
Oferta jest ważna od 30.09 do 13.10.2021
lub do wyczerpania zapasów.
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7999
za 2 op.

Okazja

1+1
Rasco Premium, 
przysmaki dla psów, op. 500 g, 
różne rodzaje

5699
za zestaw

Fitmin, 
karma sucha Cat Purity dla kociąt 
i kotów dorosłych, op. 1,5kg 
+ GRATIS Trixie, żółty laser LED, 
zabawka dla kota, 8 cm

Konkurs
Josera

Szczegóły

�r. 5

Wyjątkowepromocje�r. 2 i 6

Świa�wyDzieńZwierząt

Gratis
laser



5899
za zestaw

od

Farmina N&D, 
karma sucha dla kociąt lub kotów 
dorosłych, op. 1,5 kg + GRATIS puszka 
N&D Cat Adult kaczka i dynia, op. 80 g

1999
za 2 op.

Okazja*

1+1
Josera, 
karma sucha Culinesse dla wybrednych 
kotów, Leger dla małoaktywnych i po 
kastracji, Marinesse dla alergików 
lub Senior dla kotów dojrzałych, op. 400 g
*promocja dotyczy tego samego rodzaju 

329
za 2 op.

Okazja

1+1
Cat Chow, 
karma mokra dla kotów z jagnięciną i zieloną 
fasolką, z kurczakiem i cukinią, z wołowiną 
i bakłażanem, z łososiem i zieloną fasolką 
kawałki w galaretce, saszetka 85 g

1999
za 2 op.

Okazja

1+1
Calitti, Crystals 
żwirek silikonowy dla kota, op. 3,8 l

2999
za 2 op.

Okazja

1+1
Super Benek, Corn Cat Ultra 
drobny kukurydziany zbrylający żwirek 
dla kota, op. 7 l

Nowość

Nowość

Gratis
puszka

799
za 2 op.

Okazja

1+1
Brit Care, Dental lub Hairball 
przysmaki dla kota, op. 50 g

od

Wyjątkowe promocje z okazji Świa�wego Dnia Zwierząt



do

-16%

31,99

2699
za op.

od

Francodex, 
płyn do czyszczenia uszu lub oczu 
dla szczeniąt, kociąt, op. 60 ml 
lub dla dorosłych psów lub kotów, 
op. 125 ml

Okazja

-20%

14,99

1199
za szt.

od

Magic Cat, 
miski ceramiczne dla kotów, 
wybrane rodzaje

Okazja

-20%

29,99

2399
za szt.

Magic Cat, Scratch Pad 
drapaki kartonowe dla kotów, 
wybrane rodzaje

Okazja

-24%

81,99

6199
za szt.

Ferplast Prima, 
kuweta intymna dla kotów, 
wym. 52,5x39,5x38 cm, kolor czarny 
lub niebieski 

do

-15%

32,99

2799
za op.

od

Beaphar FIPROTEC Cat, Dog, 
krople przeciw pchłom i kleszczom 
dla kota lub psa, op. 1 pipeta

FIPROtec® - 50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów, 67 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów, 134 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów, 268 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów. Wskazania 
lecznicze: SPOT-ON - Do zwalczania i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis) u psów / kotów. Czas trwania ochrony przeciwko inwazjom pcheł u psów / kotów wynosi 5 tygodni. Do zwalczania inwazji kleszczy 
(Ixodes ricinus). Kleszcze (Ixodes ricinus) na zwierzęciu zostaną zabite w ciągu 48 godzin. Zastosowanie produktu nie chroni przed nową inwazją kleszczy.

od



Okazja

-40%2999
za op.

JRS, Chipsi Mais lub Chipsi Mais Citrus, 
biodegradowalne podłoże z kolb kukurydzy 
dla gryzoni i ptaków, op. 10 l

Okazja

-21%

12,59

999
za op.

JRS, Pet's Dream Universal, 
drewniana podściółka niezbrylająca 
dla małych zwierząt, op. 5 l

Okazja

-15%

42,99

3659
za op.

JRS, Cats Best Original, 
biodegradowalny o niskiej zawartości 
pyłu drewniany zbrylający żwirek 
dla kota, op. 10 l

Okazja

-23%

68,99

5299
za op.

JRS Smart Pellets, 
biodegradowalny drewniany zbrylający 
żwirek dla kota, op. 10 l

2399
za 2 op.

Okazja

1+1
JRS, Cat's Best Comfort, 
drewniany niezbrylający żwirek 
dla kota, op. 7 l

2499
za 2 op.

Okazja

1+1
JRS, Chipsi Extra M, 
naturalna ściółka z drewna bukowego 
do terrarium lub woliery, op. 10 l

49,99



Usmiech 
     prosze! 

Już 4 października obchodzimy 
Światowy Dzień Zwierząt! 

Z tej okazji, razem z Josera 
przygotowaliśmy odlotowy konkurs! Masz 
szansę na niezapomniane przeżycie - Twój 
czworonożny przyjaciel może wziąć udział 
w ekskluzywnej sesji zdjęciowej 
realizowanej przez uznanego na całym 
świecie psiego fotografa, Christiana 
Vielera, który słynie z niesamowitych 
zdjęć psów, uchwyconych podczas 
ich ulubionej czynności – łapania 
przysmaków. 

Dzięki dużej empatii udaje mu się 
nawiązać kontakt z każdym psem 
i nacisnąć spust migawki 
w odpowiednim momencie. 
W ten sposób fotograf przedstawia 
psy z jedynym w swoim rodzaju 
wyrazem pyska. 

Zgłoszenia można nadsyłać od 30.09 do 13.10.2021 r. 
przez formularz konkursowy na stronie 

https://www.josera.pl/konkurs-kakadu 

Zgłoś się wraz ze swoim czworonogiem, a przy 
odrobinie szczęścia wygrasz wyjątkową sesję 

fotograficzną! 

Zrób zakupy w sklepie stacjonarnym Kakadu w dniach 
30.09-13.10.2021r za min. 20,00 zł brutto i prześlij skan 

paragonu oraz zdjęcie swojego psa w formularzu 
zgłoszeniowym. W celu udziału w sesji zdjęciowej niezbędne 

jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie wszystkich 
danych osobowych i danych dotyczących psa.

Wybierzemy 16 szczęśliwców, którzy będą mieli możliwość 
wzięcia udziału w naszym niepowtarzalnym wydarzeniu 

i dodatkowo otrzymają portret swojego pupila na płótnie!

K O N K U R S



9499
za zestaw

od

Farmina N&D, 
karma sucha dla szczeniąt lub psów 
dorosłych, op. 2,5 kg + GRATIS puszka 
N&D GF Prime Adult jagnięcina z borówką 
amerykańską, op. 140 g

2559
za 2 op.

Okazja

1+1
Bozita, 
karma sucha Original wheat free 
ze świeżym kurczakiem bez pszenicy 
dla psa, op. 1,1 kg

10999
za zestaw.

Raw Paleo, 
karma sucha dla szczeniąt i psów dorosłych, 
op. 2,5 kg, wybrane rodzaje + GRATIS Mr Bandit, 
przysmak dla psów, płuca wołowe kosteczka, op. 180 g

999
za 2 op.

Okazja

1+1
Ontario, 
karma mokra dla psów małych z cielęciną, 
batatami, mniszkiem lekarskim i olejem lnianym 
lub z rybami, olejem z łososia dla psa, puszka 400 g 
+ GRATIS puszka 200 g tego samego rodzaju

1299
za 2 op.

Okazja

1+1
Purina, Dentalife 
przysmaki do pielęgnacji jamy ustnej dla psa, 
rozm. S (7-12kg) 115 g, L (25-40kg) 142 g, 
M (15-25kg) 115 g

Gratis
puszka

Gratis
przysmak

599
za 2 op.

Okazja

1+1
Vitakraft, Insect Stick, 
przysmaki w formie kabanosów dla psa, 
op. 2 szt

Wyjątkowe promocje z okazji Świa�wego Dnia Zwierząt



Okazja

-23%

129,00

9899
za szt.

od

amiplay, 
legowisko Colosseum Aspen dla psów, 
wybrane rozmiary, kolor beżowy, 
czerwony lub czarny

do

-25%

27,99

2099
za szt.

od

Dingo, 
obroże Basic z metalowym lub plastikowym 
zapięciem, smycze pojedyncze lub szelki 
Fred Basic dla psów, wybrane rozmiary i kolory

1259
za szt.

HIT CENA
do -31%

17,99

Dog Fantasy, 
zabawki Strong dla psów, wybrane rodzaje

od

2399
za szt.

HIT CENA
do -30%

33,99

Beaphar, Puppy Pads 
maty do nauki czystości dla psów, op. 7 szt, 30 szt lub Puppy 
Trainer, środek do nauki czystości dla psa, op. 20 ml

od

Okazja

-15%

55,99

4759
za op.

od

Frontline, 
preparaty owadobójcze dla psa lub kota, 
różne rodzaje, 1 op./3 pipety

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Spot-on 50 mg/0,5 ml roztwór do 
nakrapiania dla kotów. Frontline Spot-on S 67 mg/0,67 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline 
Spot-on M 134 mg/1,34 ml roztwór do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-on L 268 mg/2,68 ml roztwór 
do nakrapiania dla psów. Frontline Spot-on XL 402 g/4,02 ml roztwór do nakrapiania dla psów. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania. Przejrzysty roztwór. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna: 1 pipeta (0,5ml) zawiera: Fipronil 50mg; 1 pipeta (0,67ml) 
zawiera: Fipronil 67mg; 1 pipeta (1,34ml) zawiera: Fipronil 134mg; 1 pipeta (2,68 ml) zawiera: Fipronil 
268mg; 1 pipeta (4,02 ml) zawiera: Fipronil 402mg. WSKAZANIA Do stosowania leczniczego i 
zapobiegawczego u kotów oraz psów opadniętych przez: pchły (Ctenocephalides sp.), kleszcze 
(Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor sp., Amblyomma americanum, Haemaphysalis leachi, Ixodes sp – 
w tym przenoszący krętki wywołujące boreliozę.), wszoły (Felicola subrostratus, Trichodectes canis). 
Preparat może być wykorzystywany u kotów oraz psów do zapobiegania i leczenia alergicznego pchlego 
zapalenia skóry (APZS). W tym celu zaleca się comiesięczny zabieg na pacjencie z objawami alergii oraz na 
innych psach i kotach z nim przebywających. Pojedyncza dawka preparatu zapewnia ochronę: przed 
inwazją pchłami przez okres: 3 miesięcy u psów i 5 tygodni u kotów, przed inwazją kleszczami przez okres: 
3-5 tygodni u psów i 3-4 tygodni u kotów, przed inwazją wszołów przez okres: do 63 dni u psów i 42 dni u 
kotów. PRZECIWWSKAZANIA Nie należy stosować preparatu u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub o 
masie ciała poniżej 2 kg oraz u kocią w wieku poniżej 8 tygodni i/lub masie ciała poniżej 1 kg. Nie stosować 
u kotów i psów chorych (choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie 
stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane a nawet prowadzić do 
śmierci. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, 
FRANCJA ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. 
Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel. 22 699 06 99, fax 22 699 06 98 NUMER POZWOLENIA NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU 399/97, 5008/08, 5007/08, 5006/08, 5005/08 PRODUKT LECZNICZY 
WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Lipiec 
2016 DATA OPRACOWANIA MATERIAŁU REKLAMOWEGO LUTY 2019 Przed użyciem zapoznaj się z treścią 
ulotki dołączonej do opakowania.



Okazja

-25%

53,99

4059
za op.

od

Beaphar Xtra Vital Canary Feed, 
pokarm dla kanarków, Exotic Bird Feed dla 
ptaków tropikalnych, Parakeet Feed dla papużek 
falistych, op. 500 g lub Parrot Feed dla dużych 
papug, op. 1 kg

do

-25%

5,59

419
za op.

od

Alegia, 
mącznik suszony naturalny przysmak dla gryzoni, 
gadów i ptaków, op. 60 g, mieszanka nasion oleistych, 
op. 100 g, murzynek, op. 55 g lub mieszanka kwiatów, 
mączniaków i gammarusa, op. 40 g dla ptaków i papug

do

-20%

12,99

1059
za szt.

od

Pinokio, 
budka lęgowa, wym. 12,5x12,5x12,5 cm, 
huśtawka z brzozy mała, wym. 15x16 cm 
lub średnia 15x20 cm dla ptaków 829

za szt.

HIT CENA
do -30%

10,99

Trixie, 
poidełka, 50 ml/11 cm, 130 ml/16 cm lub basen 
do kąpieli dla ptaków, wym. 14x14x15 cm

od

Okazja

-30%

219,00

15299
za szt.

od

Zolux, 
klatki ARABESQUE ADELE (44x31x40 cm) 
kolor oliwkowy lub ALICE (49,5x30x41 cm) 
kolor jasnobrązowy dla ptaków

do

-25%

12,59

959
za op.

od

Vitakraft, 
piasek dla ptaków Bio Sand, op. 2 kg, 
Vogel lub Sand, op. 2,5 kg 



Okazja

-25%

11,99

899
za op.

Alegia Dental, 
bezzbożowa karma dla świnki morskiej, 
królika, chomika lub szynszyli, op. 300 g

do

-25%

29,99

2259
za op.

od

Versele Laga Complete, 
ekstrudowany pokarm podstawowy 
dla królików i gryzoni, op. 500 g, 1,75 kg, 
wybrane rodzaje

679
za op.

HIT CENA
do -30%

9,59

Vitakraft, 
kolby Kracker dla gryzoni i królików, 
wybrane rodzaje

od

1199
za op.

od

Vitmix, siano łąkowe lub siano łąkowe 
z tymotki dla gryzoni i królików, op. 500 g
*promocja dotyczy tego samego rodzaju

Okazja

-20%

229,00

18300
za szt.

od

Ferplast, 
klatki Casita 80, 100, 120 dla gryzoni 
i królików, wym. 78x48x50 cm, 96x57x56 cm, 
119x58x61 cm 

Okazja

-20%

10,99

879
za op.

od

Trixie lub Small Animals, 
poidełka dla gryzoni i królików, 
szklane lub plastikowe, 
wybrane rodzaje

Okazja

2+1*



do

-25%

12,99

999
za op.

od

Hikari, Cichlid Gold Baby, Mini, Medium, 
op. 57 g, 250 g, Large, op. 250 g, pokarm 
dla pielęgnic w formie pływającego granulatu 

do

-26%

7,59

559
za op.

od

Tropical, Vitality & Color 
w płatkach, op. 12 g,  100 ml, 250 ml, 500 ml 
lub w granulacie, op. 100 ml, wysokobiałkowy 
pokarm dla ryb o działaniu wybarwiającym 
i witalizującym

Okazja

-20%

109,00

8699
za szt.

od

Aquael, 
filtr wewnętrzny Turbo 500 N, 1000 N 
1500 N, 2000 N

Okazja

-20%

59,99

4799
za szt.

od

Zolux Aquaya, 
grzałki z termostatem Heater 
do akwarium, wybrane rodzaje

do

-22%

15,99

1259
za szt.

od

Zolux, 
tło akwariowe dwustronne, 
różne rodzaje

do

-20%

8,99

699
za op.

od

Aqua Excellent, 
żwirek akwariowy płukany, 
op. 1 kg, 3 kg, 8 kg, różne rodzaje



do

-20%

18,99

1519
za szt.

od

Small Animals, 
drewienka do modelowania domku
 lub mostku dla gryzoni lub gadów, 
różne rozmiary

Okazja

-29%

19,59

1399
za op.

Tropical, Axolotl Sticks 
wysokobiałkowy pokarm dla aksolotli 
i innych płazów wodnych w formie 
tonących pałeczek, op. 250 ml/135 g

do

-20%

13,59

1099
za szt.

od

JBL, 
pokarmy i witaminy dla żółwi lądowych i wodnych, 
różne rodzaje

Okazja

-20%

45,99

3659
za szt.

od

Zoo Med, 
wyspa dla żółwia wodnego do akwarium, 
różne wymiary

Okazja

-24%

9,99

759
za op.

Repti Planet, 
kostka kokosowa podłoże do terrarium, 
op. 650 g



G W A R A N C J A  J A K O Ś C I

DOŚWIADCZENIE
OD 1999 R.

30-DNIOWA
GWARANCJA ZWROTU

GWARANCJA
NAJNIŻSZEJ CENY

NA WYBRANE PRODUKTY

NA ŻYCZENIE ZAKUPY
DOSTARCZAMY DO DOMU

NASZE ZWIERZĘTA SĄ
POD STAŁĄ OPIEKĄ

LEKARZA WETERYNARII

WSPIERAMY SCHRONISKA
I FUNDACJE

Białystok CH Auchan Hetmańska • Bielsko Biała Retail Park Karpacka • Bydgoszcz CH Zielone Arkady  •  Bytom CH Agora • Częstochowa Galeria Jurajska • Dąbrowa Górnicza Vendo Park • Ełk PH 
Karuzela • Katowice CH 3 Stawy • Klielce Galeria Echo • Kraków CH Bonarka City Center, Galeria Krakowska, PH Zakopianka • Legnica CH Auchan • Lublin Galeria Olimp, PH Diamentowa Park • Łódź 
Manufaktura, CH Port Łódź, Vendo Park • Oława PH My Box • Opole CH Turawa Park • Poznań Avenida • Pułtusk Vendo Park • Siedlce STOP SHOP • Szczecin Galeria Kaskada, Outlet Park • Świdnica 
Vendo Park • Turek PH Karuzela • Warszawa i okolice CH Atrium Promenada, CH ATrium Reduta, PH Korkowa, Blue City, Centrum Skorosze, CH Zielony Targówek, Galeria Mokotów, Galeria Renova, PH 
City Park Lazurowa, PH Janki, CH Auchan Piaseczno, Prima Park Marki, N-Park Stara Iwiczna • Wrocław Factoria Park, CH Marino, Galeria Borek, PH Młyn, N-Park Gagarina • Zamość PH Zamość

Gliwice CH Europa Centralna • Jędrzejów CH Sekunda • Kraków CH M1 Kraków • Kutno PH S1 Kutno • Nowa Sól Park Handlowy S1 • Oława Park Handlowy S1 • Warszawa i okolice HOMEPARK 
Targówek

Oferta nie dotyczy sklepu internetowego i nie łączy się z innymi akcjami 
promocyjnymi, Wygląd towaru na zdjęciach może odbiegać od rzeczywistego.
Kakadu nie odpowiada za błędy w druku.

Oferta  jest ważna od 30.09 do 13.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.
Znajdź nas:

www.kakadu.pl
kakadu @sklepykakadu c/KakaduPL @kakadu_pl 

Adoptujesz
Zyskujesz!

Harmonia
owieczka do adopcji 
Ktoś zdjął kawałek chmurki z nieba 
i stworzył tą piękną sunię. 
Harmonia ma około 3 lat i jest 
średniej wielkości. Trafiła do 
schroniska już rok temu, pięknie 
spaceruje, uwielbia pluskać się 
i pływać w wodzie. W takich właśnie 
chwilach ukazuje nam swój 
niezwykły charakter i potencjał. 
Harmonia świetnie dogaduje się 
z innymi psami ale ceni sobie swoją 
michę (a nawet cudzą). Broni 
jedzenia i nie daje do niego podejść. 
Sunia może zostać adoptowana 
wyłącznie do mieszkania w bloku 
(ze względu na stan psychiczny 
oraz kocie umiejętności 
pokonywania ogrodzeń), bez małych 
dzieci. Ma czipa, pełen komplet 
szczepień i jest wysterylizowana. 
Harmonia czeka na mądrych ludzi 
o dobrym sercu !!!

Adoptuj Harmonię ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie 
i odbierz przy podpisaniu umowy adopcyjnej kupon na wyprawkę zawierającą 
suchą karmę, legowisko, kosmetyki pielęgnacyjne, obrożę przeciwkleszczową, 

obrożę lub szelki, smycz, przysmaki.

Cała wyprawka do kwoty 580 zł do odbioru w dowolnym 
sklepie stacjonarnym Kakadu na terenie całej Polski.

W sprawie adopcji prosimy o bezpośredni kontakt
ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

www.celestynow.toz.pl

Regulamin akcji "Adoptujesz zyskujesz" dostępny na naszej stronie 
www.kakadu.pl 



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

