ROZUMÍME ŘEČI ZVÍŘAT

DOBRÉ
JAKO OD
MAMINKY!

NOVÉ

PRVOTŘÍDNÍ
BAŠTA
od
Superprémiové kompletní krmivo
pro hlodavce a králíky Furries

139

100% přírodní granule s vysokým obsahem vlákniny pro lepší
trávení, různé druhy, 700 g

Kč

9/22

Platnost: 1. 9.–30. 9.

Nově pro hladovce
Česká značka Furries představuje široký sortiment novinek
pro křečky, myši, králíky a jiné hlodavé mazlíčky!

ČESKÉ
A VOŇAVÉ
od

59

Kč

NOVÉ
Krmné seno
Furries

voňavé a chutné,
různé druhy, od
500 g

Náš
tip
NOVINKY NA VELKÝ HLOD!

Kvalitní krmiva vyvážených receptur pro všechny
hlodavce a zakrslé králíky, okusovací tyčinky,
pamlsky i 100% dřevěné domečky a schovky - to je
česká značka pro malé mazlíky Furries. Vyzkoušejte se
svým drobečkem superprémiové kompletní granule,
sypané směsi nebo dobroty, kterým neodolá žádný
hladovec ani hlodavec! Z nabídky si vybere každý
milovník minimazlíčků, ať už má doma morče,
králíka, nebo činčilu! Kompletní sortiment
Furries nyní najdete ve všech
prodejnách PetCenter.

SYPANÉ
SMĚSI
od

100% PŘÍRODNÍ
PELETY

69

NOVÉ
Konopné granule
Furries

www.petcenter.cz

Kč

NOVÉ

Kč

100% přírodní pelety
s konopným semínkem,
vysoký podíl zdraví
prospěšných látek
a bohaté na omega 3 a 6
mastné kyseliny, 200 g

89

Sypané směsi Furries

kompletní krmivo pro hlodavce
a králíky, s obsahem ovoce
a zeleniny, různé druhy, 1 kg

od 189 Kč

od

TAK DO TÉTO
NOVINKY BYCH
SE MILERÁD
ZAHLODAL!

139

Kč

−25 %
Domečky
a hračky Furries

100% dřevěné
domečky, schovky
a houpačky, pohodlné
místo pro odpočinek
i hru, různé druhy

OKUSOVACÍ
DOBROTA

59

Kč

NOVÉ

Okusovací tyčinky Furries

chutná dobrota pro hlodavce, různé druhy,
2 ks v balení

Víme, co milují!

Víte,
že...
TVRDÉ PEČIVO NE!

Naše babičky dávaly zcela běžně králíkům na
obroušení zubů tvrdý chléb a někteří chovatelé to
stále tak dělají. Chcete-li ale, aby vám váš hlodavý
mazlíček dělal radost dlouho a byl ve skvělé kondici,
nelze tvrdý chleba doporučit. Chléb má zbytečně
vysokou energetickou hodnotu a navíc obsahuje
sacharidy a další přidané látky, které nejsou pro
zvířata nijak přínosné. Navíc riskujete, že se
při sušení krajíců rozvinou plísně, které
mohou hlodavcům způsobit vážné
zdravotní obtíže.

Hlodáky
na celý život

Pozor na přerostlé zuby!
Ani malým mazlíčkům, jako jsou křečci, králíci nebo
morčata, se nevyhýbá speciální péče o jejich zdraví
a hlavně o zdraví jejich chrupu! Co by to bylo za
hlodavce, který nemá pořádné hlodáky? Poradíme
vám, jak správně o chrup vašich hlodavců pečovat
a jak se vyhnout komplikacím se zuby.

www.petcenter.cz

HLODY HLODY DO POHODY

Charakteristická zubiska, podle kterých celý řád hlodavců
dostal své jméno, se nazývají hlodáky. Jsou to přední řezáky
přeměněné v ostrá dláta, která se sama ostří a neustále
dorůstají. Co je na hlodácích zvláštního? Přední strana zubu je
pokrytá tvrdou sklovinou a zadní stranu tvoří měkčí zubovina.
Protože se kousáním zubovina obrušuje rychleji než sklovina,
na konci hlodáku vzniká ostrá dlátovitá hrana. Aby hlodáky
nepřerostly, je nutné dbát na jejich pravidelné obrušování.

HRAVÉ
HLODÁNÍ

Důležité je kvalitní krmivo určené
konkrétně pro vaše zvíře. Špatně vyvážené směsi krmiv bývají
příliš energeticky bohaté a tučné
- zvíře se potom příliš rychle zasytí, ale hlodá kratší dobu, než
pro něj měla příroda vymyšleno.
Nevhodně zvolené krmivo může
vést k rychlému přerůstání hlodavých zubů. Nezapomínejme
ani na to, že například králíci (ale
i další býložraví drobní savci) si
zuby zbrušují zejména chroupáním
sena. Kvalitní seno by tak mělo být

259

Náš
tip

JAK O HLODÁKY PEČOVAT?

NENÍ DŘEVO JAKO DŘEVO!

Nabídnout hlodavci k okusu čerstvou větvičku je
samozřejmě ideální, ale musíme být opatrní, které
dřeviny vybíráme. Například vrba obsahuje látky
podobné acylpyrinu a ve větším množství snižuje
srážlivost krve. Větve peckovin, jako je meruňka
nebo broskev, zase obsahují látky přeměňující
se na jedovatý kyanid. Vedle určitě nesáhnete
s větvičkami nejedovatých ovocných dřevin
a stromů, jako je například jabloň, hrušeň,
vinná réva, kiwi. Pozor! Dbejte na to,
aby stromy nebyly chemicky
ošetřeny!

JAKO ZE
ZAHRÁDKY

69

stále k dispozici a mělo by tvořit hlavní složku krmné dávky.
Díky senu si obrousí i zadní stoličky, na které bychom taky
neměli při péči o hlodavčí chrup zapomínat.
Pokud krmíte kvalitními krmivy a váš mazlíček má přístup
k senu, máte hlavní část péče o jeho zubiska za sebou.
Obrušování hlodavých zubů můžeme ještě podpořit různými
doplňky na hlodání - ať už se jedná o různé tyčinky, dobrůtky, hračky, tvrdší pamlsky a okusovačky. Nejlepší volbou na
okusování a broušení zoubků je dřevo. V prodejnách PetCenter najdete široký výběr různých hraček a dobrůtek, které
díky dřevěným prvkům zajistí skvělé hlodání. Hračky určené

od 189 Kč

od

139

Kč

−25 %
Skládací domečky Furries

TIP

100% přírodní schovky a prolézačky určené hlavně pro malé hlodavce,
různé druhy. Vyrobené jsou z netoxického dřeva a můžou tak taky
sloužit na okus. Zcela dle libosti vašeho malého parťáka!

Kč

TIP

Bylinkový tunel
HamStake

hračka i pamlsek v jednom,
se zeleninou, 25 cm

Ochucené
větvičky
Little One

přírodní pomocník
při obrušování zubů
a cenný zdroj vitaminů
a minerálů díky
přidaným bylinkám,
ovoci nebo zelenině,
různé druhy, 35 g

k okusu bývají ze dřeva, sušených proutků, kokosového ořechu,
sušených kukuřičných obalů klasů, sušených palmových listů,
sušeného konopí, korku, sena nebo sisalu. Vyrábějí se v různých
tvarech a velikostech a mohou být obohaceny například o aloe,
sušené ovoce či bylinky. Můžete také svému mazlíčkovi nabídnout jen sušené nebo čerstvé větvičky chemicky neošetřených
ovocných stromů. Hlodavci si užijí zábavu a navíc zbrousí
zoubky. Pozor ale na volbu druhu, ať svého miláčka neotrávíte!

CO KDYŽ PŘEROSTLY?

Pokud si všimnete, že váš mazlíček hůře nebo méně jí, špatně
polyká, slintá, odmítá potravu (hlavně tvrdou) nebo ubývá na
váze, můžou to být příznaky přerostlých zubů a je zapotřebí
navštívit veterináře. Jako laik nemáte šanci poznat třeba
přerostlé zadní stoličky, definitivní diagnózu může tedy určit jen
veterinář po vyšetření zvířátka. Návštěvu neodkládejte, pokud
se skutečně jedná o přerostlé zuby, vašeho mazlíčka čeká
poměrně banální zákrok, při kterém mu veterinář zuby obrousí.

Kč

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

SEZÓNA KLÍŠŤAT
JEŠTĚ NEKONČÍ!
od

269

Kč

TIP

Víte,
že...
KDYŽ SE ZAMILUJE PES

Utíká váš Rexík pořád za sousedovic fenkou
a vy to svádíte na obyčejné zvířecí pudy? Nenechte se mýlit, možná se váš pejsek skutečně
zamiloval! Vědeckým pozorováním bylo zjištěno,
že psi jsou mezi sebou schopni i hlubšího citu
zcela mimo rozmnožovací pud. Když se potkají dva psi, kteří se mají rádi, jejich mozky začnou produkovat větší množství
oxytocinu, který známe také
jako hormon lásky.

MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ
RÁD... NA PÁNÍČKOVU
LÁSKU SE KOPRETINY
PTÁT NEMUSÍM, TA
SE MĚŘÍ PAMLSKY!

29 Kč

21

Kč

−28 %

Kachní polévka Huhubamboo

rozmazlujte svého psího gurmána
dobrotou s lahodnou chutí a vůní, 40 g

www.petcenter.cz

Antiparazitní Spot-On
Frontline Combo
pipeta spolehlivě chrání
proti klíšťatům i blechám
po dobu až 4 týdnů,
různá balení a velikosti

KVALITNÍ
NOVINKA!

219
2 KG GRANULÍ
ZDARMA!

od

1 769

Superprémiové
granule
Wellness CORE

Kč

receptury bez
obilovin plné
živočišné bílkoviny,
různé druhy,
výhodné balení
10 kg + 2 kg zdarma

TIP

Kč

TIP
100% oleje
Fresh Valley

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

Náš
tip

KDO MAŽE, TEN JEDE

Proč byste měli svému psovi zařadit do jídelníčku oleje?
Tato přírodní surovina má blahodárný vliv na zdraví a vitalitu, může pomoct při kožních problémech, zánětlivých onemocněních, podpořit imunitu a přirozené metabolické procesy,
napomáhá při hojení ran, alergiích, ovlivňuje pigmentaci. Díky
tekuté formě je jeho podávání snadné - jen ho přidáte do krmiva.
Používat ho můžete nejen vnitřně, skvělé je i vnější použití, tedy
mazání, masáže a ochrana kůže. Nejznámějším druhem oleje je
ten lososový - obsahuje především EPA a DEHA kyseliny a omega 3 i 6 mastné kyseliny. Ty mají značný přínos pro zdravou srst
a kůži, navíc jsou nezbytné pro výstavbu mozkové struktury
a sítnice oka. Pokud vám nebo vašemu psovi nevyhovuje
rybí aroma, vyzkoušejte oleje rostlinné, třeba z ostro
pestřce nebo konopný. Vysoce kvalitní 100%
oleje různých druhů koupíte nyní v PetCenter pod značkou Fresh
Valley!

DOBROTAMI
KE ZDRAVÍ
od

69

Kč

TIP

Víme, co milují!

Funkční pamlsky
Advance
dobroty, které
navíc prospívají
zdraví a pomáhají
s řešením různých
zdravotních potíží,
různé druhy, od 90 g

Psí tipy

K VELKÉMU PYTLI
MALÝ DÁREK
od

Nepřeberné množství prvotřídních krmiv
pro pejsky i pesany všech ras a velikostí.

1 249
TIP

I PRO CITLIVÉ
PUPÍČKY
od

249

Kč

Kč

TIP

Superprémiové
granule
Nature`s Variety
bezobilné receptury
z vykostěného masa,
různé druhy, od 7 kg

Dárek
k nákupu!
PO VELKÉM HLADU VELKÁ ŽÍZEŇ

Granule Natural Trainer
bez přidaných barviv, umělých
konzervantů a dochucovadel,
vhodné i pro citlivé zažívání,
různé druhy, 800 g

K nákupu velkého balení libovolných granulí Nature`s Variety (7 nebo 12 kg) dostanete zdarma
praktickou neoprenovou cestovní láhev, která
se postará o ideální teplotu vody i na výletech, a to nejen vám, ale klidně i vašemu
psímu společníkovi. Akce platí pouze do vyčerpání zásob.

Náš
tip
KVALITA Z PŘÍRODY

Přírodní kvalitu najdete v PetCenter! Bez‑
obilné superprémiové krmivo Nature´s Variety
přispívá k optimální fyzické kondici psa, ke
zdravé a lesklé srsti a podporuje imunitní systém. Receptury jsou obohacené ovocem,
zeleninou a dalšími přírodními složkami,
které dodávají vlákninu, vitaminy
a minerály. Tohle váš pes
musí ochutnat!

www.petcenter.cz

ČERSTVÉ
MASO

od

549
TIP

Kč

Granule
Carnilove
True Fresh

obsahují vysoký
podíl čerstvého
masa, různé
druhy od 1,4 kg

A
K
N
I
V
O
N
Á
V
T
S
R
E
Č
LUXUSNĚ

Nová řada superprémiových krmiv a doplňků nejvyšší kvality pro psy
F R E S H VA L L E Y s e p y š n í v y s o k ý m o b s a h e m m a s a a p ř í r o d n í c h s u r o v i n .
Vyvážené receptury s byly vyvinuty ve spolupráci s veterináři,
proto obsahují pouze pečlivě vybrané prvotřídní složky přírodního
p ů v o d u a n e n a j d e t e v n i c h ž á d n é ko n z e r v a n t y, b a r v i v a , a r o m a t a a n i
j i n é d o p l ň k o v é p ř í s a d y . To d o d á v á k r m i v ů m F R E S H V A L L E Y n e j e n
neodolatelnou chuť, ale také zajistí vašemu psovi dlouhý a zdravý
život ve skvělé kondici.

Ve d l e k r m i v a , p a m l s k ů a d o p l ň k ů s t r a v y
n a j d e t e p o d h l a v i č ko u F R E S H VA L L E Y
také unikátní řadu inspirovanou BARFem
Kitchen by Nature – neodolatelně čerstvé
„hotovky“ pro vašeho psa. Najdete
je ve speciálně označených lednicích
v e v y b r a n ý c h p r o d e j n á c h P e t C e n t e r.

W W W . F R E S H V A L L E Y. E U

Víme, co milují!

Koupíte exkluzivně v prodejnách
n e b o n a w w w . p e t c e n t e r. c z

Psí tipy
xx

A
R
T
X
E
A
V
E
L
S

Hravé -20 %
babí léto
Dny se pomalu krátí a s nimi se zkracuje i čas, který s námi
tráví naši miláčkové venku - ať už jde o psy, nebo kočky!
Předcházejte zvířecí nudě se skvělými hračkami Huhubamboo! Vybírat můžete z nepřeberného množství tvarů, designů,
typů a materiálů a jistě tak uspokojíte každého mazlíka - ať už
je to nadšený aportér, silák-přetahovač, nebo kocour lovec!
Všechny hračky Huhubamboo teď navíc hravě koupíte se
slevou 20 %! Jak na to? Jednoduše naskenujte QR kód z této
stránky do svého mobilu a získaný kupon uplatněte u pokladny na kterékoliv prodejně PetCenter nebo při on-line nákupu.

NASKENUJTE
QR KÓD
A ZÍSKEJTE
KUPON
SE SLEVOU!

Získat slevu

www.petcenter.cz

na všechny hračky pro psy
i kočky Huhubamboo
Akce platí od 1. 9. do 30. 9. 2022. Slevu
lze uplatnit pouze jednou a nelze ji
kombinovat s jinými slevami
a akcemi.

PROGRAM

5+1 :

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

KDYŽ SE VĚDA
SNOUBÍ S PŘÍRODOU

ˇ BENEFITY PRO
FUNKCNÍ
̊
ˇ
RUZNÉ
POTREBY
PSA

ˇ ́ INGREDIENCE
JEDINECNE
ˇ ́
́
̊
PRIRODNIHO
PUVODU

OBSAHUJE ANANASOVÝ
EXTRAKT A DALŠÍ
100% PŘÍRODNÍ PŘÍSADY

PRO ZDRAVÉ
TRÁVENÍ

trainer_inzerce_140x215-CZ/SK.indd 1

01.12.2021 14:04

NÁŠ TIP
AKČNÍ
AKČNÍ
CENA
CENA

159
619
619

od
od
od

Kč
Kč
Kč

AK
A

3

Pro Plan® PUPPY
oPTIDIGEST
pro zdravé trávení
GraIn frEE
celá řada

odTIP
NÁŠ
AKČNÍ
AKČNÍ
CENA
CENA

169
619
619

od
od
od

Kč
Kč
Kč

Pro Plan®
oPTIDErMa
pro zdravou kůži a lesklou srst
celá řada

Kočičí tipy

LAHODNÉ
KŘUPKY

72

TIP

V PetCenter máme takovou nabídku kvalitních
krmiv a dobrot, že vystačí až na devět životů!
KVALITA NA
KAŽDÝ DEN

169

Kč

TIP

Kč

Křupavé
pamlsky
GimCat

bez přidaného
cukru a umělých
aromat, bez
obilovin, různé
druhy, 50 g

Konzervy Almo Nature

bohaté na bílkoviny a bez
lepku, multipack, různé druhy,
4 x 70 g

Tabletky GimCat
s kočičí trávou
TRÁVA
V TABLETÁCH

SEZÓNA KLÍŠŤAT
JEŠTĚ NEKONČÍ!
od

269

65

Kč

TIP

Kč

TIP

přírodní zdroj vitaminů,
zajistí kočce dobré
trávení a pevné zdraví,
40 g

Náš
tip
ZACHRAŇTE POKOJOVKY!

Antiparazitní
Spot-On
Frontline
Combo

spolehlivě působí
proti klíšťatům
a blechám, různá
balení

www.petcenter.cz

Kočky milují květiny! Hlavně na okusování... Kočky totiž
dobře vědí, že zelené stvoly jim pomůžou lépe trávit a vylučovat chlupy z trávicího ústrojí. To je důvod, proč ochutnávají také různé pokojovky. Nejen, že tím ničí vaši domácí flóru, také riskují otravu. Mějte pod čepicí a vysaďte vaší kočce
její vlastní trávník, třeba pomocí travní sady GimCat, kterou
seženete v každé prodejně PetCenter. Stačí zalít a brzo se
budete vy i vaše micka těšit ze zeleného pažitu. Pokud
se nechcete zabývat pěstitelstvím, zkuste pamlsky
GimCat s kočičí trávou. Nejen, že zabráníte
likvidaci květin, ale kočka navíc v dob
rotách získá přírodní zdroj vitaminů.

PŘÍRODNÍ
DOBROTA

LÉK NA
PODZIMNÍ
SPLÍN?
POLÍVČIČKA!

od

129

Kč

TIP
Superprémiové
granule
Nature´s Variety

bezobilné vyvážené
krmivo, různé druhy, od
300 g

POLÉVKA
JE GRUNT

29

Kč

TIP
Polévka
Huhubamboo
extra chutná
a voňavá, různé
druhy, 40 g

69 Kč

59

Kč

−14 %
Kapsičky Sheba

mix 4 příchutí, různé druhy, 4 x 85 g
Dostupné pouze na vybraných prodejnách.

Víme, co milují!

Kočičí tipy

I PRO NÁROČNÉ
JAZÝČKY

Získat si kočičí lásku je snadné - stačí si
v PetCenter vybrat, čím ji rozmazlíte.

MĚKKOUČKÁ
POCHOUTKA

85

Kč

TIP

Měkké
pamlsky
GimCat

Kč

47

Kapsičky
Wellness CORE
Tender Cuts

různé druhy,
60 g

TIP

bez obilovin, umělých
barviv, aromat
a konzervačních
látek, různé druhy,
85 g

Víte,
že...

PRO
MILOVNÍKY RYB

1 799

KOČIČÍ LÁZNĚ

Pro kočky je vlastní očista a péče o kožíšek téměř rituální
záležitostí. Svému zevnějšku a hygieně věnují značnou část
každého dne a celkově stráví péčí o svůj kožíšek až 30 %
života! Kočičí jazyk je pokrytý pevnými keratinovými papilami
ve tvaru maličkých háčků, které tvoří drsný povrch jazyka a tím
z něj dělají ideální kartáč, který na sebe chytá nečistoty i uvolněné chlupy. Při mytí kočky používají kromě svého drsného jazyka i přední tlapky a zuby a za svůj život při „koupání“ vyloučí
ve slinách tolik tekutiny jako při močení. Vzájemné očisty
s ostatními kočkami jsou navíc důležitým projevem sociálních vazeb a blízkých přátelských vztahů. Kočka
jiné kočce nejčastěji čistí hlavu a krk, tedy těžko
dostupná místa. Olizuje-li vám tedy vaše
kočka nos, je to projevem velké
náklonnosti!

Kč

TIP

PRO
GURMÁNY
Konzervy
Gourmet

různé druhy,
85 g

www.petcenter.cz

22

Kč

TIP

Lososové granule Nature´s Variety
vyvážené superprémiové krmivo, bezobilná
receptura s příchutí lososa, 7 kg

BEZPEČNÉ
CESTOVÁNÍ

od

2 099

Kč

TIP

Přepravka do auta
Ferplast Atlas Car
Šedá přepravka z kvalitní umělé hmoty
s odnímatelnými dvířky s kovovou mřížkou
zajistí vašemu psovi maximální bezpečí
a komfort při cestování autem. Velké větrací
otvory zajištují dostatečný přísun čerstvého
vzduchu. Díky praktickým držadlům a úchytům
se s přepravkou snadno manipuluje. Zvenku
snadno otevřete i zavřete, zevnitř otevřít nelze.
Po odejmutí dvířek může sloužit i jako cestovní
pelíšek. Různé velikosti. Vyrobeno v Itálii.

petcenter.cz/znacka/ferplast/

Dostupné pouze na vybraných prodejnách.

Chytrá výživa
pro dlouhý báječný život

Pro Plan®
granule pro kočky 1,5 kg
celá řada

NÁŠCENA
TIP
AKČNÍ
AKČNÍ
CENA
AKČNÍ
AKČNÍ
CENA
CENA

43
619
619
39
39

od
odod

NÁŠ CENA
TIP
AKČNÍ
AKČNÍ
CENA

399
619
619

odod
od

Kč
Kč
Kč

Pro Plan®
kapsičky pro kočky 85 g
celá řada

Víme, co milují!

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Pod vodou

od 5999 Kč

od

V PetCenter najdete moře produktů i pro ty, kteří
mají šupiny, žábry, nebo žijí v podvodním světě.

4 499

Kč

−25 %

od 6999 Kč

od

5 249

Kč

−25 %

Designové akvárium Biorb Cube

mnoho možností dekorování, různé druhy, od 30 l
Dostupné pouze na vybraných prodejnách.

99

Dostupné pouze na vybraných prodejnách.

Víte,
že...

VŠECHNY
BARVY DUHY
od

Luxusní akvárium Biorb Tube

designový tubus se standartní výbavou,
různé druhy, od 15 l

Kč

TIP

DÁ SE PŘEŽÍT BEZ VZDUCHU? DÁ!

Jemné písky PetCenter

vhodné do akvárií, různé barvy, od 550 g

www.petcenter.cz

Nebo aspoň pokud jste rybka bojovnice pestrá. Tato
okrasná ryba patří do podřádu labyrintek. To znamená, že
má orgán zvaný labyrint, díky kterému dokáže dýchat náš
atmosférický kyslík. Musí se proto pravidelně nadechovat
nad hladinou, v intervalech od dvou do třiceti minut. Bojovnice rády odpočívají u hladiny. Aby si mohla dopřát
tento luxus, doporučujeme mít co nejvíce živých rost
lin v akváriu co nejblíž k hladině. V prodejnách
PetCenter seženete například i plouvoucí
hračky a plováky, které vaší bojovnici
zpříjemní chvíle odpočinku.

od 6999 Kč

od

SPOLEHLIVÁ
ČERPADLA

od

469

Kč

5 249
−25 %

TIP

Dostupné pouze na
vybraných prodejnách.

tichý chod, takřka bezúdržbový provoz,
různé druhy

od

99

Kč

TIP

Akvarijní kosmetika
Haquoss
nejen na úpravu vody,
různé druhy, od 50 ml

Elegantní
akvárium
Biorb Life

velkolepá světelná
podívaná, různé
druhy, od 15 l

Čerpadla pro akvária
a terária New Jet

VODA JAKO
ZE ŠKATULKY

Kč

STĚHUJEM SE DO
NOVÉHO AKVÁRKA...
BUDOUCNOST
NAŠEHO HEJNA
VIDÍM PRŮZRAČNĚ!

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

PRVNÍ SLOVA

V přírodě rodiče papoušíčků vrabčích na svá mláďata
volají jedinečným, specifickým zvukem, který je
přiřazený jen ke konkrétnímu papouškovi. Rodiče
své potomky vlastně pojmenují, a prvními „slovy“
napodobujícího mláděte je tedy jeho vlastní jméno. Tady
má zřejmě prapůvod ohromující talent papoušků na
opakování a věrné imitování všemožných zvuků,
včetně lidského hlasu. Zkoumáním ptačího
chování se ale ukazuje, že papoušci
nejen opakují, ale do určité míry
i rozumějí sdělení.

ZÁVĚSNÁ
DOBROTA
od

54

Kč
Tyčinky
Versele-Laga

TIP

Víte,
že...

se závěsným klipem
k pověšení do klece,
různé druhy, 2 ks
v balení

PRO KAŽDÉHO
OPEŘENCE
od

69

Kč

TIP
PRÉMIOVÉ
KRMENÍ

od

199

Kč

TIP

Krmivo RIO

Krmivo Versele-Laga Prestige

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

www.petcenter.cz

kompletní krmivo pro papoušky
a exotické ptáky nebo speciální směsi
vhodné i v přepeřovacím období,
různé druhy, od 240 g

ZDRAVÍ
V KAŽDÉM
HLODNUTÍ
• KOMPLETNÍ ŘADA KVALITNÍCH KRMIV,
•
•

PAMLSKŮ A DOPLŇKŮ
URČENO PRO HLODAVCE A ZAKRSLÉ KRÁLÍKY
NOVINKA VYROBENÁ V EU

PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ
PLNÉ VITAMINŮ
A MINERÁLŮ

PŘIROZENÉ
OBRUŠOVÁNÍ
ZUBŮ

WWW.FURRIES-PET.COM
WWW.FURRIES-PET.CZ

SKVĚLÁ CHUŤ DÍKY
BYLINKÁM, OVOCI
A ZELENINĚ

NOVINKA K DOSTÁNÍ EXKLUZIVNĚ V PRODEJNÁCH
NEBO NA WWW.PETCENTER.CZ

Náš
tip
BUDOUCNOST KRMENÍ

Dávkovač
suchého krmiva
Tesla Smart
Feeder Camera

automatický dávkovač
krmení pro psy
i kočky, je vybaven
HD kamerou s nočním
viděním, reproduktorem
i mikrofonem,
zkontrolujte svého
mazlíčka během své
nepřítomnosti díky
mobilní aplikaci, objem
4l

CHYTRÝ
POMOCNÍK

3 790

Kč

TIP

Chytrý dávkovač Tesla se postará o vašeho mazlíčka
během vaší nepřítomnosti. Díky výkonné HD kameře
svého mazlíčka uvidíte přes mobilní aplikaci a pomocí vestavěných reproduktorů může slyšet i váš
hlas! Takže ať jste kdekoliv, jste se svým maz
líčkem v kontaktu. Dávkovač krmiva i další
technické vychytávky Tesla si můžete
prohlédnout zblízka v prodej
nách PetCenter.

Kokosové
podestýlky
Robimaus

100% přírodní
materiál, vhodný
do polosuchých
i vlhkých terárií,
různé druhy

DO KAŽDÉHO
TERÁRKA
od

44

Kč

TIP

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

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.

