ROZUMÍME ŘEČI ZVÍŘAT

−20 %
Granule pro psy
Wellness CORE

bezobilné receptury
s vysokým obsahem
čerstvého masa a vitaminů,
různé druhy, od 1,8 kg

SBALENO
NA VÝPRAVU!

8/22

Platnost: 1. 8.–31. 8.

Psí tipy
Vše pro spokojené psí tlamičky od pamlsků až po mističky!

IDEÁLNÍ
NA VÝCVIK

149

od 79 Kč

od

59

Kč

Kč

TIP

až

−25 %

Masové pamlsky
Nature´s Variety

obsahují až 75 % masa,
různé druhy, 85 g

Odolné hračky
Huhubamboo

vyrobené z recyklovatelné
termoplastické gumy
(TPR), různé druhy

TO JSOU
DOBROTY, AŽ OČI
PŘECHÁZEJÍ...
ANI NEVÍM, JAKÉ
SI VYBRAT!

NA
MLSÁNÍ

79

Kč

TIP
Sušené
masové
pamlsky
Brit Jerky

bez obilovin,
různé druhy, 80 g

www.petcenter.cz

349 Kč

249

Kč

100% PŘÍRODNÍ
NOVINKA
od

−29 %

219

NOVÉ

Pískací
hračky
Gimborn

plyšové, vtipný
design, různé
druhy, 25 cm

LAHODNÉ
KRMENÍ

45

Kč

Oleje Fresh Valley

podporují imunitu, klouby, zdraví
srdce a další, různé druhy, 250 ml

Kč

TIP
od 49 Kč
od

34

Kč

až

−31 %

Konzervy Almo Nature
s vysokým obsahem masa,
různé druhy, 400 g

Textilní hračky Magnum

pískací i s autentickým zvukem,
různé druhy, od 14 × 5 × 4 cm
Dostupné na vybraných prodejnách.

Psí tipy

od 289 Kč

od

229

Kč

až

−21 %

Skvělá nabídka pro akční psy, kteří ocení
hračky, i pro ty, kteří spíš rádi papají.
PRO PSÍ
GURMÁNY

109

Kč

TIP

Antiparazitní pipety
Frontline Tri-Act

vhodné pro všechna plemena,
různé druhy, od 0,5 ml

od 149 Kč

od
Superprémiové konzervy
Wellness CORE
obsahují 95 % masa,
různé druhy, 400 g

105

Kč

−30 %

Hračky 2 v 1 Flamingo

hračka a odměna v jednom, 100%
sušená kůže, různé druhy, od 8,5 cm
Dostupné na vybraných prodejnách.

ZnátAeMY

Z REKL

409 Kč

329

Kč

−20 %
Šampony pro
psy Tropiclean
PerfectFur

vhodné pro specifické
potřeby všech
typů srsti, různé
druhy, 473 ml

www.petcenter.cz

Náš
tip
PERFEKTNÍ LETNÍ SRST

Voňavé šampony Tropiclean PerfectFur šetrně
pečují o různé typy psí srsti - ať už máte doma
kudrnatého pudlíka nebo krátkosrstého dobrmana.
Jejich pravidelné používání omezuje línání, neutralizuje zápach a hydratuje kůži, ale po umytí navíc srst
po bude krásně jemná a kožíšek bude jako ze salónu.
Šampony Tropiclean jsou vyrobené z přírodních
surovin a výtažků (kokos, mango, ananas, rýže,
vanilka…) a neobsahují žádná mýdla, parabeny
a barviva. Díky jejich podmanivým vůním
si koupání užijete také, tak vemte
svého psa v létě do tropického ráje!

INOVATIVNÍ POSILUJÍCÍ SLOŽENÍ
Jsme ADVANCE, výrobce superprémiových
veterinárních krmiv pro zvířata s 25letou zkušeností.
Vyvíjíme moderní a vědecky ověřené receptury, které
pomáhají udržet zdraví a pohodu psů a koček.

Koupíte v každé prodejně
nebo na

www.petcenter.cz
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Sportovní vodítko
Ferplast Sport Dog matic
Nylonové vodítko s ergonomickou, měkkou rukojetí a speciální magnetickou karabinou je vhodné
pro všechna plemena psů. Odolný materiál je protkaný reflexní nití pro bezpečné procházky. Snadnou manipulaci se psem za každé situace zaručí
další dvě uchytná madla. Revoluční magßnetická
karabina umožňuje rychlé a bezpečné připnutí
i odepnutí k obojku bez nutnosti ohýbání se k psovi. Různé barvy. Délka 120 cm.

549 Kč

439

Kč

−20 %
Dostupné na vybraných prodejnách.

petcenter.cz/znacka/ferplast/

Znáte z TV

ZnátAeMY

Z REKL

Výhodná nabídka kvalitních granulí Wellness CORE potěší vaše kočky
i psy. Ať už s vámi leží na gauči před televizí, nebo běhají venku…

TIP

Pro
psy

Pro
kočky
Superprémiové
granule
Wellness CORE
Sterilised
Original

Granule,
pamlsky
a konzervy
Wellness CORE
pro štěňata

snížený obsah kalorií
pro optimální zdraví,
váhu i dlouhověkost,
od 300 g

superprémiová kvalita,
různé druhy

−20 %
Granule
Wellness CORE

bezobilné receptury
s vysokým obsahem
čerstvého masa
a vitaminů, různé
druhy, od 1,8 kg

PRO KOČIČÍ
GURMÁNY
od

−20 %

Konzervy Wellness CORE 98%

79

NOVĚ

jemné paštiky s 98% obsahem masa, různé druhy, 85 g

www.petcenter.cz

Kč

ZnátAeMY

Z REKL

−20 %
• Chutné pamlsky hravých
tvarů jsou určeny
k dentální hygieně psů.
• Odstraňují plak a zubní
kámen.
• Vysoký obsah vlákniny,
nízký obsah kalorií a cukrů.
• Jsou vyrobeny z čistě
přírodních surovin.
• Neobsahují umělé přísady,
barviva, ochucovadla,
konzervační látky, GMO,
lepek ani maso.
Víme, co milují!

Kočičí tipy

98 % MASA,
100 % CHUTI

79

Získat si kočičí lásku je lehké - stačí si
v PetCenter vybrat, čím ji dnes potěšíte.

TIP

Paštiky Wellness CORE
obsahují 98 % masa,
různé druhy, 85 g

VÝHODNÉ
BALENÍ 7 + 1 ZDARMA

135

Kč

TIP

Konzervy
Gourmet Gold

kousky ve vlastní
šťávě, multipack
7 + 1 zdarma, různé
druhy, 8 × 85 g

Náš
tip
JAK POTĚŠIT KOČIČÍ JAZÝČEK

Každý kočkomil asi potvrdí, jak moc umějí být kočky
v jídle vybíravé. Milují změnu v denním menu a mají
rády proměnlivou a pestrou stravu. Zkuste dát své
kočce vybrat mezi miskou známého a nového jídla většina koček si vybere novinku. V PetCenteru naštěstí
můžete své kočce zajistit luxusní hody, které ji jen
tak nudit nezačnou! Vyzkoušejte třeba lahodné
konzervy Gourmet Gold Exotic nebo paštičky
Wellness CORE 98% s vysokým obsahem masa. Váš kočičí labužník
bude v sedmém nebi.

www.petcenter.cz

Kč

NEŽ SE HONIT
VENKU ZA
KOČKAMA, DÁM
SI RADŠI DOMA
KONZERVIČKU!

20 Kč

15

Kč

−25 %
Konzervy
Gourmet Gold

vhodné pro dospělé
kočky, různé
druhy, 85 g

VÝHODNÉ
BALENÍ

169

Kč

Konzervy Almo Nature
multipack, bez obilovin,
různé druhy, 4 × 70 g

TIP

ZnátAeMY

Z REKL

DIAMANT MEZI
PODESTÝLKAMI

379

Kč

TIP

Podestýlka
BIOKAT`S Diamond

s aktivním uhlím, skvěle váže
pachy, různé druhy, 8 l

Víme, co milují!

Kočičí tipy
V PetCenter máme takovou nabídku kvalitních
krmiv a hraček, že vystačí až na devět životů!

Víte,
že...

VÝHODNÉ
BALENÍ

155

Kč

TIP
Konzervy Almo
Nature Light

KDO JE MLSNĚJŠÍ?

Na průměrném kočičím jazyku se nachází asi 500
chuťových receptorů, kdežto na lidském až 9000. Lidé
jsou na tom tedy s „mlsným jazýčkem“ o poznání lépe!
Kočky jazykem rozeznají slano, hořko a kyselo a sladkou chuť vůbec neznají. Proč tedy kočka nepozře pár
dní otevřenou šunku, která se nám lidem zdá ještě
zcela poživatelná? Kočka totiž každou potravu
nejdřív podrobí svému supercitlivému čichovému testu. A čich má dokonale vyvinutý
- disponuje asi 65 milióny čichových buněk, oproti lidským
15 miliónům.

vhodné jako
dieta při nadváze,
multipack, různé
druhy, 4 × 50 g

Dárek
k nákupu!
K VELKÝM GRANULÍM
MALÝ DÁREK

Nakupte jakékoliv velké balení (10 nebo
15 kg) kočičích granulí Advance a jako
dárek dostanete pelíšek pro
vašeho mourka zdarma!

279 Kč

199

Kč

−20 %
DÁREK
K NÁKUPU!

od

Granule Advance

vyvážené krmivo, různé
druhy, od 10 kg

www.petcenter.cz

1 769
TIP

Kč

Hračka
andulka
Beco

plněná šantou
kočičí
Dostupné pouze
na vybraných
prodejnách.

AKČNÍ CENA
od

XXX
619
Kč

Kč

NÁŠ TIP

65
Kč

odXXXKč

GOURMET® Gold
konzervy pro kočky
85 g různé druhy

Pro Plan®
granule pro kočky 3 kg
různé druhy

novinka

Zápach z ústní dutiny?
novinka

Zápach z ústní dutiny?

AKČNÍ CENA

XXX
539 Kč

Neutralizuje bakterie
v ústech a odstraňuje
příčinu zápachu z úst

Neutralizuje bakterie
v ústech a odstraňuje
příčinu zápachu z úst

od

Pro Plan® oPTIaGE
3 kg, pro psy 7+

pro malá a mini plemena,
střední a velká plemena
kuřecí

Víme, co milují!

Kč

dEnTalIfE®
activefresh
pro malá, střední
a velká plemena

NÁŠ TIP

XXX
69 Kč

od

Kč

V tomto článku vám radí
MVDr. Marie Kadeřávková

Otevřené okno
nebo balkon:

veterinární lékařka skupiny Vetino

Smrtelné pasti na kočky
Veterinární ordinace v létě pravidelně zaznamenají
nárůst počtu kočičích pacientů, kteří si ublížili
pádem z velké výšky. Není to náhoda. Na příčiny
pádů a s nimi spojené nejčastější úrazy jsme se
zeptali veterinářky MVDr. Marie Kadeřávkové.

www.petcenter.cz

Proč kočky
padají hlavně
v létě?

Kočky velmi rády
sledují dění venku,
navíc mají velmi silně vyvinutý lovecký

Víte,
že...

Z BALKONU PADAJÍ I ŽELVY

Veterinářka MVDr. Marie Kadeřávková nám
prozradila, že se pády netýkají pouze koček. Stává
se, že chovatelé želv neporovnají velikost své
želvičky s mezerami v zábradlí balkonu a bez
obav svého mazlíčka vypustí do výběhu. Když
potom zvíře vypadne, většinou to skončí
rozlámaným krunýřem. Tyto úrazy
přitom bývají pro želvy často
smrtelné.

Náš
tip

dokáží zhodnotit svoji polohu vzhledem k zemi. Díky tomu se zvládnou
vhodně přetočit. Musí mít ale na manévr dost času.

JAK ZABRÁNIT TRAGÉDII?

Řešení je celkem jednoduché - všechna okna, která
v létě necháváte otevřená, a balkon vždy opatřete ochrannou sítí. Síť vám buď nainstaluje odborná firma, nebo
máte-li šikovné ruce, zvládnete to hravě i sami. V prodejnách PetCenter seženete sítě různých velikostí, které se
hodí do každého okna. Hlavně nebezpečí nepodceňujte
a nevěřte tomu, že „moje Micka přece není hloupá“.
Není to o inteligenci, stačí jeden špatně vyměřený
skok a neštěstí je na světě. Mezi kočkami se naj
dou i experti, kteří ze stejného okna spadli
vícekrát, takže nelze spoléhat ani na
poučení ze zkušenosti.

Co dělat v případě, že kočka z okna
vypadla, ale vypadá v pořádku?

Pokud kočka spadla z velké výšky a vypadá nezraněně a v pořádku, i tak doporučuji navštívit veterinární pracoviště pro zhodnocení
celkového stavu. Může totiž docházet k závažným vnitřním poraněním
a polytraumatu. Vnitřní zranění se můžou projevit až po několika hodi
nách od pádu a bez včasného zásahu bývají často fatální.

Jaké bývají nejčastější úrazy?

Nejčastější a nejnebezpečnější je trauma hlavy a mozku, poté to jsou
například různé zlomeniny. Nejčastěji se jedná o zlomené končetiny
a čelisti. Nejnebezpečnější je trauma vnitřních orgánů a krvácení nebo
poranění plic. Nejlepší je tedy navštívit veterinární pracoviště, nechat
kočku vyšetřit a ideálně i sledovat po následujících 24 hodin.

instinkt. Pokud necháme otevřené okno, kočka snadno může skočit
po hmyzu nebo ptáčkovi. Svou roli mohou hrát i velká horka, při
nichž kočky, které mají jinak obecně velmi dobrý balanc a lezecké
schopnosti, mohou být nepozorné. Také je známo, že kočky mají
rády teplo a rády se vyhřívají na sluníčku. Příčinou některých pádů
může být i obyčejné usnutí na parapetu.

Takže nedopadají na všechny čtyři?

Bohužel. Paradoxně nejhorší pády často bývají z menší až střední
výšky, kdy se kočka nestihne přetočit a změkčit dopad. Jako kritická mez se udává výška asi devíti metrů, což odpovídá zhruba
třetímu patru. Kočky mají totiž velmi ohebnou páteř a a skvěle taky

NUDIT SE
NEBUDE!

119

Hračky
Flamingo

TIP

zaujmou
každou kočku,
různé druhy

Teepee Gimborn Dakota

perfektní domácí schovka s hračkou
a škrabátkem, z kvalitního
materiálu, 50 x 26 x 45 cm

DOMÁCÍ
POHODA

1 159
TIP

Kč

Kč

Náš
tip

ZABAVTE JI DOMA!

Kočky asi vždycky budou mít rády zírání z okna,
ale jednou z možností, jak nebezpečí pádu
z otevřeného okna minimalizovat, je vytvořit jí
doma takové prostředí, ve kterém se nebude nudit a bude mít dost lákavých míst k odpočinku.
Čím spokojenější bude doma, tím méně času
bude trávit na okně! Zkuste kočičí domov
vylepšit třeba stylovými schovkami
Gimborn nebo atraktivními
hračkami Flamingo.

Ptačí tipy
Nechlubíme se cizím peřím, jen skvělou
nabídkou pamlsků a krmiv pro opeřence!

PRO PTAČÍ
ZDRAVÍ

89

Kč

TIP

ZOB NA
KAŽDÝ DEN
od

69

Kč

TIP
Vitaminy a minerály RIO

podporují imunitní systém a zdravé
peří, různé druhy, od 120 g

Krmivo a doplňky RIO
vhodné i pro ptáky
v přepeřovacím období,
různé druhy, od 250 g

PRO MLSNÉ
ZOBÁČKY
od

PRO PTAČÍ
GURMÁNY

od

199

Kč

TIP
Krmivo
Prestige
premium

kompletně
vyvážená směs
pro exoty, různé
druhy, od 1 kg
Dostupné pouze na
vybraných prodejnách.

www.petcenter.cz

Pochoutky RIO

pro exoty a drobné
ptactvo, s ovocem,
medem a semínky,
různé druhy, od 80 g

39

Kč

TIP

”
!
o
t
j
e
n
t
u
“Och
,
Řada bez obilovin
jínek.
která obsahuje bo
é přidané
Neobsahuje žádn
iva,
cukry, umělá barv
i
dochucovadla an
konzervanty.

Chutná skvěle ... přirozeně!
Nature je skutečným gurmánským zážitkem pro každého
králíka i hlodavce. Přírodní ingredience a řada textur,
vůní a chutí tvoří širokou škálu krmiv a pamlsků té nejvyšší
kvality.
Díky svému složení nabízí řešení pro 4 nejběžnější problémy:
- neustálý růst zubů (obsahuje bojínek luční)
- udržování hmotnosti (rovnováha mezi vlákninou a zeleninou)
- zažívání (vyvážené živiny)
- močové cesty (rovnováha mezi vápníkem a fosforem)
Bez konzervantů, barviv nebo dochucovadel, bez GMO.

Hlodavé tipy

USTLÁNO NA
KUKUŘICI
od

169

Budete mít co dělat, než se prokoušete širokou
nabídkou pro hlodavce a zakrslé králíky.

142

TIP

Podestýlka
Avicentra

od 189 Kč

od

Kč

vyrobená
z kukuřice,
různé druhy,
od 10 l

Kč

−25 %

NA PODPORU
IMUNITY
od

Domečky
a hračky
Furries

129

Kč

TIP

dřevěné
a pohodlné místo
pro odpočinek
i hru pro malé
hlodavce,
různé druhy

Vitamin C

doplňěk
stravy vhodný
zejména pro
morčata,
různé druhy
a balení

KOMPLETNÍ
VÝŽIVA

139

Kč

NOVÉ
Extrudované
granule pro
hlodavce Furries
100% přírodní,
vysoký obsah
vlákniny pro lepší
trávení, různé
druhy, 700 g

Lahodné
tyčinky Furries
doplňkové krmivo,
balení obsahuje
dvě chutné tyčinky,
různé druhy, 120 g

LAHODNÝ
OKUS

59

Kč

NOVÉ

www.petcenter.cz

KVALITNÍ
HLODÁNÍ

od

69

Kč

TIP

VOŇAVÉ
A ČESKÉ

od

Tyčinky
Versele-Laga

lepené medem,
různé druhy, 2 ks

Krmné
seno
Furries

59

Kč

TIP
NOVINKY OD
ČESKÉ ZNAČKY
FURRIES
PŘIJDOU K CHUTI
KAŽDÉMU
HLADOVCI!

Krmivo Little One
obilné i bezobilné,
různé druhy, od 400 g

VYVÁŽENÁ
SYPANÁ SMĚS
od

89

Kč

NOVÉ

Sypané kompletní
směsi Furries
s obsahem ovoce
a zeleniny, různé
druhy, 1 kg

Víme, co milují!

Kč

NOVÉ

voňavé
a chutné,
různé druhy,
od 500 g

VYVÁŽENÉ
MENU
od

59

Pro rybky

od 6999 Kč

od

V PetCenter najdete moře produktů i pro mazlíčky,
kteří mají šupiny, žábry nebo žijí po vodou.

5 249

−25 %

od 5999 Kč

od

4 499

Kč

−25 %
Akvárium
Biorb Tube

vytvořte si své
vysněné akvárium,
různé druhy, od 15 l
Dostupné na vybraných
prodejnách.

Akvárium Biorb Life

téměř bezúdržbové, ideální pro
chov malých krevet, od 15 l
Dostupné na vybraných prodejnách.

AKVARIJNÍ
CHEMIE
od 6999 Kč

od

5 249

od
Kč

−25 %

99

Kč

TIP

Akvárium
Biorb Cube

vysoká odolnost
před poškozením,
dlouhotrvající
čirost materiálu,
od 30 l
Dostupné na vybraných
prodejnách.

Chemické přípravky
do akvárií Haquoss
chemie na úpravu vody,
různé druhy, od 50 ml

www.petcenter.cz

Kč

Mističky

přímo k sežrání
Hledáte-li praktické a kvalitní misky pro vašeho psa nebo
kočku, které kromě kvality nabízí taky nepřebernou
škálu atraktivních designů ladících s každým interiérem,
Huhubamboo jsou| tou pravou volbou. Plastové, nerezové
a melaminové misky všech možných velikostí jsou vyrobeny
z kvalitních materiálů, jsou snadno omyvatelné, neklouzají
a každá bašta z nich chutná tak nějak lépe! Navíc je nyní
můžete pořídit ještě výhodněji! Pro získání 20% slevy
jednoduše naskenujte QR kód z této stránky do svého mobilu
a získaný kupón uplatněte u pokladny na kterékoliv prodejně
PetCenter nebo při on-line nákupu.

A
R
T
EX A
SLEV

-20 %
na všechny misky značky
Huhubamboo
Platí od 1. 8. do 31. 8 2022. Slevu je
možné uplatnit jen jednou a nelze ji
kombinovat s jinými slevami
a akcemi.

NASKENUJTE
QR KÓD
A ZÍSKEJTE
KUPÓN
SE SLEVOU!

Získat slevu

PRO KOČIČÍ
JAZÝČKY

Konzervy
a kapsičky
pro kočky
Gourmet

od

TIP

výhodný
multipack, různé
druhy, 4 × 85 g

Odstraňovač
zápachu moči
Urine Off
pomocník při
řešení problémů
s nevhodným
močením u psů
i koček, od 118 ml

od 149 Kč

od

119

Kč

69

Náš
tip

Kč

UŽ ŽÁDNÝ ZÁPACH!

Bioenzymatické přípravky Urine OFF pomocí 100%
přírodních složek a enzymů účinně likvidují nepříjemný zápach moči a klidně i několik let staré skvrny od
moči! Neobsahují žádný alkohol ani rozpouštědla a jsou
neparfemované, nejde totiž jen o překrytí nepříjemných
pachů. Díky účinné biotechnologii z USA dojde k trvalému
rozrušení krystalů kyseliny močové a zablokování feromonů
a tím ke zlikvidování močoviny, skvrny od moči i zápachu.
Když zvíře přestane vnímat pach moči, nebude mít už
nutkání močit a značkovat neustále na to stejné místo.
Příprabvky UrineOff je možné aplikovat na všechny
tvrdé i měkké materiály a jejich použití je zcela
bezpečné pro lidi i zvířata. Díky své účinnosti je dokonce doporučován
veterináři.

899 Kč

719

Kč

−20 %

−20 %

Sledujte nás
na sítíícchh,
ať víte o akc první!
a slevách jako

Sada Urine Off
Najdi a vyčisti
ideální nástroj
k vyhledání těžko
dostupných skvrn
moči, 500 ml

116
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.

