
Veterinářka 
radí:

Co by mělo být 
v krmivu pro  
vašeho psa

KRMIVA  
PET ROYAL S NOVOU 

RECEPTUROU... 
MŇAM! 

10×
antiparazitika 
pro kočky i psy  
za super ceny

Platnost: 3. 6.–2. 7.
7/21

ČASOPIS PRO MILOVNÍKY ZVÍŘAT

GRANULE
PET ROYAL
královská krmě  
na míru pro všechny 
šťastné psy

NOVINKA!



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

Víme, co milují!

Víte,  
že...

PES MÁ V SRDCI NEJVÍC 
MÍSTA PRO LÁSKU

Pes má v  poměru k  svému tělu největší 
srdce ze všech savců. Představuje 0,7 % 

jeho těles né hmotnosti! To vysvětluje, 
proč nám pejsko vé dokáží dávat 

tolik lásky! 

Konzerva 
Purina Beyond 
Grain Free
různé druhy 
(kuřecí se zelenými 
fazolkami, hovězí 
s mrkví nebo krůtí 
s cuketou), 400 g

Granule Pet Royal
na míru pro všechny psy, od 2,7 kg, 
k dostání na vybraných prodejnách

Konzerva 
Pet Royal 
lahodné 
prémiové 
konzervy, různé 
druhy (hovězí, 
zvěřina, losos, 
kuřecí), 400 g,  
k dostání  
na vybraných  
prodejnách

Superprémiové 
granule 

Wellness Core 
různé druhy, od 1,5 kg

Dentální pamlsky Whimzees
přírodní složení, různé druhy,  

od 6 kusů v balení

Taška 
Huhubamboo
snadno omyvatelná 
pohodlná taška, 
vhodná pro malé 
psy nebo kočky, 
různé druhy a barvy

Chladící 
podložka 
Flamingo
různé velikosti, 
od 35 × 20 cm

LOSOS PRÝ DORŮSTÁ 
AŽ 90 CENTIMETRŮ. 
JAK HO ASI NACPOU 
DO JEDNÉ GRANULE 
PET ROYAL? TOMU 

VŮBEC NEROZUMÍM..

45,90 Kč

 74,90 Kč 

−39 %

od309 Kč

NOVINKA!

TIP

60,90 Kč

NOVINKA!

TIP

od239 Kč

 od 299 Kč 

−20 %

od349 Kč

 od 459 Kč 

−25 %
až

od719 Kč

 od 949 Kč 

−25 %
až

219 Kč

 269 Kč 

−19 %



PROZKOUMEJTE S NÁMI 
SLOŽENÍ NOVÉHO 
PET ROYAL:
MASO JE ZÁKLAD
Jsou vyrobeny z kuřecího masa, které je leh
ké a  přitom plné bílkovin, takže většina 
psů nemá s  jeho trávením problémy. 
Pro dietní typy granulí, které se hodí 
zejména pro psy s citlivým zažíváním 
a pro psí seniory, pak v Pet Royal 
použili maso jehněčí. Oblíbené 
jsou také typy s lososem. 

BYLINKY A JINÁ 
PŘÍRODNÍ KOUZLA
Mysleli jste si, že bylinky 
fungují jen na lidi? Kdepak! 
A přesně proto granule Pet Roy
al  obsahují mimo jiné i rozmarýn, 
který působí jako přírodní antioxidant, 
snižuje míru stresu i riziko depresí a působí příznivě 
i na paměť. Dalším přírodním kouzlem přidaným do granu
lí je například juka, která působí příznivě na trávení a zpra
cování potravy – a  navíc pomáhá snížit zápach psích 
exkrementů. Konopné pokrutiny pak pomáhají posilovat 
imunitu díky podpoře protizánětlivých procesů. K posi
lování imunity pomáhá i  černý rybíz. Tato superpo
travina s vysokým obsahem vitamínu C podporuje 
obranyschopnost, posiluje cévy, srdce a  krevní 
tlak. Látka inulin z kořene čekanky pak působí 
jako prebiotikum – dodává totiž psím střevům 
tolik potřebnou vlákninu. Proto je přidána 
do všech granulí Pet Royal pro psy s citlivým 
zažíváním nebo pro psí seniory. 

Granule pro 
štěňata Pet Royal 

prémiové krmivo určené 
speciálně pro štěňata 

velkých plemen, od 
2,5 kg, k dostání  

na vybraných  
prodejnách

Nové 
granule  
Pet Royal: 
Rozmazlujte svého 
psa recepturou dle 
nejnovějších trendů!
Pokud hledáte ideální krmivo, granule Pet Royal 
splní nejen očekávání vaše, ale především vašeho 
psího kamaráda. Ať jde o jakoukoli věkovou 
kategorii, dokonale vyhoví všem jeho potřebám. 
Nové vylepšené složení podporuje imunitu, pomáhá 
pečovat o zdraví kloubů a navíc pečuje o srst, která 
získává lesk. S ohledem na nejnovější poznatky 
obsahují granule účinné přírodní suroviny, které 
zlepšují zdraví a kondici. 

OMEGA 3 MASTNÉ 
KYSELINY Z LOSOSA

Granule Pet Royal obsahují štědrou dávku 
oleje z lososa, který působí příznivě na 
kůži a podporuje lesklou a zdravou 
srst. Bonusem je také jeho příznivý 
vliv na srdce a snižování cholestero
lu v krvi.

VITAMINY B a D
My lidé je získáváme ze stra
vy (a  z  piva), ale to svému 
pejskovi rozhodně nedávejte! 
Granule Pet Royal však obsahují 
kvasnice, které mají velmi příznivé 
účinky na celý psí organismus – obsahu
jí totiž vitamíny skupiny B a vitamíny D, které 
zlepšují stav srsti a kůže a zároveň působí pro
tizánětlivě. Další „žolíkem“ je pak vitamín E, který 
se postará o  zdravé srdce. Stejně tak prospěšné 
jsou i cukrovarské řízky a  jablečné výlisky s vysokým 
obsahem vlákniny, které zlepšují trávení. 

FUNKČNÍ DOPLŇKY
Poněkud překvapivou složkou granulí speciál
ně určených pro štěňata od Pet Royal 
jsou vaječné skořápky – ideální zdroj 
kolagenu a  vápníku pro správný 
vývoj kostí a zubů. Dalším funkčním 
doplňkem receptury jsou také látky 

jako glukosamin a  chondroitin, 
které udržují klouby pružné 

a  pohyblivé, a  fungují tak 
jako prevence artritidy.

PREMIUM QUALITY

ANO, JÁ SI 
ROZHODNĚ 
ZASLOUŽÍM 

KRÁLOVSKOU 
PÉČI. A CO VÁŠ 

PEJSEK?

PRO ŠTĚŇÁTKA 
NĚCO EXTRA

U štěněčích granulí jen přihléd
něte velikosti plemene, protože 

každé má rozdílné nároky 
na výživu.

Náš 
tip

www.petcenter.cz

od309 Kč

NOVINKA!

TIP



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

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Kapsičky Wellness Core 
různé druhy, 85 g

Superprémiové granule 
Wellness Core 

různé druhy, 1,75 kg

Granule Trainer Natural Cat 
pro sterilizované kočky, příchuť sušená 

šunka s hráškem, 8 + 2 kg zdarma

Pasta Gimcat 
Multi-vitamin Duo 

různé druhy,  50 g

1 299 Kč

8 + 2 kg ZDARMA

TIP

31,90 Kč

cena za kus

4+1
zdarma

Víte,  
že...

KOČIČÍ JAZYK FUNGUJE 
JAKO KLIMATIZACE

Kočičí jazyky mají zakřivené duté hroty, 
nazývané papily. Ty umí přenášet velké množst
ví slin z tlamičky do srsti. Tak se snadno čistí 
chlupy směrem dolů až na kůži. Jazyk kočky 

v  průběhu dne přenese na její srst až 
48  mililitrů slin – tedy asi pětinu 

šálku vody! Tento trik jim 
slouží k ochlazení. 

od423 Kč

 od 529 Kč 

−20 %

69,90 Kč

 99,90 Kč 

−30 %

Hypoalergenní receptura • Vysoká chutnost • Výborná stravitelnost • Vyrobeno v EU

krmivo-brit.czbritpetfood facebook.com/brit

Rozmanitý kočičí jídelníček je základ. 
Chuťově vybalancované delikátní jemné paté 

nebo šťavnaté filetky, vyrobené z masa 
nejvyšší kvality určeného pro lidskou spotřebu, 

potěší i tu nejmlsnější kočku.

Paletka chutí
pro ty nejmlsnější

85% masa ve filetech • Vysoká chutnost • Ochrana močového aparátu

Lahodné kapsičky, pro zvýšení chuti a rozmanitosti kočičího jídelníčku,
jsou vhodné i pro velmi vybíravé kočky nebo kočky s problematickým příjmem krmiva. 

Přidaný rakytník a lichořeřišnice pomáhají chránit močový aparát koček.

PRO PESTRÝ A ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝ KOČIČÍ JÍDELNÍČEK

BEZ
GMO

CUKRU
SOJOJO I

BEZ
GMO

BARVIV
SOJOJO I

KONZERVANTŮ
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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 páníčkyvěrnostní 

program

139 Kč

 259,90 Kč 

−47 %

159 Kč

 349,90 Kč 

−55 %
13,90 Kč

 29,90 Kč 

−54 %

14,90 Kč

 28,90 Kč 

−48 %

ZAREGISTRUJTE SE NA 
VERNYPANICEK.CZ 

 ZVLÁDNETE TO LEVOU 
ZADNÍ PACKOU!

Hračka 
pro psy 
Huhubamboo 
odolná plyšová 
hračka ve tvaru 
kohouta, 23 cm

Polévka 
pro kočky 
Huhubamboo
rôzne druhy, 40 g 

Podestýlka pro kočky 
Huhubamboo 

silikátová podestýlka 
s pomerančovou vůní, 7,2 l 

Tyčinky pro psy 
Gimdog Sport Sticks 
rôzne druhy, 12 g

Chytrá výživa 
pro dlouhý báječný život

Pro Plan® 
granule pro kočky 3 kg
různé druhy

Pro Plan® 
kapsičky pro kočky 85 g
různé druhy

XXX
Kč

XXX
Kč
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599 Kč

AKČNÍ CENA

22,90 Kč

AKČNÍ CENA



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

Víme, co milují!www.petcenter.cz

od99,90 Kč

 od 149 Kč 

−36 %
až

od399 Kč

 od 599 Kč 

−33 %
až

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

obojek Scalibor
různé druhy, od 48 cm

Antiparazitní sprej pro 
psy i kočky Fypryst 

léčba při napadení blechami 
a klíšťaty, 250 ml

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

od699 Kč

 od 899 Kč 

−22 %
až 239 Kč

 299 Kč 

−20 %

PREMIUM QUALITY

pro zdravé 
kosti a klouby

pro lesklou 
a krásnou srst

pro celkovou 
kondici

w w w. p e t r oya l .c z

KRÁLOVSKÁ KRMĚ
PRO PSY KAŽDÉHO VĚKU A PLEMENE

Zdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misce

královská
hostina

6 typů 
krmiva
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MVDr. Marie 
Kadeřávková 
veterinární lékařka

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Jak na výživu psů? 

Radí
veterinářka: 
Při výběru správného krmiva pro psího miláčka musíme zohlednit hned několik faktorů: věk, velikost, zdravotní 
stav a v neposlední řadě také finanční stránku. Zajímavé je, že ne vždy s rostoucí cenou roste kvalita výrobku, 
upozorňuje veterinářka společnosti Pet Center, MVDr. Marie Kadeřávková. 

Je potřeba měnit granule v průběhu života mého psa? 
Velmi doporučuji zvolit správnou stravu především pro štěňata (ob
zvláště velkých plemen), která mají specifické nároky s  ohledem 
na vývoj a růst a to především na vitamíny a správný poměr fosfo
ru a vápníku ve stravě, dále potřebují větší přísun bílkoviny, kalorií. 
Pro dospělého zdravého jedince poté je vhodná vyvážená strava, 
lze zohlednit plemeno, aktivitu a  režim psa atd. Senioři naopak 
většinou již nejsou taj aktivní, takže jim často vyhovuje po
trava s nižším množstvím kalorií, normálním/nepatrně 
sníženým množstvím bílkoviny (ale kvalitní bílkov
iny). Pokud našemu pejskovi sedí nějaký typ 
výrobku, tak ne vždy je nutné měnit na py
tlík granulí s označením senior.

Co by v granulích nemělo chybět?
Určitě zdroj kvalitní bílkoviny  pro 
zdravé jedince to může být například 
kuřecí maso, které obsahuje kvalitní 
a  snadno stravitelnou bílkovinu. Pro 
pacienty s  citlivým zažíváním je lze 
potom využít alternativní zdroj bílkov
iny (např. jehněčí, kachní, losos). U  ta
kovýchto pejsků ovšem nedoporučuji 
příliš často střídat granule a zdroj bílkoviny 
v nich obsažený.

Co kromě masa hledat ve složení?
Dalšími doplňky v komerční stravě jsou vitamíny, např. D, jehož množst
ví by měli hlídat nutriční specialisté (kteří se podílejí na výrobě krmiv), 
protože např. při jeho nadbytku nebývá z  organismu dostatečně vy
lučován a  může způsobit zdravotní komplikace (zkalcifikování měk
kých tkání/orgánů, selhání ledvin, problémy s kostmi). Dalšími doplňo
vanými vitamíny jsou vit C, B. Velmi vhodným doplňkem v potravě může 

být lososový olej, který díky správným omega mastným kyselinám 
působí protizánětlivě, podporuje imunitu, zlepšuje kvalitu 

srsti a u starších psů může zpomalovat zhoršování kogni
tivních funkcí. Chondroitin a glukosamin zas pomáhá 

správně vyživovat chrupavky a tak předcházet něk
terým ortopedickým obtížím. Benefitní mohou 

být i obsahy různých dalších bylinek a přírod
ních látek.

Je ještě něco, na co bychom 
si měli dát pozor?
U všech granulí najdeme ve složení doporuče
nou denní dávku podle velikosti našeho psa. 

Pokud během dne dostává i spoustu pamlsků, 
měli bychom je odečíst od krmné dávky. Jinak 

hrozí, že nám pejsek může ztloustnout!

KVALITU KOUPÍTE U NÁS
Nové prémiové granule Pet Royal svým 
složením zaručí zdraví vašeho pejska. Obsa
hují nejen zdroj kvalitní bílkoviny, ale také 

množství dalších benefitních látek a  vi
tamínů, které zaručí, že váš pejsek 

bude zdravý, šťastný a fit, ať je 
to štěně nebo senior!

Náš 
tip

PodPoruje 
jeho dobré trávení 

a chuť do života

WITH

vyzkoušejte 
novinku

Pochoutky 
Pro chutné 

a zdravé mlsání 

XXX
Kč

XXX
Kč

Pro Plan® Mobility PRO Stick 
pochoutky pro štěňata
126 g

pro zdravý rozvoj mozku

Pro Plan® 
Mobility PRO 
Nuggets 
pochoutky 
pro dospělé psy
300 g

pro podporu 
zdravých 
kloubů

BEZ
OBILOVIN

i Psí mozek stárne! 
viditelné zlePšení 

do 30 dnů

XXX
Kč

Pro Plan® 
oPTIDIGEST
GraIn FrEE
Pro STřEDní
a vElKá PlEmEna
2,5 kg
krůtí 

Pro Plan® 
oPTIDIGEST 
GraIn FrEE
Pro malá
a mInI PlEmEna
2,5 kg
krůtí

XXX
Kč

Pro Plan® 
oPTI aGE
Pro STřEDní 
a vElKá PlEmEna
3 kg
kuřecí

Pro Plan® 
oPTI aGE
Pro malá a mInI 
PlEmEna 
3 kg
kuřecí

XXX
Kč

XXX
Kč
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399 Kč
AKČNÍ CENA

399 Kč
AKČNÍ CENA

379 Kč
AKČNÍ CENA

399 Kč
AKČNÍ CENA

69,90 Kč
AKČNÍ CENA

99,90 Kč
AKČNÍ CENA



Klec Ferplast Casita 100
prostorná klec pro hlodavce, 
vybavená otevírací střechou, 
doplňkovým příslušenstvím 
(miska, jesličky, napáječka) 
a mezipatrem, rozměry: 
96 × 57 × 56 cm

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

Pro vaše miláčky

1 399 Kč

 1 799,90 Kč 

−22 %

I KRÁLÍCI SI RÁDI 
POCHUTNAJÍ NA 

PAMLSCÍCH - PRO NÁS 
JSOU NEJLEPŠÍ TŘEBA 

TYČINKY NA OKUS!

Pamlsky pro hlodavce 
Pet Royal Sticks

ručně vyráběné tyčinky, 2 ks

Krmivo pro hlodavce a králíky 
Versele-Laga Complete 

různé druhy, 1,75 kg

Krmivo pro 
ryby Haquoss 
vločkové krmivo, 
1000 ml

Stabilizátor 
vodovodní vody 
Sera Aquatan
novou bioochrannou 
recepturou, 50 ml

od299 Kč

 od 429 Kč 

−30 %
až

76,90 Kč

 109,90Kč 

−30 %

199 Kč

289,90Kč 

−31 %
39,90 Kč

69,90Kč 

−43 % Ušetřete  
až 220 Kč!
Kupte jakýkoliv pelíšek Huhubamboo pro kočky nebo 
psy, využijte naší speciální slevové akce a ušetřete 
20 % z ceny pelíšku. Stačí ukázat slevový kupón nebo 
aktivovat kód na našem e-shopu! Výběr je obrovský!

20 %
na všechny pelíšky Huhubamboo
Platí od 3. 6. do 2. 7. 2021. Sleva platí jen 
na pelechy značky Huhubamboo. Slevu je 

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

a akcemi. 

EXTRA 
SLEVA

SLEVOVÝ 
KÓD PRO 
E-SHOP: 

SNY20 

KUPÓN NA SLEVU NA PELECHY HUHUBAMBOO:



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!

Kapsička 
pro kočky 
Sheba 
různé druhy, 
85 g 

Dobrůtky pro 
psy Pedigree

různé druhy, od 36 g

Dentální 
pamlsky pro 
psy Pedigree
různé druhy, od 
40 g

Polštářky 
pro kočky 
Dreamies 
různé druhy, 60 g

29,90 Kč

cena za kus

3+1
zdarma

13,40 Kč

cena za kus

3+1
zdarma

od29,90 Kč

cena za kus

3+1
zdarma

od20,20 Kč

cena za kus

3+1
zdarma


