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let s vámi

Slavíme

20 % Narozeninová sleva

na pamlsky nebo granule*

* Více informací o probíhající akci najdete na následující straně nebo na www.petcenter.cz.



PAMLSKY PLNÍ PODOBNOU FUNKCI, 
AŤ UŽ MÁTE KOČKU NEBO PSA. 
PROHLUBUJÍ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI 
MAZLÍČKEM A MAJITELEM. KDYŽ JSOU 
DOSTATEČNĚ RAFINOVANÉ, DOKÁŽÍ 
I ZABAVIT NA DOBU, KDY SE SVÉMU 
CHLUPÁČOVI VĚNOVAT NEMŮŽEME.

U  psů se dají využít jako 
odměna při tréninku, ov-
šem s  trénováním koček 
to tak snadné rozhodně 

není. Psům i kočkám můžete kou-
pit i  takzvaně funkční pamlsky, 
tedy takové, které mají kromě od-
měny či zábavy i další funkce. Po-
kud jde o dobroty, tak vždy vez-
měme v úvahu, kolik jich našemu 
miláčkovi dáváme a upravme den-
ní dávku krmení.

PSÍ DOBRŮTKY
 FUNKČNÍ  - tyto psí pamlsky ne-
jen že chutnají, ale také pomáhají. 
Mohou obsahovat například loso-
sový olej pro zdravou srst nebo 
pomáhat s  udržením zdravých 
zubů a příjemného dechu.
 ZABAVENÍ  - při čekání si náš mi-
láček nemůže někde tiše přečíst 
noviny. Může ale ohryzávat sušené 
vepřové nožky, uši, hovězí nohy, 
lopatky, oháňky nebo šunkové 
kosti.
 MEZIDVÉŘÁK  - jdete na návštěvu 
a chcete si naklonit místní-
ho miláčka nebo jen udě-
lat radost svému pejskovi? 
Vezměte si do kapsy paml-
sek a sdílejte radost ze se-
tkání.
 VÝCVIKOVÉ DOBRŮTKY 
- by měly mít malou ve-
likost, ale zato vynikající 
chuť. Pes by po nich měl 
opravdu toužit, ale jejich 
konzumace by ho neměla 
zdržovat od povelů. 

 KOČIČÍ MLSKY
 ROZMAZLOVÁNÍ  - každý majitel 
kočky potvrdí, že si užívají změnu 
a nad některými pamlsky, zkrátka 
nakrčí čumáček. Střídejte proto 
různé typy pamlsků a  sledujte, 
jaké chutě má vaše kočka.
 FUNKČNÍ  - doplňují například 
maltózu, která působí jako preven-
ce před ucpáním trávicího traktu. 
Dále mohou takové pamlsky do-
plňovat například taurin, který je 
důležitý pro funkci očí a  srdce, 
a  další zdravé složky kočičího jí-
delníčku jako omega 3 a 6 mast-
né kyseliny. K funkčním pamlskům 
patří i pasty, které pomohou s nej-
různějšími kočičími potížemi. 

nezamlsal!
Kdo by si rád

Ať si smlsnou:

Kompletní pravidla soutěže najdete na petcenter.cz. 

let s vámi

SLEVA

na veškeré PAMLSKY pro psy, kočky, ptáky a hlodavce

20 %
Platnost 1.–14. 9. 2020

Slavíme 20 let
od otevření 1. prodejny

SLEVA

na veškeré GRANULE  pro psy a kočky

20 %
Platnost 15.–28. 9. 2020

SLEVA

na veškeré PAMLSKY pro psy, kočky, hlodavce a ptáky

20 %
Platnost 1.–14. 9. 2020

V rámci oslav 20 let od otevření první prodejny jsme si pro vás připravili 
parádní narozeninové slevy. Každé 2 týdny zlevňujeme vybrané 
kategorie o 20 %. A to už je tedy pořádná nálož pro všechny mazlíčky.

Dentální 
pochoutka 
Whimzees
různé velikosti, 
6 ks

Masové 
pamlsky 
na trénink 
Huhubamboo
různé druhy, 40 g

Pamlsek Huhubamboo 
s příchutí ryby
různé druhy, 12 g

Multivitamínové 
tablety GimCat
různé druhy, 40 g

S L E V A
20 %

269269

215

S L E V A
20 %

49,9049,90

 3990

S L E V A
20 %

19,9019,90

1590

S L E V A
20 %

75,9075,90

6070

 A pokračovat budeme až do konce října. 
Sledujte petcenter.cz, máme pro vás připravenou obří narozeninovou soutěž!

Platí pouze na nezlevněné zboží. Slevy nelze kombinovat s jinými slevami a akcemi.

slevy
Narozeninové 

Nevíte si s výběrem pamlsků rady?
Rádi poradíme v každé prodejně Pet Center! 



Z BIOLOGICKÉHO HLEDISKA JE PES MASOŽRAVCEM, ALE DÍKY DOMESTIKACI SE STAL 
SPÍŠE VŠEŽRAVCEM. KOČKY VŠAK ZŮSTALY MASOŽRAVCI, POTŘEBUJÍ TAK VYŠŠÍ PODÍL 
ŽIVOČIŠNÉHO PROTEINU NEŽ PSI. PŘI VÝBĚRU GRANULÍ JE POTŘEBA ZOHLEDNIT NĚKOLIK 
FAKTORŮ JAKO VĚK, VELIKOST, ALE I FYZICKOU AKTIVITU A CELKOVÝ ZDRAVOTNÍ STAV. 
DOBRÉ JE MÍT PŘEDSTAVU O KVALITĚ GRANULÍ, KTERÉ MOHU SVÉMU MAZLÍČKOVI DOPŘÁT.

Vsaďte na
superprémiové značky

OBR NEBO ŇUFÍK?
Velikosti granulí pro malé (do 
10  kg), střední (10–25 kg) a  velké 
psy (nad 25 kg) se neliší jen pod-
le velikosti granulí, které správně 
sedí do větší nebo menší tlamičky. 
Rozdílné je i složení, volte opravdu 
podle velikosti. Roli hraje i kastrace, 
krmiva pro kastrované mají odleh-
čenější složení.

KOLIK MÁ PSÍCH LET?
Štěnětem je pejsek do 10 až 24 mě-
síců, záleží na velikosti. V jejich stra-
vě je víc bílkovin a vitamínů. Granule 
pro dospělé může dostávat mezi 1–6 
lety a pak se v přibližně 7 letech stá-
vá seniorem. U velkých a obřích ple-
men pak už od 5 let. Většina seniorů 
mívá problém s  ledvinami. Krmiva 
pro ně jsou uzpůsobena pro snad-

 WELLNES CORE 
Krmiva bez obilovin a s vysokým obsahem 
proteinů - to je nový trend! Najdete je pod-
le anglického označení „grain-free“. Ty od 
Wellnes CORE jsou vyrobeny s  ohledem 
na nutriční filozofii koček a  psů. Granu-
le s  vysokým obsahem kvalitní živočišné 
bílkoviny, jako je čerstvé krůtí maso, kuře 
nebo losos, obsahují i zeleninu jako zdroj 
vitamínů a  minerálů. Ve složení najdete 
i  antioxidanty získané z  borůvek a  bru-
sinek. Nenajdete naopak umělé přísady. 
V širokém sortimentu vyberete nejen pod-
le věku, velikosti, ale i dispozicí mazlíčka. 

 TRAINER 
Vychytané složení sestavené k  zajiště-
ní všech standardních, ale i  specifických 
nutričních potřeb psů i koček. Díky využi-
tí funkčních ingrediencí můžete podpořit 

klíčové funkce organismu. Nejen, že 
Trainer nabízí specifické složení 

podle věku, velikosti a kondi-
ce psa. Myslí i na ty, kteří trpí 

potravinovou intolerancí 
nebo alergiemi a některé 
druhy proto obsahují jen 
určitý typ masa. Najdete 
v nich i bylinky od heř-
mánku s  hojícími účin-
ky, po chmel, smetánku 
lékařskou, ženšen nebo 

aloe vera.

 ADVANCE 
Vědecky prokázáno: granule 

Advance pomáhají posílit obrany-
schopnost a  podpořit bariéry těla díky 
přírodním polyfenolům a  aktivním imu-
noglobulinům. Kvalitní živočišné bílko-
viny, jsou hlavní složkou. Krmiva nabízí 
řešení pro psy všech velikostí, stáří i dis-
pozic. Speciální řada je pak vyvinuta pro 
konkrétní plemena. Z kočičího krmení si 
zase vyberete jak podle věku, tak i pod-
le potřeb. Má kočka problém s vykašlá-
váním tzv. trichobezoárů – smotků chlu-
pů, s citlivým zažíváním nebo má sklony 
k tloustnutí po kastraci? V řadách Advan-
ce určitě vyberete.

Barvy 
nechte na 

omalovánky 
 Prvním znakem nekvalitních 

granulí je barva. I  když se nám 
mohou na první pohled líbit růz-
ně barevné granule, věřte, že čím 
víc barev, tím víc barviv a che-
mie. Nebarvená granule by 

neměla mít ani 100% jed-
nolitou barvu.

TIP

Na co si
odpovědět

nější stravitelnost a  lepší 
mobilitu. Mohou obsahovat sní-
žené množství fosforu kvůli ochra-
ně ledvin. Přidány pak bývají látky 
podporující pohyblivost kloubů. 

AKTIVNÍ, NEBO „GAUČÁK“?
Nenechte ho, aby byl váleček! Po-
kud váš pejsek není aktivní, ideální 
bude sáhnout po granulích s  prů-
měrným obsahem energie – třeba 
po Trainer Natural Weight Care. 

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY 
A DIETY?
Speciální kategorií je pak kr-
mení takzvaně grain-free, ne-
boli bez obilovin. Ještě spe-
cifičtější je pak krmení BARF, 

tedy syrová strava.

Hlídejte 
si složení 

Ty nejkvalitnější granu-
le pro psy mají totiž na 
prvním místě ve svém 
složení maso. Tedy ne-

jen masovou mouč-
ku, ale skutečné 

maso.

TIPPodívejme se na dělení pod-
le kvality. Máme granule tříd 
economy, prémiová a super-

prémiová.

Economy krmiva jsou nejlevněj-
ší, ale cena také odpovídá kvalitě. 
Většinou neobsahují skoro žád-
né maso. Obsahují zato množství 
obilovin, ty mohou způsobovat 
nadměrné tvoření plynů. Najdeme 
v nich také dochucovadla, umělá 
barviva a konzervanty. O co méně 
kvalitních surovin obsahují, tím 
více jich musí pes sníst. Granule 
zaplní žaludek, ale jejich nutriční 
hodnoty jsou téměř nulové.

Prémiová krmiva obsa-
hují více masa, ale také 
stále ještě velké množství 
obilovin. Najdete sice kr-

miva v  této třídě, která obsahují 
přidaná barviva a  konzervanty, 
ale jsou mezi nimi i  ta, která 
obsahují kvalitní přida-
né složky jako zinek, 
nebo omega 3 a  6 
mastné kyseliny.

Superprémiová 
krmiva jsou nej-
lepší vol-

bou s  vysokým podílem masa 
– například Wellness Core pro 
psy obsahuje 46–48 % masa. Jde 
většinou o krmiva holistická, tedy 
s  uceleným složením, které na-
sytí a  díky vyváženému složení 

a  vhodným ingrediencím 
mají i pozitivní vliv na 

celý organismus.

SLEVA

na veškeré GRANULE  pro psy a kočky

20 %
Platnost 15.–28. 9. 2020

Od 15. do 28. září 20% SLEVA na granule!
granulogie

Základy
JAK  

VYBRAT TO 
PRAVÉ KRMENÍ 
PRO VAŠEHO 

MILÁČKA

Další články najdete na našem blogu
www.blog.petcenter.cz

Nevíte si s výběrem granulí rady?
Vyberte ty správné v každé prodejně Pet Center.



KASTROVANÁ,  
NEBO NE?
Po kastraci myslete na 

to, že by se příjem kalo-
rií měl snížit o 25 až 30 %. 

Vyplatí se předcházet pro-
blémům s onemocněním dol-

ních močových cest a poškoze-
ní ledvin, na která kastráti trpí 
častěji. Sáhněte tedy po granu-
lích, které jsou určeny pro 
sterilizované kočky. 

KOŤÁTKO 
MOJE..?
Velkou roli pro 
p o s k l á d á n í 
ideálního jí-
delníčku hraje 
i to, jak je koč-
ka stará. Koťata 
potřebují více ži-
vin, energie a tuků 
než dospělé kočky. 

U seniorů je pak potřeba preventiv-
ně pečovat o klouby a ledviny. 

SPOLKNUTÉ CHLUPY JSOU 
PROBLÉM?
Kočičí čistota může vést k problé-
mům. Spolykané chlupy tvoří v za-
žívacím traktu smotky, nazývané 
trichobezoáry. Pokud je kočka při-
rozeně nevyloučí, mohou způsobit 
bez dostatečného natrávení závaž-
ný problém. Smotky mohou vytvo-
řit nepropustnou přepážku, a  zví-
řeti tak hrozí ucpání žaludku nebo 
střev. Prevencí jsou pak granule 
označené jako Anti-Hairball. 

PIJE? 
Kočky obecně mívají pro-
blém s  příjmem vody. Kr-
míte-li jen granulemi, vě-
nujte pozornost příjmu 
vody. Sáhnout můžete 
po granulích typu urinary, 
která je prevencí problé-
mům s  močovým ústro-

jím. Zvažte i  přikrmování 
mokrým krmivem, z  kterého 

kočka přijme vodu nejsnadněji. 

Další 
přísady 

Jsou v  granulích in-
gredience jako zeleni-
na, ovoce, bylinky, vita-
míny, minerály, nebo 

například lososový 
olej? Bingo!

TIP

nemají šanci
Klíšťata, blechy a komáři

NEJVĚTŠÍ VÝHODOU ADVANTIXU JE 
JEHO VYSOKÁ ÚČINNOST. TENTO SPOT-
ON (=PIPETA) MÁ REPELENTNÍ ÚČINEK 
PROTI KLÍŠŤATŮM A KOMÁRŮM A PŮSOBÍ 
I PROTI BLECHÁM A VŠENKÁM. ZEJMÉNA 
JEHO AŽ ČTYŘI TÝDNY DLOUHÝ ÚČINEK 
OCENÍ VŠICHNI, KTEŘÍ SE PSEM CHODÍ 
DO PŘÍRODY.

Přípravek je vhodný pro psy všech velikostí, 
stačí si správně vybrat podle vá-
hové kategorie psa. Díky jed-

noduché, jednorázové aplikaci 
od lopatek po délce hřbetu 
až k  ocasu trvá nanášení 
jen okamžik. Výhodou je 
i to, že je možné jej pou-
žít pro štěňata od ukon-
čených 7 týdnů i  pro 
březí nebo kojící feny, 
voděodolnost je také 
dalším benefitem. Pro 
přípravek přitom není 
nutné chodit k  veterináři, 
koupíte jej běžně v prodej-
ně – třeba u nás v Pet Center. 

DominikováMVDr. Zuzana

VETERINÁŘI RADÍ

Sp o t - o n 
A d v a n -
tix pou-

žívám na své 
feny. Repelentní 

účinek je pro mě 
asi nejlepší ze všech 

jiných volně prodejných 
možností a  použití jednoduché. Vý-
hodou oproti obojkům vidím napří-
klad v tom, že u mých výstavních fen 
nepoškozují srst na krku. Za jedinou 
nevýhodu se dá považovat to, že psa 
byste neměli 2 dny po aplikaci koupat. 
Přípravek se nesmí používat na kočky 
a já doporučuji alespoň několik hodin 
po aplikaci držet psa v jiné místnosti 
než kočku. Například nanést spot-on 
večer a zvířata do rána oddělit.

...fungovat bude i v pří-
padě, že váš pes už je na-

příklad blechami napadený? 
Ačkoli díky ošetřenému pso-
vi přípravek působí i  na ble-
chy v  okolí zvířete, je vhodné 
zabezpečit i  místa, kde se 
pejsek pohyboval (auto, 

sedačka) ještě třeba 
přípravkem dal-

ším.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

 Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg, od 4 do 10 kg, 
od 10 do 25 kg, od 25 do 40 kg, od 40 do 60 kg je veterinární léčivý přípravek. 
Nepoužívejte u koček. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 

L.CZ.MKT.AH.03.2020.0820

Jaké granule
do kočičí misky?

Přepravka pro malá zvířata Atlas 20
Přepravka Atlas s jednoduchým otevíráním je navržena 
tak, aby bylo zajištěno bezpečné a pohodlné cestování. 
Jde o velmi praktický a univerzální produkt. Je vyrobena 
z plastu. Boční uzávěry zaručují bezpečné uchycení 
speciálním uzamykacím systémem.

30 %
sleva

od 599,90

od 419



tipy
Psí

I PSÍ MOZEK STÁRNE! 
VIDITELNÉ ZLEPŠENÍ 

DO 30 DNŮ

PODPORUJE 
JEHO DOBRÉ TRÁVENÍ 

A CHUŤ DO ŽIVOTA

WITH

VYZKOUŠEJTE 
NOVINKU 

POCHOUTKY 
PRO CHUTNÉ 

A ZDRAVÉ MLSÁNÍ 

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® 
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

BEZ
OBILOVIN

PRO PLAN® 
OPTI AGE
PRO STŘEDNÍ 
A VELKÁ PLEMENA
3 kg
kuřecí

PRO PLAN® 
OPTI AGE
PRO MALÁ A MINI 
PLEMENA 
3 kg
kuřecí

PLEMENA 
3 kg
kuřecí

PRO PLAN® 
OPTI AGE
PRO MALÁ A MINI PRO MALÁ A MINI 

PRO PLAN® 
OPTIDIGEST

PLEMENA 
3 kg
kuřecí

599,90

399
Kč

599,90

399
Kč

459,90

349
Kč

459,90

349
Kč

119

6990 

Kč

179

9990 

Kč

Kč
33 %
SLEVA

599,90

33 %
SLEVA

24 %
SLEVA

24 %
SLEVA

41 %
SLEVA

44 %
SLEVA
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Víme, co milují!Víme, co milují!

Pedigree pochoutky 
Biscrok, Schmackos, 
Rodeo 
vybrané  
druhy,  
od 36 g 

od 26,90od 26,90

od 20
cena za 1 ks při koupi 4 kscena za 1 ks při koupi 4 ksZDARMA

3+1

74,9074,90

37
cena za 1 ks při koupi 2 kscena za 1 ks při koupi 2 ksZDARMA

1+1

ZNÁMÉ

PRODUKTY
Kompletní krmivo 
pro malá plemena 
Wellness Core
bez obilovin  
bohaté na  
proteiny, různé  
druhy a velikosti,  
od 1,5 kg 

Masové 
výrobky 
Vetamix 
hovězí mix  
(405 g) nebo 
1/4 kuřete (850 g) 
nebo vepřová 
pacička (1 ks) 

Antiparazitní 
obojek 
Herba Max 
přírodní 
antiparazitní 
obojek pro psy

Dentální 
pochoutka 
Purina 
Pro Plan 
Dentalife
vybrané  
druhy,  
od 115 g

Pelech 
Huhubamboo
vybrané velikosti, 
od 35 cm

Spreje proti 
parazitům 
Arpalit Neo
150 ml

Kompletní krmivo Trainer
vybrané druhy,  
12 kg

Superprémiové krmivo 
Purina Pro Plan Duo Delice
vybrané druhy, 2,5 kg

Masové pamlsky 
Huhubamboo 
Steak
100% přírodní 
masíčko, vybrané 
druhy, 75 g

Alavis 
kloubní 
výživa
intenzivní výživa 
kloubů, vhodná 
zejména pro psy 
velkých a obřích 
plemen, 90 tbl.

S L E V A
25 %

od 459od 459

od 344

S L E V A
25 %

od 29,90od 29,90

od 22

S L E V A
25 %

149,90149,90

112 S L E V A
25 %

od 1499od 1499

od 974

S L E V A
64 %

od 54,90od 54,90

od 3490

S L E V A
25 %

od 899,90od 899,90

od 674

S L E V A
30 %

169,90169,90

118

S L E V A
10 %

595595

535S L E V A
44 %

499,90499,90
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tipy
Kočičí

GOURMET
Ala Carte
Multipack 4x 85 g
různé druhy

GOURMET
Perle Duo
Multipack 4x 85 g
různé druhy

tavnaté fi letky
pro kocicí gurmány

Š

PRO PLAN®
granule pro kočky 3 kg
různé druhy

CHYTRÁ VÝŽIVA 
PRO DLOUHÝ 

BÁJEČNÝ ŽIVOT

699,90

379
Kč

Multipack 4x 85 g
různé druhy59,90

4990 

Kč

Multipack 4x 85 g
různé druhy

59,90

4990 

Kč

379
45 %
SLEVA

3+1 
ZDARMA

3+1 
ZDARMA

PURINA-PPcat-inzA4-proPetCenter-CZ-ZĶŁ÷2020 -7-20 - TISK.indd   1PURINA-PPcat-inzA4-proPetCenter-CZ-ZĶŁ÷2020 -7-20 - TISK.indd   1 10.08.2020   9:3910.08.2020   9:39

- 

Víme, co chtějí!

Pamlsky 
Nutri 
Pockets 
Gimcat
různé druhy, 
od 60 g

74,9074,90

37
cena za 1 ks při koupi 2 kscena za 1 ks při koupi 2 ksZDARMA

1+1

19,9019,90

990

cena za 1 ks při koupi 2 kscena za 1 ks při koupi 2 ksZDARMA
1+1

Přírodní 
masová 
pochoutka 
Huhubamboo 
Mini Soft
vybrané druhy, 
od 60 g

Prémiová kapsička  
Pet Royal Cat
pro mlsné kočičky, vybrané druhy, 
80 g

Kapsičky Felix 
Sensation a Fantastic 
vybrané druhy,  
12 × 100 g 

Kompletní krmivo  
pro kočky
vybrané druhy, 10 kg

Kočičí 
tráva 
GimPet
vybrané 
druhy, 
od 100 g

Čistící gel 
na zuby 
Tropiclean
pro kočky,  
59 ml

Superprémiové krmivo 
Advance Cat
vybrané druhy, 3 kg

Kapsičky Sheba 
Fresh Fresh&Fine
vybrané druhy,  
6 × 50 g 

Hračka 
Gimcat 
interaktivní 
hračka pro 
kočky

Podestýlka 
Huhubamboo 
silikonová, 
vybrané  
druhy, 3,4 l

S L E V A
30 %

od 57,90od 57,90

od 40

S L E V A
20 %

539539

429S L E V A
33 %

149,90149,90

9990
S L E V A
25 %

659659

494

S L E V A
37 %

od 729,90od 729,90

od 429

S L E V A
35 %

od 89,90od 89,90

od 58

S L E V A
25 %

299299

224

S L E V A
22 %

od 179,90od 179,90

od 139S L E V A
25 %

49,9049,90
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Kompletní krmivo 
Darwin‘s happy mix
pro morčata, drobné hlodavce, 
osmáky nebo činčily, vybrané 
druhy, 500 g 99,9099,90

74S L E V A
25 %

Akvarijní topítko  
Newa Eco - Therm
různé druhy, 25–200 W

od 479,90od 479,90

od 383S L E V A
20 %

Tyčinka Pet Royal
pro hlodavce, různé druhy, 2 ks

69,9069,90

49S L E V A
29 %

Podestýlka Lhota 
z konopného pazdeří, 10 l

149,90149,90

99S L E V A
34 %

Základní krmivo  
Sera Vipagran 
pro okrasné ryby, 12 g

47,9047,90

29S L E V A
38 %

Krmivo pro ryby 
žijící na dně Haquoss 
Tablet Mix 
250 ml 

149,90149,90

97S L E V A
35 %

199199

S L E V A
16 % 167

Doplňkové krmivo  
Exotic Fruit 
pro papoušky, 600 g

149149

S L E V A
15 % 127

Blok pro želvy Zoo Med 
s vápníkem, kaktusem 
a zeleninou, 142 g 

199,90199,90

S L E V A
20 % 159

Substrát z bukového 
dřeva Hobby Terrano 
Buchenhack 
4 l

79,9079,90

S L E V A
25 % 59

Podestýlka z kokosových 
chipsů Robimaus 
lisované, 3 l

36,9036,90

S L E V A
15 % 31

Jodový blok Karlie 
pro ptáky, 8 g

69,9069,90

S L E V A
29 % 49

Tyčinky Pet Royal 
pro andulky, malé i velké 
papoušky, 2 ks

Ptáci

Plazi

Hlodavci

Ryby

www.petcenter.cz

instagram.com/petcentercz

Staňte se našimi fanoušky
facebook.com/petcenter.cz

Nabídka z akčního katalogu 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. 

Čtěte taky náš blog
www.blog.petcenter.cz


