urinary Health

kompletní bezobilné
krmivo pro kastrované
kočky podporující zdraví
močových cest a ledvin, 2 kg

VITAMINOVÁ
BOMBA

129

Kč

TIP

Vitamin C pro
hlodavce
doplněk
stravy vhodný
zejména pro
morčata, různé
druhy a balení

Kapky na
čištění uší
Tropiclean

dvojí účinek,
odstraňují nečistoty
a zároveň pomáhají
snižovat nadměrnou
vlhkost v uchu, 118 ml

359 Kč

287

Kč

−20 %

Sledujte nás
na sítíícchh,
ať víte o akc první!
a slevách jako
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facebook.com/petcenter.cz
instagram.com/petcentercz

www.petcenter.cz

prodejen
po celé ČR

Blog plný tipů
pro chovatele:
blog.petcenter.cz

Nabídka z akčního časopisu platí do vyprodání zásob. Některé výrobky se nemusí nacházet ve všech prodejnách. Vyobrazení nabízených produktů je pouze orientační.
Změny a chyby v tisku jsou vyhrazeny. Akční produkty můžete zakoupit také na www.petcenter.cz.

