
Veterinárka 
radí:

Čo by malo  
byť v krmive  

vášho psa

KRMIVÁ  
PET ROYAL S NOVOU 

RECEPTÚROU... 
MŇAM! 

10×
antiparazitiká  
pre mačky aj psy  
za super ceny
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ČASOPIS PRE MILOVNÍKOV ZVIERAT

GRANULE
PET ROYAL
kráľovská hostina 
na mieru pre všetky 
šťastné psy

NOVINKA!



Psie tipy
Každý pes ocení najlepšie dobroty, kvalitné 
granule a hračky čo niečo vydržia – či už je 
to „gaučový povaľač“ alebo strážca!

Vieme, čo milujú!

Viete,  
že...

PES MÁ V SRDCI NAJVIAC 
MIESTA PRE LÁSKU

Pes má v pomere k svojmu telu najväčšie 
srdce zo všetkých cicavcov. Predstavu-

je 0,7 % jeho telesnej hmotnosti! To 
vysvetľuje prečo nám psíkovia 

vedia dať toľko bezpod-
mienečnej lásky!

Konzerva 
Purina Beyond 
Grain Free
rôzne druhy 
(kuracie so 
zelenými fazuľkami, 
hovädzie s mrkvou 
alebo morčacie 
s cuketou), 400 g

Granule Pet Royal
na mieru pre všetky psy, od 2,7 kg, 

k dostaniu na vybraných predajniach

Konzerva 
Pet Royal 
lahodné prémiové 
konzervy, rôzne 
druhy (hovädzie, 
zverina, losos, 
kuracie), 400 g, 
k dostaniu 
na vybraných 
predajniach

Superprémiové 
granule 

Wellness Core 
rôzne druhy, od 1,5 kg

Dentálne maškrty Whimzees
prírodné zloženie, rôzne druhy,  

od 6 ks v balení 

Taška 
Huhubamboo
ľahko omývateľná 
taška, vhodná pre 
malých psov alebo 
mačky, rôzne druhy 
a farby

Chladiaca 
podložka 
Flamingo
rôzne veľkosti, 
od 35 x 20 cm

LOSOS ÚDAJNE 
DORASTÁ DO DĹŽKY 

90 CENTIMETROV. AKO HO 
ASI NAPCHAJÚ DO JEDNEJ 

GRANULE PET ROYAL? TOMU 
VÔBEC NEROZUMIEM... 

1,79 €

 2,99 € 

−40 %

od11,99 €

NOVINKA!

TIP

2,39 €

NOVINKA!

TIP

od9,59 €

 od 11,99 € 

−20 %
až

od13,49 €

 od 17,99 € 

−25 %

od26,69 €

 od 35,59 € 

−25 %
až

7,99 €

 9,99 € 

−20 %



PRESKÚMAJTE S NAMI 
ZLOŽENIE NOVÉHO 
PET ROYAL:
MÄSO JE ZÁKLAD
Sú vyrobené z kuracieho mäsa, ktoré je ľahké 
a pritom plné bielkovín, takže väčšina psov 
nemá s  jeho trávením problémy. Pre 
dietne typy granulí, ktoré sa hodia na-
jmä pre psy s citlivým trávením a pre 
psích seniorov, tak v  Pet Royal 
použili jahňacie mäso. Obľúbené 
sú tiež typy s lososom. 

BYLINKY A INÉ 
PRÍRODNÉ KÚZLA
Mysleli ste si, že bylinky fugujú 
len na ľudí? Kdeže! A  presne 
preto granule Pet Royal ob-
sahujú okrem iného i  rozmarýn, 
ktorý pôsobí ako prírodný antioxi-
dant, znižuje mieru stresu a riziko depresií a pôsobí 
priaznivo i na pamäť. Ďalším prírodným kúzlom pridaným 
do granulí je napríklad juka, ktorá pôsobí priaznivo na tráve-
nie a spracovanie potravy – a naviac pomáha znížiť zápach 
psích exkrementov. Konopné pokrutiny pomáhajú posilovať 
imunitu vďaka podpore protizápalových procesov. K posi-
lovaniu imunitý pomáha i čierná ríbezľa. Táto superpotravi-
na s  vysokým obsahom vitamínu C podporuje obra-
nyschopnosť, posiluje cievy, srdce a krvný tlak. Látka 
inulín z  koreňa čakanky tak pôsobí ako prebioti-
kum – dodáva totiž psím črevám toľko potrebnú 
vlákninu. Preto je pridaná do všetkých granulí 
Pet Royal pre s  psy s  citlivým trávením, alebo 
pre psích seniorov. 

Granule pre 
šteňatá Pet Royal 

prémiové krmivo určené 
špeciálne pre šteňatá 

veľkých plemien, od 
2,5 kg, k dostaniu  

na vybraných  
predajniach

Nové 
granule  
Pet Royal: 
Rozmaznajte svojho 
psa receptúrou podľa 
najnovších trendov!
Pokiaľ hľadáte ideálne krmivo, granule Pet Royal 
splnia nielen vaše očakávania, ale predovšetkým 
očakávania vášho psieho kamaráta. Nech už ide 
o akúkoľvek vekovú kategóriu, dokonale vyhovejú 
všetkým jeho potrebám. Nové vylepšené zloženie 
podporuje imunitu, pomáha starať sa o zdravie kĺbov 
a naviac stará sa o srsť, ktorá získava lesk. S ohľadom 
na najnovšie poznatky obsahujú granule účinné 
prírodné suroviny, ktoré zlepšujú zdravie a kondíciu. 

OMEGA 3 MASTNÉ 
KYSELINY Z LOSOSA

Granule Pet Royal obsahujú štedrú dávku 
oleja z  lososa, ktorý pôsobí priaznivo na 

kožu a podporuje lesklú a zdravú srsť. 
Bonusom je tiež jeho priaznivý vplyv 
na srdce a  znižovanie cholesterolu 
v krvi.  

VITAMÍNY B a D
My ľudia ich získavame zo 
stravy (a  piva), ale to svojmu 
psíkovi rozhodne nedávajte! 
Granule Pet Royal však obsa-
hujú kvasnice, ktoré majú veľmi pri-
aznivé účinky na celý psí ogranizmus 
– obsahujú totiž vitamíny skupiny B 
a vitamíny D, ktoré zlepšujú stav srsti a kože 
a  zároveň pôsobia protizápalovo. Ďalším žolí-
kom je potom vitamín E, ktorý sa postará o zdravé 
srdce. Rovnako tak prospesné sú i  curkovarské 
odrezky a jablčné výlisky s vysokým obsahom vlákniny, 
ktoré zlepšujú trávenie. 

FUNKČNÉ DOPLNKY
Trochu prekvapivou zložkou granulí špeciálne 
určených pre šteňatá od Pet Royal sú 
vaječné škrupinky – ideálny zdroj ko-
lagénu a  vápnika pre správny vývoj 
kostí a zubov. Ďalším funkčným do-
plnkom receptúry sú tiež látky ako 

glukozamín a  chondoritín, ktoré 
udržujú kĺby pružné a  pohy-

blivé, a fungujú tak ako pre-
vencia artritídy. 

PREMIUM QUALITY

ANO, JA SI 
URČITE ZASLÚŽIM 

KRÁĽOVSKÚ 
STAROSTLIVOSŤ.  

A ČO VÁŠ PES?

PRE ŠŤENIATKA 
NIEČO EXTRA

U šteňacích granulí dajte pozor 
na veľkosť plemena, pretože 
každé plemeno má rozdielne 

nároky na výživu.
 

Náš 
tip

www.petcenter.sk

od11,99 €

NOVINKA!

TIP



Mačacie tipy
Získajte si mačaciu lásku vďaka granuliam, maškrtám 
a hračkám! V PetCenter je výber obrovský. 

Vieme, čo milujú!www.petcenter.sk

Kapsičky Wellness Core 
rôzne druhy, 85 g

Superprémiové granule 
Wellness Core 

rôzne druhy, 1,75 kg

Granule Trainer Natural Cat 
pre sterilizované mačky, príchuť sušená 

šunka s hráškom, 8 + 2 kg zadarmo

Pasta Gimcat 
Multi-vitamin Duo 

rôzne druhy,  50 g

59,90 €

8 + 2 kg ZADARMO

TIP

1,35 €

cena za kus

4+1
zadarmo

Viete,  
že...

MAČACÍ JAZYK FUNGUJE 
AKO KLIMATIZÁCIA

Mačacie jazyky majú zakryvené duté hroty, 
nazývané papily. Tie vedia prenášať veľké 
množstvo slín z papuľky do srsti. Tak sa ľahko 
čistia chlpy smerom dolu až na kožu. Jazyk 

mačky v priebehu dňa prenesie na jej srsť 
až 48 mililitrov slín – teda asi pätinu 

šálku vody! Tento trik im slúži 
k ochladeniu. 

od15,99 €

 od 19,99 € 

−20 %

2,69 €

 3,89 € 

−31 %

Hypoalergenní receptura • Vysoká chutnost • Výborná stravitelnost • Vyrobeno v EU

krmivo-brit.czbritpetfood facebook.com/brit

Rozmanitý kočičí jídelníček je základ. 
Chuťově vybalancované delikátní jemné paté 

nebo šťavnaté filetky, vyrobené z masa 
nejvyšší kvality určeného pro lidskou spotřebu, 

potěší i tu nejmlsnější kočku.

Paletka chutí
pro ty nejmlsnější

85% masa ve filetech • Vysoká chutnost • Ochrana močového aparátu

Lahodné kapsičky, pro zvýšení chuti a rozmanitosti kočičího jídelníčku,
jsou vhodné i pro velmi vybíravé kočky nebo kočky s problematickým příjmem krmiva. 

Přidaný rakytník a lichořeřišnice pomáhají chránit močový aparát koček.

PRO PESTRÝ A ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝ KOČIČÍ JÍDELNÍČEK

BEZ
GMO

CUKRU
SOJOJO I

BEZ
GMO

BARVIV
SOJOJO I

KONZERVANTŮ
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Staňte sa členom vernostného programu Verný pán, získajte zľavy až 50 % 
na tovar z nášho letáku a užívajte si ďalšie skvelé výhody!

Pre Verných pánovvernostný 

program

6,99 €

 12,99 € 

−46 %

5,99 €

 12,99 € 

−54 %
0,59 €

 1,29 € 

−54 %

0,59 €

 1,09 € 

−46 %

ZAREGISTRUJTE SA  
NA VERNYPAN.SK 

ZVLÁDNETE TO ĽAVOU 
ZADNOU LABKOU!

Hračka 
pre psy 
Huhubamboo 
odolná plyšová 
hračka ve tvaru 
kohouta, 23 cm

Polievka 
pre mačky 
Huhubamboo
rôzne druhy, 40 g 

Podstielka pre mačky 
Huhubamboo

silikátová podstielka 
s pomarančovou vôňou, 7,2 l 

Tyčinky pre psy  
Gimdog Sport Sticks 
rôzne druhy, 12 g

Pro Plan® 
granule pre mačky 3 kg
rôzne druhy

Pro Plan® 
kapsičky pre mačky 85 g
rôzne druhy

XXX
EUr

XXX
EUr

Správna výživa 
pre dlhý nádherný život

PURINA-PPcat-inz215x280mm-proPetCenter-SK-ČERVEN2021 -4-21.indd   1 22.04.2021   15:46:31

23,99 €

AKCIOVÁ CENA

0,89 €

AKCIOVÁ CENA



Antiparazitiká
Kliešte a blchy? Nedajte im šancu! Najlepšou obranou je útok a najlepšou 
ochranou pre parazitmi sú antiparazitiká. 

Vieme, čo milujú!www.petcenter.sk

od3,79 €

 od 5,69 € 

−37 %
až

4,99 €

 6,49 € 

−23 %

Antiparazitný  
spot-on Herba Max

vhodné pre mačky a psy malých 
plemien, 5 x 1 ml

Antiparazitný spot-on pre 
psov aj mačky Herba Line

rôzne druhy, od 1 x 1 ml

Šampón 
proti 
parazitom 
pre psov 
Arpalit Neo
s bambusovým 
extraktom, 
250 ml

Antiparazitný obojok pre 
psov aj mačky Herba Max

rôzne druhy, od 43 cm

9,99 €

 14,99 € 

−33 %

od3,19 €

 od 4,89 € 

−35 %
až

PREMIUM QUALITY

pre zdravé 
kĺby

pre lesklú 
a krásnu srsť

pre celkovú 
kondíciu

w w w. p e t r oya l . s k

KRÁĽOVSKÁ KRME
PRE PSOV KAŽDÉHO VEKU A PLEMENE

Zdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misceZdraví a kondice v každé misce

kráľovská 
hostina

6 typov 
krmiva

OB
SAH

VITAMÍNOV

CH
ON

DR

OITÍ
NAGLUKOSAMÍN
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MVDr. Marie 
Kadeřávková 
veterinárna lekárka

Vieme, čo milujú!www.petcenter.sk

Ako na výživu psov? 

Radí 
veterinárka:: 
Pri výbere správneho krmiva pre psieho miláčika musíme zohľadniť hneď niekoľko faktorov: vek, veľkosť, 
zdravotný stav a v neposlednom rade tiež finančnú stránku. Zaujímavé je, že nie vždy s rastúcou cenou rastie 
kvalita výrobkov, upozorňuje veterinárka spoločnosti PetCenter, MVDr. Marie Kadeřávková. 

Je potrebné meniť granule v priebehu života môjho psa? 
Veľmi odporúčam zvoliť správnu stravu predovšetkým pre šteňatá 
(obzvlášť veľkých plemien), ktoré majú špecifické nároky s ohľadom 
na vývoj a rast a to predovšetkým na vitamíny a správny pomer fos-
foru a vápnika v strave, ďalej potrebujú väčší prísun bielkovín, kalórií. 
Pre dospelého zdravého jedinca potom je vhodná vyvážená strava, 
je možné zohľadniť plemeno, aktivitu  a režim psa atď. Seniori naop-
ak väčšionou už  niesú tak aktívni, takže im často vyhovuje 
potrava s nižším množstvom kalórií, normálnym/nepa-
trne zníženým množšvom bielkoviny (ale kvalitnej 
bielkoviny). Pokiaľ nášmu psíkovi sedí nejaký 
typ výrobku, tak nie vždy je nutné prejsť na 
vrece granulí s označením senior. 
Čo by v granuliach 
nemalo chýbať?
Určite zdroj kvalitnej bielkoviny – pre 
zdravé jedince to môže byť napríklad 
kuracie mäso, ktoré obsahuje kvalitnú 
a ľahko stráviteľnú bielkovinu. Pre pa-
cientov s citlivým trávením je môžné po-
tom využiť alternatívny zdroj bielkoviny 
(napr. jahňacia, kačacia, losos). U takých-
to psíkov samozrejme ale neodporúčam 
príliš často striedať granule a zdroj bielkoviny 
v nich obsiahnutý. 

Čo okrem mäsa hľadať v zložení?
Ďalšími doplnkami v komerčnej strave sú vitamíny, napr. D, ktorého 
množstvo by mali sledovať nitriční špecialisti (ktorí sa podieľajú na 
výrobe krmív), pretože napr. pri jeho nadbytku nebýva z organizmu 
dostatočne vylučovaný a  môže spôsobiť zdravotné komplikácie 
(skalcifikovanie mäkkého tkaniva/orgánov, zlyhanie obličiek, prob-
lémy s kosťami).Ďalšími doplňovanými vitamínmi sú vitamíny C a B. 

Veľmi vhodným doplnkom v potrave môže byť lososový olej, ktorý 
vďaka správnym omega mastným kyselínám pôsobí pro-

tizápalovo, podporuje imunitu, zlepšuje kvalitu srsti 
a  u  starších psov môže spomaľovať zhoršovanie 

kognitívnych funkcií. Chondroitín a  glukozamín 
zase pomáhajú správne vyživovať chrupavky 

a  tak predchádzať niektorým ortopedickým 
ťažkostiam. Benefit môže predstavovať aj 
obsah rôznych ďalších byliniek a prírodných 
látok. 
Je ešte niečo, na čo by sme 
si mali dávať pozor?
U  všetkých granulí nájdeme v  zložení 

odporúčanú dennú dávku podľa veľkosti 
nášho psa. Pokiaľ v  priebehu dňa dostáva 

i  množstvo dobrôt, mali by sme ich odpočítať 
od krmnej dávky. Inak hrozí, že nám psík môže 

pribrať!

KVALITU KÚPITE U NÁS
Nové prémiové granule Pet Royal svojim 
zložením zaručia zdravie vášho psíka. Ob-
sahujú nielen zdroj kvalitnej bielkoviny, 
ale aj množstvo ďalších benefitných 

látok a  vitamínov, ktoré zaručia, že 
váš psík bude zdravý, šťastný 

a fit, či už je to šteňa ale-
bo senior!

Náš 
tip

WITH

XXX
EUR

XXX
EUR

BEZ
OBILNÍN

PodPoruje
jeho dobré trávenie

a chuť do života

vyskúšajte 
novinku

Pochúťky 
Pre zdravé 
maškrtenie 

PRo Plan® Mobility PRO Stick 
pochúťky pre šteňatá
126 g

pre zdravý rozvoj mozgu

PRo Plan® 
Mobility 
PRO Nuggets 
pochúťky 
pre dospelých 
psov 
300 g

pre podporu
zdravých 
kĺbov

aj Psí mozog starne! 
viditeľné zlePšenie 

do 30 dní

XXX
EUR

PRo Plan® 
oPTIDIGEST
GRaIn FREE
PRE STREDné
a vEľké PlEmEná
2,5 kg
morčacie 

PRo Plan® 
oPTIDIGEST 
GRaIn FREE
PRE malé
a mInI PlEmEná
2,5 kg
morčacie

XXX
EUR

PRo Plan® 
oPTI aGE
PRE STREDné
a vEľká PlEmEná
3 kg
kuracie

PRo Plan® 
oPTI aGE
PRE malé a mInI 
PlEmEná 
3 kg
kuracie

XXX
EUR

XXX
EUR
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15,99 €
AKCIOVÁ CENA

15,99 €
AKCIOVÁ CENA

15,99 €
AKCIOVÁ CENA

14,99 €
AKCIOVÁ CENA

2,69 €
AKCIOVÁ CENA

3,99 €
AKCIOVÁ CENA



Klec Ferplast Casita 100
priestranná klietka pre hlodavce, 
vybavená otváracou strechou, 
doplnkovým príslušenstvom 
(miska, jasličky, napájačka) 
a medziposchodím
Rozmery: 96 x 57 x 56 cm

Či už majú pierka, kožúšok, pancier alebo šupiny, 
v PetCenter pre nich vždy vyberiete to pravé!

Pre vašich miláčikov

54,90 €

 69,99 € 

−21 %

AJ KRÁLIKY SI 
RADI POCHUTIA NA 
MAŠKRTÁCH – PRE 
NÁS SÚ NAJLEPŠIE 

NAPRÍKLAD TYČINKY 
NA OKUSOVANIE!

Maškrty pre hlodavce 
Pet Royal Sticks

ručne vyrábané tyčinky, 2 ks

Krmivo pre hlodavce a králiky 
Versle-Laga Complete 

rôzne druhy, 1,75 kg

Krmivo pre 
ryby Haquoss 
vločkové krmivo, 
1000 ml

Stabilizátor 
vodovodnej vody 
Sera Aquatan
nová bio-ochranná 
receptúra, 50 ml

od11,99 €

 od 16,99 € 

−32 %
až

2,79 €

 3,99 € 

−30 %

8,39 €

 11,99 € 

−30 %
1,49 €

 2,69 € 

−45 % Ušetrite  
až 8,60 €!
Kúpte akýkoľvek pelech Huhubamboo pre mačky  
alebo psy, využite našej špeciálnej zľavové akcie a ušetrite  
20 % z ceny pelechu. Stačí ukázať zľavový kupón alebo 
aktivovať kód na našom e-shope! Výber pelechov je obrovský!

20 %
na všetky pelechy Huhubamboo
Platí od 3. 6. do 2. 7. 2021. Zľava platí len 
na pelechy značky Huhubamboo. Zľavu je 
možné uplatniť len raz a nie je možné ju 

kombinovať s inými zľavami  
a akciami. 

EXTRA 
ZĽAVA

ZĽAVOVÝ
KÓD PRE
E-SHOP:

SNY20 

KUPÓN NA ZĽAVU NA PELECHY HUHUBAMBOO:



Ponuka z akciového časopisu 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. Akčné produkty môžete zakúpiť aj na www.petcenter.sk

  facebook.com/petcenter.sk

 instagram.com/petcentercz

www.petcenter.sk

34 predajní 
po celej SR

Sledujte nás 
na sieťach,
budete vedieť o akciách 

a zľavách ako prví!

Kapsička 
pre mačky 
Sheba 
rôzne druhy, 
85 g 

Dobroty pre 
psy Pedigree

rôzne druhy, od 36 g

Dentálne 
maškrty pre 
psy Pedigree
rôzne druhy, od 
40 g

Vankúšiky 
pre mačky 
Dreamies 
rôzne druhy, 60 g

1,27 €

cena za kus

3+1
zadarmo

0,60 €

cena za kus

3+1
zadarmo

od0,74 €

cena za bal.

3+1
zadarmo

od0,89 €

cena za bal.

3+1
zadarmo


