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Oferta ważna w sklepach sieci AQUAEL ZOO 
od 1 do 31 października 2021 r.

 lub do wyczerpania zapasów. 

SUCHA KARMA DLA PSÓW
średnie i duże rasy 

12 kg

TRAINER
1 kg = 20,00 PLN

SUPER
CENA

23999
PLN

PRZYSMAK
GRATIS

600G



SUPER
CENA

SUPER
CHŁONNE

MOKRA KARMA DLA KOTÓW
Monoproteina 

85 g

STUZZY

SUCHA KARMA DLA KOTÓW
4 rodzaje, 2 kg

PRIMORDIAL

RYBA AKWARIOWA
Neon Innesa

SUCHA KARMA DLA PSÓW
Care, Lamb & Rice, 3 kg

BRIT

PODŁOŻE DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Naturlitter Paper, 10 l

CUNIPIC

PRZYSMAK DLA PSÓW
Smakrika, 2 rodzaje 

75 g

DOGMAN

1 kg = 30,00 PLN

1 kg = 16,66 PLN

1 l = 3,80 PLN

1 kg = 70,59 PLN

1 kg = 133,33 PLN

1 szt = 2,00 PLN

3799
PLN5+5

GRATIS

SUPER
CENA

5999
PLN

SUPER
CENA

4999
PLN

DZIEŃ ZWIERZĄT 04.10.2021
SUPER OFERTY NA ŚWIATOWY

* OFERTY WAŻNE 01-04.10.2021

3 SZTUKI ZA 1800
PLN

2 SZTUKI ZA 2000
PLN



Jesień i zima to szczególnie trudny okres dla bezdomnych zwierząt, 
również tych przebywających w schroniskach. Sklepy AQUAEL ZOO 
od lat wspierają takie miejsca dostarczając karmę, legowiska i po-
trzebne inne akcesoria. Potrzebujących jest jednak bardzo  wielu, 
dlatego zwracamy się również do Państwa z prośbą o wsparcie 
„bezdomniaków”. Już w listopadzie ruszamy z akcją „Pomagamy na 
4 łapy!”. W niemal wszystkich sklepach AQUAEL ZOO pojawią się 
specjalne pojemniki do których można włożyć produkty dla zwierza-
ków z wybranych schronisk, a zwłaszcza najbardziej potrzebne im 
jedzenie. Zachęcamy wszystkich do okazania serca i podzielenia się 
dobrem z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują. Takie wsparcie nie 
kosztuje wiele, a może pomóc uratować niejedno psie i kocie życie! 
Już dziś dziękujemy Wam za to.

Jak dobrać legowisko dla psa? 04
Sensitive, no grain… Ale co to znaczy? 06

Idzie zima! Jak zadbać o szatę włosową pupila? 08
Jak długo żyją króliki i gryzonie? 10                                                                     
Zwykłe czy aktywne? Wybieramy podłoże do akwarium 12

W numerze:

Od redakcji
Szanowni Państwo,

czy wiecie, ile zwierząt domowych mieszka w naszym kraju? Już ponad 20 mi-
lionów i liczba ta z roku na rok dynamicznie się zwiększa. Ulubionymi pupilami 
Polaków są oczywiście psy – mamy ich prawie osiem milionów! Tuż za nimi 
znajdują się koty, których liczebność szacuje się na ok. 7 milionów. Pozostałe 
5 milionów stanowią króliki, świnki morskie, chomiki, szczury, szynszyle, papugi, 
gady, ryby akwariowe i cała rzesza innych czworonożnych, dwunożnych czy też 
płetwiastych stworzeń. To z myślą o nich wszystkich powstał Światowy Dzień 
Zwierząt obchodzony corocznie w dniu 4 października. Dlaczego akurat wtedy? 
Ponieważ tego dnia przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu uznawanego 
za patrona zwierząt. Warto pamiętać o tej dacie i podarować swojemu pupilowi 
z okazji jego święta przysmak, zabawkę lub inny drobny upominek. Warto też 
zastanowić się, co możemy zrobić, aby pomóc tym zwierzakom, z którymi los 
obszedł się nieco mniej łaskawie i które oczekują na nowe domy w schroniskach 
i przytuliskach. Często już drobny gest z naszej strony może znacząco umilić ich 
życie i sprawić, że po raz pierwszy od dawna wesoło zamruczą lub zamachają 
radośnie ogonem.

W bieżącym numerze Gazetki doradzamy jak prawidłowo dobrać legowisko 
dla psa. Wyjaśniamy również zawiłości nazewnictwa psich karm i podpowiada-
my, jak zadbać przed nadchodzącą zimą o sierść naszych pupili. Odpowiadamy 
też na pytanie jak długo żyją króliki i gryzonie oraz pomagamy w wyborze opty-
malnego podłoża do akwarium.

Zapraszamy do lektury!



PIES

„Łóżko” na miarę
Wiele osób dobierając legowisko dla psa 

często sugeruje się bardziej swoim gustem 
niż rzeczywistymi potrzebami czworonoga, 
zwracając uwagę przede wszystkim na de-
sign i kolorystykę produktu („Żeby pasował 
do mebli”). To oczywiście również istotne, 
ale przede wszystkim powinniśmy zadbać, 
aby psie łóżko było odpowiednie dla samego 
zwierzaka. W pierwszej kolejności powinni-
śmy zwrócić uwagę na jego rozmiar. Legowi-
sko nie może być za małe, ale nie powinno być 
też zbyt wielkie – większość psów preferuje 
bowiem posłania dopasowane do ich gabary-
tów, tak, aby po zwinięciu się w kłębek dobrze 
je wypełniały. To dlatego dla szczeniąt i junio-
rów dużych ras nie należy kupować od razu 
posłania w docelowym rozmiarze, ale zacząć 
od mniejszego i zadbać, aby „rosło” ono wraz 
z pupilem.  Bardzo ważna jest też grubość lego-
wiska. Szczególnie istotne jest to w przypadku 
dużych i ciężkich psów. Zbyt cienkie legowisko 
może bowiem przyczynić się do powstawania 
u nich nieestetycznie wyglądających i bardzo 
uciążliwych dla zwierzaka odleżyn i modzeli na 
łapach (zwłaszcza w okolicy stawów).

Jakość
Jakość wykonania to niezmiernie ważna 

cecha legowiska jeśli chcemy aby posłużyło 
naszemu psu jak najdłużej. Dlatego wybór 
najtańszego modelu zapewne nie okaże się 
najlepszym rozwiązaniem. Zdecydowanie 
warto zainwestować nieco więcej i wybrać 
starannie wykonany produkt uszyty z trwa-
łych i odpornych materiałów. Z drugiej jed-
nak strony trzeba zdawać sobie sprawę, że 
niezniszczalne posłania po prostu nie istnie-
ją i z czasem trzeba będzie zamienić je na 
nowe.

Higiena
Psie legowisko musi być czyste i możliwie 

łatwe do utrzymania w czystości. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku psów „silnie 
brudzących”, czyli takich, które wychodzą na 
dłuższe spacery, uwielbiają tarzać się w bło-
cie i przynoszą do domu mnóstwo brudu. 
Warto wtedy wybrać praktyczne posłania 
dwustronne (gdy jedna strona się zabrudzi 
po prostu przewracamy je na drugą) oraz ko-
niecznie z możliwością wygodnego czyszcze-
nia. Najlepsze są tutaj posłania rozbierane, 
ze zdejmowaną poszewką, którą można bez 

przeszkód prać w pralce. Legowiska reno-
mowanych producentów, podobnie jak mar-
kowe ubrania, mają wszyte metki z piktogra-
mami ilustrującymi sposób ich konserwacji. 
Warto również zwrócić uwagę na jakość 
suwaków w poszewkach – te z metalowymi 
zapięciami z pewnością dłużej posłużą i znio-
są więcej prań.

Na specjalne potrzeby!
W sposób szczególny trzeba zadbać o kom-

fort wypoczynku psów starszych, a także 
chorych, cierpiących na rozmaite schorzenia 
aparatu ruchu. Specjalnie dla nich oferowane 
są tzw. legowiska ortopedyczne, będące re-
zultatem najnowszych osiągnięć nauki. Wy-
pełnione są specjalną pianką, która reaguje 
na ciepło, zwiększa swoją elastyczność i do-
pasowuje się do kształtu ciała psa. Gwaran-
tuje mu to doskonałe podparcie zapewniając 
idealny, zdrowy sen i pełną regenerację orga-
nizmu. Dzięki takiemu legowisku pies odciąża 
swój kręgosłup i stawy, poprawia krążenie 
krwi oraz eliminuje napięcie mięśni. To ide-
alne rozwiązanie także dla psów sportowych 
i pracujących, którym optymalna regeneracja 
organizmu jest szczególnie potrzebna.

Czy wiecie, ile godzin w ciągu doby przesypia pies? 
W zależności od jego rasy i wieku od 12 do nawet 20! 
Bez przesady można zatem powiedzieć, że zwierzak 
ten spędza na spaniu większą część swojego życia. 
W trosce o komfort jego wypoczynku każdy opiekun 
powinien więc zapewnić mu dobrze dobrane legowi-
sko. Tylko co to znaczy i na co trzeba zwrócić uwagę 
podczas zakupu posłania dla naszego pupila? 

Jak dobrać 
legowisko

dla psa?
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LEGOWISKO DLA PSÓW
Milord Orto 

4 rozmiary 

COMFY

PLN

LEGOWISKO DLA PSÓW LUB KOTÓW
Emma Plush 

rozmiar S, M, L, XL

COMFY

SUPER
CENA

od 8999
PLN

NOWOŚĆ od 15999
PLN

PIANKA
MEMORY
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TRANSPORTER DLA PSÓW LUB KOTÓW
Sweet line, 3 kolory

COMFY

AKCESORIA DO PIELĘGNACJI SIERŚCI PSÓW
Zgrzebło, 2 rodzaje

DOGMAN

MISKA DLA PSÓW LUB KOTÓW
Smart Clean 

3 rodzaje

COMFY

SZAMPON DLA PSÓW
Natural, 5 rodzajów 

250 ml

COMFY

ZABAWKA DLA PSÓW 
Shanty 

różne rodzaje

COMFY

od 599
PLN

KROPLE PRZECIWPASOŻYTNICZE DLA PSÓW
Spot On* 

S, M, L, XL

FRONTLINE

1 l = 79,96 PLN

od 4999
PLN

* patrz strona 19
** cena dotyczy jednej pipety

od 1999**

PLN

2499
PLN

6999
PLN

SUPER
CENA

1999
PLN
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Prawidłowe dobranie karmy dla psa jest warunkiem kluczo-
wym dla zapewnienia dobrego funkcjonowania i optymalnej 
kondycji naszego najlepszego przyjaciela. Często nie jest to 
jednak łatwe, bowiem na opakowaniach psiego jedzenia znaleźć 
można rozmaite, tajemniczo brzmiące hasła umieszczone tam 
przez producentów. Co one oznaczają? Rozszyfrujmy kilka spo-
śród najczęściej spotykanych. 

Sensitive,
no grain…

Ale co to znaczy?

• MONOPROTEIN – karmy jednobiałkowe (monobiałkowe). Informa-
cja ta oznacza, że do produkcji danej karmy wykorzystano tylko jedno 
źródło białka zwierzęcego. Dlaczego jest to istotne? Otóż coraz więcej 
psów cierpi na rozmaite alergie. Ich źródłem najczęściej są właśnie białka. 
Co istotne, statystycznie najczęściej uczulają te białka, z którymi zwierzę 
ma najbardziej regularny kontakt (czyli najczęściej używane do produk-
cji karm jak np. wołowina czy kurczak). W celu rozwiązania problemu 
wprowadza się wtedy tzw. dietę eliminacyjną i sięga się właśnie po karmy 
monobiałkowe. Metodą prób i błędów eliminuje się z diety czworonoga 
te źródła białka, które wywołują u niego reakcje alergiczne. Aby ułatwić 
to zadanie do produkcji karm monobiałkowych często używa się mniej 
popularnych surowców, takich jak np. jagnięcina, konina, ryba, dziczyzna 
czy nawet... owady. Ponieważ pies nie miał z nimi wcześniej kontaktu ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą go uczulać i mogą stanowić 
bezpieczny element jego diety.

• HUMAN GRADE – określeniem tym oznacza się karmy wyprodu-
kowane ze składników przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie za-
wierają one mączek mięsno-kostnych  ani odpadów rzeźnych, zaś proces 
ich produkcji jest kontrolowany, podobnie jak w przypadku produktów 
spożywczych dedykowanych dla człowieka.

• GRAIN FREE – oznacza, że karma jest bezzbożowa. Zboże wchodzi 
w skład wielu karm suchych jako tzw. dodatek technologiczny – zawarte 
w nim węglowodany sprawiają, że granule karmy są trwalsze i mają od-
powiednią strukturę. Psy są w stanie je trawić, ale u wielu czworonogów 
pojawiają się reakcje alergiczne. Warto wtedy wypróbować karmy bez-

zbożowe – ziarna zbóż zostały w nich zastąpione innym źródłem węglo-
wodanów, takim jak np. ziemniaki lub bataty, które nie powinny uczulać 
zwierzęcia.

• GLUTEN FREE – to karmy pozbawione glutenu, czyli mieszaniny 
białek roślinnych występujących w ziarnach niektórych zbóż, takich jak 
pszenica, żyto czy jęczmień. Białka te mają obecnie bardzo negatywny 
PR i często są celowo eliminowane z diety człowieka. I – choć nie ma 
jednoznacznych naukowych dowodów na to, że stanowią one niepożą-
dany element w diecie psów (poza przedstawicielami kilku ras u których 
pojawiają się nietolerancje na gluten) – ich opiekunowie chętnie po nie 
sięgają. 

• SENSITIVE – to karmy dla psów wrażliwych, a więc o delikatnym 
przewodzie pokarmowym, z tendencją do gazów, biegunek, nietolerancji 
pokarmowych i alergii pokarmowych. Często są to jednocześnie kar-
my „grain free” lub tylko z dodatkiem ryżu jako jedynego zboża. Do ich 
produkcji wykorzystuje się hypoalergiczne źródła białka oraz wzbogaca 
skład o witaminy, prebiotyki, zioła i kwasy tłuszczowe.

Aby dobrać optymalną karmę dla psa najlepiej zwrócić się o pomoc do 
doświadczonego doradcy w sklepie zoologicznym. A jeśli nasz pies ma pro-
blemy trawienne i nie najlepiej reaguje na kolejne podawane mu karmy zde-
cydowanie warto odwiedzić z nim psiego dietetyka lub lekarza weterynarii. 
Specjalista wykona/zleci niezbędne badania i doradzi, jak zmodyfikować 
dietę zwierzaka tak, aby swobodnie mógł delektować się podawanym mu 
jedzeniem bez szkody dla swego zdrowia.
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PRZYSMAK DLA PSÓW
Kaczka, jagnięcina

300 g

DOGMAN

1 kg =156,25 PLN1 kg = 99,67 PLN

PRZYSMAK DLA PSÓW
Jumper's 

80 g

VITAKRAFT

SUPER
CENA

od 2999
PLN

2 SZTUKI ZA 2500
PLN



2+1
GRATIS

SUPER
CENA

od 5999
PLN

PREPARAT PRZECIWPASOŻYTNICZY 
DLA DUŻYCH PSÓW*

Drontal

VETOQUINOL

1 kg = 30,00 PLN* patrz strona 20

1 kg = 28,30 PLN1 kg = 48,80 PLN

MOKRA KARMA DLA PSÓW
Sybarite, 6 rodzajów 

400 g

ERA

7

1 kg = 24,99 PLN 1 kg = 179,96 PLN

MLEKO W PROSZKU DLA SZCZENIĄT
Lactol puppy

250 g

BEAPHAR

MOKRA KARMA DLA PSÓW
Monoproteina, 5 smaków 

800 g

STUZZY

SUCHA KARMA DLA PSÓW
9 rodzajów 

2 kg

ERA

MOKRA KARMA DLA PSÓW
Sensitive, 6 rodzajów

150 g

TRAINER

6999
PLN

2+1
GRATIS

4499
PLN1999

PLN



DRAPAK DLA KOTÓW
Ted

COMFY

Żywienie to podstawa!
Aby nasz pies czy kot cieszył się zdrową sierścią niezbędne jest jego 

prawidłowe żywienie. To warunek sine qua non. Włosy są wszak wy-
tworem skóry, która stanowi największy narząd w ciele czworonoga. 
Co więcej, jest to organ bardzo „kosztowny” w utrzymaniu. Naukowcy 
obliczyli, że jego odżywienie i regeneracja pochłania nawet 40% skład-
ników pokarmowych przyjmowanych przez zwierzaka, a zwłaszcza 
białek. Dlatego wszelkie błędy żywieniowe popełniane przez opiekuna 
i wynikające z nich niedobory błyskawicznie manifestują się w wyglą-
dzie sierści. Aby tego uniknąć należy regularnie karmić pupila dobrej 
jakości karmą dobraną do jego indywidualnych wymagań wynikających 
m.in. z rasy, rozmiarów, wieku, trybu życia i kondycji zdrowotnej. Daw-
ki żywieniowe również powinny być dostosowane do rzeczywistych 
potrzeb zwierzaka – należy unikać jego przekarmiania, gdyż nadwaga 
lub otyłość na pewno nie wyjdą na zdrowie jego i jego sierści.

Suplementy diety
Aby wzmocnić sierść naszego pupila warto również wprowadzić do 

jego diety specjalistyczne suplementy, szczególnie zawierające kwasy 
omega, witaminy z grupy B, witaminę H, ekstrakty z drożdży, glonów 
itp. Aby optymalnie dobrać preparat do potrzeb zwierzaka najlepiej 
skonsultować się uprzednio z doświadczonym lekarzem weterynarii 
lub dietetykiem zwierzęcym.

Kąpiele
Trzecim filarem piękna psiej czy kociej sierści jest jej systematyczna 

pielęgnacja dostosowana do potrzeb danego pupila (zależą one m.in. 
od rodzaju i długości szaty włosowej). Psy zaleca się regularnie kąpać, 
mniej więcej raz na 4-6 tygodni w odpowiednio dobranych, dobrej ja-
kości kosmetykach (szampon plus odżywka). W przypadku kotów za-
biegu tego nie trzeba przeprowadzać tak często, choć – wbrew o tyle 
legendarnej co nie do końca prawdziwej – kociej niechęci do wody 
wiele z nich bardzo lubi kąpiele. Oczywiście w sklepach zoologicznych 
znajdziemy specjalne kosmetyki również i dla kotów.

Bieżąca pielęgnacja
Obok kąpieli równie ważne jest regularne szczotkowanie zwierzaka. 

Charakter tego zabiegu, jego częstotliwość oraz rodzaj użytych narzę-
dzi zależą od typu szaty włosowej pupila (najprostszy podział to sierść 
gładka/krótka, szorstka lub długa u psów oaz gładka/krótka lub długa 
u kotów). Zwierzaki krótkowłose często wystarczy wyczesać nawet 
raz  tygodniu, podczas gdy długowłose (a zwłaszcza przedstawiciele 
niektórych ras) wymagają nawet codziennych zabiegów pielęgnacyj-
nych. Z kolei psy szorstkowłose wymagają regularnego trymowania 
(usuwania martwej sierści). Poza tym pielęgnacja sierści każdej rasy ma 
swoją specyfikę. Jeśli nie wiemy, jak prawidłowo zadbać o szatę włoso-
wą naszego pupila warto udać się z nim do doświadczonego groomera, 
który zrobi to za nas i/lub podpowie nam jak się do tego zabrać. 

Każdy z nas marzy, aby jego pies czy kot miał piękną, gęstą 
i błyszczącą sierść. Nie bez racji uznajemy ją za najlepszy objaw 
zdrowia i doskonałej kondycji pupila. Wszelkie choroby w pierw-
szej kolejności powodują bowiem osłabienie i pogorszenie się 
wyglądu jego szaty włosowej. Szczególnie teraz, przed zimą, gdy 
jakość sierści jest szczególnie ważna warto pomóc zwierzakowi 
w jej odzyskaniu lub utrzymaniu. Co możemy zrobić?

Idzie zima!
Jak zadbać o szatę 

włosową pupila?

PIES / KOT

ZGRZEBŁO DLA KOTÓW LUB PSÓW
9 rodzajow

FURMINATOR

8

SPECJALISTYCZNY PRZYSMAK DLA KOTÓW
Dental

BOGADENT

ŻWIREK DLA KOTÓW
Kruszon lub Pelet zbrylający

7 l

COMFY

MOKRA KARMA DLA KOTÓW
More Love,

70 g

OASY

10999
PLN

SUPER
CENA

od 9999
PLN



1 l = 3,57 PLN

1499
PLN

SUPER
CENA

od 7999
PLN
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SPECJALISTYCZNA SUCHA KARMA DLA KOTÓW
9 rodzajów

300 g

TRAINER

SPECJALISTYCZNY PRZYSMAK DLA KOTÓW
Dental

BOGADENT

1 kg = 298,00 PLN

1 kg = 95,29 PLN

1 kg = 56,63 PLN

MOKRA KARMA DLA KOTÓW
6 rodzajów 

85 g

ZIWI PEAK

1 kg = 129,29 PLN

TOALETA DLA KOTÓW
Rincon, Nestor, Nestor Jumbo

SAVIC

ŻWIREK DLA KOTÓW
Kruszon lub Pelet zbrylający

7 l

COMFY

od 1699
PLN

od 2499
PLN

MOKRA KARMA DLA KOTÓW
More Love,

70 g

OASY

od 1099
PLN

3 SZTUKI ZA 2000
PLN



Jak długo 
żyją króliki 
i gryzonie?

Pies – w zależności od rasy i rozmiarów 
może osiągnąć wiek od 10 do nawet 20 lat. 
Koty żyją zwykle kilkanaście do ponad 20 
lat. A jaka jest długość życia królików oraz 
rozmaitych gryzoni pielęgnowanych jako 
domowe pupile? Przyjrzyjmy się temu nie-
co bliżej.

• KRÓLIK – królik miniaturowy może osiągnąć wiek 10-12, a wyjątko-
wo nawet więcej lat. Wymaga jednak urozmaiconej diety, zapewnie-
nia mu odpowiedniej porcji codziennej aktywności i regularnych wizyt 
kontrolnych w wyspecjalizowanym gabinecie weterynaryjnym. Poza 
tym potrzebuje towarzystwa innego królika (to zwierzak stadny).

• ŚWINKA MORSKA – długość życia tego gryzonia zależy w dość 
znacznym stopniu od jego rasy. Zazwyczaj sięga 8-12 lat. Niektóre 
świnki, jak np. oryginalne, bezwłose skinny, żyją jednak nieco krócej 
– zwykle 6-8 lat. Zwierzątka te wymagają starannej opieki weteryna-
ryjnej oraz – uwaga! – podobnie jak króliki muszą być pielęgnowane 
w grupach (co najmniej 2 szt.). 

• SZYNSZYLA – to pupil stosunkowo długowieczny – jeśli zapewni-
my mu optymalne warunki i dobrze skomponowaną dietę może towa-
rzyszyć nam nawet 15 lat. Gryzoń ten najlepiej czuje się pielęgnowany 
w grupach!

• KOSZATNICZKA – te oryginalne zwierzaki żyją zwykle od 4 do 8 
lat. Trzeba jednak pielęgnować je w grupach i zapewnić im specyficzną 
dietę.

• MYSZOSKOCZEK – te pustynne gryzonie towarzyszą nam zwy-
kle 4-5 lat, pod warunkiem jednak, że zagwarantujemy im obecność 
stada oraz odpowiednio dobrany i urozmaicony pokarm.

• SZCZUR – niestety, te sympatyczne, typowo stadne (!) gryzonie mimo 
dość dużych rozmiarów żyją stosunkowo krótko – zwykle osiągają wiek 
najwyżej 4 lat i dość szybko pojawiają się u nich pierwsze symptomy 
starości.

• CHOMIK SYRYJSKI – zwierzak ten żyje zwykle ok. 3 lat, choć 
zdarzają się osobniki, które osiągają bardziej zaawansowany wiek (wy-
jątkowo nawet 5 lat!). Pamiętajmy, że – w przeciwieństwie do wcze-
śniej wymienionych pupili – gryzonie te należy pielęgnować wyłącznie 
pojedynczo!

• CHOMIK DŻUNGARSKI, CHOMIK ROBOROWSKIE-
GO – niestety, te sympatyczne maluchy żyją tylko 2-3 lata. Podobnie 
jak chomika syryjskiego należy pielęgnować je wyłącznie pojedynczo 
są bowiem stosunkowo agresywne względem innych przedstawicieli 
swoich gatunków.

• CIEKAWOSTKA! Niektóre małe gryzonie hodowane w klatkach 
i terrariach należą do zwierząt stosunkowo długowiecznych i żyją 
o wiele dłużej niż np. myszy czy chomiki. Doskonałym tego przykła-
dem jest myszochomik turkmeński, który, starannie pielęgnowany 
potrafi osiągnąć wiek 10, a nawet więcej lat.

Na zakończenie należy jeszcze raz stanowczo podkreślić, że długość 
życia domowych pupili zależy przede wszystkim od ich dobrostanu, 
a więc prawidłowego żywienia, pielęgnacji i opieki zdrowotnej. Pamię-
tajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za każdego zwierzaka, który trafił 
w nasze ręce i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić mu 
najlepsze możliwe warunki. A wtedy nasz czworonożny przyjaciel od-
wdzięczy się nam długim życiem oraz dobrym samopoczuciem, zdro-
wiem i energią, które zachowa aż do późnej starości.

10 1 kg = 24,00 PLN

SUPER
CENA

5999
PLN

POKARM DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Nature Original, 2 rodzaje 

2,5 kg

VERSELE LAGA

1 kg = 53,98 PLN

2699
PLN

POKARM DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Complete, 7 rodzajów 

500 g

VERSELE LAGA

KRÓLIK
GRYZONIE

KLATKA DLA GRYZONI 
Peter Pan Oval, Peter Pan Mini 

wym: 55 x 40 x 25 cm, 44 x 34 x 20 cm

COMFY



2 SZTUKI ZA 1500
PLN
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PRZYSMAK DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Alpha Pro, 4 rodzaje 

50 g

CUNIPIC

PRZYSMAK DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Kracker, 8 rodzajów 

opakowanie 2 szt

VITAKRAFT

KLATKA DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Banny Plus 

wym: 80 x 40 x 35 cm, 87 x 48 x 38 cm, 101 x 53 x 42 cm

COMFY

1 kg = 250,00 PLN

TRANSPORTER DO PRZEWOZU 
GRYZONI LUB KRÓLIKÓW

Elmo 
rozmiar: M i L

SAVIC

KULA LUB KOŁOWROTEK DLA GRYZONI
4 rodzaje 

SAVIC

od 4499
PLN

od 1799
PLN

od 15999
PLN

2 SZTUKI ZA 2500
PLN

KLATKA DLA GRYZONI 
Peter Pan Oval, Peter Pan Mini 

wym: 55 x 40 x 25 cm, 44 x 34 x 20 cm

COMFY

SUPER
CENA

7999
PLN



-15%

Promocja obowiązuje w terminie od 1 do 31 października 2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi ofertami.

Zestaw LEDDY
Day & Night
RABAT 15%
Dotyczy: Leddy D&N 40, 60, 75, 
w kolorze białym i czarnym.
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-15%

Promocja obowiązuje w terminie od 1 do 31 października 2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi ofertami.

Zestaw LEDDY
Day & Night
RABAT 15%
Dotyczy: Leddy D&N 40, 60, 75, 
w kolorze białym i czarnym.

PR
O
M
O
CJ
A

Day & Night

LED lighting

Day & Night

LED lighting

-15%

Promocja obowiązuje w terminie od 1 do 31 października 2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi ofertami.

Zestaw LEDDY
Day & Night
RABAT 15%
Dotyczy: Leddy D&N 40, 60, 75, 
w kolorze białym i czarnym.

PR
OM
OC
JA Day & Night

LED lighting

Day & Night

LED lighting
-15%

Promocja obowiązuje w terminie od 1 do 31 października 2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi ofertami.

Zestaw LEDDY
Day & Night
RABAT 15%
Dotyczy: Leddy D&N 40, 60, 75, 
w kolorze białym i czarnym.

PROMOCJA Day & NightLED lightingDay & NightLED lighting

Podłoże w akwarium pełni ważną i wieloraką rolę. Szczegól-
nie istotne jest dla roślin, których korzenie się w nim rozwija-
ją i czerpią z niego substancje odżywcze. Ma również ogrom-
ne znaczenie dla krewetek i ryb akwariowych, a zwłaszcza dla 
przedstawicieli tych gatunków, które żyją w pobliżu dna, jak np. 
kiryski, bocje czy zbrojniki. Co więcej, odgrywa ono znaczącą 
rolę w przebiegu naturalnych procesów oczyszczania wody za-
chodzących w akwarium, stanowiąc – obok filtra – miejsce do 
rozwoju pożytecznych mikroorganizmów odpowiedzialnych za 
filtrację biologiczną. Prawidłowy dobór podłoża ma więc klu-
czowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania zbiornika. Ja-
kie mamy możliwości i na którą z nich najlepiej się zdecydować?

Zwykłe czy aktywne?
Wybieramy podłoże do akwarium

AKWARYSTYKA

Piasek
Naturalny piasek to klasyczne podłoże 

akwariowe. Jego ziarenka mają do 2 mm śred-
nicy. W akwarystyce stosuje się tzw. „gruby” 
piasek, a więc o granulacji 0,5-2 mm (drobniej-
szy nie jest wskazany, gdyż utrudnia dostęp 
wody do głębszej warstwy podłoża i do ko-
rzeni roślin). To rozwiązanie tanie i uniwersal-
ne, polecane zwłaszcza dla wspomnianych już 
krewetek (łatwe do przekopywania ziarenka 
piasku pozwalają im na swobodne żerowanie) 
oraz ryb „dennych” (miękki piasek jest delikat-
ny dla ich wrażliwych brzuszków i nie powo-
duje otarć skóry). Nie jest natomiast najlep-
szym rozwiązaniem w przypadku pielęgnacji 
większych ryb intensywnie kopiących w pod-
łożu (grozi to zmąceniem wody). Poza tym na 
klasycznym, jasnym piasku bardziej widoczne 
są wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne, 

przez co akwarium wymaga częstszego sprzą-
tania (odmulania dna). Jest jednak na to rada 
– alternatywnie można zastosować dostępny 
w sklepach zoologicznych czarny piasek ba-
zaltowy. To dobre rozwiązanie zwłaszcza dla 
płochliwych ryb, które na ciemnym podłożu 
czują się bardziej komfortowo i prezentują in-
tensywniejsze kolory.

Żwir
Kolejnym akwarystycznym „klasykiem” jest 

naturalny żwir. To podłoże o grubości ziaren 
ponad 2 mm (tym różni się od piasku). Najczę-
ściej używa się rzecznego żwiru kwarcowego 
o granulacji 2-6 mm. W sprzedaży dostępny 
jest też czarny żwir bazaltowy oraz jasny żwir 
dolomitowy. Uwaga! Ten ostatni nie nadaje się 
bezwarunkowo do każdego akwarium, gdyż 
może zmieniać parametry wody podnosząc 
jej twardość i odczyn pH. Warto polecać go 
zwłaszcza do zbiorników biotopowych dla ryb 
z Malawi i Tanganiki. Tymczasem żwiry kwar-
cowe i bazaltowe są podłożami uniwersalnymi 
– ich zaletą jest niska cena oraz łatwość utrzy-
mania zbiornika w czystości.

Podłoża biologicznie 
aktywne

Nowoczesnym rozwiązaniem są oferowa-
ne przez wielu producentów gotowe podłoża 
akwariowe zwane „biologicznie aktywnymi”. 
Wyglądem przypominają nieco kawę rozpusz-
czalną. Stosuje się je zamiast piasku lub żwiru. 
W przeciwieństwie do nich są bardzo mięk-
kie, co zapewnia nieskrępowany wzrost ko-
rzeni roślin (a nowo posadzone rośliny szyb-
ciej się „przyjmują”). Poza tym zawierają one 
mnóstwo składników odżywczych i stanowią 
doskonały „nawóz”. Co więcej, w podłożach 
takich rozwijają się bardzo liczne kolonie 
pożytecznych bakterii odpowiedzialnych za 
filtrację biologiczną wody (to dlatego substra-
ty te nazywa się „biologicznie aktywnymi”). 
Dodatkowo wspomagają także filtrację me-
chaniczną wychwytując z wody najdrobniej-
sze zawiesiny oraz stabilizują jej parametry 
(twardość i odczyn pH). Warto stosować je 
zwłaszcza w zbiornikach z dużą ilością roślin, 
a także w krewetkariach, bowiem ich ciemny 
kolor doskonale podkreśla soczyste barwy 
krewetek.

GRZAŁKA DO AKWARIUM
Ultra Heater 

25 W, 50 W, 75 W, 
100 W, 150 W, 200 W

AQUAEL

POKARM DLA RYB AKWARIOWYCH
różne rodzaje 

250 ml

AQUAEL

FILTR WEWNĘTRZNY DO AKWARIUM
Fan 

Mikro, Mini, 1, 2, 3

AQUAEL

12

Nowoczesne podłoże bio-
logicznie aktywne zapewnia 
nieskrępowany wzrost ko-
rzeni roślin.



KORZEŃ DO AKWARIUM
Driftwood, Mangrowy   

różne rozmiary

AQUAEL

GRZAŁKA DO AKWARIUM
Ultra Heater 

25 W, 50 W, 75 W, 
100 W, 150 W, 200 W

AQUAEL

POKARM DLA RYB AKWARIOWYCH
różne rodzaje 

250 ml

AQUAEL

PREPARAT DO AKWARIUM
różne rodzaje

YOKUCHI

FILTR WEWNĘTRZNY DO AKWARIUM
Fan 

Mikro, Mini, 1, 2, 3

AQUAEL

1 l = 59,96 PLN

od 1899
PLN

od 5999
PLN

od 8499
PLN

ZESTAW AKWARYSTYCZNY
Leddy PAP – 60 XL D&N 

wym. 60 x 30 x 40 cm

AQUAEL

SUPER
CENA

32999
PLN

od 999
PLN

1 l = 333,00 PLN

od 1499
PLN
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Naturalna karma dla psów i kotów  
zapewniająca pełnowartościową 

i zdrową dietę

www.betta.pl @naturopetfoodspoland 

naturalne

SKŁADNIKI

DODATEK WITAMIN

I MINERAŁÓW

mięsa onajwyższejjakości

Minimum50%

ZDROWA SKÓRA I SIERŚĆ
SILNY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY MOCNE KOŚCI I STAWY

ZDROWY UKŁAD POKARMOWY

Mackle Naturo Polish A4 Ad.indd   1 30/03/2020   10:41



SUPER

ŚRODA

SUPER

ŚRODA
SUPER

ŚRODA

5+5
GRATIS

RYBA AKWARIOWA
Razbora klinowa

2199
PLN

POKARM DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Nature, 9 rodzajów 

700 g

VERSELE LAGA

1kg=18,33 PLN

1 szt. = 2,50 PLN

AUTOMATYCZNA 
SMYCZ DLA PSÓW

wszystkie rodzaje

FLEXI

25%
RABAT

21999
PLN

SUCHA KARMA 
DLA PSÓW

6 rodzajów 
12 kg

PRIMORDIAL

1 kg= 18,33 PLN

PRZYSMAK DLA KOTÓW
Mini Box, 8 rodzajów 

75 g

DOGMAN

1 kg = 124,40 PLN

2+1
GRATIS

ŻWIREK DLA KOTÓW
Pinokio, 3 rodzaje 

7 l

COMFY

1 l = 1,57 PLN

2 SZTUKI ZA 2200
PLN

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

06.10

2021 13.10

2021
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PRZYSMAK DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Kracker 

opakowanie 3 szt.

VITAKRAFT

SUPER

ŚRODA

SUPER

ŚRODA
SUPER

ŚRODA

MOKRA KARMA
DLA PSÓW

Mini rasy, 6 rodzajów 
200 g 

OASY

1 kg = 33,30 PLN

2+1
GRATIS

LEGOWISKO 
DLA PSÓW

różne rodzaje

COMFY

* nie dotyczy legowisk z aktualnej promocji

20%*
RABAT

RYBA AKWARIOWA
Kardynałek chiński

5+5
GRATIS

SUCHA KARMA DLA KOTÓW
4 rodzaje 

300 g

TRAINER

1 kg = 49,97 PLN

1499
PLN

MOKRA KARMA DLA KOTÓW
Poesie, 22 rodzaje 

85 g

VITAKRAFT

1 kg = 35,29 PLN

2+1
GRATIS

1 szt. = 2,00 PLN

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

OFERTA

DNIA

2+1
GRATIS

OFERTA

DNIA

17

20.10

2021 27.10

2021
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BIAŁYSTOK
CH Auchan, ul. Produkcyjna 84 lokal 33
15-168 Białystok
85 875 11 90
bia01@aquaelzoo.pl
BIELSKO-BIAŁA
CH Sfera, ul. Mostowa 5
43-300 Bielsko-Biała
33 472 26 10
bie01@aquaelzoo.pl
BYDGOSZCZ
CH Auchan, Mariana Rejewskiego 3  
lokal 36, 85-701 Bydgoszcz
731 543 400
byd01@aquaelzoo.pl
CZELADŹ
CH M1, ul. Będzińska 80
40-250 Czeladź
32 661 82 10
cze01@aquaelzoo.pl
CZĘSTOCHOWA
CH Auchan, ul. Krakowska 10
42-262 Poczesna k/Częstochowy
34 347 32 60
ccz01@aquaelzoo.pl
GDAŃSK
Galeria Przymorze, ul. Obrońców  
Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk
58 761 45 19
gda01@aquaelzoo.pl
GDAŃSK
Forum Gdańsk, ul. Targ Sienny 7
80-806 Gdańsk
58 765 97 80
gda02@aquaelzoo.pl
GLIWICE
CH Arena, Al. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego 1, 44-102 Gliwce
32 661 82 11
gli01@aquaelzoo.pl
JELENIA GÓRA
CH Sudecka, Al. Jana Pawła II 51
08-506 Jelenia Góra
75 671 16 20
jel01@aquaelzoo.pl

KALISZ
Galeria Amber, ul. Górnośląska 82
62-800 Kalisz
62 595 68 40
kal01@aquaelzoo.pl
KATOWICE
CH Dąbrówka, Al. Roździeńskiego 200
40-315 Katowice
32 661 82 12
kat01@aquaelzoo.pl
KONIN
CH Ferio, ul. Ogrodowa 31A
64-571 Stare Miasto k/Konina
63 226 11 70
kon01@aquaelzoo.pl
KRAKÓW
Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61
31-346 Kraków
12 390 76 60
kra01@aquaelzoo.pl
KRAKÓW WĘGRZCE
CH Atut, Stary Trakt 4
32-086 Węgrzce
12 390 76 61
weg01@aquaelzoo.pl
LUBLIN
CH SKENDE Shopping przy IKEA
Al. Spódzielczości Pracy 86, 20-147 Lublin
81 460 33 81
lub02@aquaelzoo.pl
ŁÓDŹ
Galeria Łódzka, ul. Piłsudskiego 15/23
90-307 Łódź
42 612 03 71
loe01@aquaelzoo.pl
PŁOCK
Auchan, ul. Wyszogrodzka 140
09-400 Płock
24 352 03 61
plo01@aquaelzoo.pl
POZNAŃ
Auchan, ul. Św. Antoniego 2
62-080 Tarnowo Podgórne – Swadzim
61 663 84 11
poz01@aquaelzoo.pl

RADOM
Galeria Słoneczna, ul. Bolesława  
Chrobrego 1, 26-609 Radom
48 679 45 60
rad01@aquaelzoo.pl
SUWAŁKI
CH Tesco, ul. Kościuszki 103
16-400 Suwałki
87 739 42 79
suw01@aquaelzoo.pl
SZCZECIN
CH Turzyn, Al. Bohaterów Warszawy 42
70-342 Szczecin
91 883 99 10
szd01@aquaelzoo.pl
SZCZECIN
CH Galaxy, Al. Wyzwolenia 18-20
70-554 Szczecin
91 883 99 12
sze01@aquaelzoo.pl
WARSZAWA
Arkadia, al. Jana Pawła II 82
00-175 Warszawa
22 462 67 62
waw04@aquaelzoo.pl
WARSZAWA
CH Ferio, ul. Kazimierza Szpotańskiego 4
04-760 Warszawa Wawer
22 462 67 63
waw05@aquaelzoo.pl
WARSZAWA
Auchan, Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
22 462 67 61
waw01@aquael.pl
WARSZAWA
CH Galeria Północna 
Światowida 17, lok. B2.914 
03-144 Warszawa
22 462 67 64
waw06@aquaelzoo.pl

WARSZAWA
Centrum Ursynów 
ul Puławska 427 
02-801 Warszawa
22 462 67 65
waw07@aquaelzoo.pl
WARSZAWA ŁOMIANKI
CH Auchan, ul. Brukowa 25 lok. 53
05-092 Łomianki
22 462 67 60
wac01@aquaelzoo.pl
WROCŁAW
CH Arkady, ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
71 758 29 40
wro01@aquaelzoo.pl
WROCŁAW
Auchan, ul. Francuska 6
55-040 Kobierzyce
71 793 95 60
wro02@aquaelzoo.pl
WROCŁAW
CH Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22
50-363 Wrocław
71 758 29 41
wro03@aquaelzoo.pl
SKLEP INTERNETOWY AQUAEL ZOO
ul. Krasnowolska 50
02-849 Warszawa
22 273 96 76  
bok@aquaelzoo.pl
www.sklep.aquaelzoo.pl

Dołącz do nas już dziś!
Więcej szczegółów na www.aquaelzoo.pl

Czy chciałbyś robić zakupy w profesjonalnej sieci 
sklepów zoologicznych oferującej ponad 10 tysięcy róż-
nych, starannie wybranych produktów i – jednocześnie 
– oszczędzać pieniądze? Jeśli tak, zostań naszym Klubo-
wiczem! Dołącz do unikalnego programu lojalnościowego 
skierowanego do Klientów sieci sklepów zoologicznych 
AQUAEL ZOO. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 
wyjątkową kartę, która jest przepustką do korzyści prze-
znaczonych wyłącznie dla naszych Klubowiczów.

Zostań już dziś Klubowiczem programu lojalnościowego  AQUAEL ZOO 
CLUB i korzystaj z klubowych przywilejów! Po pierwsze – zyskasz pienią-
dze! Za każdą złotówkę wydaną w sklepie  AQUAEL ZOO otrzymasz jeden 
punkt (1 zł = 1 pkt.), który zostanie zapisany na Twoim indywidualnym koncie. 
Gdy uzbiera się na nim 250 punktów podczas zakupów wraz z paragonem 
otrzymasz automatycznie kupon rabatowy uprawniający do zniżki w wyso-
kości 15 zł podczas kolejnych zakupów! To nie wszystko! Otrzymasz również 
dostęp do ofert specjalnych przygotowanych ekskluzywnie dla Klubowiczów 
oraz będziesz na bieżąco informowany o nowościach i okazjach cenowych!

Dołącz do Klubu Aquael ZOO i zgarniaj korzyści!
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www.aquaelzoo.pl

/AquaelZOO
/domowekrolestwozwierzat

Zdjęcia niektórych artykułów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta promocyjna ważna do dnia 31 października lub do wyczerpania zapasów.

Adresy sklepów

* 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 Leczenie i zapobieganie 
inwazji u kotów oraz psów: pcheł (Ctenocephalides sp.), kleszczy (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor sp., Amblyomma americanum, Haemaphysalis leachi, Ixodes sp.), wszołów (Felicola subrostratus – u kotów, Trichodectes canis - u psów). Produkt 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 innym psie i kocie z nim przebywającym. 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 Z powodu braku badań produktu leczniczego nie 
należy stosować u gatunków innych niż docelowy. Nie należy stosować produktu u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub o masie ciała poniżej 2 kg oraz u kociąt 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. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 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 Czerwiec 2020 DATA OPRACOWANIA MATERIAŁU REKLAMOWEGO. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.



REGULARNE ZABAWY W TERENIE 
TO ROBAKAMI ZAGROŻENIE 
Sprawdź schemat odrobaczania na www.dronspot.com.pl 
lub www.drontal.pl

SMAKOWITA 

KOSTKA!

Drontal Dog Flavour 150/144/50mg tabletki febantel/pyrantelu embonian/prazykwantel• Wskazania lecznicze:Zwalczanie inwazji mieszanych, wywoływanych przez nicienie i tasiemce następujących gatunków: Robaki obłe: Glisty 
(postać dorosła i późna niedojrzała): Toxocara canis, Toxascaris leonina • Tęgoryjce (postać dorosła): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum • Włosogłówki (postać dorosła): Trichuris vulpis • Tasiemce (postać dorosła i późna 
niedojrzała): Echinococus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp. Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp. u szczeniąt i dorosłych psów.• Przeciwwskazania: Nie stosować 
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w 1. i 2. trymestrze ciąży. • Podmiot odpowiedzialny: Vetoquinol S.A. Francja• Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki 
dołączonej doopakowania.
Dronspot 60 mg/15 mg roztwór do nakrapiania dla średnich kotów • prazykwantel/emodepsyd • Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy• Zawartość substancji czynnych i innychsubstancji • Każda pipetka 
0,70 ml zawiera odpowiednio: Substancje czynne: Prazykwantel 60 mg, Emodepsyd 15 mg, Substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320) 3,78 mg • Wskazania lecznicze: Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów 
spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych irobaków płaskich: Robaki obłe (nicienie): Toxocara cati (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3), Toxocara cati (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie 
późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo, Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4), Ancylostomatubaeforme (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4). Robaki 
płaskie (tasiemce): Dipylidium caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe), Taenia taeniaeformis (postaci dojrzałe), Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe) • Przeciwwskazania: Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub 
ważących poniżej 0,5 kg. Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancjeczynne lub na dowolną substancję pomocniczą. • Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

BEZSTRE
SOWE 

KROPLE

NAWETCO MIESIĄC! 

Wiele psów i kotów
powinno być odrobaczanych 



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

