
BONUS

RANDE V LESE? 
DOUFÁM, ŽES MYSLEL 

NA OCHRANU!
 PROTI KLÍŠŤATŮM.

25%
sleva na dentální 

pamlsky Whimzees!  

Veterinářka 
radí:
Jak se vyhnout 
nechtěným koťatům  
a štěňatům  

Platnost: 3. 5.–2. 6.
6/21

ČASOPIS PRO MILOVNÍKY ZVÍŘAT

PSÍ A KOČIČÍ 
ŘEČ LÁSKY
Odhalte, co přesně 
znamenají různé projevy 
zvířecí náklonnosti



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

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Víte,  
že...

VYSOKÝ OBSAH BÍLKOVINY 
NEMUSÍ BÝT VŽDY TO NEJLEPŠÍ?

Krmiva s vysokým obsahem proteinu nemusí být vždy 
ideální volbou. Příliš mnoho bílkovin těžko odbourávají 
zejména rostoucí psi velkých plemen, která v dospělos
ti váží přes než 25 kg. Nehodí se ani pro stárnoucí psy 
a už vůbec ne pro psy s narušenou funkcí jater nebo 

ledvin. Tyto diagnózy obvykle vyžadují speciální 
diety s  cíleně sníženým obsahem proteinů. 

Poraďte se na prodejnách PetCenter, ko
lik bílkovin denně je pro vašeho 

psa nejvhodnější.

KVŮLI GRANULÍM
TRAINER S JABLKY 
A LIMETKOU JSEM 

PŘEPRAL I PITBULA!  

Prémiové granule Trainer
různé druhy, od 800 g 

Superprémiová konzerva 
Wellness Core
různé druhy, 400 g

 Hračka 
Huhubamboo

plyšová hračka 
ve tvaru banánu, 

23 cm

Granule Purina Dog Chow
různé druhy, 14 kg

Dentalní pamlsky 
Purina Pro Plan 

DentaLife
různé druhy, od 115 g

Kloubní výživa Alavis
pro ochranu a regeneraci, 90 tablet

od149 Kč

 od 219 Kč 

−32 %
až

549 Kč

 645 Kč 

−15 %

79,90 Kč

 139,90 Kč 

−43 %

od599 Kč

 od 869 Kč 

−31 %
až

od39,90 Kč

 od 54,90 Kč 

−31 %
až

79,90 Kč

 109 Kč 

−27 %



Kočičí tipy
Získejte kočičí lásku díky granulím, pamlskům 
a hračkám!  V PetCenter je výběr obrovský!

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Prémiové granule 
Advance Cat

různé druhy, od 400 g 

Interaktivní 
hračka Gimcat
podpoří lovecké 
instinkty kočky, 
19,5 × 20 cm

Konzerva Carnilove
různé druhy, 100 g 

Podestýlka 
Huhubamboo

silikátová podestýlka 
s mentolovou vůní, 7,2 l

od74,90 Kč

 od 109 Kč 

−31 %
až

249 Kč

 349,90 Kč 

−29 %

29,90 Kč

 39,90 Kč 

−25 %

Náš 
tip

PROBUĎTE ŠELMU! 
Pronásledování, číhání, upřený pohled, honění 
a konečně zahryznutí oběti. Predátorské in
stinkty jsou pro kočky přirozené. Probuďte 

v ní lovce s tou správnou hračkou... Hra 
na tygra alespoň na 15 minut každý 

den zaručí psychické zdraví 
vaší kočky. 

379 Kč

 539 Kč 

−30 %

GOURMET GOLD 
konzervy pro kočky 85 g
různé druhy

Chytrá výživa 
pro dlouhý báječný život

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

XXX
Kč

XXX
Kč

D opřejte svému 
             miláčkovi to nejlepší...
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279,90 Kč

AKČNÍ CENA

13,90 Kč

AKČNÍ CENA



Staňte se členem věrnostního programu Věrný páníček, získejte slevy až 50 % 
na zboží z našeho letáku a užívejte si i další skvělé výhody! 

Pro Věrné páníčky

ZAREGISTRUJTE SE NA 
VERNYPANICEK.CZ 

 ZVLÁDNETE TO LEVOU 
ZADNÍ PACKOU!

věrnostní 

program

Konzerva pro 
kočky Shiny Cat 
tuňáková příchuť 
s krevetou a maltózou, 
70 g 

Pamlsek pro psy 
Huhubamboo pizza

různé druhy, 170 g

Bezoplachová čistící 
emulze Tropiclean

na tvář, pro domácí mazlíčky, 
236 ml

24,90 Kč

 49,90 Kč 

−50 %

99 Kč

 289 Kč 

−65 %

69,90 Kč

 149,90 Kč 

−53 %

Víme, co milují!

FRISKIES® 
DENTAL 
FRESH
180 g

FRISKIES® 
FUNTASTIX
slanina a sýr
175 g

XXX
Kč

 
LAHoDNÉ žvýKAcí 

pocHoUTKy!

FRISKIES® 
bEggIN 
STRIpS
slanina
120 g

XXX
Kč

XXX
Kč

PodPoruje 
jeho dobré trávení 

a chuť do života

WITH

pRo pLAN® 
optiDerma
s lososem 3 kg
různé druhy

Proti 
svědění kůže,

luPům
a nadměrnému 

línání

XXX
Kč

pRo pLAN® 
optidigest
gRAIN FREE
pro střední 
a velká plemena
s krůtou, 
2,5 kg

pRo pLAN® 
optidigest
gRAIN FREE
pro malá
a mini plemena
s krůtou, 2,5 kg

bEZ
obILovIN

XXX
Kč
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399 Kč

AKČNÍ CENA

399 Kč

AKČNÍ CENA

49,90 Kč

AKČNÍ CENA49,90 Kč

AKČNÍ CENA

49,90 Kč

AKČNÍ CENA



JAK MILUJÍ KOČKY: 
KOČIČÍ PŘIVÍTÁNÍ
Jen co vkročíte do dveří, kočka se vám otírá o nohy, vrní, mňouká, 
nebo sebou rovnou plácne na záda a  převaluje se ve vaší blízko
sti! Některé micky jsou pak zvyklé jen na krátké mňouknutí, které 
znamená něco jako: „Ahoj, beru na vědomí, že jsi teď tady.“ Pokud se 
ve vašem domě pohybuje více koček zjistíte, že naprosto stejný zvuk 
vydávají, i když přijde do místnosti další kočka. 

FOUSATÝ SHERLOCK
Kočka při vašem příchodu kontroluje, kde jste byli a co jste děla
li. Pokud jste ji podváděli s  jinou kočkou nebo se psem, je 

Má mě rád, 
nemá mě rád! 
Jak poznat lásku  
svého mazlíčka
Psi i kočky projevují svou lásku různými způsoby, 
z nichž jsou některé těm našim velmi vzdálené. 
Odhalte s námi jejich tajemství: 

Víte,  
že...

VÝZKUM HOVOŘÍ JASNĚ
Neurobiolog Paul Zak zjišťoval, které zvíře 

má člověka raději podle toho, jak silně uvolňu
je hormon štěstí, tzv. oxytocin. A výsledky? U psů 
se hladina hormonu zvýšila v průměru o 57,2 %, 
u koček pak pouze o 12 %, přičemž půlka koček 
ho neprodukovala vůbec. Kočky jednoduše nej
sou tak sociální zvířata, a navíc jsou velmi teri

toriální. Produkci oxytocinu svých miláčků 
ovšem můžete vždy trochu podpořit, 

třeba našim výběrem zamilo
vaných pamlsků. 

vrtí ocasem a může i nadšeně štěkat. Je to prostě 
čistá radost. 

NOČNÍ HLÍDKA
Psí láska se projevuje i tím, že vás chtějí hlídat a to 
i během noci. To proto chtějí spát v  jedné posteli 
s páníčkem nebo alespoň ve stejné místnosti. 

APORT Z LÁSKY
Pořád odhazujete hračky a máte radost, když je při

nese zpět. Tak vidí psi aportování. A on vás má rád tak 
moc, že i  když by vlastně raději odpočíval, tak vám tu 

hračku přinese a co víc: Klidně to ještě zopakuje! 

SNAD JE TOHLE 
TA KYTKA, CO 
MI PANIČKA 

HODILA..

Srdíčkové pamlsky 
malé kousky vhodné pro 

kočky i psy, 30 g

Grilovaný steak 
Huhubamboo
pamlsek s kachní 

příchutí, 30 g

Kočičí salámky 
Huhubamboo 

Superstick 7 Days
mix 7 salámků na 

každý den v týdnu, 
7 × 12 g 

možné, že se urazí. Pokud vás má ráda, otírá se o vás tlamičkou, 
aby na vás zanechala svou pachovou stopu. Jste totiž její člověk. 

MLÉČNÉ DRÁPKY 
A UKAZOVÁNÍ BŘÍŠKA

Tenhle reflex je naučený už od maminky! 
Coby kotě masíruje matce bříško. Tento 
projev znamená štěstí a kočka ho často 
doprovodí předením. Dalším stupněm 
náklonnosti je pak ukázání bříška, 
které si někdy ve vzácných přípa
dech nechá i pohladit.

VOUSKY A ZOUBKY
Něžným kočičím gestem je, když 
se vás dotýká svými hmatovými 
vousky. Tak si s  vámi snaží budo
vat citové pouto. Stejně tak funguje 
i náznak kousnutí, kdy si spíš o ruku 
jen opře zuby. Olizováním zase ukazu
je péči srovnatelnou s  tou, se kterou se 
stará o koťata. 

DÁREK Z LÁSKY: MRTVÁ MYŠ 
Ulovenou myš vám přinesl na polštář. Tohle je dar 

z lásky. Sám jste totiž evidentně neúspěšný lovec. 

JAK ZBOŽŇUJÍ PSI: 
NADŠENÝ ŠTĚKOT A VÍTÁNÍ
Už přede dveřmi slyšíte, jak pes štěká, div nepro
kouše dveře. Můžete si být jisti, že vás zbožňuje. 
Po tom, co vejdete do dveří vás poblázněně vítá, 

34,90 Kč

 49,90 Kč 

−30 %

79,90 Kč

 119 Kč 

−33 %

39,90 Kč

 69,90 Kč 

−43 %

www.petcenter.cz



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

Víme, co milují!www.petcenter.cz

od469 Kč

 od 599 Kč 

−23 %
až

Antiparazitní 
obojek pro 

psy Kiltix
různé druhy, od 

38 cm 

Antiparazitní  
spot-on pro psy Ataxxa 

různé druhy, od 1 × 0,4 ml 

Antiparazitní  
prostředek 
Arpalit Neo
sprej nebo 
rozprašovač, 
150 ml 

119 Kč

 159 Kč 

−25 %

od199 Kč

 od 249 Kč 

−20 %

Antiparazitní 
spot-on pro 
kočky i psy 

Frontline 
Combo 

různé druhy, od 
1 × 0,5 ml

od79,90 Kč

 od 99,90 Kč 

−23 %
až

ŠAMPON ZDARMA 
Kupte tři pipety Frontline Combo 
pro kočky nebo psy a získej

te jako dárek šampon na 
citlivou pokožku Front

line Pet Care.

Dárek 
navíc!

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Pouze pro zvířata. Před použitím čtěte příbalovou informaci.
Boehringer Ingelheim spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, tel: +420 234 655 111

VÝHODNÉ BALENÍ
NYNÍ SE SLEVOU 25 %



MVDr. Pavlína 
Frajerová 

veterinární lékařka

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Nechceme mít od našeho miláčka 
koťata ani štěňata, co s tím?

Radí
veterinářka: 
Veterinářka společnosti PetCenter MVDr. Pavlína Frajerová poradí, jaké jsou 
výhody a případná rizika kastrace. Věděli jste, že existuje i zvířecí antikoncepce?  

Kdy je nejvhodnější doba na kastraci?   
U  fen s  ohledem na prevenci vzniku nádorů na mléčné žláze je 
vhodné kastraci provést co nejdříve. V některých zemích se feny 
kastrují před prvním háráním, kdy je prevence nádorových změn 
nejúčinnější. V České republice se obvykle feny kastrují po prvním 
hárání. I u psů a kocourů je rozumné kastraci provést až po dosažení 
pohlavní dospělosti.

Existují i šetrnější způsoby kastrace? 
Zajímavostí je, že například u feny je možné kastraci provést provést 
velmi šetrně, tzv. laparoskopicky. Pacientce místo velké operační 
rány zavedou do dutiny břišní přes malé otvory laparoskopické 
nástroje, jejichž pomocí jsou odstraněny pohlavní žlázy a případ
ně i děloha. Po laparoskopické operaci jsou feny výrazně méně 
bolestivé a vracejí se prakticky okamžitě do normálního života.
 
Pokud nechci zvíře kastrovat, je i nějaká 
jiná možnost, jak předejít březosti? 
Existuje i  hormonální léčba, která zabraňuje ovulaci zvířat, tedy 
tzv. antikoncepce. Bohužel v těchto případech je možné se setkat 
s celou řadou vedlejších účinků a některé mohou našeho mazlíčka 
ohrozit i  na životě. Proto se tato metoda doporučuje pouze jed
norázově ve výjimečných případech. Pokud nikdy nechcete od svého 
miláčka mláďata, je kastrace nejlepší volbou. 

Jak velká jsou rizika kastrace? 
Kastrace je rutinní zákrok, který bývá obvykle pacienty dobře snášen, 
ale jako každá jiná operace má i  kastrace svá rizika. Protože se 
provádí v  celkové anestezii, hrozí rizika spojená právě s  celkovou 
anestezií. Konkrétně jde například o neadekvátní reakce na aneste
tikum, hypotenze, hypotermie a  podobně. Rizika výrazně snižuje 

přítomnost anesteziologa, který zvolí vhodnou anestezii pro daného 
pacienta a který po celou dobu zákroku zvíře monitoruje a okamžitě 
řeší případné komplikace. Zkušený anesteziolog je schopen bez
pečně uvést do celkové anestezie i  geriatrické pacienty. Mezi nej
častější pozdní pooperační rizika patří například obezita.

Přírodní doplněk stravy 
pro psy Canvit Immuno

efektivně podporuje obranu 
imunitního systému, 100 g

159 Kč

 219 Kč 

−27 %

PO OPERACI JE VHODNÉ 
PODPOŘIT IMUNITU 

I zdravý organismus po zákroku potřebu
je podpořit hojivé procesy. V tom 

pomůžou přípravky pro podporu imu
nity. Jejich složení působí proti 

zánětlivým procesům 
v těle.  

Náš 
tip
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Kočičí toaleta Ferplast Mika 
velká, krytá, rohová celoplastová 
kočičí toaleta, kryt je v horní části 
vybaven zásobníkem na vyměnitelné 
uhlíkové filtry, rozměry toalety: 
57,5 × 51,5 × 42,0 cm

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

Pro vaše miláčky

649 Kč

 859 Kč 

−24 %

www.petcenter.cz

Náš 
tip
ČINČILÍ LÁZNĚ 

Jako koupelna pro činčilu je ideální třeba 
malé kulaté akvárko. Vejde se tam dost písku, 
aby se do něj činčila mohla pořádně zanořit 
a vyválet se v něm a navíc přes sklo můžete 

činčilu při koupeli pozorovat. Činčila si 
užije koupání několikrát týdně po 

dobu 5–10 minut. 

Koupací 
písek pro 

činčily 
kyblík jemného 

písku, 3 kg

Krmivo pro 
akvarijní 
rybičky 
Haquoss
kompletní vločkové  
krmivo, 250 ml

Krmení pro 
hlodavce 
a králíky 

Nutrin 
Nature

různé druhy, 
750 g

119 Kč

 159,90 Kč 

−26 %

94,90 Kč

 119,90 Kč 

−21 %

Pamlsek pro andulky 
Versele-Laga

ovoce nebo lesní plody, 2 ks

54,90 Kč

 75,90 Kč 

−27 %
99,90 Kč

 169 Kč 

−41 %

Zubní kámen 
nemá šanci

Ze široké nabídky 
dentálních pamlsků si 
vybere každý. Jsou totiž 
připravené přímo na míru 
podle velikosti a chuti 
vašeho pejska. Vsaďte 
na tyto oblíbené přírodní 
pamlsky a zachraňte 
zuby vašeho chlupáče.

DÁREK 
pro vás

-25 %
na všechno od značky Whimzees

Platí od 3. 5. do 2. 6. 2021. Sleva platí 
jen na značku Whimzees. Slevu je možné 

uplatnit jen jednou a není možné ji 
kombinovat s jinými slevami a akcemi. 

SLEVOVÝ 
KÓD PRO 
E-SHOP: 

zuby25 

JAK SLEVU UPLATNIT? Ukažte kupón na pokladně 
kterékoliv prodejny PetCenter v České republice 
a sleva vám bude odečtena. Při nákupu na eshopu 
www.petcenter.cz stačí pro uplatnění slevy zadat kód. 

KUPÓN NA 25% SLEVU NA WHIMZEES:



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

121 prodejen 
po celé ČR

Sledujte nás 
na sítích, 
ať víte o akcích 

a slevách jako první!

Lososový olej 
Brit Care 

100% lososový 
olej pro zdravou 
srst psů, 250 ml

Hračka pro ptáky 
Featherland 

malý uzel na zavěšení, 20 cm 

PRO ZDRAVOU SRST, 
OČI I MOZEK

Lososový olej je tím nejlepším zdrojem 
Omega 3 mastných kyselin, které pomáhají 
mnoha metabolickým pochodům v  orga
nismu. Má protizánětlivé účinky a působí 

pozitivně na tkáň mozku a  sítnici 
oka. Navíc snižuje hladinu 

cholesterolu v krvi.  

Náš 
tip

199 Kč

 299,90 Kč 

−34 %

34,90 Kč

 74,90 Kč 

−53 %

Pamlsky 
pro kočky 
Huhubamboo 
kuřecí spirálky, 75 g 

79,90 Kč

 199,90 Kč 

−70 %


