
VŮNĚ  
„MOKRÝ PES“ 
UŽ SE NENOSÍ.

Platnost: 3. 9.–2. 10.
10/21

ROZUMÍME ŘEČI ZVÍŘAT

Šampony pro 
psy Tropiclean 
PerfectFur
luxusní šampony 
s příjemnou vůní pro 
různé druhy srsti, 
475 ml 

399 Kč

NOVĚ V PRODEJI

NOVINKA



Psí tipy
Každý pes ocení nejlepší dobroty, kvalitní granule 
a hračky, co něco vydrží - ať je „gaučák“ nebo 
hlídač!

www.petcenter.cz

Konzerva  
Trainer Natural
různé druhy, 150 g

Dentální 
pamlsky 
DentaLife 
Multipack
pro zdravé zuby, 
velké balení, 
různé velikosti

Superprémiové krmivo Advance
různé druhy, 12 kg

139 Kč

 199 Kč 

−30 %

PREVENCE POMŮŽE
Zanedbaná péče o psí zuby může 

vést až k paradontóze a ztrátě zubů. 
Předcházet jí můžete třeba tak, že 

svému psovi budete pravidelně 
dávat dentální pamlsky.

Víte,  
že...

od35 Kč

 od 49 Kč 

−29 %
až

od1 079 Kč

  od 1349 Kč 

−21 %
až



Víme, co milují!

Krmivo Purina Pro Plan Duo Delice 
pro dospělé psy, různé druhy, od 2,5 kg

FORMU SI UDRŽUJU 
PRAVIDELNÝM CVIČENÍM 

A SUPERPRÉMIOVÝMI 
GRANULEMI. TRENÉR MI 

DOPORUČIL CARNILOVE TRUE 
FRESH S HRÁŠKEM, DÝNÍ  

A HLAVNĚ ČERSTVÝM 
HOVĚZÍM.

Superprémiové krmivo 
Carnilove True Fresh

různé druhy, od 1,4 kg

Hračka 
Huhubamboo
odolná textilní 
hračka ve tvaru 
zajíce, 15 cm

od299 Kč

 od 419 Kč 

−32 %
až

99 Kč

 169 Kč 

−41 %
359 Kč

  499 Kč 

−28 %



Poradí  veterinář

Fyzickým stresem rozumíme různé mimořádné působení na 
tělo jako např. nadměrná fyzická zátěž, přehřátí organismu 
(v letních měsících častý problém především u pejsků), trauma, 

a tak podobně. Tělo na tyto změny reaguje. Pokud se jedná o krát-
kodobý inzult, pak stresová reakce rychle odeznívá. V případě, že 
stresová situace má dlouhodobější charakter, tak se zpočátku tělo 
snaží situaci přizpůsobit, ale postupně dochází k  jeho vyčerpání. 
Psychický stres, na který se zaměříme především, může vyvolat 
jakákoliv změna - změna chovatele, nový člen domácnosti, změna 
režimu, polohy pelechu, dokonce i změna stravy. 

JAK STRESU PŘEDCHÁZET
Vzhledem k současné době, kdy se častěji stěhujeme, máme více 
zvířat ve městech, kde je hodně hluku, spěchu... je určitě vhodné 
zvíře na mírné stresové situace postupně přivykat. Postupně na-

Stres dokáže  
potrápit i zvířata:
Jak mu předcházet a na co si dát pozor? 
Stres je stav, kdy je organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům) 
a tělo se snaží zareagovat a „přežít“, zachovat stabilitu organismu. Může být jak 
fyzický, tak psychický a dlouhodobě neprospívá ani lidem, ani zvířatům. 

vykat na hluk, přepravu, ale třeba i na návštěvu veterináře, 
naši nepřítomnost…  

PARADOX ZVANÝ COVID
Covidové období zasáhlo do našich životů zásadním 
způsobem, ale většina našich parťáků, mazlíků se 
paradoxně měla lépe. Hodně majitelů bylo doma 
a díky tomu měli čas se zvířeti více věnovat, chodit 
na procházky, do přírody. Dokonce zde byl i výraz-
ný nárůst poptávky po štěňatech a pravděpodobně 
i  dalších domácích zvířatech. Ale s  rozvolňováním 
covidových opatření a návratem do zaměstnání se 
může zvíře, především to, které bylo zvyklé na 
každodenní přítomnost svého páníčka, dostat 
do nepříjemného psychického vypětí. 

V tomto článku vám radí  
MVDr. Marie Kadeřávková 

veterinární lékařka společnosti PetCenter

www.petcenter.cz



Projevy stresu mohou být 
různé. Majitel by se určitě měl 
snažit odhalit mírné známky 
stresu včas a snažit se předejít 
závažnějším obtížím. Případná 
nabídka rad a  pomoci je možná 
jak u  zvířecích psychologů, tak 
u  veterinářů zaměřujících se na cho-
vání či poruchy chování zvířat. 

Mírné: 
• schovávání se,
• změna v příjmu potravy - ať už hltavé 

jedení či snížení množství stravy,
• změna v hygienických návycích a péči o srst.

Vážné: 
• agresivita, 
• sebedestrukce,
• obtíže vedoucí ke zdravotním komplikacím. 

Časté 
projevy 
stresu

Přípravek ke zmírnění nervozity 
pro psy a kočky ALAVIS Calming™ 
čistě přírodní přípravek s rychlým nástupem 

účinku (od 30 minut), ve formě žvýkacích tablet 
s příchutí kuřecích jater,  30 tbl.

INTELIGENTNÍ A NA STRES 
CITLIVÍ PAPOUŠCI 

Papoušci jsou na stres velmi 
citlivý. Tato exotická a inteligent-
ní zvířata nejsou úplně dobře 
přizpůsobena na „domácí 
život“. Z  jejich přirozenosti 
jsou snadno vystresovatel-
ní, především s  ohledem na 
změny prostředí, manipulaci. 
Značný stres u nich, vzhledem 
k  jejich inteligenci, může 

vyvolat ale i nuda. 

Jistě bychom si před pořízením 
jakéhokoliv domácího zvířete měli 

promyslet, zda jsme schopni zvíře nejen 
nakrmit a  uspokojit jeho základní potře-

by, ale i  mu připravit vhodné prostředí, zajistit 
veterinární péči a věnovat mu dostatek času.

Přejeme vám 
i  vašim mazlíčkům 
co nejméně stresu!

Náš
tip:

ULEVTE JIM OD STRESU 
RYCHLE A EFEKTIVNĚ

Pokud vašeho psa nebo kočku čeká nějaká stresující 
situace, například návštěva veterináře, stěhování nebo 
ohňostroje, zkuste jim od stresu ulevit doplňky stravy. 
V  nabídce PetCenter najdete mnoho přípravků, ať už 
ve formě past nebo tablet, které svým složením proti 

stresu a jeho reakcím účinně bojují. Většina z nich je 
veterinárně atestována a jejich složení je přírodní, 

navíc kočkám a psům i velice chutnají. Účinku-
jí rychle a můžou pomoci k tomu, aby se 

vaše zvíře během stresových 
situací uvolnilo. 

Víte,  
že...

295 Kč

NÁŠ TIP:

TIP

HLAVNÍ PŘÍČINOU ZÁNĚTU 
MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 

U KOČEK JE STRES 
U koček je jednou z nejčastějších zdravotních komp-
likací řešených u veterinářů sterilní zánět močového 
měchýře. Jeho projevem je časté a bolestivé močení, 

často na neobvyklých místech. Především u ko-
courů pak může dojít až k ucpání močových 

cest a  ke vzniku život ohrožující situ-
ace, kterou je potřeba řešit ur-

gentně. 

Víme, co milují!



Kočičí tipy
Kočičí jazýčky si žádají to nejlepší. Kočky mají navíc rády, 
když se chutě granulí, kapsiček i pamlsků střídají. 

www.petcenter.cz

CHYTIT MYŠ NEBO 
PTÁČKA? TO UŽ NEMUSÍM. 

SVŮJ OBSAH TAURINU 
DOSTÁVÁM DÍKY FUNKČNÍ 

PASTĚ GIMBORN.

Funkční pasty Gimborn
různé druhy pro zdraví, od 40 g

od69 Kč

 od 109 Kč 

−37 %
až

Superprémiové krmivo 
pro kočky Advance Cat 

různé druhy, od 10 kg

od1 169 Kč

 od 1669 Kč 

−30 %14 Kč

  22 Kč 

−33 %
Hračka 
Gimborn  
myš s peřím, 
1 ks



Víme, co milují!

Krmivo Trainer Natural Cat
různé druhy, od 300 g

od119 Kč

 od 159 Kč 

−32 %
až

Kapsičky Felix 
Multipack

lahodný výběr, 12 × 85 g

149 Kč

 199 Kč 

−25 %

XXX
Kč

Pro Plan® 
granule pro kočky 3 kg
různé druhy

Chytrá výživa 
pro dlouhý báječný život

Ve třech variantách: s hovězím, s kuřetem a s lososem

Jemná paštika s lahodným tekutým středem

GoUrMET GolD
Melting Heart 
konzervy pre mačky 85g
hovězí, kuře, losos

XXX
Kč

PURINA-PPcat-inz215x140mm-proPetCenter-CZ-ZAŘÍ2021 - 7-21.indd   1 28.07.2021   11:49:27

599 Kč
AKČNÍ CENA

15 Kč
AKČNÍ CENA



Staňte se členem věrnostního programu Věrný páníček, získejte extra slevy 
na zboží z našeho letáku a užívejte si i další skvělé výhody! 

Pro Věrné páníčkyvěrnostní 

program

ZAREGISTRUJTE SE  
NA VERNYPANICEK.CZ 

 ZVLÁDNETE TO 
LEVOU ZADNÍ!

Pamlsky 
pro psy 
Huhubamboo
kuřecí, různé 
druhy, 75 g

Pamlsky 
pro kočky 
Pet Royal
kuřecí sushi, 

60 g

Hračka pro psy Huhubamboo 
plyšová pizza, 16,5 cm

Krmivo pro 
rybičky Sera O-NIP
tabletové krmení, 24 tbl.

www.petcenter.cz

36 Kč

75 Kč 

−52 %

85 Kč

 139 Kč 

−39 % 29 Kč

 75 Kč 

−60 %

69 Kč

 129 Kč 

−46 %

Koupíte v prodejnách   i na e-shopu petcenter.cz. S výběrem rádi poradíme!

Granule Natural Trainer 
jsou připraveny z vysoce 
kvalitních bílkovin, 
ovocných extraktů, 
obilovin a dalších přísad, 
jež pečlivě vybrali 
odborníci na výživu tak, 
aby byla zajištěna zdravá 
a vyvážená strava, která 
zajistí pohodu a zdraví 
v každé fázi života vaší 
kočky.

Mlsný jazýček?

Speciální
potřeby?

Dietní 
omezení?

Granule Natural Trainer 
jsou připraveny z vysoce 

obilovin a dalších přísad, 

odborníci na výživu tak, 
aby byla zajištěna zdravá 
a vyvážená strava, která 
zajistí pohodu a zdraví 
v každé fázi života vaší 

SpeciálníSpeciální
potřeby?potřeby?

Dietní Dietní 
omezení?omezení?

Mlsný jazýček?Mlsný jazýček?Mlsný jazýček?

SpeciálníSpeciální
potřeby?potřeby?
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Pro Věrné páníčky

Víme, co milují!Koupíte v prodejnách   i na e-shopu petcenter.cz. S výběrem rádi poradíme!

Granule Natural Trainer 
jsou připraveny z vysoce 
kvalitních bílkovin, 
ovocných extraktů, 
obilovin a dalších přísad, 
jež pečlivě vybrali 
odborníci na výživu tak, 
aby byla zajištěna zdravá 
a vyvážená strava, která 
zajistí pohodu a zdraví 
v každé fázi života vaší 
kočky.

Mlsný jazýček?

Speciální
potřeby?

Dietní 
omezení?

Granule Natural Trainer 
jsou připraveny z vysoce 

obilovin a dalších přísad, 

odborníci na výživu tak, 
aby byla zajištěna zdravá 
a vyvážená strava, která 
zajistí pohodu a zdraví 
v každé fázi života vaší 

SpeciálníSpeciální
potřeby?potřeby?

Dietní Dietní 
omezení?omezení?

Mlsný jazýček?Mlsný jazýček?Mlsný jazýček?

SpeciálníSpeciální
potřeby?potřeby?
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Klec Ferplast  
Prostorné klece pro králíky, 

morčata nebo jiná zvířata 
s horním otvíráním, dvířky 

a základním vybavením z velmi 
kvalitního a netoxického plastu. 

Různé druhy, barvy a velikosti. 

petcenter.cz/znacka/ferplast/

www.petcenter.cz

od999 Kč

 od 1299 Kč 

−27 %
až

Koupíte v každé prodejně  
 nebo na  

www.petcenter.cz

INOVATIVNÍ POSILUJÍCÍ SLOŽENÍ

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



Antiparazitika
Klíšťata a blechy? Nedejte jim šanci! Nejlepší obranou je prevence 
a nejlepší ochranou před parazity jsou antiparazitika.

Víme, co milují!

Antiparazitika 
Bolfo

obojky a sprej pro 
psy i kočky, různé 

druhy a velikosti

Antiparazitní  
spot-on pro 
psy i kočky 
Frontline Combo
různé druhy, od 1 × 0,5 ml

Antiparazitní spot-on 
pro psy i kočky Fypryst 

různé druhy, od 1 × 0,5 ml

od 99 Kč

 od 149 Kč 

−34%
až

od 199 Kč

 od 249 Kč 

−23 %
až

Antiparazitní obojek pro 
psy i kočky Foresto
různé velikosti, od 38 cm

od 699 Kč

 od 899 Kč 

−22 %
až

od 299 Kč

 od 399 Kč 

−25 %
až

Antiparazitní 
sprej do kožichu 

Frontline 
proti blechám 

i klíšťatům, 100 ml

 399 Kč

 459 Kč 

−13 %



Ať už mají pírka, kožíšek, krunýř nebo šupiny, v PetCenter 
pro ně vždy vyberete to pravé!

Pro vaše miláčky

Minerální blok 
pro ptáky Zoomed 

Bird Banquet 
se semínky, zeleninou 
nebo ovocem, různé 

druhy a velikosti

Tyčinky pro ptáky 
Vitakraft Kräcker

pro velké i malé papoušky, různé 
druhy, od 2 ks

Kompletní krmivo pro králíky a hlodavce  
Versele-Laga Nature

různé druhy, od 400 g

www.petcenter.cz

ZAJÍMALO BY MĚ, JESTLI 
KRÁLIČÍ REKORDMAN, CO 
SKOČIL 106 CENTIMETRŮ 
DO VÝŠKY, TAKY DÁVAL 

PŘEDNOST KRMIVU 
VERSELE-LAGA NATURE. 

od 119 Kč

 od 149 Kč 

−20 %
až

od 34 Kč

 od 49 Kč 

−31 %
až

od 39 Kč

 od 54 Kč 

−29 %
až

Krmné seno Pet Royal
pro králíky a hlodavce, 2 kg

99 Kč

 149 Kč 

−34 %



Pro vaše miláčky

  
Kvalitní 
český pelech 
s pořádnou 
slevou! 
Kupte vybrané pelíšky 
od značek Czech Dog a 
Huhubamboo, využijte naší 
speciální akce. Stačí v jakékoliv 
prodejně PetCenter ukázat 
slevový kupón nebo aktivovat 
kód na našem e-shopu! 

SLEVOVÝ 
KÓD PRO 
E-SHOP: 

PELECH
21110880

-25 %
na pelechy pro psy i kočky
Platí od 3. 9. do 2. 10. 2021. Sleva platí jen na vybrané 

pelechy značky Czech Dog a Huhubamboo. Slevu je 
možné uplatnit jen jednou a není možné ji  

kombinovat s jinými slevami  
a akcemi. 

EXTRA 
SLEVA



www.petcenter.cz

Koupíte ve všech prodejnách   
 nebo na 

petcenter.cz. S výběrem 
rádi poradíme! 

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.
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MALÁ DENTÁLNÍ RUTINA

VELKÝ ÚSMĚV
ZA TŘI, DVA, JEDNA

Čistě přírodní dentální pamlsky

*než konkurence
na základě studií srovnatelných produktů 
provedených nezávislou chovatelskou 
stanicí

Whimzees_280x215_1/2_RUTINA.indd   1Whimzees_280x215_1/2_RUTINA.indd   1 07.06.2021   12:1607.06.2021   12:16

XXX
Kč

Pro Plan® 
oPTIaGE 3 kg
pro malá a mini plemena, 
střední a velká plemena
krůtí 

FrISKIES® 
DEnTal 
DElIcIouS M
200 g

XXX
Kč

FrISKIES® 
bEGGIn STrIPS
slanina
120 g

XXX
Kč

XXX
Kč

 
lahoDnÉ žvýKací 

PochouTKy!
různé druhy

FrISKIES® 
FunTaSTIX
slanina a sýr
175 g

PodPoruje 
jeho dobré trávení 

a chuť do života

WITH

i Psí mozek stárne! 
viditelné zlePšení 

do 30 dnů XXX
Kč

Pro Plan® oPTIDIGEST
GraIn FrEE 2,5 kg
pro malá a mini plemena, 
střední a velká plemena
krůtí  
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399 Kč
AKČNÍ CENA

399 Kč
AKČNÍ CENA

46 Kč
AKČNÍ CENA

46 Kč
AKČNÍ CENA

46 Kč
AKČNÍ CENA



Pamlsky pomáhají budovat a posilovat pouto mezi páníčkem a 
miláčkem... Rozhodně se nevyplatí na nich šetřit! 

Pro mlsné jazýčky

Víme, co milují!

Rybí tyčinky 
pro kočky 
Huhubamboo 
Mini 
různé druhy, 60 g

Masové 
kostičky pro psy 

Huhubamboo Fruit
zdravé mlsání s ovocem, 

různé druhy, 230 g

Sušené maso 
pro psy nebo 

kočky Paradise 
různé druhy 

a příchutě, 45 g

Láska prochází žaludkem a  ani u  zvířat tomu není 
jinak. Pamlsky obecně prohlubují vztah mezi zvířetem 
a člověkem a občas si naši chlupáči zaslouží dostat do-
brotu jen tak. A jak jinak? 

VÝCVIKOVÉ PAMLSKY
Měly by zvíře okamžitě zaujmout - zkuste vysledovat, 
čemu váš miláček dává přednost. Lepší bývají aromatické 
malé kousky na jeden hlt, aby pamlsek neodváděl pozor-
nost zvířete jinam – třeba k  ohryzávání, přežvykování, 
nebo potřebě si ho zahrabat „na pak“.  A že se cvičí jen 
psi? I kočky si přece za vzorné chování lahodnou odměnu 
zaslouží. 

FUNKČNÍ DOBROTY
Kromě skvělé chuti mají něco navíc, například různé 
vitamíny, minerály, bylinné extrakty a další přídavné látky, 
které mohou podpořit zdraví, kondici, vitalitu a celkovou 
pohodu psů i  koček, nebo například pomoct odbourat 
stres. Často bývají ve formě pasty, kterou lze přidat do 
krmiva. Pozor dejte na dávkování!  

DENTÁLNÍ MŇAMKY 
Okusovací a  žvýkací pamlsky všemožných tvarů, často 
s různými výčnělky a hrbolky, které pomáhají s odstraněním 
plaku a s udržením zdravých zubů a svěžího dechu zejména 
u psů, ale klidně je zkuste nabídnout i kočce! 

NA.. A DEJ POKOJ!
Miláček se nudí a potřebuje zabavit? 
Nabídněte mu něco, co 
může předlouho okuso-
vat! Například různé 
sušené nožky, ouš-
ka, oháňky, šlachy 
nebo jelení paro-
hy. Chcete ho 
zabavit trochu 
intelektuálněji? 
Zkuste míček 
s otvory nebo 
i n t e r a k t i v n í 
hračky, které 
naplníte jaký-
mikoliv pamlsky  
a necháte zvíře, ať 
si poradí. 

Vyznáte se 
v dobrotách?

Náš  
tip

PRO „NEJMENŠÍ“ 
Už dávno neplatí, že ideálním prvním 

pamls kem jsou piškoty – pokud nejde 
o  ty psí, obsahují totiž spoustu cukru 
a bílé mouky. Zkuste spíš sušené maso 
různých příchutí, které pro štěňa-

ta nebo koťata doporučujeme 
v  podobě menších plátků 

či kostiček.

NEZAPOMEŇTE JE 
VŽDY ODPOČÍTAT!

Mějte na paměti, že veškeré zbaštěné pamls-
ky (obzvláště ty na tréninku) se musí zohled-
nit v  denní dávce krmiva psa nebo kočky, 
ať se jedná o  dospělé zvíře nebo mládě 

– předejdeme tak jejich zbytečnému 
tloustnutí, které může vést k řadě 

zdravotních problémů. 

Pozor!

od35 Kč

 59 Kč 

39 Kč

 75 Kč 

−47 %

129 Kč

 229 Kč 

−44 %

−40 %
až

XXX
Kč

Pro Plan® 
oPTIaGE 3 kg
pro malá a mini plemena, 
střední a velká plemena
krůtí 

FrISKIES® 
DEnTal 
DElIcIouS M
200 g

XXX
Kč

FrISKIES® 
bEGGIn STrIPS
slanina
120 g

XXX
Kč

XXX
Kč

 
lahoDnÉ žvýKací 

PochouTKy!
různé druhy

FrISKIES® 
FunTaSTIX
slanina a sýr
175 g

PodPoruje 
jeho dobré trávení 

a chuť do života

WITH

i Psí mozek stárne! 
viditelné zlePšení 

do 30 dnů XXX
Kč

Pro Plan® oPTIDIGEST
GraIn FrEE 2,5 kg
pro malá a mini plemena, 
střední a velká plemena
krůtí  
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46 Kč



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

  facebook.com/petcenter.cz

 instagram.com/petcentercz

www.petcenter.cz
Blog plný tipů 
pro chovatele:

blog.petcenter.cz

119 prodejen 
po celé ČR

Sledujte nás 
na sítích, 
ať víte o akcích 

a slevách jako první!

Vitamíny Alavis 5 
ochrání klouby vašeho psa 

nebo kočky, 90 tbl.

Pamlsky 
Huhubamboo
lahodná odměna, 

kachní nebo kuřecí 
prsa, 50 g 

39 Kč

  69 Kč 

−43 %

Krmivo pro psy nebo 
kočky Purina Pro Plan 

různé druhy, 400 g ve výhodném 
balení 1+1 ZDARMA

od335 Kč

Pro zdravé  
klouby

TIP

od169 Kč

cena za kus

1+1
zdarma

Funkční pamlsky Gimborn
různé druhy pro zdraví, od 40 g

od39 Kč

 od 57 Kč 

−31%
až


