
RADŠI LOVÍM 
ZÁŽITKY V PŘÍRODĚ 

NEŽ KLÍŠŤATA A BLECHY 
DO KOŽICHU.

Nejlepší rady,  
jak na antiparazitika
přímo od veterinářky

TIPY & TRIKY:
RŮZNÉ 
DRUHY 
SRSTI
a jak se o ně starat

Platnost: 7. 4.–2. 5.
5/21

ČASOPIS PRO MILOVNÍKY ZVÍŘAT

SLEVA
na luxusní kosmetiku 

pro chlupáče

HLEDEJ 
UVNITŘ



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

Náš  
tip:

ZÁBAVNÁ HRA! 
Má váš pes zamilovanou hračku, bez které 

nedá ani ránu? Bezva, teď zkuste hračku 
přikrýt dekou na zemi. Vytáhněte stopky 
a  změřte, jak rychle ji pes najde. Pokud bu-
dete hru pravidelně opakovat, možná zjistíte, 

že pejsek se v hledání zlepšuje. Zkusit to 
můžete třeba s  jakoukoliv hračkou 

Huhubamboo - ze široké nabídky 
jistě vyberete tu pravou.Granule Purina Pro Plan

přizpůsobené zažívání, jehněčí 
příchuť, různé druhy, 14 kg

Konzerva Purina 
Beyond Grain 

různé druhy, 400 g

Konzerva Gimdog Pure Delight
pro malé pejsky, různé druhy, 85 g

Plyšová hračka 
Huhubamboo
hroznové víno, 14 cm

Steak Huhubamboo
různé druhy, 30 g

1 149 Kč

 1499,90 Kč 

−23 %

od29,90 Kč

 od 42,90 Kč 

−30 %

39,90 Kč

 69,90 Kč 

−43 %

45,90 Kč

 74,90 Kč 

−39 %

139 Kč

 279,90 Kč 

−50 %

Granule 
Wellness Core
různé druhy, 
výhodné balení 
10 +2 kg

od1 599 Kč

2 kg zdarma

TIP

Extra 
akce

SPECIÁLNĚ PRO 
VĚRNÉ PÁNÍČKY 

Pokud jste členem věrnost-
ního klubu, vztahuje se na 

toto krmivo speciální 
20% sleva ! 

www.petcenter.cz

VODU MÁM RÁD  
STUDENOU, GRANULE 
FAJNOVÉ, FENKY TAK 

AKORÁT A JEHNĚČÍ STEAKY 
OD HUHUBAMBOO SI 

DÁM NEJRADŠI NA „WELL 
DONE, GOOD BOY“. 



Tipy, jak prodloužit účinnost 
antiparazitik (a na co si dát pozor)
Proč by neměl pes nebo kočka s antiparazitním obojkem spát v posteli? Na tuto 
i na spoustu dalších otázek nám odpověděla veterinářka MVDr. Pavlína Frajerová. 
Přečtěte si náš rozhovor s odbornicí na antiparazitika a domácí mazlíčky. 

Radí
veterinářka: 

Kdy je dobré začít s ochranou proti klíšťatům a blechám?
Řídíme se dle sezony výskytu parazita. Při ochraně proti klíšťatům 
je vhodné začít dle počasí v jarních měsících a pokračovat s ní do 
podzimu. V případě blech je někdy nutná celoroční ochrana. Závisí 
na typu prostředí, kde náš miláček žije, a zda má možnost se s ble-
chami celoročně potkat.

Proč chránit mazlíčka proti klíšťatům? 
Stejně jako u člověka, i u zvířat přenáší klíšťata celou řadu velmi 
nebezpečných chorob jak pro psy, tak pro kočky. Jedná se 
například o zánět mozku, ehrlichiozu, anaplazmozu, 
babesiozu a další. Léčba bývá složitá a náročná 
a  v  některých případech může onemocnění 
skončit až smrtí zvířete. Například u zánětu 
mozku způsobeného klíštětem se udává 
až 90% úmrtnost. Proto je rozhodně do-
poručené své miláčky proti klíšťatům 
chránit.

Jak správně na aplikaci 
pipety, aby byla ochrana 
co nejsilnější?
Několik dnů před a  po aplikaci 
pipety, bychom neměli svého ma-
zlíčka koupat, jinak snížíme účinek 
přípravku. Pipeta se aplikuje na místo 
k  srsti, které je pro zvíře nepřístupné, 
obvykle mezi lopatky. Po podání je třeba 
umýt si ruce a do zaschnutí zvíře nehladit.

Víte, 
že...

PIPETA NEBO OBOJEK? 
Pipety a obojky jsou nejoblíbenějšími typy ochrany 
před parazity. Pipety chrání chrání na 7 až 8 týdnů 
a obojky pak až na 8 měsíců. Můžete však sáh-
nout i po krátkodobé ochraně ve formě spreje. 

Proti blechám, které pejsek už chytil pak ne-
jlépe zabírá šampon a desinfekce jeho 

pelíšku sprejem proti blechám 
určeným na textil. 

Na co si dát pozor při použití antiparazitního obojku? 
Je nutné, aby zvíře mělo obojek nasazeno neustále. Velmi dobře 
funguje proti blechám i klíšťatům, a navíc má i repelentní účinek.
Nicméně je nutné myslet na to, že v tom případě by zvířata neměla 
spát v posteli se svými majiteli, natož s dětmi. Navíc některé obojky 
obsahují vysoce toxickou látku pro kočky, proto pes s tímto typem 
obojku by neměl přijít do kontaktu s kočkami.

www.petcenter.cz

inz
purina 

1/1

MVDr. Pavlína 
Frajerová 

veterinární lékařka a odbornice 
na antiparazitika

CAT CHOW granule pro kočky 1,5 kg
různé druhy

XXX
Kč

Pro Plan® kapsičky pro kočky 85 g
různé druhy

XXX
Kč

XXX
Kč

Pro Plan® granule pro kočky 400 g
různé druhy

Chytrá výživa 
pro dlouhý báječný život
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119 Kč

 169,90 Kč 

−30 %

149,90 Kč

 249,90 Kč 

−40 %

24,90 Kč

 39,90 Kč 

−38 %



Granule 
Wellness Core
různé druhy, od 
300 g

Polévka Felix 
různé druhy, multipack 6 × 48 g

Podestýlka Asan Cat Pure 
ekologické stelivo pro kočky a fretky, od 10 l

Kapsičky Gourmet Perle
 různé druhy, multipack 4 × 85 g

49,90 Kč

 59,90 Kč 

−17 %

Snack 
Brit Care 

Truffles 
křupavé 

a šťavnaté 
polštářky, 50 g

39,90 Kč

 49,90 Kč 

−20 %

Kočičí tipy
Čím potěšíte svou kočku dnes? Bude to lahodný 
puding nebo konzervy, bezprašná podestýlka - 
nebo kočičí dentální péče?

Víte, 
že...

KOČKY NERADY PIJÍ 
Z KOVOVÝCH MISEK 

Aby vaše kočka dostatečně pila vodu a vyh-
nula se tak problémům s  ledvinami, stačí 
málo: nahradit kovové misky plastovými. 

Kov totiž negativně ovlivňuje chuť 
vody, která pak kočce nechutná.

59,90 Kč

 89,90 Kč 

−33 %

od199 Kč

 od 259 Kč 

−23 %
až

od119 Kč

 od 149 Kč 

−27 %
až

od209 Kč

 od 259 Kč 

−21 %
až

NEJČASTĚJI SE MI KLÍŠTĚ 
ZAKOUSLO POD KRKEM 

NEBO NA BŘÍŠKU. OD 
DOBY, CO POUŽÍVÁM 
SPOT-ON, SI  NA MĚ 

UŽ NETROUFAJÍ!

Antiparazitní  
spot-on Advantage 

vhodné i pro králíky, různé 
druhy, 1x 0,4ml; 4x 0,4ml, 

100 % 
rozložitelnost

Asan 
v číslech

99 % 
pohlcení pachů

100 % 
spokojenost vaší kočky

www.petcenter.cz



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

Kostičky 
Huhubamboo 
Fruit pro psy
dokonalá 
kombinace ovoce 
a kachního masa, 
různé druhy, 230 g

Hračka pro ptáky
barevná dřevěná hračka, 22 cm

Konzerva 
pro kočky 
Shiny Cat
příchuť kuře 
s kočičí trávou, 
70 g

139 Kč

229,90 Kč 

−40 %
49,90 Kč

 169,90 Kč 

−70 %

18,90 Kč

37,90 Kč 

−50 %

věrnostní 

program

Víme, co milují!www.petcenter.cz

Dopřejte svému 
štěněti skvělý start 

Do života

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

Pro Plan® 
OptiSTART 7 kg, 3 kg
různé druhy

XXX
Kč

s kolostrem 
Pro Posílení 

imunity

Pro Plan® 
OptiDIGEST 3 kg
s jehněčím
různé druhy

XXX
Kč
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od399 Kč

 od 539,90 Kč 

−33 %
až

od399 Kč

 od 499,90 Kč 

−39 %
až

89,90 Kč

 119 Kč 

−24 % 89,90 Kč

 119 Kč 

−24 %



V první řadě si musíme uvědomit, že není chlup jako chlup. Různá 
plemena proto vyžadují různou péči. Právě péče o srst může zabrat 
dost času. Než si pořídíme psa, měli bychom při výběru plemene 
zvážit i  to, kolik času a sil jsme ochotni péči o  jeho srst věnovat. 
Přeci jen je velký rozdíl starat se o bělostnou srst maltézáčka nebo 
třeba o kožich německého ovčáka. 

JAK PEČOVAT O KRÁTKOU SRST
Vaším nejlepším přítelem v boji za hezkou srst 
bude furminátor. Toto kovové vyčesávací 
hrablo má vyčesávací hranu z broušené 
nerezové oceli, takže velmi účinně 
pročeše i  ty nejspodnější chlupy 
včetně podsady. Jedinou vadou 
furminátoru je, že je vhodný 
pouze na srst do délky 5 cen-
timetrů. Delší srst ničí. Máte 
doma i koně? Klidně ho použi-
jte i na něj! 

 Jinak si vystačíte s gumovými 
hříbly nebo vyčesávacími 
rukavicemi. Pomoci může 
i  tazvaný finišák, tedy hřeben 
obdélníkového tvaru s  jemnými 
drátky v  několika řadách, který 

Vyčesávat, vyčesávat, 
vyčesávat... To je mantra 

pejskařů. Jak si poradit 
s vyčesáváním podle typu 

srsti vašeho mazlíčka? 
Poradíme vám! 

Péče o srst 
při jarním línání

OBRAŤTE SE NA 
ODBORNÍKY 

Na každé naší prodejně vám rádi 
poradíme, která metoda bude 

nejlepší pro srst vašeho 
miláčka. 

Náš 
tip

NEJDE TO? POMŮŽE KOSMETIKA! 
Pejsek se v něčem vyválí a najednou se z vyčesávání 
stává problém. Srst je zalepená a nehezká. V  tom 
případě přikročte směle ke koupeli s psím šampo-
nem, který je jemný k psí kůži. Tím se zbavíte špíny 

a  pak už zbývá jen uhladit strukturu chlupu. 
K  tomu pomůže kondicionér nebo přímo 

rozčesávač, aniž byste mechanicky 
poškodili srst nebo zbytečně 

trápili pejska. 

Náš 
tip

vyčeše zbytek chlupů po rukavici. Báječný je také po koupeli, aby 
byla srst hezky načechraná. 

DLOUHÁ SRST
Krása dlouhých chlupů je vykoupena větší starostí. Nejlépe vám 
poslouží dvouřadý hřeben, kterým od konce chlupů začínáte česat 
celou srst. Když už máte poctivě rozčesáno, můžete zkusit použít 
i finišák. 

HRUBÁ SRST
Na hrubosrsté pejsky, jako je například foxteriér nebo irský vlko-
dav, se používá speciální technika – takzvané trimování. To spočívá 
ve vytrhávání odumřelé srsti včetně kořínků. Sama totiž nevypadá. 
Není to nijak brutální technika, většina pejsků si ji dokáže užít. 
Obrovs kou výhodou je, že správně trimovaný pes vůbec nelíná. Srst 
je pak nadýchaná, hrubá a odolná vůči změnám počasí. 

Šampon pro 
štěnata GimDog 

na snadné rozčesávání srsti, 
250 ml

249 Kč

 329 Kč 

−24 %

Vyznat se ve spoustě typů pomůcek pro péči o srst 
může být složité. S naším přehledem ale u regálu 
tápat nebudete. Pokud si přece jen nebudete jisti, 
který hřeben nebo kartáč pro vašeho chlupáče 
vybrat, neváhejte se obrátit na vyškolený personál 
každého PetCentera, kde vám ochotně poradí! 

FURMINÁTOR
kovové vyčesávací hrablo na 
podsadu, odstraňuje až 99 % 
uvolněných chlupů z podsady 

KARTÁČ 
existuje více typů - tenké zahnuté 
drátky, dráty s ogumovanými 
konci na polštářku z gumy 
nebo kartáče se štetinami 

HŘEBEN 
vybrat si můžete mezi hřebeny 
s plastovými nebo ocelovými zuby 
s různě velkými mezerami mezi 
hroty, včetně speciálních trimovacích 
hřebenů či takzvaných blešáků

HRABLO 
důkladně rozčeše dlouhé chlupy 

RUKAVICE 
kartáčovací rukavice kombinují 
hlazení a péči o srst, alternativou 
jsou gumová hřebla s páskem 
na ruku - pro dokonalé 
vyčesání je lepší je kombinovat 
s vhodným typem hřebene

FINIŠÁK 
pro dokonalé rozčesání ve finále

Co je co?

AŽ SE PANIČKA 
VYBAVÍ PRO PÉČI 

O MOU SRST, 
UŠETŘÍME ZA PSÍHO 

KADEŘNÍKA!

www.petcenter.cz



Přepravka Ferplast 
Aladino 
praktická snadno 
udržovatelná přepravka, 
36 × 26 × 23 cm

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

Antiparazitní 
obojky Foresto 

různé druhy, od 
38 cm

Antiparazitní 
obojky Scalibor 

různé druhy, od 48 cm

Antiparazitní 
spot-on Advantix 

různé druhy, od 1 × 0,4 ml

Antiparazitní 
spot-on 

Frontline 
různé druhy, od 

0,5 ml

od899 Kč

+ pamlsky 
ZDARMA

TIP
OBOJKY & PAMLSKY

Při nákupu obojků Foresto dostanete 
ZDARMA PAMLSKY HUHUBAMBOO 

V HODNOTĚ 300 Kč! Takže nejen 
že vašeho chlupáče ochráníte 

před parazity, ale ještě 
ho potěšíte!

Pozor, 
akce!

od449 Kč

 od 599 Kč 

−28 %
až

od249 Kč

 od 319 Kč 

−22 %
až

od229 Kč

 od 289 Kč 

−20 %

389 Kč

 529,90 Kč 

−26 %

www.petcenter.cz

Voňaví 
a hebcí

Přírodní složení bez barviv 
potěší všechny chlupáče - 
ať už sáhnete po kapkách 
do vody pro lepší dentální 
hygienu, antiparazitních 
šamponech nebo nejrůznějších 
kondicionérech a sprejích. 

DÁREK 
pro vás

-15 %
na všechno od značky Tropiclean

Platí od 7. 4. do 2. 5. 2021. Sleva platí jen 
na značku Tropiclean. Slevu je možné 

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

SLEVOVÝ KÓD 
E-SHOP: 

TC15
 

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

KUPÓN NA 15% SLEVU NA PRODUKTY TROPICLEAN:



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

Pro vaše miláčky

Krmivo pro králíky 
Versele-Laga Junior
vyvážená směs pro mladé 

králíky, od 700 g

Podestýlka 
Avicentra

kukuřičná hrubá 
podestýlka, od 

10 l 

Krmivo 
Haquoss 
pro želvy
vhodné pro 
suchozemské 
želvy, od 100 
ml

od119 Kč

 od 169,90 Kč 

−30 %

I ŽELVU SI MŮŽETE 
ROZMAZLOVAT

Víte, že želvy cítí, když se někdo dotýká jejich 
krunýře? Hlaďte ji pomalými krouživými pohy-
by. Můžete na to zkusit vzít zubní kartáček. 
Pak by mělo následovat krmení tím, co 

má ráda. Zkusit můžete něco ze široké 
nabídky firmy Haquoss - k dostání 

v každém PetCenter. 

Náš 
tip

od49,90 Kč

 od 79,90 Kč 

−38 %
až

od139 Kč

 od 189 Kč 

−30 %
až

www.petcenter.cz

#až 8 měsíců 
ochrany před 
klíšťaty a blechami

Kup 1× Foresto Zadej na webu kód
z dokladu o nákupu
a uchovej účtenku

Vyhraj!

60×

1×

Chytré hodinky
Garmin 
v hodnotě  
6.490 Kč

Volvo
XC 40

Více na www.soutezforesto.cz.
Soutěž trvá od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 
na území České republiky. Soutěžní nákup je možné 
provést již od 1. 1. 2021.

Soutěže se smí zúčastnit osoby starší 15 let. Účastník soutěže je 
povinen si uschovat originál dokladu o nákupu. Obrázky výher jsou 
pouze ilustrativní.
Zadavatelem soutěže je Elanco Poland sp. z o.o,  NIP 5272927558.

Soutěžní výrobky: Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg a Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek pro psy > 8 kg  jsou veterinární léčivé přípravky. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Délka obojku je 38 nebo 70 cm. Smrtící a repelentní (zabraňuje sání) účinek proti klíšťatům po dobu až 8 měsíců. Léčba a prevence zablešení 7–8 měsíců ©2020 
Elanco. Foresto a Elanco logo-šikmý pruh jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Elanco nebo jejích obchodních poboček. Logo Bayer a Bayer kříž jsou obchodní 
značky ve vlastnictví společnosti Bayer. PM-CZ-20-0169
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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!

200× 
tolikrát klíště zvětší svůj objem

300 
různých druhů zvířat se může stát hostitelem 

klíštěte
10 

 druhů klíšťat jen rodu Ixodes se 
vyskytuje v České republice 

Klíštata 
v číslech

Antiparazitní sprej Tropiclean 
pro likvidaci parazitů v prostředí, kde 

se mazlíčci pohybují, 946 ml

99,90 Kč

 169,90 Kč 

−41 %

Antiparazitní šampon 
Arpalit Neo pro psy

s bambusovým extraktem, 
250 ml

Antiparazitní 
pudr na 
koberce 
Tropiclean 
na koberce 
a povrchy proti 
blechám, 325 ml

389 Kč

 649 Kč 

−40 %

699 Kč

 999 Kč 

−30 %


