
5+1*

Gourmet Gold 85 g
Mokra karma dla kotów. Doskonała receptura 
o wysokiej smakowitości, bez dodatku barwników 
i konserwantów. (100 g = 3,28 zł)

2,79
 

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 = 4,84 zł)

-20%
za 1 szt.

18,39
22,99

Brit Premium by Nature 15 kg
Sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 9,27 zł)

Acana 2 kg
Wysokiej jakości, zbilansowana, sucha karma 
dla psów dorosłych. Wybrane rodzaje.
(1 kg = od 38,25 zł)

-15%
od

76,49
od 89,99

od

139,00
od 159,00

-20 zł

SELECT GOLD Sensitive 800 g 
Mokra karma dla psów o wrażliwym układzie 
pokarmowym. Wybrane rodzaje. (1 kg = 14,99 zł)

-15%
za 1 szt.

14,49
 

Animonda Carny 400 g 
Mokra karma dla kotów. Zbilansowana, pyszna 
i zdrowa. Najwyższej jakości. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 17,98 zł)

-20%
za 1 szt.

7,19
8,99

przy zakupie min. 3 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 łączyć się 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
** Szczegóły promocji na stronie 6. Oferta ważna w terminie 6.07–2.08.2022 r.

Pobierz aplikację Maxi Zoo

Aktywuj rabat Friends 

Oszczędzaj podczas swoich 
zakupówF online oraz 
w sklepie stacjonarnym

1

2

3

Przyjaciele

więcej
oszczędzają

Pobierz teraz 
naszą aplikację

Dieta
bezglutenowa**

Zawsze w niskich cenach! maxizoo.pl

Oferta ważna w dniach
6–12 lipca



Hit cenowy
 tylko 8–9.07.2022 r.

MultiFit Farmlove 2,5 kg
Kompletna sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 8,60 zł)

Rinti MAX-I-MUM 1 kg
Sucha karma dla psów, z wysoką zawartością 
świeżego mięsa. Wybrane rodzaje.

PREMIERE Meat lub Meaties 60–250 g
Przysmaki dla psów w formie suszonego mięsa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 79,95 zł)

Royal Canin 8–15 kg
Ekonomiczne, duże opakowania suchej karmy.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 14,60 zł)

Rinti przysmaki dla psów 50–500 g*
Wybrane rodzaje. Poza okresem 8–9.07.2022 r. (a w okresie 
obowiązywania promocji z gazetki) obowiązuje oferta 
z rabatem 10%: Rinti przysmaki dla psów 50–500 g w cenie 
od 8,99 zł (było od 9,99 zł)

Brit Care 3 kg
Bezglutenowa i hipoalergiczna sucha karma 
dla psów. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 22,66 zł)

-20%

21,49
26,99

-20%
od

9,59
od 11,99

-25%
od

7,49
od 9,99

-15%
od

67,99
od 79,99

-20%
za 1 szt.

27,99
34,99

PREMIERE tacki  100–150 g
Mokra karma w praktycznych tackach. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 23,93 zł)

PREMIERE Best Meat 400 g
Mokra karma dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 11,98 zł)

za 1 szt.

10,39
12,99

za 1 szt. od

2,79
od 3,49

za 1 szt. od

4,15
od 5,19

za 1 szt. 

4,79
5,99

za 1 szt. 

12,79
15,99

PetBalance Medica 400 g
Mokra dieta specjalistyczna, wspiera psa w leczeniu 
różnych schorzeń. Wybrane rodzaje. (1 kg = 25,98 zł)

REAL NATURE CLASSIC 100–300 g
Mokra karma dla psów. O wysokiej zawartości 
mięsa. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 21,30 zł)

REAL NATURE CLASSIC 800 g
Mokra karma dla psów. O wysokiej zawartości
mięsa. Wybrane rodzaje. (1 kg = 15,99 zł)

WAKACYJNY PROWIANT – KUP NA ZAPAS: -20% przy zakupie min. 4 szt.

Świętuj z nami i oszczędzaj!

przy zakupie min. 2 szt.

Witbar przysmaki 100–200 g
Naturalne w 100% i zdrowe przysmaki dla psów.
Wybrane rodzaje.

za 1 szt. od

6,39
od 7,99

-20zł

od

158,00
od 178,00

10x  

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dodatkowe 5% rabatu

* Przy rabacie 25%: 1 kg = od 69,98 zł, przy rabacie 10%: 1 kg = od 83,97 zł
P  Oferta 10x więcej punktów obowiązuje w dniach 6-12.07.2022 r., po aktywowaniu kuponu w aplikacji, a następnie zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK. Aby otrzymać punkty promocyjne, należy zebrać min.1 punkt podstawowy.  

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



 Kleszcze i robaki? A kysz!

Dogs Creek zabawki 
Zabawki dla psów. Wybrane rodzaje.

Dogs Creek legowiska/poduchy
Legowiska dla psów. Wybrane wielkości.

od

229,00
 

Dogs Creek mata podróżna
Idealna na wyjazdy, zapewni twojemu psu wygodną 
powierzchnię do leżenia, niezależnie od tego, gdzie 
w danej chwili podróżujesz.

128,00
 

Fiprex**
Preparat biobójczy przeznaczony do zwalczania 
pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów. 
Do wyboru krople do nakrapiania lub spray.

-10%
od

20,69
od 22,99

Dogs Creek miski podróżne
Miski podróżne. Idealnie się sprawdzą w trakcie 
spacerów lub wspólnych wypraw z psem.  
Wybrane rodzaje.

od

32,29
 

od

76,99
 

Dogs Creek sakiewki na przysmaki
Propozycja dla miłośników aktywności na świeżym 
powietrzu. Odporne na zabrudzenia i wodoodporne 
sakiewki można napełnić ulubionymi przysmakami. 
Wybrane rodzaje.

od

39,99
 

TAKE CARE pęseta do kleszczy
Łatwa w obsłudze, do bezpiecznego usuwania 
kleszczy. Dwa rozmiary w opakowaniu.

 ** Fiprex® roztwór do nakrapiania dla psów – Fiprex® S – 75 mg/1 ml; Fiprex® M – 150 mg/2 ml; Fiprex® L – 300 mg/4 ml; Fiprex® XL – 412,5 mg/5,5 ml. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fiprex® S – fipronil 75 
mg/1 ml; Fiprex® M – fipronil 150 mg/2 ml; Fiprex® L – fipronil 300 mg/4 ml; Fiprex® XL – fipronil 412,5 mg/5,5 ml. Roztwór na skórę dla psów i kotów – Fiprex® Spray 0,5 g/100 ml. Skład jakościowy i ilościowy substancji 
czynnej: fipronil 0,5 g/100 ml. Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO Sp. z o.o., 20-616 Lublin, ul. Gliniana 32. Przeciwwskazania: nie stosować u szczeniąt poniżej 8. tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 2 kg. Nie 
stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików.

-24%

15,99
20,99

Dogs Creek Pathfinder szelki dla psów
Szelki są wyposażone w odblaski 3M™ Scotchlite™. 
Wygodnie dopasowane dzięki miękkiej wyściółce 
na piersiach i plecach. Dodatkowy pierścień 
na smycz lub zawieszkę. Mają bezpieczne i stabilne 
zamknięcie Duraflex®.

od

185,00
 

Dogs Creek smycze
Wytrzymałe smycze, pozwalające właścicielowi 
kontrolować psa na większą odległość. Wybrane 
rodzaje. 

od

129,00
 

Drontal dla psów
Tabletki odrobaczające, skuteczne wobec wszystkich 
pasożytów jelitowych. Wystarczy jedna tabletka 
raz na 3 miesiące.

-15%
od

24,59
od 28,99

Dogs Creek Voyager obroża
Obroża jest wyposażona w odblaski 3M™ 
Scotchlite™. Bezpieczne i stabilne zamknięcie 
Duraflex®. Specjalny mechanizm bezpieczeństwa 
zmniejsza obciążenie podczas ciągnięcia.

Wymiary (obwód szyi):
M ok. 35 – 45 cm 76,99
L ok. 45 – 55 cm 79,99
XL ok. 55 – 65 cm 85,99

Kup min. 2 produkty i odbierz 20% rabatu*
  * Oferta dotyczy wybranych produktów marki Dogs Creek z kategorii podróż, trening, zabawki 

i akcesoria. Rabat jest naliczany przy kasie. Oferta obowiązuje w dniach 1–31.07.2022 r.

Letnie wyjazdy z marką Dogs Creek

od

29,99
 

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 łączyć się 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



MultiFit 48 × 100 g
Mokra karma dla kotów z zawartością tauryny 
wspierającej działanie serca i wzroku. Korzystnie 
wpływa na piękną sierść i skórę oraz wspomaga 
trawienie. Wybrane rodzaje. (1 kg = 12,50 zł)

-14%

59,99
69,99

PREMIERE 4 kg 
Sucha karma dla kotów. Z wysoką zawartością
mięsa. Bez dodatku sztucznych konserwantów,
aromatów, barwników. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 13,99 zł)

-20%

55,99
69,99

REAL NATURE 400 g 
Mokra karma dla kotów. Stworzona z naturalnych 
składników, bogata w wartości odżywcze. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 23,98 zł)

REAL NATURE FILET&MOUSSE 85 g 
lub baton 70 g
W pełni naturalny, z wysoką zawartością mięsa.  
Bez dodatku sztucznych konserwantów, barwników  
i aromatów. Wybrane rodzaje i gramatury. 
(100 g = od 5,70 zł)

-20%
za 1 szt. od

3,99
od 4,99

-20%
za 1 szt.

9,59
11,99

Sanabelle 400 g
Smakowita i lekkostrawna sucha karma dla kotów. 
Idealne połączenie witamin i pierwiastków 
śladowych. Wybrane rodzaje. (1 kg = 37,98 zł)

Butcher’s 100 lub 400 g 
Pełnowartościowa, mokra karma dla kotów.  
Wybrane rodzaje i gramatury. (100 g = od 3,19 zł)

Miamor 100 g
Wysokiej jakości, lekkostrawna, mokra karma 
dla kotów. Dostosowana do różnych potrzeb każdego 
pupila. Z soczystymi kawałkami w pysznym sosie 
i nie tylko. Wybrane rodzaje. (100 g = 4,79 zł)

PREMIERE Soft Mousse 85, 90 lub 8 × 90 g
Delikatny, lekki pasztet, bogaty w mięso.
Wybrane rodzaje i gramatury.

-20%
za 1 szt.

15,19
18,99

-20%
za 1 szt.

4,79
5,99

-20%
za 1 szt. od

1,91
od 2,39

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

Purina One 85 g
Mokra karma dla kotów. Zawiera błonnik, 
przeciwutleniacze oraz kwasy tłuszczowe omega-3 
i omega-6. Wybrane rodzaje. (100 g = 5,28 zł)

Animonda Milkies 120 g 
Przysmak dla kotów na bazie mleka i produktów 
mlecznych. Zawiera wapń, witaminy A, D, 
E i K, a także potas, fosfor, magnez i żelazo. 
Wybrane rodzaje. (100 g = 8,33 zł)

-20%
za 1 szt.

19,99
24,99

4,49
 

-23%

9,99
12,99

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

przy zakupie 2 szt. przy zakupie 2 szt.

Świętuj z nami i oszczędzaj!

1 saszetka = 1,25 zł

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt. przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

-20%
za 1 szt. od

3,19
od 3,99

4+1*

PREMIERE przysmaki dla kotów
Przysmaki intensywnie mięsne, miękkie, 
z nadzieniem. Bez dodatku cukru. Wybrane  
rodzaje i gramatury. 

-20%
za 1 szt.

7,99
9,99

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dodatkowe 5% rabatu



swojego kota
Zabezpiecz

-15%
od

71,39
od 83,99

Advantage dla kotów 
Przeciwpchelny preparat dla kota, typu spot-on 
zawierający substancję czynną, która działa 
szybko, zabijając pchły przy bezpośrednim 
kontakcie.

Dronspot dla kotów 
Preparat odrobaczający dla kotów w postaci kropli 
na skórę. Skuteczny wobec wszystkich pasożytów 
jelitowych.

Kącik pielęgnacyjny – 
  same niskie ceny

-15%
od

42,49
od 49,99

MultiFit Diamonds 8 l 
Żwirek silikatowy, niezbrylający, biodegradowalny. 
Wybrane rodzaje. (1 l = 5,37 zł)

AniOne tunel szeleszczący 
Szeleszczący tunel do użytku w domu i na zewnątrz. 
Zajmująca przygoda dla każdego kota.

-21%
od

52,99
od 66,99

AniOne maty do drapania 
Nowoczesne maty do drapania dla kotów, do zabawy 
i ostrzenia pazurów. Matę można zawiesić lub położyć.

-21%
od

22,99
od 28,99

PREMIERE Multi-Cat Carbon Control 12 l 
Zbrylający żwirek o świeżym zapachu. Z węglem 
aktywnym dla ochrony przed przykrym zapachem – 
idealny dla kilku kotów. Antybakteryjny. (1 l = 4,42 zł)

Żwirek Benek Standard Line 10 l 
Zbrylający żwirek bentonitowy. 
Wybrane rodzaje. (1 l = od 1,82 zł)

Fiboo miski płytkie 
Miski płytkie, idealne dla kotów, u których pojawia 
się syndrom stresu wąsów. Przeznaczone również 
dla ras z płaskim nosem. Miski posiadają gumki 
antypoślizgowe. Wybrane rodzaje.

Super Benek Corn Cat 7 l 
Zbrylający żwirek dla kotów, z naturalnych
składników roślinnych. (1 l = 2,28 zł)

-23%
od

9,99
od 12,99

AniOne Waterfall fontanna dla kota 
Wykonana z wysokiej jakości ceramiki. Górną 
i dolną część można myć w zmywarce. Filtr 
z aktywnego węgla zapobiega nieprzyjemnemu 
zapachowi i smakowi wody. Wymienny filtr 
sprzedawany oddzielnie.

-40zł

189,00
229,00

przy zakupie min. 2 szt.

AniOne Flip Cat kuweta 
Kuweta dla kota, dostępne wybrane  
rozmiary i kolory. 

-17%
od

79,99
od 96,69

-11%

42,99
48,39

-22%

52,99
67,69

-15%
od

18,19
od 21,49

-20%
za 1 szt. 

15,99
19,99

AniOne mata pod kuwetę 
Wycieraczka zapewnia większą higienę wokół 
kociej kuwety. Wybrane rodzaje.

-20%
od

14,59
od 18,29

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 łączyć się 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



od

0,00
od 0,00

Kup min. 3 szt. i odbierz 15% rabatu* na wybrane produkty
* Oferta dotyczy wybranych karm mokrych i suchych dla psów i kotów marek: Moments (dla kotów), Kitty’s Cuisine, REAL NATURE WILDERNESS, 

PREMIERE Meat Menu (dla kotów), PREMIERE Meati (dla psów), SELECT GOLD Pure/Sensitive, Orijen. Rabat jest naliczany przy kasie.

Moments
Produkt naturalny, bez dodatku wzmacniaczy smaku, 
substancji konserwujących, barwników i aromatów. 
Karma pełnoporcjowa. Wybrane rodzaje i gramatury.

REAL NATURE WILDERNESS 400 g lub 2,5 kg
Mokra lub sucha karma najwyższej jakości, wzorowana 
na pokarmie kociego przodka – żbika. Idealnie 
zbilansowana, bezzbożowa, o bardzo wysokiej 
zawartości mięsa. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 34,97 zł)

SELECT GOLD Pure lub Sensitive
Mokra i sucha karma dla kotów. Wysokiej jakości 
funkcjonalne składniki. Dostosowana do różnych 
etapów życia i szczególnych potrzeb twojego 
tygrysa. Wybrane rodzaje i gramatury.

PREMIERE Meat Menu
Mokra karma wysokiej jakości, dostosowana 
do potrzeb każdego kota. Wybrane rodzaje 
i gramatury.

Kitty’s Cuisine
Mokra lub sucha karma wysokiej jakości, 
bez sztucznych dodatków. Wybrane rodzaje 
i gramatury.

od

3,49
 

 od

13,99
 

od

4,99
 

Dieta bezglutenowa dla lepszego samopoczucia

6.07–2.08.2022 r. Mieszaj dowolnie

od

6,49
 

od

3,99
 

Orijen
Sucha karma dla psów. Na bazie lokalnych 
składników najwyższej jakości. Wybrane rodzaje.

SELECT GOLD Sensitive
Sucha karma dla psów z lekkostrawnymi 
składnikami wspierającymi trawienie. Wybrane 
rodzaje. 

SELECT GOLD Sensitive lub Pure
Mokra karma dla psów, wspiera dobre trawienie. 
Wybrane rodzaje.

REAL NATURE WILDERNESS
Sucha karma dla psów, wysoka zawartość mięsa 
i naturalne dodatki. Wybrane rodzaje.

REAL NATURE WILDERNESS
Mokra karma dla psów, najwyższa zawartość mięsa: 
do 95%. Wybrane rodzaje.

PREMIERE Meati lub Meati Sensitive
Mokra karma dla psów, z wysoką zawartością 
świeżego mięsa. Wybrane rodzaje. 

od

6,99
 

od

5,49
 

od

32,99
 

od

4,49
 

od

41,99
 

od

109,00
 

Warto wiedzieć
Gluten to mieszanina białek. Występuje w ziarnach 

niektórych zbóż – m.in. w pszenicy, życie, jęczmieniu 
czy owsie. Ziarna niezawierające glutenu to ryż, gryka, 
proso, kukurydza i komosa ryżowa. Spożycie glutenu 

przez osobniki z nietolerancją tego składnika przyczynia 
się do niszczenia kosmków jelitowych w błonie śluzowej 

jelita, co powoduje zaburzenia wchłaniania substancji 
odżywczych. W efekcie, mimo dużego apetytu, mogą 

wystąpić objawy niedoboru witamin i związków 
mineralnych. 

** Oferta ważna od 6.07.2022 r. do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje o ofercie i gratisach do zakupu przysmaków Kitty's Cuisine u pracowników sklepu.

Dla kotów

Dodatkowe 5% rabatu

Dla psów

Wypróbuj przysmaki 
Kitty’s Cuisine – 

GRATIS**



Dla małych zwierząt

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 łączyć się 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 6.07 do 2.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
P  Oferta 7x więcej punktów obowiązuje przy zakupach za min. 120 zł, w dniach 1–24.07.2022 r. 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 

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

Brit Care 2 kg
Sucha karma dla kotów o wysokiej zawartości białka 
i składników odżywczych. Bezzbożowa receptura. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 31,99 zł)

PREMIERE Best Meat 4 kg
Sucha karma dla psów, z wysoką zawartością mięsa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 13,17 zł) 

REAL NATURE WILDERNESS przysmaki
Naturalne przysmaki dla psów. Wybrane rodzaje.

OSZCZĘDZAJ Z PAYBACK

-15%
Z PAYBACK

z kartą

52,69
bez karty 61,99

-20%
Z PAYBACK

z kartą od 

11,99
bez karty od 14,99

-20%
Z PAYBACK

z kartą 

63,99
bez karty 79,99

-23%
Z PAYBACK

z kartą 

19,99
bez karty 25,99

Oferta ważna od 6.07 do 2.08.2022 r.*

REAL NATURE siano 750 g–1,5 kg
Delikatnie suszone. Z wysokiej jakości traw, ziół 
i kwiatów, bogate w błonnik. Dla królików i gryzoni. 
(1 kg = od 24,25 zł)

Nestor kolby dla gryzoni 2 szt.
Doskonale zbilansowana mieszanka oparta 
wyłącznie na naturalnych składnikach. 
Bez konserwantów i barwników. (1 kg = 34,70 zł)

Cat’s Best żwirek uniwersalny 7 l
Uniwersalny żwirek z włókien roślinnych, dla małych 
zwierząt oraz kotów. Wysoka wchłanialność. Doskonale 
wiąże zapachy i płyny. Może być usuwany do toalety – 
w 100% biodegradowalny. (1 l = 2,43 zł)

Vitakraft 400 g–1,5 kg
Zbilansowana mieszanka karmy podstawowej 
dla małych zwierząt. Wybrane warianty smakowe.  
(1 kg = od 14,99 zł)

AniOne/ZOLUX domki
Idealne miejsce schronienia dla gryzoni. Oferuje 
jednocześnie przestrzeń do odpoczynku i zabawy. 
Wybrane rodzaje. 

FIT+FUN klatka zewnętrzna
Kojec składa się z 6 elementów, posiada drzwi 
zapewniające praktyczną i łatwą obsługę. 
W zestawie siatka zabezpieczająca ze zintegrowaną 
ochroną przeciwsłoneczną.

Będę tu krótko!

85,99
 

-20%
od

15,39
od 19,29

-20%

3,99
4,99

-16%
od

18,19
od 21,59

-21%

16,99
21,49

-15%
od

14,99
od 17,59

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Friends od cen promocyjnychF Pobierz naszą 
aplikację

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

9 920000 037312

za zakupy za min. 120 zł w Maxi ZooP

KORZYSTAJ Z KUPONÓW!
SZYBCIEJ ZBIERASZ 

PUNKTY
=

SZYBCIEJ ODBIERASZ
NAGRODY



Be
zz

bo
żowa receptura

PREMIERE Chew It gryzaki 
Gryzaki dla psów. Wybrane rodzaje. 

Brit Paté & Meat 400 g 
Mokra karma dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 22,48 zł)

Animonda GranCarno 400–800 g 
Popularna karma mokra w odsłonie Superfoods, 
Single Protein i Sensitive. Wybrane rodzaje.

PREMIERE Soft 1 kg 
Sucha karma w formie półwilgotnych, bardzo 
soczystych krokietów. Wybrane rodzaje. 

SELECT GOLD Complete 4 kg 
Sucha karma dla psów. 
 Wybrane rodzaje. (1 kg = 18,00 zł)

PREMIERE 2 kg 
Karma sucha jakości premium, dostosowana do różnych 
potrzeb oraz trybu życia pupila. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 15,99 zł)

Brit Care 85 g 
Wysokiej jakości mokra karma dla kotów, 
pełnoporcjowa, bezzbożowa receptura. 
Dostosowana do różnych potrzeb pupila.  
Wybrane rodzaje. (100 g = 5,87 zł)

Miamor przysmaki
Przysmaki z wysokiej jakości składników. 
Nie zawierają cukru, barwników i konserwantów.
Wybrane rodzaje i gramatury. 

REAL NATURE 85 lub 200 g 
Mokra karma dla kotów w wygodnych puszkach 
oraz w formie saszetek. Wybrane rodzaje.
(1 kg = od 34,95 zł)

od

8,99
 

8,99
 

-15%
za 1 szt. od

7,19
od 8,49

-20%

22,39
27,99

-20%

71,99
89,99

-20%
za 1 szt. 

31,99
39,99

4,99
 

-20%
za 1 szt. od

8,79
od 10,99

od

6,49
 

Natural-Vit siano 300 g 
Sianko pomaga zachować uczucie sytości, zapewnia 
też stałe zajęcie gryzoniom. (1 kg = od 17,30 zł)

-20%
za 1 szt. od

5,19
od 6,49

4+1*

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

Versele-Laga Nature 700 g 
Zróżnicowana, wysokobłonnikowa mieszanka karmy 
dla gryzoni. Wybrane rodzaje. (1 kg = 24,27 zł)

-23%

16,99
22,19

3+1*

3+1*

3+1*

PREMIERE 12 × 85 lub 12 × 100 g
Mokra karma bogata w mięso, ze starannie 
wyselekcjonowanych składników. Bez dodatku 
cukru i soi. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 24,50 zł)

-17%
od

24,99
od 29,99

Świętuj z nami i oszczędzaj!

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 6.07 do 12.07.2022 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 13.07 do 2.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, oraz na stronie 7, co do której okres promocji trwa  
od 6.07 do 2.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferty produktowe mogą się różnić między sklepami. Promocje nie mogą się łączyć ze sobą. Powyższe informacje nie stanowią 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
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Oferta ważna w dniach
13 lipca–2 sierpnia
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