
ČISTÉ 
TESÁKY, POL 

ZDRAVIA!

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

Dentálne 
maškrty 
pre psy 
Whimzees
rôzne tvary 
a príchute, 
od 15 g

TO NAJLEPŠIE PRE NAŠICH MILÁČIKOV

od0,84 €

 od 0,99 € 

−15 %



Psie tipy
Všetko pre spokojné psie papuľky - 
od hračiek, dobrôt až po mištičky!

PRAVÁ PSIA LÁSKA
Viete o  tom, že pes vám lásku môže vyjadriť 

i  obyčajným pohľadom? Pokiaľ vo vás má dôveru, 
tak jeho obyčajný pohlaď môže byť jej maximálnym 
vyjadrením. Pokiaľ sa na vás pes uprene pozerá a má 
u  toho zdvihnuté obočie, znamená to, že vás doslova 
objíma pohľadom. Keď mu to vrátite pokojným hlasom, 
úsmevom a nadvihnutým obočím, tak jeho mozog 

začne vyplavovať oxytocín, takzvaný hormón 
lásky, ktorý utužuje vzťah medzi matkou 

a dieťaťom, alebo ktorý vzniká, keď sa 
dvaja zamilovaní objímajú.

Viete, 
že...

www.petcenter.sk

Vôdzka Gimborn 
Nylon Neoprene 
s neoprénovým pútkom, 
rôzne dĺžky a farby

KAŽDÝ MILOVANÝ 
PSÍČEK SI ZASLÚŽI 

VALENTÍNSKU 
NÁDIELKU!

od6,01 €

 od 8,59 € 

−30 %



Vieme, čo milujú!

Granule Wellness CORE
superprémiové krmivo plné minerálov 

a vitamínov, rôzne druhy, 10 kg

od73,69 €

TÁ NAJVYŠŠIA 
KVALITA 

TIP

Hračka Gimborn
ideálna na hryzenie, rôzne 

druhy a príchute

Konzervy 
Fresh Valley

prvotriedna 
mäsová 

pochúťka, rôzne 
druhy, 400 g

Krmivo Natural Trainer
pre správne trávenie a pevné 
zdravie, rôzne druhy, 800 g

4,19 €

NAJOBĽÚBENEJŠIE 
PSIE KONZERVY

HIT

od7,13 €

 od 8,39 € 

−15 %

od8,47 €

 od 10,59 € 

−20 %



Psie tipy
Pre zdravé psie papuľky, svieži dych 
a spokojné odpočívanie.

SPRÁVNY TLKOT SRDCA
Srdce psov bije rýchlejšie než to ľudské. Oproti 

ľuďom, ktorým v pokojnom stave bije srdce 70 až 80 
úderov za minútu, sa tlkot našich malých psích spoločníkov 

pohybuje medzi 120 až 160 úderov za minútu. U  stredne 
veľkých plemien je frekvencia zhruba 60 až 120 úderov. 
Väčšinou platí, že čím väčšie plemeno psa, tým pokojnejší je 
tlkot jeho srdca. Ako u ľudí, tak i u psov sa srdcová frekvencia 
môže meniť s fyzickou aktivitou. Preto po prechádzke alebo 
behu môže byť búšenie srdca výrazne rýchlejšie. Taký 
výkyv väčšinou netrvá dlhšie, než hodinu po aktivite. 

Nie je to nič, čo by vás malo znepokojovať. Zbystrite 
až vtedy, keď sa váš pes rýchlo unaví, odmieta 

aktivitu, trpí dušnosťou alebo mu opúchajú 
končatiny. To by mohlo poukazovať 

na problémy sa srdcom.

Viete, 
že...

OPÄŤ SNÍVAM 
O VIANOCIACH…

www.petcenter.sk

od2,89 €

PRE 
ZDRAVÉ ZÚBKY

TIP

Menčestrové pelechy Huhubamboo
pohodlná mäkká kanapa z vysoko kvalitnej 

odolnej textílie odpudzujúcej vodu, pre 
jednoduchú údržbu je možné snímateľný poťah 

prať v pračke, rôzne farby a veľkosti

Tyčinky Advance
vhodné na dentálnu 
hygienu, rôzne druhy, 
od 90 g

od109,99 €

HORÚCA 
NOVINKA! 

NOVÉ

-35% CO2

SUSTAINABLE
DIGEST & RELAX

krmivo-brit.cz

PRE ZDRAVÉ TRÁVENIE
A DUŠEVNÚ POHODU

S hmyzím proteínom a probiotikami 
na podporu imunity, pre zdravé 

trávenie a duševnú pohodu.

PREVENTION BY NUTRITION

britpetfoodbrit
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Vieme, čo milujú!
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www.petcenter.skPREMIÉROVÝ DIEL ŠTARTUJE NA TV PRIMA 4. FEBRUÁRA O 20:15

NOVÁ
TV SHOW
O ZVIERACÍCH 
REKORDMANOCH 
A ŠAMPIÓNOCH!

hrdo sponzoruje



Čistiace spreje a gély Tropiclean pomáhajú s prevenciou 
zubného povlaku a ďalších dentálnych problémov u psov 
a mačiek. Vďaka špeciálnej februárovej zľave môžete teraz 
dentálnu starostlivosť Tropiclean kúpiť s výhodnou 20 % zľavou, 
rovnako ako ďalšiu vybranú kozmetiku Tropiclean pre vašich 
maznáčikov. Ako zľavu získať? Naskenujte QR kód z tejto 
stránky do svojho mobilu a získaný kupón uplatnite na pokladni 
akejkoľvek predajne PetCenter alebo pri on-line nákupe.

NASKENUJTE QR KÓD
A DOSTANETE KUPÓN

SO ZĽAVOU!

na dentálnu starostlivosť 
a kozmetiku pre psy a mačky

Akcia platí od 1. do 28. 2. 2023. Platí iba na 
produkty značky Tropiclean. Zľavu je možné 

uplatniť len raz a nie je možné ju 
kombinovať s inými zľavami 

a akciami.

-20 %

EXTRA 
ZĽAVAKu zdraviu 

s Tropiclean

Získať  
zľavu

FEBRUÁR JE MESIAC 
DENTÁLNEJ HYGIENY

Dentálne problémy sú diagnostikované až u 85 
% psov a  mačiek vo veku nad 4 roky. Pokiaľ 
nedôjde k včasnému liečeniu, môžu nastať prob-
lémy s  bolesťou, krvácaním ďasien, zápalmi, 
nepríjemným zápachom z  tlamy alebo dokonca 
stratou zubov. Dentálna hygiena je pol zdra-

via. Február je mesiac dentálnej hygieny. 
Využite našu zľavu, aby ste ho spolu so 

svojím chlpáčom dôstojne oslá-
vili s čistými zubami!

Viete, 
že...

PREMIÉROVÝ DIEL ŠTARTUJE NA TV PRIMA 4. FEBRUÁRA O 20:15

NOVÁ
TV SHOW
O ZVIERACÍCH 
REKORDMANOCH 
A ŠAMPIÓNOCH!

hrdo sponzoruje



Adekvátnu ochranu zaručí 
jedine každodenná sta-
rostlivosť o  ich chrup. 

Primárne by sa mala starostlivosť 
zamerať na pravidelné odstraňo-

vanie povlaku. Povlak je veľmi 
nepríjemnou, ale takmer neviditeľ-

nou vrstvou na povrchu zubov. Tá je 
zložená z baktérií a zvyškov potravy. 

V prípade mineralizácie povlaku sa na 
zuboch objaví nažltlá alebo nahnedlá us-

adenina, teda zubný kameň. S týmto dokáže 
pomôcť jedine zubný ultrazvuk, čo pre zvieratá 

znamená stres a anestéziu.

Rovnako ako ľudia, tak i psy a mačky sa musia starať o svoj 
chrup. Na ich dentálnu hygienu sa však často zabúda. 

Dentálne problémy sú diagnostikované až u 85 
% psov a mačiek vo veku nad 4 roky. Pokiaľ 

nedôjde k včasnému liečeniu, môžu 
nastať problémy s bolesťou, krvácaním 

ďasien, zápalmi, nepríjemným 
zápachom z tlamy alebo dokonca 

stratou zubov. Prípadná infekcia 
sa môže šíriť krvným obehom 

do celého tela, kde môže 
dôjsť k poškodeniu životne 
dôležitých orgánov, ako je 

pečeň, srdce, či obličky.

Dentálnu hygienu  
nie je radno podceňovať

NASKENUJTE QR KÓD
A ZÍSKATE KUPÓN

S 20% ZĽAVOU!

EXTRA  
zľava!

Prísada do  
vody Tropiclean

pohodlná prevencia pred 
zubnými problémami a kazmi 
pre psov aj mačky, od 470 ml

PRODUKTY TROPICLEAN SO 
ŠPECIÁLNOU 20 % ZĽAVOU! 

Tropiclean nie sú len voňavé prírodné šampóny pre 
maznáčikov, ktoré zaisťujú zdravú a krásne vyzerajúcu 
srsť. Ponúkajú taktiež široký sortiment produktov rady 
Tropiclean Fresh Breat, ktorá sa zameriava na dentálnu 
starostlivosť a  svieži dych psov i  mačiek. Na mesiac 
dentálnej hygieny sme pripravili na túto značku 

špeciálnu zľavu, ktorá vyčaruje žiarivý úsmev vám 
i vášmu maznáčikovi! Zľavu 20 % na všet ky 

produkty Tropiclean, ktorú získate po 
naskenovaní QR kódu na tejto 

strane!

Náš  
tip

11,99 €

 14,99 € 

−20 %
iba s kupónom  

z QR kódu



Vieme, čo milujú!

AKO ODHALIŤ PROBLÉM?
V  prípade, že vášmu psovi alebo mačke vychádza z  tlamy 
veľmi nepríjemný zápach. Alebo je viditeľné, že pri hryzení 
zanecháva na maškrtách, či hračkách stopy krvi. Častokrát 
sú tieto problémy viditeľné už na psychike zvieraťa, môže byť 
podráždené a nedotklivé. Príznaky sa v tomto ohľade môžu 
podobať tomu, keď bolia zuby človeka.

POZRITE SA IM NA ZÚBOK!
Tomu všetkému sa dá predísť. A to hlavne vďaka pravidelnej 
starostlivosti o chrup. Ideálnymi pomocníkmi sú čistiace gély 
od spoločnosti Tropiclean alebo dentálne maškrty Whim-

zees. V oboch prípadoch ide o veľmi ľahkú aplikáciu, ktorá 
sa obíde bez čistenia kefkou. Pri géloch stačí naniesť dve 

kvapky na zuby z každej strany. Pes si ich postupne na-
nesie na všetky zuby vďaka olizovaniu. Tým si ich aj 

vyčistí.Zvieratá by nemali ideálne 30 minút po ap-
likácii vôbec jesť ani piť. Dávkovanie sa odporúča 
jedenkrát denne v popoludňajších hodinách.

PREŽÚVANIE JE ZDRAVÝ ZVYK 
V  prípade produktov Whimzees je účinné 
prežúvanie. Napomáha totiž stieraniu povlaku 
a tvorbe slín. Vďaka lahodnej chuti uspokoja ti-

AKO ZATOČIŤ SO ZUBNÝM POVLAKOM? 
Dentálne dobroty značky Whimzees sú ideálnym riešením 
zubnej hygieny pre vášho psa, ktoré ho budú baviť a k tomu 
dokonale vyčistia jeho chrup. Hravé tvary od ježkov až po 
aligátorov, od dentálnych tyčiniek až po kefky sú prispôsobené 
tak, aby ich pes čo najviac žuval, vďaka čomu si zuby krásne 
vyčistí a naviac sa pri tom výborne zabaví. Všetky dobroty 
Whimzees sú vyrobené z čisto prírodných zložiek. Je to 

teda zdravá maškrta, ktorý chutí, baví a  napomáha 
odstraňovať zubný povlak. Kúpite ich v  každej 

predajni PetCenter v  mnohých variantoch 
pre dospelé psy i pre šteňacie zúbky. 

Sú dostupné i na kusy.

Náš  
tip

Kompletná 
zubná 
starostlivosť 
pre psy 
Tropiclean
praktický set pre 
kompletnú dentálnu 
hygienu, obsahuje 
kefku na prst, 
TripleFlex kefku 
a čistiaci gél

Dentálne 
maškrty 
pre psy 

Whimzees
rôzne veľkosti 

a balenia, od 
15 g

Čistiaci gél 
pre mačky 
pre svieži dych 
a zdravý chrup 
vašej mačky, ľahká 
aplikácia bez 
nutnosti čistenia 
kefkou, 59 ml

eto maškrty žuvací reflex psov. Ich rôzne tvary sú definované 
tak, aby zvýšili efektivitu čistenia a  naviac obsahujú látky, 
ktoré pomáhajú aktívne rozpúšťať povlak..

PREVENCIA NADOVŠETKO
Doprajte svojmu zvieraciemu parťákovi zdravú tlamu bez 
dentálnych problémov až do dôchodku a nepodceňujte pre-
venciu pri ochrane chrupu psov i mačiek. Vďaka výrobkom 
v PetCenter. Teraz naviac za super ceny. A máte nakúpené! 
Starostlivosť o  zuby vašich miláčikov môže byť úplne bez-
problémová, pohodlná pre vás i vaše zviera a nezaberie vám 
skoro žiaden čas.

od0,84 €

 od 0,99 € 

−15 %

12,79 €

 15,99 € 

−20 %
iba s kupónom  

z QR kódu

10,39 €

 12,99 € 

−20 %
iba s kupónom  

z QR kódu



Mačacie tipy
V PetCenter máme taký široký sortiment kvalitných 
krmív a dobrôt, že vystačí na viac než deväť životov!

www.petcenter.sk

2,63 €

 od 3,29 € 

−20 %

3,29 €

MÄSOVÁ  
DELIKATESA

TIP

2,49 €

SLÁVA  
RYBOLOVU

TIP

1,69 €

LAHODNÁ  
POCHÚŤKA

TIP

Konzervy  
Animonda 

Carny
s vysokým 

podielom mäsa, 
rôzne druhy, 400 g

Hračka Huhubamboo
roztomilá rybka na hranie 

i brúsenie pazúrikov, 12 cm

Kapsičky 
Natural 
Trainer
s veľkým 

podielom živín, 
rôzne druhy, 

85 g

Pasta 
GimCat 
Malt-Soft 
určená na 
podporu 
prirodzeného 
vylučovania 
prehltnutých 
chlpov, 
s obsahom 
vlákniny, od 
20 g



TAK TOMU 
HOVORÍM 

KARDINÁLNE 
ÚLOVKY!

Interaktívna 
hračka Tesla 

Smart Laser Dot
automatický laser 
vytvára obľúbenú 

červenú bodku, 
3 prednastavené 
trajektórie alebo 

možnosť ovládania 
cez aplikáciu

Konzervy ShinyCat
jemné želé plné mäsa, rôzne 

druhy, 2 x 85 g

36,40 €

HI-TECH  
ZÁBAVA

HIT

Inteligentná 
toaleta Tesla 
Smart Toilet

inteligentný 
samočistiaci 

záchod je možné 
ovládať cez 

aplikáciu

639,90 €

HI-TECH  
HYGIENA

HIT
3,59  € 

/ ks

KU KÚPI 2 KS  
1 KS ZADARMO

2+1 
ZADARMO



www.petcenter.sk

EXTRA 

Prepravka ATLAS 10 EL
Prepravka na malé psy (do 5 kg) 

a mačky z pevného plastu je ideálna na 
cestovanie. Oceľové dvierka potiahnuté 

plastom. Pevná rukoväť pre pohodlné 
nosenie. Ľahké rozloženie a zloženie 

pomocou pružinových spôn. Certifikácia 
pre leteckú dopravu. Nosnosť 5 kg. 

Rozmery 32,5 × 48 × 29 cm.

petcenter.sk/znacka/ferplast/
Dostupné iba na vybraných predajniach.

Antiparazitický 
šampón pre psy 
Tropiclean Natural 
Flick & Tick
Šetrný antiparazitický 
prostriedok z prírodných 
surovín ihneď po použití 
účinne likviduje kliešte 
a blchy. Ďalších 7 dní má 
pre parazity odpudzujúci 
účinok. Vhodný pre psy 
i šteňatá od 12 týždňov.

592 ml

Speciální krmivo, pro speciální zvířata

Krmivo COMPLETE bolo vytvorené veterinári a je navrhnuté tak, aby uspokojilo všetky potreby každého 
malého cicavca. Jedná sa o 100% extrudované, takzvane "all in one" pelety, ktoré zabraňujú selektovanie len 
niektorých zložiek krmiva. Váš maznáčik si vďaka tomu nemôže vyberať, či má chuť len na jedno alebo druhé, 
ale zje všetky potrebné prvky výživy pre pevné zdravie naraz, a ešte k tomu s chuťou.

Pýtate sa, aký je rozdiel v tom, či krmivo je alebo nie je extrudované? Príkladom môže byť zemiak v ľudskom 
tele. Ak zjete surový zemiak, bude pre vás horšie stráviteľný ako zemiak varený. Rovnako tak je to s extrúzií 
krmív, ak je krmivo extrudované, je pre zviera lepšie stráviteľné.

Králiky a hlodavce majú stále rastúce zuby, ktoré vyžadujú starostlivosť. Versele-Laga na to pri vývoji krmiva 
COMPLETE myslela, preto vyvinula koncept na spracovanie prírodnej dlhé vlákniny tak, aby mohla byť do 
extrudovaných peliet pridávaná vcelku a predchádzala tak dentálnym problémom. To ale nie je všetko, čo 
dlhá vláknina vie, mimo prospechu pre chrup zaisťuje tiež ideálnu funkciu čriev a optimalizuje prísun energie.

"Jedinou nevýhodou krmiva COMPLETE je len 
fakt, že váš chundelatý maznáčik už nikdy nebude 

chcieť vyskúšať nič iné."

Vedeli ste, že naše malé cicavce
na predajňách kŕmime krmivom
COMPLETE od Versele-Laga

17,39 €

POHODLNÉ 
CESTOVANIE

TIP

NASKENUJTE QR KÓD
A DOSTANETE KUPON

SO ZĽAVOU 20%!

30,79 €

 38,49 € 

−20 %
iba s kupónom  

z QR kódu

ZATOČTE SO ŠKODCAMI 
SO ŠPECIÁLNOU ZĽAVOU!

Celý sortiment značky Tropiclean, ktorý 
okrem šampónov ponúka taktiež širokú 
ponuku dentálnej hygieny pre psy 

i  mačky, teraz zakúpite s  výraznou 
20% zľavou! Využiť ju môžete po 

naskenovaní QR kódu 
nižšie.

Náš  
tip



Speciální krmivo, pro speciální zvířata

Krmivo COMPLETE bolo vytvorené veterinári a je navrhnuté tak, aby uspokojilo všetky potreby každého 
malého cicavca. Jedná sa o 100% extrudované, takzvane "all in one" pelety, ktoré zabraňujú selektovanie len 
niektorých zložiek krmiva. Váš maznáčik si vďaka tomu nemôže vyberať, či má chuť len na jedno alebo druhé, 
ale zje všetky potrebné prvky výživy pre pevné zdravie naraz, a ešte k tomu s chuťou.

Pýtate sa, aký je rozdiel v tom, či krmivo je alebo nie je extrudované? Príkladom môže byť zemiak v ľudskom 
tele. Ak zjete surový zemiak, bude pre vás horšie stráviteľný ako zemiak varený. Rovnako tak je to s extrúzií 
krmív, ak je krmivo extrudované, je pre zviera lepšie stráviteľné.

Králiky a hlodavce majú stále rastúce zuby, ktoré vyžadujú starostlivosť. Versele-Laga na to pri vývoji krmiva 
COMPLETE myslela, preto vyvinula koncept na spracovanie prírodnej dlhé vlákniny tak, aby mohla byť do 
extrudovaných peliet pridávaná vcelku a predchádzala tak dentálnym problémom. To ale nie je všetko, čo 
dlhá vláknina vie, mimo prospechu pre chrup zaisťuje tiež ideálnu funkciu čriev a optimalizuje prísun energie.

"Jedinou nevýhodou krmiva COMPLETE je len 
fakt, že váš chundelatý maznáčik už nikdy nebude 

chcieť vyskúšať nič iné."

Vedeli ste, že naše malé cicavce
na predajňách kŕmime krmivom
COMPLETE od Versele-Laga



Hlodavé tipy
Budete mať čo robiť, než sa prehryziete širokou 
ponukou pre hlodavce a zakrslé králiky.

www.petcenter.sk

Klec Ferplast
pre malých hlodavcov, rozmery 

77 × 48 × 42 cm

Maškrty 
Furries
pre všetky 
hlodavce a králiky, 
bez pridaného 
cukru alebo medu, 
rôzne druhy, 125 g

Plátky Furries
doplnkové krmivo pre hlodavce, 

rôzne druhy, 100 g

2,99 €

ZDRAVÉ 
 MAŠKRTENIE  

TIP

od2,99 €

SUŠENÁ 
DOBROTA

TIP

VLASTNÝ KUTLOCH 
Klietky, prepravky a ďalšie produkty firmy Ferplast 
robia život našich miláčikov oveľa komfortnejší. 
Dosahujú najvyšších štandardov v  použitých ma-
teriáloch, rovnako tak rozličnosti výbavy a predovš-
etkým atraktívny design. Firma Ferplast patrí medzi 
svetovú špičku v oblasti výroby chovateľských po-
trieb. V PetCenter to veľmi dobre vieme, preto 

na našich predajniach nájdete širokú ponu-
ku ich produktov. Napríklad túto kliet-

ku, ktorá je pre vašich malých 
chlpáčikov ako vyšitá.

Náš 
tip

POHODLNÉ 
BÝVANIE

TIP

41,79 €



Hlodavé tipy

VĎAKA DOBROTÁM 
FURRIES 

MÁM HRIVU 
A CHARIZMU 
AKO ELVIS.

Vieme, čo milujú!

od3,99 €

HORÚCA 
NOVINKA! 

NOVÉ

Senné bloky 
Furries
kvalitné bloky 
sena, ktoré 
pochádzajú 
z českých luhov 
a hájov, rôzne 
druhy, od 400 g

3,69 €

HORÚCA 
NOVINKA! 

NOVÉBylinná 
směs Furries

doplnková 
pochúťka pre 

králiky, činčily, 
morčatá a degu, 

je možné 
primiešavať 

do sena alebo 
podávať 

samostatne, 
rôzne druhy, 

50 g

od2,39 €

ČESKÉ  
A VOŇAVÉ

TIP

Kŕmne seno 
Furries
z českých lúk, 
pre hlodavce 
a zakrslé 
králiky, od 
500 g



Nechválime sa cudzím perím, iba skvelou 
ponukou maškŕt a krmív pre operencov!

Vtáčie tipy

www.petcenter.sk

od1,83 €

 od 2,29 € 

−20 %

9,11 €

 11,39 € 

−20 %

9,59 €

 11,99 € 

−20 %
Kŕmidlo Plastia

v tvare domčeka, určené na 
kŕmenie vonkajšieho vtáctva 

s univerzálnym systémom 
upevnenia, objem násypky 0,8 l

Kŕmidlo Robin
na sypkú zmes i na 
lojové gule, rôzne 
farby

Krmivo pre vonkajšie 
vtáctvo Avicentra

zimný príkrm do kŕmidiel, 
rôzne druhy, 1 kgENERGIA A DOBROTY PRE 

VONKAJŠIE VTÁCTVO
Kŕmidlo Robin je krásnym designovým prvkom 
do vašej záhrady a  hlavne perfektnou vonkajšou 
jedálňou pre vonkajšie vtáctvo. Kŕmidlo je vhodné 
pre lojové gule, či sypkú zmes. Doprajte i divokým 
vtáčikom, hlavne v zimnom období, dostatočný 

zdroj energie a  dobrôt. Naviac teraz kúpite 
zimné príkrmy pre vonkajšie vtáčiky s 20 

% zľavou. Naplniť kŕmidlo vás ter-
az ani nevyjde draho!

Náš  
tip

ZĽAVA NA VYBRANÉ 
ZIMNÉ PRÍKRMY!

Pomôžte vonkajším vtáčikom v chladných 
dňoch a naplňte kŕmidla i ich brušká!

−20 %



SUPER 
POCHÚŤKY 

I PRE TIE 
NAJNÁROČNEJŠIE 

ZOBÁKY.

Vieme, čo milujú!

Krmivo Pet Royal
pre papagájcov, malých 

a veľkých papagájov, 
rôzne druhy, 800 g

Tyčinky  
Versele-Laga 

Prestige Sticks
vítaná pochúťka pre 

každého veľkého 
papagája, rôzne 

druhy, 2 x 70 g

Sépiová kosť 
Versele-Laga

zdravý doplnok stravy 
plný cenných minerálov, 

vápnika, stopových 
prvkov a jódu, pomáha 

vtákom odbúravať stres, 
od 12 cm

od2,99 €

NIEČO  
NA ZOB

TIP

4,99 €

MAŠKRTA  
DO ZOBÁČIKA

TIP

od2,69 €

MINERÁLNY  
DOPLNOK 

TIP



Vieme, čím potešíte maškrtné jazýčky vašich sssyčákov 
alebo ako zvelebiť ich teráriá, akváriá a korytnačkáriá.

Plazivé tipy

www.petcenter.sk

2,84 €

 3,79 € 

−25 %

1,42 €

 1,89 € 

−25 %

1,42 €

 1,89 € 

−25 %

16,49 €

 21,99 € 

−25 %156,75 €

 209 € 

−25 %

Krmivo pre 
bojovníčky Sera 
Bettagran Nature
najvyššia kvalita, 
vyrobené z vybraných 
a šetrne spracovaných 
surovín, 10 g

Základné krmivo pre 
okrasné ryby Sera 

Vipagran Nature
podporuje zdravý rast 

všetkých okrasných rýb, 
12 g

Vločkové krmivo pre 
ryby Sera San Nature
podporuje krásne zafarbenie 
všetkých akváriových rýb, 
10 g

Designové 
akvárium BiOrb

guľa v modernom 
designe vhodná 

hlavne pre rastlinky, 
jednoduchá inštalácia 
a ľahká údržba, rôzne 

farby, 30 l Set hodvábnych rastlín BiOrb
prírodný vzhľad od vyhláseného 

návrhára Sama Bakera obohatí zjav 
vášho akvária, výška 29 cm, 2 ks



MORE? 
KTO HO 

POTREBUJE?

Vieme, čo milujú!

Sušený hmyz Underground Food
pochúťka pre plazy, korytnačky a ďalšie 
terárijné zvieratá, rôzne druhy, 500 ml

PRÍRODNÝ PROTEÍN!
Ako svojim miláčikom ponúknuť tú najlepšiu porciu 

prírodného proteínu a vitamínov? Veľmi ľahko, a to 
vďaka sušenému hmyzu a ďalším tvorom od spoločno-
sti Underground Food. K  dispozícii sú najrôznejšie 
druhy, či už dafnie, priadky morušové, krevety alebo 
rybičky, múčne červy, cvrčky a mnoho ďalších po-
chutín. Potešíte nimi nielen plazy a  korytnačky, 

ale i  ďalšie domáce zvieratká, napríklad 
ježkov, vtáčikov alebo ich využijete ako 

bielkovinou nabité prilepšenie pre 
niektorých hlodavcov. 

Náš  
tip

od3,59 €

MAŠKRTA 
 (NIELEN) PRE PLAZY

NOVÉ



Ponuka z akciového letáku platí do vypredania zásob. Niektoré výrobky sa nemusia nachádzať vo všetkých predajniach. Vyobrazenie ponúkaných produktov je len orientačné.
Zmeny a chyby v tlači sú vyhradené. Akciové produkty môžete zakúpiť aj na www.petcenter.sk

BANSKÁ BYSTRICA Námestie Vajanského 7 banskapoint@petcentersk.sk 483 260 105 PO–NE 9–20

BANSKÁ BYSTRICA Zvolenská cesta 8 banskabystricatesco@petcentersk.sk 483 260 102 PO–NE 9–21

BANSKÁ BYSTRICA – TERMINÁL Štefánikovo nábrežie banskaterminal@petcentersk.sk 483 260 109 PO–NE 9–20

BRATISLAVA – LAMAČ Lamačská cesta 1C lamac@petcentersk.sk 232 171 031 PO–NE 9–21

BRATISLAVA – PETRŽALKA Panonská cesta 25 petrzalka@petcentersk.sk 0949 521 158 PO–NE 9–21

BRATISLAVA – RETRO Nevädzová ul. 6 retro@petcentersk.sk 232 171 070 PO–NE 9–20

BRATISLAVA – SARATOV Saratovská ul. 13 saratov@petcentersk.sk 232 171 040 PO–NE 9–20

BRATISLAVA – STANICA NIVY Mlynské Nivy bratislavanivy@petcentersk.sk 0949 158 240 PO–NE 9–21

BREZNO Československej armády 64 brezno@petcentersk.sk 483 260 108 PO–NE 9–20

CITY PARK ROVINKA Rovinka 2050 rovinka@petcentersk.sk 232 171 061 PO–NE 9–20

DUNAJSKÁ STREDA Hlavná ul. 75 dunajskastreda@petcentersk.sk 313 260 121 PO–NE 9–20

KOŠICE – GALÉRIA Toryská 5 kosicegaleria@petcentersk.sk 553 260 121 PO–NE 9–21

KOŠICE – OPTIMA Moldavská cesta 32 kosiceoptima@petcentersk.sk 553 260 120 PO–NE 9–21

KOŠICE – URBAN Hlavná ul. 111 kosiceurban@petcentersk.sk 0944 664 989 PO–NE 9–21

LEVOČA Při Podkove 1361 levoca@petcentersk.sk 533 260 112 PO–NE 9–20

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Ul. 1. mája 41 liptovskymikulas@petcentersk.sk 443 260 100 PO–NE 9–20

MALACKY – MALAVIA Pezinská 11A malackymalavia@petcentersk.sk 343 260 101 PO–NE 9–20

MARTIN Jílemnického 63A martin@petcentersk.sk 433 260 100 PO–NE 9–20

NITRA Chrenovská 3 nitra@petcentersk.sk 373 260 101 PO–NE 9–21

NITRA – PROMENÁDA Napervillská 5 nitrapromenada@petcentersk.sk 0949 116 634 PO–NE 9–21

POPRAD – MAX Dlhé hony 1 popradmax@petcentersk.sk 523 260 110 PO–NE 9–21

PREŠOV – FORUM Námestie legionárov 1 presov@petcentersk.sk 0903 588 721 PO–NE 9–21

PREŠOV – SOLIVARIA Solivarská 14839 presov@petcentersk.sk 513 260 119 PO–NE 9–20

RIMAVSKÁ SOBOTA Cukrovarská 1D rimavskasobota@petcentersk.sk 473 260 170 PO–NE 9–20

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Mlynská 39 snvmadaras@petcentersk.sk 533 260 110 PO–NE 9–20

ŠAĽA Ul. Fraňa Kráľa 2A sala@petcentersk.sk 313 260 123 PO–NE 9–20

TOPOLČANY P.O.Hviezdoslava 2B topolcany@petcentersk.sk 383 260 102 PO–NE 9–20

TRENČÍN Belá 6469 trencintesco@petcentersk.sk 323 260 120 PO–NE 9–21

TRENČÍN – MAX Ul. gen. M. R. Štefánika 42 trencinmax@petcentersk.sk 323 260 121 PO–NE 9–21

TRNAVA – GALÉRIA Veterná 40 trnavatesco@petcentersk.sk 333 260 122 PO–NE 9–21

TRNAVA – MAX Ferka Urbánka 11 trnavamax@petcentersk.sk 333 260 121 PO–NE 9–21

VRANOV NAD TOPĽOU M. R. Štefánika 198 vranov@petcentersk.sk 0949 416 583 PO–NE 9–21

ZLATÉ MORAVCE Hviezdoslavova 3 zlatemoravce@petcentersk.sk 373 260 108 PO–NE 9–21

ZVOLEN Obchodná 4 zvolen@petcentersk.sk 453 260 100 PO–NE 9–21

ŽILINA DUBEŇ Vysokoškolákov 52 zilinaduben@petcentersk.sk 413 260 110 PO–NE 9–21

ŽILINA MIRAGE Námestie Andreja Hlinku 7B zilinamirage@petcenter.sk 413 260 111 PO–NE 9–21

www.petcenter.sk

  facebook.com/petcenter.sk
  instagram.com/petcenter_sk
  tiktok.com/@petcentercz

Sledujte nás 
na sieťach, 

nech viete o akciách 

a zľavách ako prvý!

36 predajní 
po celej SR

5,79 €

PAPAGÁJEC  
STARTER SET

TIP17,45 €

 34,90 € 

−50 %

Domček Limara
z nelakovaného 

masívu, vhodný do 
klietky pre zakrslé 

králiky, morčatá 
a malých hlodavcov, 

rôzne veľkosti

Štartovacia sada 
pre začínajúcich 

chovateľov 
papagájcov RIO
praktický balíček pre 

začínajúcich chovateľov 
obsahuje krmivo RIO, 

pochutiny RIO + papierový 
prepravný box

od12,29 €

SCHOVÁVAČKA  
PRE HLODAVCOV 

TIP

Elektronický 
odpudzovač 
parazitov 
Arpalit
na ochranu psov 
a mačiek pred 
kliešťami a blchami, 
1 ks


