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ODTERAZ SA 
MÔŽEM VÁĽAŤ 
KDEKOĽVEK!

Ultrazvukový 
odpudzovač kliešťov 

a bĺch Tickless Mini Dog
viac informácií vo vnútri!

TOP
mesiace



Pre psy a psíkov Všetko pre spokojné psie 
tlamičky - od hračiek, 

dobrôt až po mištičky!

od9,99 €

PRE
ZDRAVÉ ZUBY

TIP

od51,99 €

PRÍRODNÉ
ZLOŽENIE

TIPDentálne 
tyčinky 
Advance
rôzne druhy, 
od 360 g

Superprémiové krmivo 
Nature‘s Variety

chutné a zdravé granule, rôzne 
druhy, od 7 kg

od3,29 €

KVALITNÉ
MÄSO

TIP
Mäsové konzervy 

Animonda GranCarno
čerstvé suroviny a lahodná chuť, 

rôzne druhy, od 400 g

 

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE PSY ON-LINE



Pre psy a psíkov Všetko pre spokojné psie 
tlamičky - od hračiek, 

dobrôt až po mištičky!

11,89 €

 16,99 € 

−30 %

Tyčinka 
Huhubamboo Basic
lahodná pochúťka z mäsa, 

rôzne druhy, 30 g

Kapsičky Nature‘s Variety
skvelá chuť a kvalitné zloženie, 

rôzne druhy, od 150 g

Chobotnica 
dvoch tvárí 
Gimborn
krásna hračka 
z kvalitného plyšu, 
18 cm

1,49 €

CHUTNÁ
DOBROTA

TIP
Superprémiové krmivo 

Natural Trainer Sensitive
monoproteínové bezlepkové granule, vhodné aj 

pre psov s citlivým zažívaním, rôzne druhy, od 3 kg

od25,90 €

PRE
CITLIVÁ BRUŠKA

TIP

od3,29 €

PRÍRODNÉ  
SUROVINY

TIP

KŔMTE PSA PRAVIDELNE
Veľa chovateľov dáva svojim psíkom najesť až vo 

chvíli, keď sa im to takzvane hodí. Treba však myslieť 
na to, že pes má rád ohľadne stravovania určitú 
pravidelnosť. Ideálne je teda psíka kŕmiť ráno a večer. 
Snažte sa ho nakŕmiť v  rovnakom čase, pretože 
mu to dodáva pocit istoty. Len dajte pozor na to, 

aby po jedle psík minimálne 30 minút trávil 
a odpočíval. Neodporúča sa ho potom vziať 

von na vychádzku alebo sa s ním hrať. 
Zbytočne potom hrozí prípadná 

torzia žalúdka.

Viete, 
že...

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE PSY ON-LINE



Pre psy a psíkov Všetko pre spokojné psie 
tlamičky - od hračiek, 

dobrôt až po mištičky!

NEDBAJTE NA ŽOBRANIE
Psíci majú v  obľube takzvané žobranie. Sami 
vieme, aké je náročné odolať túžobným psím 
očiam, ale je dôležité, aby ste v tomto ohľade boli 
dôslední a neústupní. Nejde len o to, že by sme 
chceli chlpáčom uprieť dobrotu, ale treba 

myslieť na to, že ľudská strava obsahuje 
nadmieru soli a dochucovadlá môžu 

negatívne pôsobiť na psí 
žalúdok a obličky.

Viete, 
že...

2,97 €

 3,49 € 

−15 %

Jeleňové parohy 
Parožík

100% prírodná odolná hračka, 
čistí zuby a zabaví, rôzne 

veľkosti

6,36 €

Z ČESKEJ
OBORY

TIP

Psie 
piškóty 
Dibaq
bez tukov 
a cukrov, 200 g

2,49 €

ŠPECIÁLNE
PRE PSOV

TIP
TO SOM Z TOHO 
JELEŇ. TAKÝCH 

LAHODNÝCH 
PRÍCHUTÍ.

Konzerva 
Carnilove 

Wild Meat
lahodné zverinové 

receptúry, rôzne 
druhy, 400 g

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE PSY ON-LINE



Pre psy a psíkov Všetko pre spokojné psie 
tlamičky - od hračiek, 

dobrôt až po mištičky!

od41,47 €

 od 48,79 € 

−15 %

Granule Brit 
Premium by 

Nature
rôzne druhy, 

15 kg

Dentálne maškrty 
Whimzees

rôzne druhy a velikosti, od 7,5 g

Tyčinka GimDog 
SportStick
chutná pochúťka, vhodná 
k tréningu aj ako odmena, 
rôzne druhy, 12 g

Funkčné 
maškrty 
Advance

rôzne druhy, 
od 90 g

od4,99 €

STAROSTLIVOSŤ  
O ZUBY HROU

TIP

1,29 €

MÄKKÁ
TYČINKA

TIP

od2,89 €

DOBROTY
PRE ZDRAVIE

TIP

DOKONALÝ CHRUP
Dokonalého chrupu sa dá u  psov docieliť 
pomerne ťažko, ale nie je to nemožné. Môžu 
vám s tým pomôcť dentálne maškrty Whim
zees, ktoré sú určené ako na hryzenie, 

tak aj na hru. Whimzees zaobstaráte 
v  rôznych tvaroch a  príchutiach, 

aby si na nich váš miláčik 
pochutnal.

Náš 
tip

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE PSY ON-LINE



ZDRAVIE JE NA 
PRVOM MIESTE. 
LABKU NA TO!

Pre psy a psíkov Všetko pre spokojné psie 
tlamičky - od hračiek, 

dobrôt až po mištičky!

12,45 €

 17,79 € 

−30 %PRE ZDRAVÝ POHYBOVÝ APARÁT
Aby váš psík predišiel problémom s  pohybovým 
aparátom alebo posilnil prípadne kĺby, tak tu pre 
vás máme perfektne riešená. Je ním kĺbová výži
va Fresh Valley, ktorá pochádza z českých luhov 

a hájov. Tá vášmu psíkovi pomôže, aby mal 
zdravé kĺby, pomáhal mu pri pohybe 

a poskytol mu úľavu pri prípad
ných bolestiach.

Náš 
tip

Maškrty Wellness CORE
chutné a voňavé odmeny vhodné aj na 

tréningu, rôzne druhy, 170 g

Kĺbová výživa 
Fresh Valley

pre zdravý 
pohybový aparát, 

220 g

od5,89 €

TRÉNINGOVÁ
ODMENA

TIP

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE PSY ON-LINE



Mačky a mačiatka Máme tak široký 
sortiment kvalitných 

krmív a dobrôt, že 
vystačí na viac ako 

deväť životov!

 

TERAZ MÔŽEM 
CHODIŤ NA 

ZÁCHOD 
S NOBLESOU 

A ELEGANCIOU.

Podstielky 
Biokat’s Organic

osvedčená kvalita 
z prírodných materiálov, 

od 6 l

Kapsičky 
Nature’s Variety

 rôzne druhy, 70 g

od10,39 €

100%  
PRÍRODNÁ

TIP

1,87 €

 2,49 € 

−25 %

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE MAČKY ON-LINE



Mačky a mačiatka Máme tak široký 
sortiment kvalitných 

krmív a dobrôt, že 
vystačí na viac ako 

deväť životov!

PREČO MAČKY ŠKRIABU?
Škrabanie je u  mačiek ich prirodzenosťou. 
Majú zaťahovacie pazúry preto, aby mohli loviť. 
V prípade lovu sa totiž pazúriky zatiahnu a mačka 
našľapuje ticho cez vankúšiky na labkách. Ak 
zaútočia, tak pazúriky vytasia a  slúžia jej na 

zachytenie a  udržanie koristi. Škrabanie 
u  mačiek je súčasťou ich nátury. 

Ideálnym riešením je tak 
obstaranie škrabadla.

Viete, 
že...

Podstielky 
Biokat’s ECO light

100% prírodná 
podstielka z rastlinnej 

vlákniny zaistí čistú 
a voňavú toaletu, od 5 l

Konzervy ShinyCat
mäsko najvyššej kvality, rôzne 

druhy, 2 × 70 g

Škrabadlo  
Cat-Gato 
Diabolo
béžové škrabadlo 
s úkrytom 
aplošinou, sisalový 
stĺpik, 57 cm

25,99 €

OBRÚSENIE
PAZÚROV

TIP

2,87 €

  3,59 € 

−20 %

od18,39 €

  od 22,99 € 

−20 %

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE MAČKY ON-LINE



Mačky a mačiatka Máme tak široký 
sortiment kvalitných 

krmív a dobrôt, že 
vystačí na viac ako 

deväť životov!

5,03 €

 6,29 € 

−20 %
Vrecká 

Biokat’s Eco Bags
hygienické vrecká do 

mačacej toalety, 12 ks

Granule 
Natural 
Trainer 
Sterilised
vyvážené  
krmivo pre 
vykastrované 
mačky, rôzne 
druhy, 10 kg

SKÚSTE PRAKTICKÉ VRECKÁ
Vrecká Biokat’s do mačacích záchodov pre 
vyššiu hygienu a ľahké čistenie. Vrecká sa 
ľahko používajú. Iba ho vložíte do toalety 

a prehnete ho cez okraj. Pri čistení 
ho vyberiete aj s  podstielkou 

a máte hotovo!

Náš 
tip

NIE JE NAD 
TROCHU TOHO 

RELAXU.

68,07 €

  73,99 € 

−8 %

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE MAČKY ON-LINE



Drevené 
domčeky 

Limara
z prírodného dreva, 
vhodné ako úkryt aj 
na ohrýzanie, rôzne 

veľkosti

Hlodavce a králiky Budete mať čo 
robiť, než sa 

prehlodáte širokou 
ponukou.

Ochutené 
vetvičky 
Little One
cenné zdroje 
vitamínov 
a minerálov 
obsiahnutých vo 
vetvách a ovocí 
a navyše zábavné 
hlodanie, 35 g

Plastová guľa Ferplast
zaistí zábavu vášmu hlodavcovi, rôzne 

veľkosti

od6,59 €

HLODAVČÍ 
ZORBING

TIP

2,54 €

 2,99 € 

−15 %

DNESKA 
DOSLOVA 

PADAJÚ SENNÉ 
BLOKY.

od11,49 €

DREVENÁ
SCHOVKA

TIP

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

od3,99 €

AJ SENO MÔŽE 
ZABAVIŤ!

NOVE

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE HLODAVCE ON-LINE



ZUBY AKO PREDNOSŤ
Predné zuby hlodavcov sú ich najväčšou prednosťou. 
Tie im totiž dorastajú po celý život a môžu im ročne 
vyrásť až o  15 centimetrov, preto dochádza k  ich 
častému obrusovaniu. Dvojité rezáky udržujú tie

to drobné cicavce v  perfektnom stave nielen 
vďaka jedlu, ale aj kvôli prehryzávaniu naj

rôznejších otvorov. Zuby sú tak naj
používanejšou časťou tela 

u hlodavcov.

Viete, 
že...

Hlodavce a králiky Budete mať čo 
robiť, než sa 

prehlodáte širokou 
ponukou.

 

Maškrty 
Little One

sušené ovocie, 
bylinky alebo 
hmyz, rôzne 

druhy, od 70 g

od5,79 €

PRÍRODNÉ  
CHRUMKANIE

TIP

Granule Furries
100% prírodné, vysoký obsah 

vlákniny na lepšie trávenie, rôzne 
druhy, 700 g

od2,54 €

 od 2,99 € 

−15 %

Bylinné 
zmesi 
Furries
doplnkové 
krmivo plné 
byliniek štvoro 
ročných období, 
rôzne druhy, 
50 g

3,69 €

VOŇAVÁ
POCHÚŤKA

NOVE

Seno 
Furries
kvalitné české 
seno, od 500 g

od2,39 €

Z ČESKÝCH  
LÚK

TIP

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE HLODAVCE ON-LINE



INZERCIA

Pravá chuť prírody

Produktový rad bez
obilnín, ktorý obsahuje

timotejku. Neobsahuje žiadne
pridané cukry, umelé 
farbivá, dochucovadlá 

ani konzervanty.

Klietka pre králiky 
a morčatá Ferplast Cavie 60

Praktická klietka pre morčatá a veľmi 
zakrpatené králiky, prípadne iné 

menšie hlodavce. Vďaka plastovému 
dnu je veľmi dobre udržiavateľná 

v čistote. Rozmery 58 × 38 × 31,5 cm

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

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE HLODAVCE ON-LINE



Vtáky a operenci Nechválime sa cudzím 
perím, len skvelou 

ponukou pamlskov a krmív 
pre operencov!

1,99 €

LÁKAVÉ
SPESTRENIE

TIP

 

Kompletné krmivo 
Versele-Laga 

Prestige Premium
vyvážená zmes pre 

papagáje a exoty, rôzne 
druhy, od 1 kg

Senegalské proso 
v klasoch Apetit
doplnkové krmivo pre 
papagáje a drobné 
exotické vtáctvo, 100 g

ZBALENÉ 
MÁM A TERAZ 

HURÁ DO 
EXOTIKY, KÝM 
SI TO MAJITEĽ 

VŠIMNE.

2,69 €

SLADKÁ  
ZÁBAVA

TIP

Tyčinky pre andulky 
Pet Royal

doplnok krmiva so zvýšeným 
obsahom živín, ovocím 

a medom, rôzne druhy, 2 ks

od8,29 €

PRESTÍŽNE  
ZOBANIE

TIP

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE OPERENCOV ON-LINE



Vtáky a operenci Nechválime sa cudzím 
perím, len skvelou 

ponukou pamlskov a krmív 
pre operencov!

Krmivo Pet Royal
 vhodné pre andulky, 

malé a veľké papagáje, 
rôzne druhy, 800 g

Tyčinky Versele-Laga 
Prestige Sticks
so závesným klipom, rôzne 
druhy, 2 ks

Vitamíny a minerály RIO
podporujú imunitný systém 

a zdravé perie, rôzne druhy, od 
120 g

Kŕmenie pre kačice 
a labute Apetit

zmes určená na prikrmovanie 
voľne žijúcich vodných vtákov, 

750 mlNA RYBNÍKU ALEBO PRI RIEKE
Chodíte s obľubou kŕmiť kačice a  labute na rybník či 
k  rieke? Potom by ste mali vedieť, že prikrmovať ich 
obyčajným pečivom nie je vhodné. Tvrdé pečivo môže 
u  týchto vtákov zásadne poraniť pažerák. Radšej 
im doprajte zdravé a  hlavne vhodné krmivo od 

spoločnosti Apetit. Nielenže je pre tieto zvieratá 
nezávadné, ale taktiež ponúka optimálny 

pomer živín a minerálnych látok po
trebných pre život. Prikrmuj

te zdravo!

Náš 
tip

3,39 €

ZDRAVIE
V PELETÁCH

TIP

od2,99 €

SKVELÁ
CENA

TIP

od2,59 €

NIEČO
NA ZOB

TIP

1,89 €

NA KŔMENIE
DIVOKÝCH VTÁKOV

TIP

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE OPERENCOV ON-LINE



Hady a iní plazy Vieme, čím potešíte 
maškrtné jazýčky vašich 

sssyčiakov alebo ako 
zvelebiť ich terária.

 

Jemné piesky 
PetCenter
vhodné do akvárií 
i terárií, rôzne 
farby, od 550 g

Automatické 
krmítko Haquoss

vybavené LED 
obrazovkou 

a programami až 
pre 4 denné dávky

ČO HODINA, TO INÁ FARBA
Chameleóni sú povestní tým, že vedia často meniť 
svoju farbu. Lenže už sa nesprávne interpretuje 
dôvod tejto farebnej zmeny. Nie je to preto, že by 
sa zviera snažilo splynúť s prostredím, ale farbu 
mení na základe svojej nálady a  psychického 

rozpoloženia. Svojou farbou tak napríklad 
vyjadrí zastrašenie oponenta alebo tým 

môže signalizovať svoju graviditu 
v prípade samice.

Viete, 
že...

S TAKOU 
VÝBAVOU 

BUDEM MAŤ ČAS 
AJ NA SVOJE 

KONÍČKY.

od4,59 €

VŠETKY
FARBY DÚHY

TIP

42,29 €

HAPPY HOUR  
V TERÁRKU

TIP

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE TERARISTOV ON-LINE



TAK DETI, 
POVIEM VÁM 
ROZPRÁVKU 

O ČISTOM 
AKVÁRKU...

Rybičky a akvária Vďaka nášmu výberu 
vytvoríte pravý domov 

pre vaše rybky.

 

Vločkové 
krmivo 

Haquoss 
kompletné 

plávajúce krmivo 
pre okrasné ryby, od 

250 ml

Špeciálne 
krmivo pre 
ryby Sera Wels 
Chips Nature
ku dnu rýchlo 
klesajúce čipsy 
pre Lsumčeky, 
ancistrusy a ďalšie 
ryby zoškrabajúce 
svoju potravu 
z dna, od 100 ml

NAJEDZ SA, KEDY CHCEŠ
Sera Well Chips sú vyváženou receptúrou s vysokým 
podielom vláknin a  taktiež prírodná spirulina pod
porujúca zdravé trávenie a rozvoj. Rýchlo klesajúce, 
vo vode mäknúce chipsy zostávajú najmenej 24 

hodín tvarovo stabilné a neznečisťujú vodu. Tak 
umožňujú prevažne v noci aktívnym sumče

kom bezproblémové kŕmenie, ktoré 
zodpovedá ich prirodzeným 

zvyklostiam.

Náš 
tipod9,09 €

ŠPECIÁLNE
PRE SUMČEKY

TIP

od7,99 €

ZÁKLADNÉ
SYPANIE

TIP

MORE ĎALŠÍCH PRODUKTOV PRE AKVARISTOV ON-LINE



Antiparazitika Kliešte, blchy a ďalší 
parazity si na nás neprídu. 

A najmä na vašich 
miláčikov, ktorí budú vďaka 

našej ponuke chránení od 
hlavy až po packy.

 

A TERAZ UŽ TO 
MÔŽEME DAŤ 
DOLE, FELIXI?

Elektronický odpudzovač 
bĺch a kliešťov Arpalit

ochrana pred parazitmi až na 10 
mesiacov pre psov aj mačky všetkých 

veľkostí každého veku, 1 ks

21,99 €

 34,90 € 

−37 %

44,72 €

NABÍJACÍ
OCHRANA

TIP

NIE JE BLCHA AKO BLCHA
Pre blchy sa u nás používa jednotný názov, ale 

viete, že ich len v Českej republike žije viac ako 
100 rôznych druhov? Navyše takzvané psie blchy sú 
doslova v menšine a skôr sa stretnete s mačacími 
blchami. Dospelá blcha má 3 milimetre a vďaka 
svojim zadným nohám je schopná skákať po 

miestnosti ako hotový atlét. Denne je samica 
schopná zniesť až päťdesiat vajec. 

Do týždňa sa vyliahnu larvy a  za 
týždeň je tu ďalšia armáda 

bĺch.

Viete, 
že...

TOP
produkt

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PROTI PARAZITOM

Nabíjací ultrazvukový odpudzovač 
kliešťov a bĺch Tickless Mini Dog

nepostrehnuteľné ultrazvukové pulzy narúšajú 
orientáciu parazitov, preventívny prostriedok 
vhodný najmä pre malé psy, s integrovanou 

dobíjacou batériou pre dlhotrvajúcu ochranu, 
rôzne farby



KAM AŽ BLCHA DOSKOČÍ?
Blcha je veľmi mrštná a  je schopná doskočiť do 
vzdialenosti, ktorá je až stonásobne väčšia, než 
je dĺžka jej tela. Tohto výkonu je schopná najmä 
preto, aby sa dokázala vyhnúť nečakanému 
predátorovi, čo za istých podmienok môže 

byť aj rozzúrený človek. Dajte pozor, lebo 
blcha dokáže svojim uhryznutím vyvolať 

alergickú reakciu a  môže po nej 
zostať červené koliesko na 

koži.

Viete, 
že...

INZERCIA

Jednorazový ultrazvukový 
odpudzovač parazitov Tickless Pet 

preventívny prostriedok vhodný pre psy aj 
mačky, nepostrehnuteľné ultrazvukové pulzy 

narúšajú orientáciu kliešťov a bĺch, rôzne 
farby

27,99 €

OCHRANA
ULTRAZVUKOM

TIP

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUKTOV PROTI PARAZITOM



... nech viete o akciách 
a zľavách ako prvý

35 predajní
po celej SR

Sledujte 
nás aj na 
sieťach...

 

RADŠEJ KAMENNÁ PREDAJŇA? KOMPLETNÝ ZOZNAM 
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