
Royal Canin 85 g
Wysokiej jakości mokra karma dla kotów. 
Dostosowana do indywidualnych potrzeb. 
Wybrane rodzaje. (100 g = 6,57 zł)

-20%
za 1 szt.

5,59
6,99

Suszone gryzaki
Zdrowe i naturalne suszone uszy. Doskonałe 
do rozpieszczania i nagradzania psa.  
Wybrane rodzaje na sztuki i w paczkach.

-20%
za 1 szt. od

4,79
 od 5,99

Super Benek Compact 10 l 
Wydajny żwirek o zapachu glinki, zbrylający, 
eliminuje grzyby i bakterie. Wariant m.in. o zapachu 
naturalnym. (1 l = od 2,49 zł)

-17%
od

24,99
od 29,99

Brit Care 12 kg
Dobrze zbilansowana oraz wysoce przyswajalna, 
sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje.
(1 kg = 16,58 zł)

 

199,00
219,00

-20 zł

Purina One 800 g 
Pełnoporcjowa, zbilansowana, sucha karma 
dla kotów. Wybrane rodzaje. (1 kg = 15,98 zł)

-20%
za 1 szt.

12,79
15,99

Royal Canin mokra karma dla psów 
W ofercie wybrane karmy mokre bytowe 
oraz weterynaryjne. 

od

5,49
 

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

   F Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może się łączyć z niektórymi innymi akcjami rabatowymi 
czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

  * Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

3+1*

Zawsze w niskich cenach! maxizoo.pl

5%
RABATU

NA TWOJE ZAKUPY

5%
RABATU

NA TWOJE ZAKUPY

Pobierz aplikację Maxi Zoo

Aktywuj rabat Friends 

Oszczędzaj podczas swoich 
zakupówF online oraz 
w sklepie stacjonarnym

1

2

3

Pobierz naszą 
aplikację

Przyjaciele
oszczędzają

więcej

Oferta ważna w dniach
3–9 sierpnia

Z rabatem Friends -5%

od 5,22
Z rabatem Friends -5%

189,05

Z rabatem Friends -5%

za 1 szt. 5,31
Z rabatem Friends -5%

za 1 szt. 12,15

Z rabatem Friends -5%

za 1 szt. od 4,55

Z rabatem Friends -5%

od 23,74



AniOne zabawki pływające
Wybrane rodzaje.

AniOne kliker, gwizdek lub sakiewki 
na przysmaki
Kliker i wysokotonowy gwizdek to praktyczne 
narzędzia do efektywnego treningu psa. Sakiewka 
na przysmaki zapewni stały dostęp do nagród 
dla pupila.

Kong zabawki dla psów
Zabawki odpowiednie dla każdej rasy, 
wyprodukowane m.in. z naturalnego kauczuku, który 
jest prawie niezniszczalny. Wybrane rodzaje.

Chuckit! zabawki dla psów
Produkty zrobione z naturalnego kauczuku, 
zaskakują swoją dużą sprężystością i są idealne 
do długotrwałej zabawy w aportowanie. Rzucająca 
się w oko kolorystyka upraszcza odnajdywanie 
i zachęca czworonoga do wspólnej zabawy. 

Drontal dla psów
Drontal w tabletkach to prosta metoda, by nie tylko 
wyleczyć pupila z glist, tęgoryjców, tasiemców 
czy włosogłówek, ale także by samodzielnie zapobiegać 
atakom. Wystarczy jedna tabletka raz na 3 miesiące.

AniOne agility obręcz, tunel lub slalom 
Bezstopniowa regulacja wysokości. Idealna również 
dla początkujących. Prosty montaż za pomocą gwoździ 
gruntowych. W zestawie torba transportowa.

TuffLove zabawki dla psów
Wysokiej jakości pluszowe zabawki dla psów. 
Sprawią frajdę zarówno czworonogom,  
jak i ich właścicielom. Wybrane rodzaje.

Kong Sherps™ zabawki dla psów
Urocze zabawki wykonane z niesamowicie miękkiego
pluszu, idealne do przytulania i aportowania. 
Wybrane rodzaje.

Frontline Tri-Act
Roztwór do aplikacji na skórę psów. Chroni zwierzę przed 
kleszczami i pchłami, a dodatkowo działa jak repelent 
przeciw owadom latającym, w tym komarom i moskitom. 
Preparaty dopasowane do różnych kategorii wagowych. 
Sprzedawane jako pojedyncze pipety.

od

12,99
 

od

14,69
 

od

29,99
 

-15%
od

24,65
od 28,99

od

113,00
 

od

39,99
 

 

43,99
 

-18%
od

22,99
od 27,99

Kamizelka lub chustka chłodząca
Przynosi ulgę pupilowi w upalne dni. Różne rozmiary.

FIT+FUN pas i smycz treningowa
Zestaw pas do biegania + smycz doskonale sprawdzi 
się w przypadku aktywnych osób, które chętnie 
angażują do ćwiczeń swoje psy. Sprzęt idealny 
do treningu i zabawy na torach przeszkód.

Advantix Spot On
Krople do aplikacji na skórę psa. Ochrona 
przed pchłami, kleszczami, komarami oraz innymi 
muchówkami, np. bolimuszkami, muchami 
piaskowymi. Różne warianty dopasowane do wagi psa.

od

42,99
 

 

105,00
 

-15%
od

27,19
od 31,99

Powiedz  STOP kleszczom i robakom! 

od

20,99
 

Kup min. 3 produkty i odbierz 20% rabatu
* Oferta ważna w dniach 1–31.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. Oferta dotyczy wybranych produktów 

z kategorii: zabawki pływające, zabawki Kong, zabawki Chuckit!, akcesoria chłodzące, maty i poduchy chłodzące, akcesoria 
do treningu agility z czworonogiem, woreczki na przysmaki. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta tylko w sklepach stacjonarnych.

z Maxi Zoo
Wakacyjne zabawy

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dodatkowe 5% rabatu



przy zakupie 3 szt.

Brit Meaty Jerky 80–200 g
Smakowite przysmaki dla psów. Idealne 
jako przekąska lub nagroda. Wybrane rodzaje 
i gramatury. (1 kg = od 144,95 zł)

Animonda vom Feinsten 150 g 
Mokra karma dla psów. W wygodnych tackach.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = 28,60 zł)

MultiFit Farmlove 12 kg
Kompletna sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 8,25 zł)

Rinti MAX-I-MUM 4 kg 
Półwilgotna sucha karma dla psów z wysoką 
zawartością świeżego mięsa. Wybrane smaki. 
(1 kg = 23,12 zł)

Rinti 400g 
Monoproteinowa karma mokra dla psów. Wybrane 
rodzaje. (1 kg = 18,98 zł)

-17%
 

99,00
119,00

-15%
za 1 szt.

7,59
8,99

-20%
za 1 szt.

4,29
5,39

Świętuj z nami i oszczędzaj!

-15%

92,49
109,00

Butcher’s Natural & Healthy 15 kg
Pełnowartościowa sucha karma dla psów. 
(1 kg = 6,00 zł)

-10%

89,99
99,99

REAL NATURE COUNTRY SELECTION 4 kg 
Wysokiej jakości sucha karma z dużą zawartością 
zróżnicowanego mięsa z kilku części Europy. 
Bez barwników i konserwantów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 25,00 zł)

SELECT GOLD Complete lub Sensitive 1 kg 
Sucha karma dopasowana do indywidualnych 
potrzeb psów różnych wielkości. Wybrane rodzaje.

Przysmaki dentystyczne 
Wybrane przysmaki dentystyczne marek Dentalife, 
SELECT GOLD i MultiFit.

-16%
 

99,99
119,00

-20%
za 1 szt. od

23,99
od 29,99

-15%
za 1 szt. od

7,59
od 8,99

REAL NATURE CLASSIC 400 g 
Karma mokra dla psów. W pełni naturalny skład – 
dopasowany do każdego etapu życia pupila. 
Wybrane smaki. (1 kg = 21,98 zł)

SELECT GOLD Sensitive 100–200 g 
Mokra karma dla psów ze szczególnie wrażliwym 
układem pokarmowym. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 29,95 zł)

-20%
za 1 szt.

8,79
10,99

od

4,49
 

Kompletne menu na cały dzień

3+1*

od

16,99
 

3+1*

przy zakupie 2 szt. przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 4 szt.

 F Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może się łączyć z niektórymi innymi akcjami rabatowymi 
czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Friends od cen promocyjnychF

Pobierz naszą 
aplikację

5%
RABATU

NA TWOJE ZAKUPY

Pobierz aplikację Maxi Zoo

Aktywuj rabat Friends 

Oszczędzaj podczas 
swoich zakupówF online 
oraz w sklepie stacjonarnym

1

2

3

Przyjaciele
oszczędzają

więcej

Zapytaj sprzedawcę 
o konkurs Dentalife!



REAL NATURE WILDERNESS 300 g
Sucha karma dla kotów. W 100% naturalna, 
bezzbożowa, z dużą zawartością mięsa/ryb. 
Bez sztucznych dodatków i konserwantów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 63,97 zł)

-20%
za 1 szt.

19,19
23,99

Hilton trawa szybko rosnąca 150 g 
Trawa jest niezbędnym dodatkiem w żywieniu 
kotów. Stymuluje czynności trawienne i usuwa 
niestrawione resztki oraz sierść, którą koty 
połykają, czyszcząc futerko. (100 g = 4,53 zł)

MultiFit 400 g 
Mokra karma dla kotów, odpowiednia na każdą 
potrzebę pupila. Wybrane rodzaje.  (1 kg = 9,97 zł)

Moments* 
Wysokiej jakości przysmaki dla kotów.  
Wybrane rodzaje i gramatury.

PetBalance Medica 85 lub 100 g 
Mokra karma weterynaryjna dla kotów. Wybrane 
rodzaje i gramatury. (100 g = 4,79 zł)

-20%
za 1 szt. 

6,79
8,49

-20%
za 1 szt. od

7,99
od 9,99

przy zakupie 2 szt. przy zakupie 2 szt.przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt. przy zakupie 2 szt.

-20%
za 1 szt.

3,99
4,99

Vitakraft przysmaki
Bezcukrowe, niskotłuszczowe smakołyki 
dla kotów, nie zawierają sztucznych barwników 
i konserwantów. Wybrane rodzaje i gramatury.

Brit Care 400 g
Sucha karma dla kotów. Hipoalergiczna formuła, 
dopasowana do indywidualnych potrzeb.  
Wybrane smaki. (1 kg = 39,97 zł)

-20%
za 1 szt.

15,99
19,99

Świętuj z nami i oszczędzaj!

Kitty’s Cuisine 70 g lub 2 kg 
Mokra lub sucha karma wysokiej jakości, 
bez sztucznych dodatków. (100 g = od 5,70 zł)

-20%
za 1 szt. od

3,99
od 4,99

-20%
za 1 szt. od

5,59
od 6,99

-23%
za 1 szt.

19,99
25,99

-20%
za 1 szt. od

2,79
od 3,49

przy zakupie 2 szt. przy zakupie 2 szt.

Purina Cat Chow 85 g lub 1,5 kg 
Mokra i sucha karma dla kotów. O doskonałym 
smaku, zawiera wysokiej jakości białko. 
Bez dodatku sztucznych barwników, aromatów 
i konserwantów. Wybrane rodzaje. (100 g = od 3,28 zł)

Felix 12 × 85 g
Smakowita, lekkostrawna, mokra karma. 
Dostosowana do różnych potrzeb każdego 
kota. Z soczystymi kawałkami w pysznym sosie 
i nie tylko. Wybrane smaki. (1 kg = 19,59 zł)

Animonda Carny Cat Drink 140 ml
lub Animonda przysmak 120 g
Pyszny koci napój z kawałkami najlepszego mięsa, 
zachęca koty do picia większej ilości płynów. Przysmaki 
w postaci pysznych poduszeczek wspomagające 
zdrowie każdego kota. Wybrane rodzaje i opakowania.

-20%
za 1 szt.

4,79
5,99

przy zakupie 2 szt.

-20%
za 1 szt.

3,19
3,99

przy zakupie 2 szt.

Sheba tacki i saszetki 85 g
Pełnoporcjowa, mokra karma dla kotów.  
Wybrane rodzaje. (100 g = 3,75 zł)

1 saszetka = 1,66 zł przy zakupie 2 szt.

-20%
za 1 szt. od

3,99
od 4,99

* Nie dotyczy produktu Moments Perfect Pleas saszetka 30 g

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dodatkowe 5% rabatu



PREMIERE Baby Powder 12 kg
Żwirek dla kotów o subtelnym zapachu pudru 
dla niemowląt jest niezawodny i wyjątkowo szybko 
pochłania zapachy. (1 kg = 3,50 zł)

Dronspot kropelki na odrobaczanie 
dla kotów
Są inne sposoby na odrobaczanie kotów niż tabletka. 
Lek do odrobaczania w postaci kropelek do nakrapiania. 
Twój kot na pewno to doceni. Dostępne trzy warianty 
dopasowane do różnych kategorii wagowych.

-15%
od

42,49
od 49,99

AniOne kuwety otwarte
Praktyczne, odkryte kuwety dla kotów. Dostępne 
w różnych kolorach, idealnie pasują do każdego 
wnętrza. Wybrane rodzaje.

AniOne łopatka do kuwety
Wybrane rodzaje.

-23%
od

13,99
od 18,29

-17%
od

7,99
od 9,69

Cat’s Best Original 7 l
Roślinny żwirek zbrylający, bezzapachowy, 
możliwość kompostowania. W 100% biodegradowalny. 
(1 l = 3,33 zł)

PREMIERE Excellent lawenda 12 kg
Żwirek dla kotów, bardzo drobny i wydajny. 
Zbrylający, szybko pochłaniający zapachy. 
(1 kg = 3,72 zł)

MultiFit Diamonds 15 l
Żwirek niepylący, wysoce wydajny i niezbrylający. 
(1 l = 4,97 zł)

Cat’s Best Smart Pellets 10 l
Żwirek drewniany, biodegradowalny. Można 
kompostować lub wyrzucić do toalety. (1 l = 4,50 zł)

MORE foodbar 2 × 200 ml
Foodbar z dwiema porcelanowymi miskami. 
Pomieści i dostarczy pupilowi zdrową karmę 
dostosowaną do potrzeb gatunku. Można 
go używać także do podawania wody.

AniOne drapak beczka
Wytrzymały drapak wraz z miejscem 
do odpoczynku. Posiada dwie jaskinie do chowania 
się. Idealny do zabawy i odpoczynku.  
Wybrane rodzaje.

-17%

89,99
109,00

Calitti żwirek 3,8 l
Żwirek silikonowy dla najbardziej wymagających 
kotów i ich właścicieli. Błyskawicznie wchłania ciecz 
i już w kilka sekund eliminuje brzydkie zapachy.
(1 l = 5,12 zł)

-15%

19,49
22,99

-17%

44,99
53,99

-16%

23,29
27,89

-17%

44,69
53,69

-16%

44,99
53,79

-25%
od

289,00
od 389,00

-6 zł

74,59
80,59

swojego kociaka w dobrej cenie
Zadbaj o zabawę oraz higienę

 F Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może się łączyć z niektórymi innymi akcjami rabatowymi 
czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Friends od cen promocyjnychF

Pobierz naszą 
aplikację

5%
RABATU

NA TWOJE ZAKUPY

Przyjaciele
oszczędzają

więcej

Pobierz aplikację Maxi Zoo

Aktywuj rabat Friends 

Oszczędzaj podczas 
swoich zakupówF online 
oraz w sklepie stacjonarnym

1

2

3



Dla ptaków

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

AniOne miski 
lub poidła dla małych zwierząt
Różne wielkości i rodzaje.

Nestor Snacks lub Professional
Przysmaki lub kolby dla gryzoni. Doskonale 
zbilansowane mieszanki oparte wyłącznie 
na naturalnych składnikach. Bez konserwantów 
i barwników. (100 g = od 5,32 zł)

od

3,19
 

BEAPHAR Nature 1,25 kg 
Pełnoporcjowa karma dla małych zwierząt. 
Nie zawiera zbóż. Wyróżnia się wysoką zawartością 
włókna pokarmowego. (1 kg = 18,39 zł)

-18%
 

22,99
27,99

Versele-Laga Complete 500 lub 750 g
Karma dla małych zwierząt. Dostępne różne 
rodzaje, m.in. wariant dla fretek. (1 kg = od 26,99 zł)

-21%
od

29,99
od 37,99

-25%
od

13,49
od 17,99

Nestor kolby dla ptaków
Smaczny i pożywny smakołyk dla gryzoni 
w postaci kolb. Dostępne różne smaki. 
(100 g = 5,75 zł)

Versele-Laga Prestige 
karma dla ptaków 1–4 kg
Klasyczna mieszanka dla ptaków ozdobnych, 
z wieloma zbożami. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 14,69 zł)

INTER-ZOO Iza klatka dla ptaków 
Klatka oferuje nie tylko więcej swobody dzięki 
uchylnemu dachowi, ale także wiele innych zalet. 
Można ją łatwo wyczyścić dzięki wysuwanej szufladzie. 
Ponadto zestaw zawiera liczne akcesoria co oznacza, 
że zapewnione jest podstawowe wyposażenie.

4,89
 

-18%
od

14,69
od 17,99

-50 zł

 od

185,00
od 235,00

MultiFit Nature Grain Free przysmaki 
Naturalne, delikatnie suszone przekąski 
bez dodatku zbóż. Zawierają cenne witaminy 
i minerały. Wybrane rodzaje i gramatury.

ZOLUX hamak dla małych zwierząt
Hamak stwarza idealne warunki do odpoczynku, 
relaksu, ale również zabawy. Doskonale sprawdzi 
się jako posłanie także dla szczurów, szynszyli 
oraz małych kotów. Różne rodzaje.

BUNNY świeże siano 750 g
Bardzo smaczne, naturalne sianko dla gryzoni 
i królików. Delikatnie suszone i chrupiące.  
Bogate w błonnik, niepylące. (1 kg = 22,65 zł)

-19%
od

12,99
od 16,09

-19%

16,99
20,89

MultiFit ściółka drewniana 4,4 kg 
Ściółka z naturalnego drewna. Bezpyłowa, bardzo 
chłonna. Dla wszystkich gryzoni i innych małych 
zwierząt, a także dla kotów. (1 kg = 3,75 zł)

-18%

14,99
18,29

Safebed płatki papierowe 800 g lub 2 kg
Naturalne, bezpieczne i nietoksyczne, z włókien 
roślinnych. Ściółka dla wszystkich gryzoni i innych 
małych zwierząt. (1 kg = od 16,24 zł)

3+1*

-20%

-18%
od

7,49
od 9,19

3+1*

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dodatkowe 5% rabatu



Kupon jednorazowy. Produkty wyłączone
z oferty na www.maxizoo.pl/payback
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7X WIĘCEJ PUNKTÓW

9 920000 038005

za zakupy za min. 120 zł w Maxi Zoo

  F  Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może się łączyć z niektórymi innymi akcjami rabatowymi czy 
promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

  * Oferta ważna od 3.08 do 6.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
  P  Oferta 7x więcej punktów obowiązuje przy zakupach za min. 120 zł. Oferta obowiązuje po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu. Aby otrzymać punkty promocyjne, należy zebrać min. 1 punkt podstawowy lub więcej, jeśli tak 

wskazuje kupon. W przypadku ofert mnożnikowych pomnożeniu podlegają wyłącznie punkty podstawowe. Punkty zostaną doliczone na konto PAYBACK w terminie do 72 godzin od daty zakończenia promocji. Przy jednej transakcji może zostać 
użyty tylko jeden kupon promocyjny z danej kategorii. Warunki naliczenia punktów PAYBACK (w tym produkty niepodlegające naliczeniom) znajdziesz na stronie www.maxizoo.pl/payback 

OSZCZĘDZAJ Z PAYBACK

Oferta ważna od 3.08 do 6.09.2022 r.*

na suchą i mokrą karmę 
PREMIERE dla psów i kotów

rabatu z kartą PAYBACK

-40%
od 

43,79
od 72,99

-40%
od 

5,39
od 8,99

-40%
od 

69,00
od 115,00

-40%
od 

27,69
od 46,19

FIT+FUN Emma/AniOne Bailey drapak 
Drapak dla kociąt i małych kotów, idealny 
do zabawy. Dostępne dwa rodzaje.

FIT+FUN/AniOne/Dogs Creek 
zabawki dla psów 
Wybrane rodzaje.

AniOne Pepe & Kitty legowisko 
lub mata patchworkowa 
Posłanie idealne dla szczeniaków lub małych psów.

FIT+FUN/AniOne pokrycie do samochodu 
Z zatrzaskami ułatwiającymi montowanie 
na zagłówkach. Idealny na tylne siedzenie 
i do bagażnika. Chroni przed wilgocią 
i zarysowaniami. Można prać w temp. 30°C.  
Wymiary (dł. × szer.): ok. 150 × 145 cm

SIERPNIOWY
OUTLET –40%

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Friends od cen promocyjnychF Pobierz naszą 
aplikację

3.08–6.09.2022 r.



Świętuj z nami i oszczędzaj!

instagram.com/ 
maxizoo_pl

facebook.com/ 
maxizoopolska

maxizoo.pl maxizoo.pl/ 
newsletter

youtube.com/ 
maxizoopolska

-20%
za 1 szt. od

8,79
od 10,99

REAL NATURE COUNTRY 400 g
Mokra karma dla psów. O wysokiej zawartości mięsa. 
Z najwyższej jakości składników, bez sztucznych 
dodatków. Wybrane rodzaje. (1 kg = 23,98 zł)

Vitakraft przysmaki
Popularne przysmaki dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 83,25 zł)

Royal Canin CCN® 1–3 kg** 
Zbilansowana karma sucha ukierunkowana 
na wsparcie różnych obszarów zdrowotnych psa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 21,00 zł)

SELECT GOLD 3 kg 
Zbilansowana sucha karma klasy premium. Idealna 
dla kotów o wrażliwym układzie trawiennym. 
Wybrane rodzaje.  (1 kg = 26,66 zł)

Purina One 85 g 
Mokra karma dla kotów. Wybrane rodzaje.
(100 g = 5,28 zł)

MultiFit 100–150 g
Duży wybór ekonomicznych karm mokrych, 
dopasowanych do rozmiarów i etapu życia psa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 14,99 zł)

SELECT GOLD Sensitive 12 kg
Kompletna karma sucha dla psów. Szczególnie 
wskazana przy wsparciu układu trawiennego 
oraz stawów. Wybrane rodzaje. (1 kg = 15,75 zł)

Royal Canin FHN 400 g
Wysokiej jakości sucha karma dla kotów. 
Dostosowana do różnych potrzeb i trybu życia 
pupila. Wybrane rodzaje. (1 kg= 49,98 zł)

MultiFit 24 × 100 g
Mokra, pełnoporcjowa karma dla kotów. 
Bez dodatku cukru, barwników i konserwantów.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = 12,49 zł)

Miamor przysmaki
Przysmaki z wysokiej jakości składników.
Nie zawierają cukru, barwników i konserwantów.
Wybrane rodzaje i gramatury. (1 kg = od 88,86 zł)

-20%
za 1 szt.

9,59
11,99

od

3,49
 

do 
-42%

od

21,99
od 37,99

-20%

79,99
99,99 

od

1,79
 

-30 zł

189,00
219,00

-20%
za 1 szt. 

19,99
24,99

-25%

29,99
39,99

3+1*3+1*

4+1*

4,49
 

przy zakupie 3 szt.

Vitakraft kolby dla gryzoni 2 szt.
Przysmaki dla małych zwierząt. Smakowita, naturalna 
przekąska, nie zawiera cukru. Idealna jako karma 
uzupełniająca i urozmaicająca. Wybrane smaki. 

od

7,29
 

Super Benek Standard 5 l 
Zbrylający żwirek dla kotów z naturalnych składników. 
(1 kg = od 2,24 zł)

-20%
za 1 szt. od

11,19
od 13,99

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

2+1*

1 saszetka = 1,25 zł

HIT CENOWY

instagram.com/ 
maxizoo_pl

facebook.com/ 
maxizoopolska

maxizoo.pl maxizoo.pl/ 
newsletter

youtube.com/ 
maxizoopolska

Specjalne ceny wszystkich produktów są podane w złotych i zawierają VAT. Informujemy, że wizerunek niektórych produktów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 
Oferta ważna od 3–9.08.2022 r. Maxi Zoo zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed upływem ww. terminu w razie wyczerpania zapasów magazynowych. Termin obowiązywania 
promocji nie dotyczy produktów wymienionych na stronie 8, co do których okres promocji trwa od 10.08 do 6.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, oraz na stronie 7, co do której okres 
promocji trwa  od 3.08 do 6.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferty produktowe mogą się różnić między sklepami. Promocje nie mogą się łączyć ze sobą. Powyższe informacje nie tanowią 
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie naszych Klientów do zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły u sprzedawców sklepu oraz na www.maxizoo.pl

   * Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr
** Promocja na produkty Royal Canin CCN® 1–3 kg obowiązuje w sklepach stacjonarnych w dniach 25.07–3.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Oferta ważna w dniach
10 sierpnia–6 września



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

