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ODTEĎ SE 
MŮŽU VÁLET 

KDEKOLIV!

Obojek proti blechám 
a klíšťatům Foresto

více informací uvnitř!

TOP
měsíce



Všechno pro spokojené 
psí tlamičky - od hraček, 

dobrot až po mističky! Pro psy a pejsky

od239 Kč

PRO  
ZDRAVÉ ZUBY

TIP

od1 249 Kč

PŘÍRODNÍ  
SLOŽENÍ

TIPDentální 
tyčinky 
pro psy 
Advance
různé druhy, 
od 360 g

Superprémiové krmivo 
Nature‘s Variety

chutné a zdravé granule, různé 
druhy, od 7 kg

od79 Kč

KVALITNÍ  
MASO

TIP
Masové konzervy 

Animonda GranCarno
čerstvé suroviny a lahodná chuť, 

různé druhy, od 400 g

 

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO PSY ON-LINE



Pro psy a pejsky Všechno pro spokojené 
psí tlamičky - od hraček, 

dobrot až po mističky! 

286 Kč

 409 Kč 

−30 %

Pamlsky Wellness CORE
chutné a voňavé odměny vhodné i k tréninku, 
různé druhy, 170 g

Tyčinka 
Huhubamboo Basic

lahodná pochoutka 
z masa, různé druhy, 30 g

Kapsičky Nature‘s Variety
skvělá chuť a kvalitní složení, různé 

druhy, od 150 g

Chobotnice 
dvou tváří 
Gimborn
krásná hračka 
z kvalitního plyše, 
18 cm

40 Kč

CHUTNÁ
DOBROTA

TIP
Superprémiové krmivo 

Natural Trainer Sensitive
monoproteinové bezlepkové granule, vhodné i pro 

psy s citlivým zažíváním, různé druhy, od 3 kg

od659 Kč

PRO  
CITLIVÁ BŘÍŠKA

TIP

od79 Kč

PŘÍRODNÍ  
SUROVINY

TIP

KRMTE PSA PRAVIDELNĚ
Spousta chovatelů dává svým pejskům najíst až 

ve chvíli, kdy se jim to takzvaně hodí. Je ale třeba 
myslet na to, že pes má rád ohledně stravování 
určitou pravidelnost. Ideální je tedy pejska krmit ráno 
a večer. Snažte se jej nakrmit ve stejnou dobu, neboť 
mu to dodává pocit jistoty. Jen dejte pozor na to, 

aby po jídle pejsek minimálně 30 minut trávil 
a odpočíval. Nedoporučuje se jej poté vzít 

ven na vycházku nebo si s ním hrát. 
Zbytečně pak hrozí případná 

torze žaludku.

Víte, 
že...

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO PSY ON-LINE



Pro psy a pejsky Všechno pro spokojené 
psí tlamičky - od hraček, 

dobrot až po mističky! 

NEDBEJTE NA ŽEBRÁNÍ
Pejsci mají v  oblibě takzvané žebrání. Sami 
víme, jak je náročné odolat toužebným psím 
očím, ale je důležité, abyste v tomto ohledu byli 
důslední a neústupní. Nejde jen o to, že bychom 
chtěli chlupáčům upřít dobrotu, ale je třeba 

myslet na to, že lidská strava obsahuje 
nadmíru soli a dochucovadla mohou 

negativně působit na psí 
žaludek a ledviny. 

Víte, 
že...

72 Kč

 85 Kč 

−15 %

Jelenní parohy Parožík
100% přírodní odolná hračka, 

čistí zuby a zabaví, různé 
velikosti

159 Kč

 Z ČESKÉ  
OBORY

TIP

Psí piškoty 
Dibaq
bez tuků 
a cukrů, 200 g

59 Kč

SPECIÁLNĚ  
PRO PSY

TIP
TO JSEM Z TOHO 

JELEN. TAKOVÝCH 
LAHODNÝCH 

PŘÍCHUTÍ.

Konzerva 
Carnilove 

Wild Meat
lahodné zvěřinové 

receptury, různé 
druhy, 400 g

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO PSY ON-LINE



Pro psy a pejsky Všechno pro spokojené 
psí tlamičky - od hraček, 

dobrot až po mističky! 

od1 070 Kč

 od 1259 Kč 

−15 %
Granule Brit 
Premium by 

Nature
různé druhy, 

15 kg

Dentální pamlsky Whimzees
různé druhy a velikosti, od 7,5 g

Tyčinka GimDog 
SportStick
chutná pochoutka, vhodná 
k tréninku i jako odměna, 
různé druhy, 12 g

Funkční 
pamlsky 
Advance

různé druhy, 
od 90 g

od129 Kč

DENTÁLNÍ 
PÉČE HROU

TIP

29 Kč

MĚKKÁ  
TYČINKA

TIP

od69 Kč

DOBROTY  
PRO ZDRAVÍ

TIP

DOKONALÝ CHRUP
Dokonalého chrupu se dá u psů docílit poměrně 
těžko, ale není to nemožné. Mohou vám s tím 
pomoci dentální pamlsky Whimzees, které 

jsou určeny jak ke hryzání, tak rovněž ke 
hře. Whimzees pořídíte v různých tva

rech a  příchutích, aby si na nich 
váš miláček pochutnal.

Náš 
tip

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO PSY ON-LINE



ZDRAVÍ JE NA 
PRVNÍM MÍSTĚ. 
TLAPKU NA TO!

Pro psy a pejsky Všechno pro spokojené 
psí tlamičky - od hraček, 

dobrot až po mističky! 

342 Kč

 489 Kč 

−30 %
PRO ZDRAVÝ POHYBOVÝ APARÁT

Aby váš pejsek předešel problémům s  pohy
bovým aparátem nebo posílil případně klouby, tak 
tu pro vás máme perfektní řešená. Je jím kloubní 
výživa  Fresh Valley, která pochází z  českých 

luhů a  hájů. Ta vašemu pejskovi pomůže, 
aby měl zdravé klouby, pomáhal mu při 

pohybu a poskytnul mu úlevu při 
případných bolestech.

Náš 
tip

Pamlsky Wellness CORE
chutné a voňavé odměny vhodné 

i k tréninku, různé druhy, 170 g

Kloubní výživa 
Fresh Valley

pro zdravý 
pohybový aparát, 

220 g

od139 Kč

TRÉNINKOVÁ  
ODMĚNA

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO PSY ON-LINE



Kočky a koťata V PetCenter máme tak široký 
sortiment kvalitních krmiv 
a dobrot, že vystačí na víc 

než devět životů!

 

NYNÍ MOHU 
CHODIT NA 

ZÁCHOD 
S NOBLESOU 
A ELEGANCÍ.

Podestýlky 
Biokat’s Organic

osvědčená kvalita 
z přírodních materiálů, od 6 l

Kapsičky 
Nature’s Variety

masíčko té nejlepší 
kvality, různé druhy, 

70 g

44 Kč

 59 Kč 

−25 %

od249 Kč

100%  
PŘÍRODNÍ

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO KOČKY ON-LINE



Kočky a koťata V PetCenter máme tak široký 
sortiment kvalitních krmiv 
a dobrot, že vystačí na víc 

než devět životů!

PROČ KOČKY ŠKRÁBOU?
Škrabání je u  koček jejich přirozeností. Mají 
zatahovací drápy proto, aby mohly lovit. V případě 
lovu se totiž drápky zatáhnou a kočka našlapuje 
tiše přes polštářky na tlapkách. Pakliže zaútočí, 

tak drápky vytasí a  slouží jí k  zachycení 
a  udržení kořisti. Škrábání u  koček je 

součástí jejich nátury. Ideálním 
řešením je tak pořízení 

škrabadla.

Víte, 
že...

Podestýlky 
Biokat’s ECO light

100% přírodní 
podestýlka z rostlinné 
vlákniny zajistí čistou 

a voňavou toaletu, od 5 l
Konzervy ShinyCat
lahodné krmivo nejvyšší 

kvality, různé druhy, 2 × 85 g

Škrabadlo  
Cat-Gato 
Diabolo
béžové škrabadlo 
s úkrytem 
a plošinou, sisalový 
sloupek,  57 cm

769 Kč

OBROUŠENÍ  
DRÁPKŮ

TIP

od407 Kč

 od 509 Kč 

−20 %

76 Kč

 95 Kč 

−20 %

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO KOČKY ON-LINE



Kočky a koťata V PetCenter máme tak široký 
sortiment kvalitních krmiv 
a dobrot, že vystačí na víc 

než devět životů!

119 Kč

  149 Kč 

−20 %
Sáčky 

Biokat’s Eco 
Bags

hygienické sáčky do 
kočičí toalety, 12 ks

Granule 
Natural 
Trainer 
Sterilised
vyvážené krmivo 
pro vykastrované 
kočky, různé 
druhy, 10 kg

ZKUSTE PRAKTICKÉ SÁČKY
Sáčky Biokat’s do kočičích záchodů pro vyšší 
hygienu a snadné čištění. Sáčky se snadno 

používají. Pouze jej vložíte do toalety 
a přehnete jej přes okraj. Při čištění 

jej vyjmete i  s  podestýlkou 
a máte hotovo!

Náš 
tip

NENÍ NAD 
TROCHU TOHO 

RELAXU.

od1 599 Kč

 od 1739 Kč 

−20 %

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO KOČKY ON-LINE



Dřevěné 
domky Limara
z přírodního dřeva, 
vhodné jako úkryt 
i k ohryzání, různé 

velikosti

Hlodavci a králíci Budete mít co dělat, než 
se prohlodáte širokou 

nabídkou pro hlodavce 
a zakrslé králíky.

Ochucené 
větvičky 
Little One
cenné zdroje 
vitaminů 
a minerálů 
obsažených ve 
větvích a ovoci, 
35 g

Plastová koule Ferplast 
zajistí zábavu vašemu hlodavci, různé 

velikosti

od289 Kč

HLODAVČÍ 
ZORBING

TIP

59 Kč

 69 Kč 

−15 %

DNESKA 
DOSLOVA 

PADAJÍ SENNÉ 
BLOKY.

od299 Kč

DŘEVĚNÁ 
 SCHOVKA

TIP

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

od139 Kč

I SENO MŮŽE 
ZABAVIT!

NOVĚ

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO HLODAVCE ON-LINE



ZUBY JAKO PŘEDNOST
Přední zuby hlodavců jsou jejich největší předností. 
Ty jim totiž dorůstají po celý život a mohou jim ročně 
vyrůst až o  15 centimetrů, proto dochází k  jejich 
častému obrušování. Dvojité řezáky udržují tito 

drobní savci v  perfektním stavu nejen díky 
jídlu, ale také kvůli prokousávání nej

různějších otvorů. Zuby jsou tak 
nejpoužívanější částí těla 

u hlodavců.

Víte, 
že...

Hlodavci a králíci Budete mít co dělat, než 
se prohlodáte širokou 

nabídkou pro hlodavce 
a zakrslé králíky.

 

Pamlsky 
Little One

 sušené ovoce, 
bylinky nebo 
hmyz, různé 

druhy, od 70 g

od139 Kč

PŘÍRODNÍ 
CHROUPÁNÍ 

TIP

Granule Furries
 100% přírodní, vysoký obsah 

vlákniny pro lepší trávení, různé 
druhy, 700 g

od59 Kč

 od 69 Kč 

−15 %

Bylinné 
směsi 
Furries
doplňkové 
krmivo plné 
bylinek čtvero 
ročních období, 
různé druhy, 
50 g

79 Kč

VOŇAVÁ  
POCHOUTKA

NOVĚ

Seno 
Furries
kvalitní české 
seno, od 500 g

od59 Kč

Z ČESKÝCH  
LUK

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO HLODAVCE ON-LINE



INZERCE

Pravá chuť přírody

Řada bez obilovin, 
která obsahuje bojínek.

Neobsahuje žádné přidané
cukry, umělá barviva,

dochucovadla ani 
konzervanty.

Klec pro králíky a morčata  
Ferplast Cavie 60

Praktická klec pro morčata a velmi 
zakrslé králíky, případně jiné menší 

hlodavce. Díky plastovému dnu je 
velmi dobře udržovatelná v čistotě. 

Rozměry 58 × 38 × 31,5 cm

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

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO HLODAVCE ON-LINE



Ptáci a opeřenci Nechlubíme se cizím 
peřím, jen skvělou 

nabídkou pamlsků a krmiv 
pro opeřence!

49 Kč

LÁKAVÉ  
ZPESTŘENÍ

TIP

 

Kompletní krmivo 
Versele-Laga 

Prestige Premium
vyvážená směs pro 

papoušky a exoty, různé 
druhy, od 1 kg

Senegalské proso 
v klasech Apetit
doplňkové krmivo pro 
papoušky a drobné 
exotické ptactvo, 100 g

SBALENO MÁM 
A TEĎ HURÁ DO 
EXOTIKY, NEŽ SI 
TOHO MAJITEL 

VŠIMNE.

79 Kč

SLADKÁ  
ZÁBAVA

TIP

Tyčinky pro andulky 
Pet Royal

doplněk krmiva se zvýšeným 
obsahem živin, ovocem 

a medem, různé druhy, 2 ks

od199 Kč

PRESTIŽNÍ 
ZOBÁNÍ

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO OPEŘENCE ON-LINE



Ptáci a opeřenci Nechlubíme se cizím 
peřím, jen skvělou 

nabídkou pamlsků a krmiv 
pro opeřence!

Krmivo Pet Royal
 vhodné pro andulky, 

malé a velké papoušky, 
různé druhy, 800 g

Tyčinky Versele-Laga 
Prestige Sticks
se závěsným klipem, různé 
druhy, 2 ks

Vitamíny a minerály RIO
podporují imunitní systém a zdravé 

peří, různé druhy,  od 120 g

Krmení pro kachny 
a labutě Apetit

směs určená k přikrmování volně 
žijících vodních ptáků, 750 ml

NA RYBNÍKU NEBO U ŘEKY
Chodíte s  oblibou krmit kachny a  labutě na ryb
ník či k  řece? Pak byste měli vědět, že přikrmovat 
je obyčej ným pečivem není vhodné. Tvrdé pečivo 
může u těchto   ptáků zásadně poranit jícen. Raději 
jim dopřejte zdravé a hlavně vhodné krmivo od 

společnosti Apetit. Nejenže je pro tato zvířata 
nezávadné, ale také nabízí optimální poměr 

živin a minerálních látek potřebných 
pro život. Přikrmujte zdravě!

Náš 
tip

89 Kč

ZDRAVÍ  
V PELETÁCH

TIP

od89 Kč

SKVĚLÁ  
CENA

TIP

od59 Kč

NĚCO  
NA ZOB

TIP

49 Kč

PRO KRMENÍ  
DIVOKÝCH PTÁKŮ

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO OPEŘENCE ON-LINE



Hadi a jiní plazi Víme, čím potěšíte mlsné 
jazýčky vašich sssyčáků 
nebo jak zvelebit jejich 

terária, akvária i želvária.

 

Jemné písky 
PetCenter
vhodné do akvárií 
i terárií, různé 
barvy, od 550 g

Automatické 
krmítko Haquoss

vybaveno LED 
obrazovkou 

a programy až pro 
4 denní dávky

CO HODINA, TO JINÁ BARVA
Chameleoni jsou pověstní tím, že umí často měnit 
svou barvu. Jenže už se nesprávně interpretuje 
důvod této barevné změny. Není to proto, že by 
se zvíře snažilo splynout s prostředím, ale barvu 
mění na základě své nálady a  psychického 

rozpoložení. Svou barvou tak například 
vyjádří zastrašení oponenta nebo tím 

může signalizovat svou graviditu 
v případě samice.

Víte, 
že...

S TAKOVOU 
VÝBAVOU BUDU 

MÍT ČAS I NA 
SVÉ KONÍČKY.

od109 Kč

VŠECHNY  
BARVY DUHY

TIP

1 099 Kč

HAPPY HOUR  
V TERÁRKU

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO TERARISTY ON-LINE



TAK DĚTI, 
POVÍM VÁM 
POHÁDKU 
O ČISTÉM 

AKVÁRKU...

Rybičky a akvária Díky našemu výběru 
vytvoříte pravý domov 

pro vaše rybky.

 

Vločkové 
krmivo 

Haquoss 
kompletní plovoucí 
krmivo pro okrasné 

ryby,  od 250 ml

Speciální 
krmivo pro 
ryby Sera Wels 
Chips Nature
ke dnu rychle 
klesající čipsy 
pro Lsumečky, 
ancistrusy a další 
ryby seškrabavající 
svou potravu ze 
dna, od 100 ml

NAJEZ SE, KDY CHCEŠ
Sera Well Chips jsou vyváženou recepturou 
s vysokým podílem vláknin a  rovněž přírodní spiru
lina podporující zdravé trávení a rozvoj. Rychle kle
sající, ve vodě měknoucí chipsy zůstávají nejméně 
24 hodin tvarově stabilní a  neznečišťují vodu. 

Tak umožňují převážně v  noci aktivním 
sumečkům bezproblémové krmení, 

které odpovídá jejich přirozeným 
zvyklostem.

Náš 
tipod219 Kč

SPECIÁLNĚ  
PRO SUMEČKY

TIP

od185 Kč

ZÁKLADNÍ  
SYPÁNÍ

TIP

MOŘE DALŠÍCH PRODUKTŮ PRO AKVARISTY ON-LINE



Antiparazitika Klíšťata, blechy a další 
paraziti si na nás 

nepřijdou. A zejména na 
vaše mazlíčky, kteří budou 
díky naší nabídce chráněni 

od hlavy až po packy.
Antiparazitika jsou veterinární léčivé přípravky. Před 
jejich použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

 

TOP
produkt

854 Kč

 999Kč 

−15 %

249 Kč

 269 Kč 

−7 %

Antiparazitní pipeta pro kočky 
Frontline Combo Spot-on 

potlačuje vývoj vajíček, larev a vývojových 
stadií blech po dobu až 6 týdnů, chrání 

proti klíšťatům, blechám i všenkám

A TEĎ UŽ TO 
TEDA MŮŽEME 

SUNDAT, 
FELIXI?

od129 Kč

NA BLECHY 
 V KOŽICHU

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PROTI PARAZITŮM

Antiparazitní obojek 
pro psy Foresto

 zajišťuje ochranu proti blechám 
a klíšťatům až na 8 měsíců, pro velké psy 

nad 8 kg, délka 70 cm

Pipeta proti blechám 
pro psy Ataxxa

spoton určený k použití přímo 
na kůži psa, chrání 4 týdny, 

různé druhy



Antiparazitika
Antiparazitika jsou veterinární léčivé přípravky. Před 
jejich použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Jednorázový ultrazvukový 
odpuzovač parazitů Tickless Pet 

preventivní prostředek vhodný pro psy 
i kočky, nepostřehnutelné ultrazvukové pulsy 
narušují orientaci klíšťat a blech, různé barvy

od224 Kč

 od 269 Kč 

−25 %
až

Antiparazitní 
pipeta pro psy 

Frontline Combo 
Spot-on

potlačuje vývoj všech 
stadií blech až na 

8 týdnů, chrání proti 
klíšťatům až 4 týdny, 
různé druhy a balení

od170 Kč

 od 229 Kč 

−26 %
až

SRST JAKO TABU PRO KLÍŠŤATA
Obojek Foresto je speciálně vytvořený pro psy 
malých plemen a jejich váze. Váš pes bude mít 
zajištěnou ochranu a  zároveň žádné zábrany 
v pohybu. Obojek je účinný i po koupání, takže 

ani aportování přes rybník nezmizí z reper
toáru her. Foresto garantuje 8 měsíců 

bez starostí, že by vašeho psa 
napadli cizopasníci.

Náš 
tip

719 Kč

 899 Kč 

−20 %719 Kč

OCHRANA
ULTRAZVUKEM

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PROTI PARAZITŮM

Antiparazitní 
přípravky 
pro psy Arpalit
spreje, šampony 
a kondicionéry určené 
k běžnému ošetření 
psí srsti nebo příbytků 
i k ochraně proti 
napadení parazity, 
od 150 ml

Antiparazitní obojek pro 
kočky a malé psy Foresto

voděodolný obojek chrání před klíšťaty 
a blechami po dobu až 8 měsíců, 

vhodný pro malé psy do 8 kg i kočky, 
délka 38 cm



INZERCE

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PROTI PARAZITŮM



Antiparazitika Klíšťata, blechy a další 
paraziti si na nás 

nepřijdou. A zejména na 
vaše mazlíčky, kteří budou 
díky naší nabídce chráněni 

od hlavy až po packy.
Antiparazitika jsou veterinární léčivé přípravky. Před 
jejich použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Elektronický 
odpuzovač blech 

a klíšťat Arpalit
ochrana před parazity 

až na 10 měsíců pro 
psy i kočky všech 
velikostí každého 

věku, 1 ks

od494 Kč

 od 599 Kč

−18 %
až

199 Kč

 249 Kč 

−20 %
Obojek proti blechám 

a klíšťatům pro psy Kiltix
účinná ochrana až 7 měsíců, 

vhodný pro psy starší 3 měsíců, 
různé velikosti

Antiparazitický obojek 
pro psy Scalibor
chrání proti klíšťatům, 

pakomárům a komárům, 
vhodné pro psy od 7 týdnů 

věku i pro březí a kojící feny, 
různé velikosti

Antiparazitní 
pipeta pro kočky 

Frontline Spot-On
jednorázový roztok 

proti všenkám, blechám 
a klíšťatům, účinkuje až 

4 týdny, vhodné i pro 
kočky březí a v laktaci

499 Kč

 855 Kč 

−42 %

od549 Kč

 od 599 Kč 

−14 %
až

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PROTI PARAZITŮM



Antiparazitika
Antiparazitika jsou veterinární léčivé přípravky. Před 
jejich použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

NENÍ BLECHA JAKO BLECHA
Pro blechy se u nás používá jednotný název, ale 

víte, že jich jenom v České republice žije více než 
100 různých druhů? Navíc takzvané psí blechy jsou 
doslova v  menšině a  spíše se setkáte s  kočičími 
blechami. Dospělá blecha má 3 milimetry a díky 
svým zadním nohám je schopná skákat po 

místnosti jako hotový atlet. Denně je samice 
schopná snést až padesát vajec. Do 

týdne se vylíhnou larvy a za týden 
je tu další armáda blech.

Víte, 
že...

NA NÁS SI 
NEPŘIJDOU!

od289 Kč

AŤ MU  
NESAJÍ KREV!

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PROTI PARAZITŮM

Antiparazitní pipeta pro psy 
Frontline TRI-ACT Spot-on 

brání před napadením blechami, klíšťaty 
po dobu 4 týdnů, repelentní účinky proti 

flebotům, mouchám, které sají krev 
a komárům, různé druhy

Antiparazitní 
pipeta pro psy 
Krka Fyrpryst 
Spot-on
prevence a léčba při 
napadení blechami, 
klíšťaty a všenkami, 
působí 4  týdny, různé 
druhy

od179 Kč

NA BLECHY,  
KLÍŠŤATA  I VŠENKY

TIP



Antiparazitika Klíšťata, blechy a další 
paraziti si na nás 

nepřijdou. A zejména na 
vaše mazlíčky, kteří budou 
díky naší nabídce chráněni 

od hlavy až po packy.
Antiparazitika jsou veterinární léčivé přípravky. Před 
jejich použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

KAM AŽ BLECHA DOSKOČÍ?
Blecha je velmi mrštná a je schopná doskočit do 
vzdálenosti, která je až stonásobně větší, než je 
délka jejího těla. Tohoto výkonu je schopná zejména 
proto, aby se dokázala vyhnout nečekanému 
predátorovi, což za jistých podmínek může 

být i  rozzuřený člověk. Dejte pozor, neboť 
blecha dokáže svým kousnutím vyvolat 

alergickou reakci a  může po ní 
zůstat rudé kolečko na 

kůži.

Víte, 
že...

od242 Kč

 od 319 Kč 

−29 %
až

199 Kč

 249 Kč 

−20 %

1 199 Kč

NABÍJECÍ 
OCHRANA

TIP

MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ PROTI PARAZITŮM

Antiparazitní 
pipeta pro psy 

Advantix 
prevence a léčba 

napadení psů 
blechami, klíšťaty, 

komáry, bodalkami 
a všenkami až na 

4 týdny, různé druhy

Nabíjecí ultrazvukový odpuzovač 
klíšťat a blech Tickless Mini Dog 

nepostřehnutelné ultrazvukové pulsy 
narušují orientaci parazitů, preventivní 

prostředek s integrovanou dobíjecí baterií pro 
dlouhotrvající ochranu, vhodný zejména pro 

malé psy, různé barvy

Sprej proti blechám 
a klíšťatům pro psy i kočky 

Frontline 
rychlá pomoc v případě napadení 
blechami a klíšťaty, ochrana až na 

5 týdnů, od 100 ml



... ať víte o akcích 
a slevách jako první

115 prodejen 
po celé ČR

Sledujte 
nás i na 
sítích...

 

RADĚJI KAMENNÁ PRODEJNA? KOMPLETNÍ SEZNAM 
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