
ČISTÉ 
TESÁKY, PŮL 

ZDRAVÍ!

Platnost: 1. 11.–31. 11.
11/22
Platnost: 1. 2.–28. 2.
2/23

Dentální 
pamlsky  
pro psy 
Whimzees
různé tvary 
a příchutě, 
od 15 g

TO NEJLEPŠÍ PRO NAŠE MILÁČKY

od16 Kč

 od 19 Kč 

−15 %
až



Psí tipy
Všechno pro spokojené psí tlamičky - 
od hraček, dobrot až po mističky! 

PRAVÁ PSÍ LÁSKA
Víte o tom, že pes vám lásku může vyjádřit i pouhým 

pohledem? Pakliže ve vás má důvěru, tak jeho pouhý 
pohled může být maximálním vyjádřením důvěry. Pokud 
se na vás upřeně dívá a má u toho zvednuté obočí, tak to 
znamená, že vás doslova objímá pohledem. Když mu to 
vrátíte klidným hlasem, úsměvem a  nadzvednutým 
obočím, tak jeho mozek začne vyplavovat 

oxytocin, takzvaný hormon lásky, který utužuje 
vztah mezi matkou a dítětem nebo který 

vzniká, když se dva zamilovaní 
objímají.

Víte, 
že...

www.petcenter.cz

Vodítko Gimborn 
Nylon Neoprene
s neoprenovým 
poutkem, různé délky 
a barvy

KAŽDÝ MILOVANÝ 
PEJSEK SI ZASLOUŽÍ 

VALENTÝNSKOU 
NADÍLKU!

od160 Kč

 od 229 Kč 

−30 %



Víme, co milují!

Granule Wellness CORE
superprémiové krmivo plné minerálů 

a vitaminů, různé druhy, 10 kg

od1 769 Kč

TA NEJVYŠŠÍ  
KVALITA

TIP

Hračka Gimborn
ideální na kousání, různé 

druhy a příchutě

Konzervy 
Fresh Valley

prvotřídní 
masová 

pochoutka, 
různé druhy, 

400 g

Krmivo Natural Trainer
pro správné zažívání a pevné 

zdraví, různé druhy, 800 g

99 Kč

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
PSÍ KONZERVY

HIT

od186 Kč

 od 219 Kč 

−15 %

od199 Kč

 od 249 Kč 

−20 %



Psí tipy
Pro zdravé psí tlamičky, svěží dech 
a pro spokojené oddychování.

SPRÁVNÝ TLUKOT SRDCE
Srdce psů bije obecně rychleji než to lidské. Oproti 

lidem, kterým v  klidovém stavu srdce bije 70 až 80 
úderů za minutu, se tlukot našich malých psích společníků 

pohybuje mezi 120 a 160 údery srdce za minutu. U středně 
velkých plemen je frekvence zhruba 60 až 120 úderů. 
Většinou platí, že čím větší plemeno psa, tím klidnější je tlukot 
jeho srdce. Podobně jako u lidí i u psů se tepová frekvence 
může měnit s fyzickou aktivitou a po procházce nebo běhání 
může být bušení jeho srdce výrazně rychlejší. Takový výkyv 

většinou netrvá déle než hodinu po aktivitě. Není to nic, 
co by vás mělo znepokojovat. Zbystřete až tehdy, 

pokud se váš pes rychle unaví, odmítá aktivitu, 
trpí dušností nebo mu otékají končetiny. To 

by mohlo ukazovat na problémy se 
srdcem. 

Víte, 
že...

NECHÁVÁM 
SI ZASE ZDÁT 

O VÁNOCÍCH...

www.petcenter.cz

od69 Kč

PRO 
ZDRAVÉ ZOUBKY

TIP

Manšestrové pelechy Huhubamboo
pohodlné měkké kanape z vysoce kvalitní 
odolné textilie odpuzující vodu, snímatelný 

potah lze prát v pračce pro snadnou údržbu, 
různé barvy a velikosti

Tyčinky Advance
vhodné pro dentální 
hygienu, různé druhy, 
od 90 g

od2 499 Kč

ŽHAVÁ  
NOVINKA!

NOVÉ

-35% CO2

SUSTAINABLE
DIGEST & RELAX

krmivo-brit.cz

PRO ZDRAVÉ TRÁVENÍ 
A DUŠEVNÍ POHODU

S hmyzím proteinem a probiotiky 
pro podporu imunity, zdravé trávení 

a duševní pohodu.

PREVENTION BY NUTRITION

britpetfoodbrit
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www.petcenter.czPREMIÉROVÝ DÍL STARTUJE NA TV PRIMA UŽ 4. ÚNORA VE 20:15

NOVÁ
TV SHOW
O ZVÍŘECÍCH 
REKORDMANECH 
A ŠAMPIONECH! 

hrdě sponzoruje



Čisticí spreje a gely Tropiclean pomáhají s prevencí 
zubního plaku a dalších dentálních problémů u psů i koček. 
Díky speciální únorové slevě nyní dentální péči Tropiclean 
můžete pořídit s výhodnou 20% slevou, stejně jako další 
vybranou kosmetiku pro mazlíčky Tropiclean. A jak slevu 
získat? Naskenujte QR kód z této stránky do svého mobilu 
a získaný kupon uplatněte u pokladny jakékoliv prodejny 
PetCenter nebo při on-line nákupu.

NASKENUJTE QR KÓD
A DOSTANETE KUPON

SE SLEVOU!

na dentální péči  
a kosmetiku pro psy i kočky

Akce platí od 1. do 28. 2. 2023. Platí pouze na 
vybrané produkty značky Tropiclean. Slevu 

lze uplatnit pouze jednou a nelze ji 
kombinovat s jinými slevami 

a akcemi.

-20 %

EXTRA 
SLEVAKu zdraví

s Tropiclean

Získat  
slevu

ÚNOR JE MĚSÍC 
DENTÁLNÍ HYGIENY

Dentální problémy jsou diagnostikovány až 
u 85 % psů a koček ve věku nad 4 roky. Pakliže ne-
dojde k včasnému léčení, tak mohou nastat potíže 
s bolestí, krvácivostí dásní, záněty, nepříjemným 
zápachem nebo dokonce ztráta zubů. Dentální 

hygiena je půl zdraví a únor je měsíc dentál-
ní hygieny. Využijte naší slevy, abyste ho 

spolu se svým chlupáčem důstoj-
ně oslavili s čistými zuby!

Víte, 
že...



Jedině denní péče o  jejich 
chrup vám zaručí adekvát-
ní ochranu. Primárně by se 

měla veškerá péče zaměřit na 
pravidelné odstraňování plaku. 

Plak je velmi nepříjemnou leč 
téměř neviditelnou vrstvou na povr-

chu zubů složenou z bakterií a zbytků 
potravy. V případě mineralizace plaku 

se na zubech objeví nažloutlá nebo 
nahnědlá slupka, tedy zubní kámen. Poté 

už pomůže pouze zubní ultrazvuk, což pro 
zvířata znamená stres a anestezii.

Stejně jako lidé, tak i psi a kočky se musí starat o svůj chrup. 
Na jejich dentální hygienu se však často zapomíná. 

Dentální potíže jsou diagnostikovány až u 85 % 
psů a koček ve věku nad 4 roky. Pokud 
nedojde k včasnému léčení, tak mohou 

nastat problémy s bolestí, krvácivostí 
dásní, záněty, nepříjemným 

zápachem z tlamy nebo dokonce 
ztráta zubů. Případná infekce 

se může šířit krevním oběhem 
do celého těla, kde může 
dojít k poškození životně 

důležitých orgánů, jako jsou 
játra, srdce či ledviny.

Dentální hygienu  
není radno podceňovat

NASKENUJTE QR KÓD
A ZÍSKÁTE KUPON

S 20% SLEVOU!

EXTRA  
sleva!

Přísada do  
vody Tropiclean

pohodlná prevence před 
zubními problémy a kazy 
u psů i koček, od 470 ml

PRODUKTY TROPICLEAN  
SE SPECIÁLNÍ 20% SLEVOU! 

Tropiclean nejsou jen voňavé přírodní šampony pro 
mazlíčky, které zajišťují  zdravou a skvěle vypadající 
srst. Nabízí také široký sortiment produktů řady Tropi-
clean Fresh Breath, která se zaměřuje na dentální péči 
a svěží dech psů i koček. Na měsíc dentální hygieny 
jsme připravili na tuto značku speciální slevu,  

která vyčaruje zářivý úsměv vám i vašemu ma-
zlíčkovi! Slevu 20 % na všechny produkty 

Tropiclean kterou po naskenování 
QR kódu na této straně!

Náš  
tip

295 Kč

 369 Kč 

−20 %
pouze s kuponem  

z QR kódu

319 Kč



Víme, co milují!

JAK POZNAT, ŽE NASTÁVÁ PROBLÉM?
Zejména v případě, že se vašemu psovi či kočce line z tlamy 
velmi nepříjemný odér nebo je znatelné, že při kousání zane-
chává na pamlscích či hračkách stopy krve. Mnohdy jsou tyto 
potíže viditelné už na psychice zvířete, neboť může být po-
drážděné a nedůtklivé. Příznaky se v  tomto ohledu mohou 
podobat tomu, když člověka bolí zuby.

KOUKNĚTE SE JIM NA ZOUBEK!
Tomu všemu se dá ale předejít. A to zejména díky pravidel-
né péči o  chrup. Ideálními pomocníky jsou čisticí gely od 
společnosti Tropiclean nebo dentální pamlsky Whimzees. 

V obou případech jde o velmi snadnou aplikaci, která se obe-
jde bez čištění kartáčkem. U gelů stačí nanést dvě kapky 

na zuby z každé stany. Díky tomu, že se pes olizuje,  
postupně si ho sám nanese na všechny zuby a tím si 

je vyčistí. Zvířátka by ideálně neměla 30 minut po 
aplikaci vůbec jíst ani pít. Dávkování se doporuču-
je jedenkrát denně v odpoledních hodinách.

ŽVÝKÁNÍ JE ZDRAVÝ ZVYK 
V  případě produktů Whimzees je účinné ono 
žvýkání. Napomáhá totiž stírání plaku a  tvor-
bě slin. Díky lahodné chuti tyto pamlsky zcela 

JAK ZATOČIT SE ZUBNÍM PLAKEM? 
Dentální dobroty značky Whimzees jsou ideálním řešením 

zubní hygieny pro vašeho psa, které ho budou bavit, a k tomu 
dokonale vyčistí jeho chrup. Hravé tvary od ježků a aligátorů přes 
dentální tyčinky až po kartáčky jsou uzpůsobeny tak, aby je pes 
co nejvíce žvýkal, díky čemuž si zuby krásně vyčistí, a navíc 
se při tom skvěle zabaví. Všechny dobroty Whimzees jsou 
vyrobeny z čistě přírodních složek, jedná se tak o zdravý 

pamlsek, který chutná, baví, a  ke všemu napomáhá 
odstraňovat zubní plak. Seženete je v každé prodej-

ně PetCenter v mnoha variantách pro dospělé 
psy i  pro štěněčí zoubky. Můžete si je 

koupit i jako kusovky. 

Náš  
tip

Kompletní 
zubní péče pro 
psy Tropiclean
praktický set pro 
kompletní dentální 
hygienu vašeho psa, 
obsahuje kartáček 
na prst, kartáček 
TripleFlex a čistící 
gel, 59 ml

Dentální 
pamlsky pro 

psy Whimzees
 různé velikosti 

a balení, od 15 g

Čisticí gel 
pro kočky 

pro svěží dech 
a zdravý chrup 

vaší kočky, snadná 
aplikace bez 

nutnosti čistění 
kartáčkem, 59 ml

uspokojují žvýkací reflex u psů. Jejich různé tvary jsou defi-
novány tak, aby zvýšily efektivitu čištění, a  navíc obsahují 
látky, které pomáhají aktivně rozpouštět plak.

PREVENCE NADE VŠE
Dopřejte svému zvířecímu parťákovi zdravou tlamu bez 
dentálních problémů až do důchodu a nepodceňujte preven-
ci při ochraně chrupu psů i koček. Díky výrobkům Tropiclen 
a Whimzees, které jsou k dostání v každém  PetCenter a nyní 
navíc za skvělé ceny, máte vystaráno! Péče o zoubky vašich 
miláčků může být naprosto bezproblémová, pohodlná pro 
vás i vaše zvíře a nezabere vám skoro žádný čas. 

od16 Kč

 od 19 Kč 

−15 %
až

319 Kč

 399 Kč 

−20 %
pouze s kuponem  

z QR kódu

239 Kč

 299 Kč 

−20 %
pouze s kuponem  

z QR kódu



Kočičí tipy
V PetCenter máme tak široký sortiment kvalitních 
krmiv a dobrot, že vystačí na víc než devět životů!

www.petcenter.cz

od63 Kč

 od 79 Kč 

−20 %

79 Kč

MASOVÁ 
DELIKATESA

TIP

65 Kč

SLÁVA  
RYBOLOVU

TIP

39 Kč

LAHODNÁ  
DOBRŮTKA

TIP

Konzervy  
Animonda 

Carny
s vysokým podílem 
masa, různé druhy, 

400 g

Hračka Huhubamboo
roztomilá rybka na hraní 
i broušení drápků, 12 cm

Kapsičky 
Natural 
Trainer
s velkým 

podílem živin, 
různé druhy, 

85 g

Pasta 
GimCat 
Malt-Soft 
určená 
k podpoře 
přirozeného 
vylučování 
spolknutých 
chlupů,  
s obsahem 
vlákniny, od 
20 g



TAK TOMU 
ŘÍKÁM 

KARDINÁLNÍ 
ÚLOVKY!

Interaktivní 
hračka Tesla 

Smart Laser Dot
automatický laser 
vytváří oblíbenou 

červenou tečku, 
3 přednastavené 
trajektorie nebo 
možnost ovládat 

přes aplikaci

Konzervy ShinyCat
jemné želé plné masa, různé 

druhy, 2 × 85 g

699 Kč

HI-TECH  
ZÁBAVA

HIT

Chytrá  
toaleta Tesla 
Smart Toilet

chytrý samočisticí 
záchod lze 

ovládat přes 
aplikaci

9 490 Kč

HI-TECH  
HYGIENA

HIT
95  Kč 

/ ks

KE KOUPI 2 KS  
1 KS ZDARMA

2+1 
ZDARMA



www.petcenter.cz

EXTRA  

Přepravka ATLAS 10 EL
Přepravka pro malé psy (do 5 kg) 

a kočky z pevného plastu je ideální na 
cestování. Ocelová dvířka potažená 

plastem. Pevná rukojeť pro pohodlné 
nošení. Snadné rozložení a složení 

pomocí pružinových spon. Certifikace 
pro leteckou dopravu. Nosnost 5 kg. 

Rozměry 32,5 × 48 × 29 cm. 

petcenter.cz/znacka/ferplast/
Dostupné pouze na vybraných prodejnách.

Antiparazitní šampon 
pro psy Tropiclean 
Natural Flick & Tick
Šetrný antiparazitní 
prostředek z přírodních 
surovin ihned po použití 
účinně likviduje klíšťata 
a blechy a dalšich až 7 dní 
má pro parazity odpuzující 
účinek. Vhodný pro 
psy i štěňata od 12 týdnů 
věku. 

592 ml

539 Kč

POHODLNÉ 
CESTOVÁNÍ

TIP

NASKENUJTE QR KÓD
A DOSTANETE KUPON

SE SLEVOU 20 %!

799 Kč

 999 Kč 

−20 %
pouze s kuponem  

z QR kódu

ZATOČTE SE ŠKŮDCI SE 
SPECIÁLNÍ SLEVOU!

Celý sortiment značky Tropiclean, který 
kromě šamponů nabízí taky širokou řadu 
dentální hygieny pro psy i  kočky, nyní 

pořídíte s  výraznou 20% slevou! 
Využít ji můžete po naskenování 

QR kódu níže.

Náš  
tip





Hlodavé tipy
Budete mít co dělat, než se prohlodáte širokou 
nabídkou pro hlodavce a zakrslé králíky.

www.petcenter.cz

Klec Ferplast
pro malé hlodavce, rozměry 

77 × 48 × 42 cm

Pamlsky 
Furries
pro všechny 
hlodavce a králíky, 
bez přidaného 
cukru nebo medu, 
různé druhy, 125 g

Plátky Furries
doplňkové krmivo pro hlodavce, 

různé druhy, 100 g 

od69 Kč

ZDRAVÉ 
 MLSÁNÍ  

TIP

od69 Kč

SUŠENÁ 
DOBROTA

TIP

VLASTNÍ KUTLOCH 
Klece, přepravky a  další produkty firmy Ferplast 
dělají život našich mazlíčků mnohem komfortněj-
ší. Dosahují nejvyšších standardů v  použitých ma-
teriálech, stejně tak bohatostí výbavy a  především 
atraktivním designem. Firma Ferplast patří mezi 
světovou špičku v  oblasti výroby chovatelských 

potřeb a v PetCenter to moc dobře víme, pro-
to na našich prodejnách najdete širokou 

nabídku jejich produktů, například 
tuto klec, která je pro vaše malé 

chlupáčky jako dělaná.

Náš 
tip

POHODLNÉ 
BYDLENÍ

TIP

1 099 Kč



Hlodavé tipy

DÍKY DOBROTÁM 
FURRIES 

MÁM HŘÍVU 
A CHARISMA 
JAKO ELVIS.

Víme, co milují!

od89 Kč

ŽHAVÁ  
NOVINKA!

NOVÉ

Senné bloky 
Furries
kvalitní bloky sena, 
které pochází 
z českých luhů 
a hájů, různé 
druhy, od 400 g

79 Kč

ŽHAVÁ  
NOVINKA!

NOVÉBylinná 
směs 

Furries
doplňková 

pochoutka pro 
králíky, činčily, 

morčata 
a osmáky, lze 

přimíchávat do 
sena i podávat 

samostatně, 
různé druhy, 

50 g

od59 Kč

ČESKÉ  
A VOŇAVÉ

TIP

Krmmné 
seno Furries 
z českých luk, 
pro hlodavce 
a zakrslé 
králíky, 
od 500 g



Nechlubíme se cizím peřím, jen skvělou 
nabídkou pamlsků a krmiv pro opeřence!

Ptačí tipy

www.petcenter.cz

63 Kč

 79 Kč 

−20 %

239 Kč

 299 Kč 

−20 %

231 Kč

 289 Kč 

−20 %
Krmítko Plastia

 ve tvaru domku, určené ke krmení 
venkovního ptactva s univerzálním 

systémem upevnění, objem 
násypky 0,8 l

Krmítko Robin
na sypkou směs i na 
lojové koule, různé 
barvy

Krmivo  pro venkovní 
ptactvo Avicentra

zimní příkrm do krmitek, 
různé druhy, 1 kg

ENERGIE A DOBROTY PRO 
VENKOVNÍ PTACTVO

Krmítko Robin je skvělým designovým prvkem do 
vaší zahrady a  hlavně perfektní venkovní jídelnou 
pro venkovní ptactvo. Krmítko je vhodné pro lo-
jové koule či sypkou směs. Dopřejte i  divokým 

ptáčkům zejména v zimním období dostatečný 
zdroj energie a dobrot. Navíc teď jsou zimní 

příkrmy pro venkovní ptáčky s  20% 
slevou, nacpat krmítko vás teď 

nevyjde ani draho!

Náš  
tip

SLEVA NA VYBRANÉ 
ZIMNÍ PŘÍKRMY!

Pomozte venkovním ptáčkům v chladných 
dnech a naplňte krmítka i jejich bříška!

−20 %



SUPER 
POUCHOUTKY 

I PRO TY 
NEJNÁROČNĚJŠÍ 

ZOBÁKY.

Víme, co milují!

Krmivo Pet Royal
pro andulky, malé 

a velké papoušky, různé 
druhy, 800 g

Tyčinky  
Versele-Laga 

Prestige Sticks
vítaná pochoutka 

pro každého velkého 
papouška, různé 

druhy, 2 × 70 g

Sépiová kost 
Versele-Laga

zdravý doplněk stravy 
plný cenných minerálů, 

vápníku, stopových 
prvků a jódu, pomáhá 

ptákům odbourávat 
stres, od 12 cm

od89 Kč

NĚCO  
NA ZOB

TIP

119 Kč

DOBRŮTKA 
DO ZOBÁČKU

TIP

od69 Kč

MINERÁLNÍ  
DOPLNĚK

TIP



Víme, čím potěšíte mlsné jazýčky vašich sssyčáků  
nebo jak zvelebit jejich terária, akvária i želvária.

Plazivé tipy

www.petcenter.cz

74 Kč

 99 Kč 

−25 %

34 Kč

 45 Kč 

−25 %

37 Kč

 49 Kč 

−25 %

434 Kč

 579 Kč 

−25 %4 124 Kč

 5499 Kč 

−25 %

Krmivo pro 
bojovnice Sera 
Bettagran Nature
nejvyšší kvalita, 
vyrobeno z vybraných 
a šetrně zpracovaných 
surovin, 10 g

Základní krmivo pro 
okrasné ryby Sera 

Vipagran Nature
podporuje zdravý růst všech 

okrasných ryb, 12 g

Vločkové krmivo pro 
ryby Sera San Nature
podporuje překrásné 
vybarvení všech akvarijních 
ryb, 10 g

Designové 
akvárium BiOrb

koule v moderním 
designu vhodná 

hlavně pro rostlinky, 
jednoduchá instalace 

a snadná údržba, různé 
barvy, 30 l Set hedvábných rostlin BiOrb

přírodní vzhled od proslulého návrháře 
Sama Bakera obohatí vzhled vašeho 

akvária, výška 29 cm, 2 ks



MOŘE? 
 A KDO HO 

POTŘEBUJE? 

Víme, co milují!

Sušený hmyz Underground Food
pochoutka pro plazy, želvy a další terarijní 

zvířata, různé druhy, 500 ml

PŘÍRODNÍ PROTEIN!
Jak svým mazlíčkům nabídnout tu nejlepší porci 

přírodního proteinu a vitaminů? Velmi snadno, a to 
díky sušenému hmyzu a dalším tvorům od společ-
nosti Underground Food. K dispozici jsou nejrůznější 
druhy, ať už dafnie, bourec morušový, krevety nebo 
rybičky, mouční červi, cvrčci a mnoho dalších po-

chutin, kterými potěšíte nejen plazy a želvy, ale 
i další domácí zvířátka, jako jsou ježci, ptáč-

ci nebo je využijete jako bílkovinou 
nacpané přilepšení pro některé 

hlodavce.

Náš  
tip

od85 Kč

PAMLSEK  
(NEJEN) PRO PLAZY

NOVÉ



Nabídka z akčního letáku 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
 tiktok.com/@petcentercz

www.petcenter.cz

Blog plný tipů 
pro chovatele:

blog.petcenter.cz

116 prodejen 
po celé ČR

Sledujte nás 
na sítích, 
ať víte o akcích 

a slevách jako první!

139 Kč

ANDULKA  
STARTER SET

TIP427 Kč

 855 Kč 

−50 %

Domek Limara
z nelakovaného 

masivu, vhodný do 
klece pro zakrslé 
králíky, morčata 

a malé hlodavce, 
různé velikosti

Startovací sada pro 
začínající majitele 

andulek RIO
praktický balíček pro 
začínající chovatele 

obsahuje krmivo RIO, 
pochutiny RIO + papírový 

přepravní box 

od319 Kč

SCHOVKA  
PRO HLODAVCE

TIP

Elektronický 
odpuzovač 
parazitů Arpalit
na ochranu psů 
a koček před klíšťaty 
a blechami, 1 ks


