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Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża dla kotów i psów ≤ 8 kg | Imidaklopryd / Flumetryna • Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów > 8 kg | Imidaklopryd/Flumetryna PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Bayer Animal Health GmbH, Kaiser Wilhelm Allee 50, 
51373 Leverkusen, Niemcy. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym o długości 38 cm (12,5 g) zawiera imidaklopryd w dawce 1,25 g oraz flumetrynę w dawce 0,56 
g jako substancje czynne. Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym o długości 70 cm (45 g) zawiera imidaklopryd w dawce 4,5 g oraz flumetrynę w dawce 2,03 g jako substancje czynne. WSKAZANIA LECZNICZE | KOTY: W celu leczenia  
i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez okres 10 tygodni. Foresto może być stosowane jako element strategii zwal-
czania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) i odstraszającą (zapobiega żerowaniu pasożytów) w przypadku inwazji kleszczy  
(Ixodes ricinus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u kota przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może nie 
spowodować śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające inwazji nowych 
kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. PSY: W celu leczenia i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis, C. canis) przez okres 7 do 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem 
larw pcheł przez 8 miesięcy. Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Produkt  wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku inwazji kleszczy 
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (zapobiega żerowaniu) przy inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko 
larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może nie spowodować śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać  
wczepione i widoczne. Dlatego też zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające inwazji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. Produkt zapewnia 
pośrednią ochronę przed przeniesieniem patogenów Babesia canis vogeli oraz Ehrlichia canis przez gatunek kleszcza Rhipicephalus sanguineus tym samym redukuje ryzyko babeszjozy oraz erlichiozy psów przez okres 7 miesięcy. Ograniczenie ryzyka 
zarażenia pierwotniakami Leishmania infantum przenoszonymi przez muchówki Phlebotomus (muchy piaskowe), przez okres do 8 miesięcy. W celu leczenia inwazji wszołów (Trichodectes canis). PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u kociąt w wieku 
poniżej 10 tygodni, ani u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. 

Foresto, Elanco i ukośny znak są znakami towarowymi Elanco i spółek powiązanych.Bayer i krzyż Bayer są znakami towarowymi Bayer. © 2021 Elanco

*ChPLW produktu

skuteczna, wygodna, wodoodporna

Do 8 miesięcy  
nieprzerwanej ochrony 
przed pchłami i kleszczami.*



W numerze:

Od redakcji

Pies w podróży                04
Czy łączyć karmę suchą i mokrą?   06
Czy kot lubi podróżować?       08

Jak zapewnić higienę klatki?      10 
Jak dbać o oczko wodne?      12

Szanowni Państwo,

czerwiec to początek wakacji, a wakacje kojarzą nam się z letnimi wyjaz-
dami. Coraz więcej osób planuje zabrać na te eskapady swojego psiego 
lub kociego pupila. To doskonały pomysł, pod warunkiem jednak, że od-
powiednio przygotujemy do tego zarówno siebie, jak i naszego zwierzaka. 
Pamiętajmy, że nie wszystkie czworonogi lubią podróże, zwłaszcza jeżeli do 
tej pory nie miały w tym zakresie doświadczenia, albo – co gorsza – podró-
żowanie kojarzy im się negatywnie, na przykład ze stresującą wizytą w ga-
binecie weterynaryjnym. W bieżącym numerze Gazetki podpowiadamy, 
co należy zrobić przed wyjazdem oraz w jakie akcesoria wyposażyć pupila, 
aby wspólny wypad okazał się dla obu stron przyjemnością i dostarczył 
zarówno nam, jak i naszemu zwierzakowi mnóstwa pozytywnych wrażeń.

Co jeszcze dla Was przygotowaliśmy? Wszystkim pasjonatom psów pod-
powiadamy, czy warto łączyć karmę suchą i mokrą. Miłośnikom gryzoni 
doradzamy, jak zadbać o higienę w klatkach ich pupili. Nie zapomnieliśmy 
również o fanach stawów ogrodowych – wskazujemy, co należy zrobić, aby 
nasze oczko wodne pozostawało zadbane i przez cały sezon było niekwe-
stionowaną ozdobą ogrodu. 

Zapraszamy do lektury!

PM
-P

L-
21

-0
14

3

Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża dla kotów i psów ≤ 8 kg | Imidaklopryd / Flumetryna • Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów > 8 kg | Imidaklopryd/Flumetryna PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Bayer Animal Health GmbH, Kaiser Wilhelm Allee 50, 
51373 Leverkusen, Niemcy. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym o długości 38 cm (12,5 g) zawiera imidaklopryd w dawce 1,25 g oraz flumetrynę w dawce 0,56 
g jako substancje czynne. Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym o długości 70 cm (45 g) zawiera imidaklopryd w dawce 4,5 g oraz flumetrynę w dawce 2,03 g jako substancje czynne. WSKAZANIA LECZNICZE | KOTY: W celu leczenia  
i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez okres 10 tygodni. Foresto może być stosowane jako element strategii zwal-
czania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) i odstraszającą (zapobiega żerowaniu pasożytów) w przypadku inwazji kleszczy  
(Ixodes ricinus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u kota przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może nie 
spowodować śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające inwazji nowych 
kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. PSY: W celu leczenia i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis, C. canis) przez okres 7 do 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem 
larw pcheł przez 8 miesięcy. Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Produkt  wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku inwazji kleszczy 
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (zapobiega żerowaniu) przy inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko 
larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może nie spowodować śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać  
wczepione i widoczne. Dlatego też zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające inwazji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. Produkt zapewnia 
pośrednią ochronę przed przeniesieniem patogenów Babesia canis vogeli oraz Ehrlichia canis przez gatunek kleszcza Rhipicephalus sanguineus tym samym redukuje ryzyko babeszjozy oraz erlichiozy psów przez okres 7 miesięcy. Ograniczenie ryzyka 
zarażenia pierwotniakami Leishmania infantum przenoszonymi przez muchówki Phlebotomus (muchy piaskowe), przez okres do 8 miesięcy. W celu leczenia inwazji wszołów (Trichodectes canis). PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u kociąt w wieku 
poniżej 10 tygodni, ani u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. 

Foresto, Elanco i ukośny znak są znakami towarowymi Elanco i spółek powiązanych.Bayer i krzyż Bayer są znakami towarowymi Bayer. © 2021 Elanco
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ŚCIÓŁKI NATURALNE BEDDING



PIESPIES PIES W PODRÓŻY
Wakacje spędzone wraz z psem to świadomy wybór coraz większej liczby opiekunów 

czworonożnych pupili. Zdecydowana większość psów dobrze znosi podróżowanie i lubi 
towarzyszyć nam w czasie letniego wypoczynku. Nie wolno jednak zapominać, że pod-

czas wspólnej podróży zobowiązani  jesteśmy zapewnić bezpieczeństwo nie tylko 
zwierzęciu, ale również jego otoczeniu. W jaki sposób o to zadbać?

Pies w samochodzie
Zdecydowanie najpopularniejszym sposobem 
transportu jest obecnie własny samochód. 
Wiele osób popełnia błąd, przewożąc psa 
luzem w jego wnętrzu. Nie jest to dobre roz-
wiązanie, bowiem czworonóg może zagrozić 
bezpieczeństwu podróży. Dlatego w przy-
padku małego psa najlepszym wyjściem jest 
umieszczenie go w specjalnym kontenerze lub 
torbie przypiętej pasami bezpieczeństwa do 
siedzenia. Jeżeli jesteśmy opiekunem większe-
go czworonoga, wskazane jest nabycie specjal-
nej klatki transportowej, którą można umieścić 
z tyłu samochodu. Pies ma wtedy pełen kom-
fort podróżowania, a my nie musimy obawiać 
się o bezpieczeństwo pozostałych pasażerów. 
Jeszcze innym rozwiązaniem jest nabycie spe-
cjalnej smyczy samochodowej oraz profesjonal-
nych szelek służących do jej przypięcia. Smycz 
taką wpinamy do gniazda pasów bezpieczeń-
stwa. Uwaga, nigdy nie należy przypinać jej 
do obroży, ani do zwykłych szelek bowiem 
przeciążenia powstałe w wyniku gwałtownego 
hamowania lub innego zdarzenia drogowego 
łatwo mogłyby rozerwać je lub uszkodzić szyję 
zwierzęcia. Dobrym pomysłem jest również za-
kup specjalnej maty samochodowej, którą moż-
na umieścić na siedzeniu, na którym podróżuje 
pies. Dzięki temu unikniemy zanieczyszczenia 
wnętrza pojazdu na przykład w czasie deszczu.

Pies w komunikacji publicznej
Z psem można podróżować również w komu-
nikacji publicznej pociągiem, autobusem, a na-
wet samolotem. Dla małych zwierząt ponownie 

nieodzowny będzie dobrze dobrany transpor-
ter lub torba podróżna (uwaga, w przypadku 
przelotu samolotem transporter lub torba musi 
posiadać certyfikat IATA). Większe zwierzęta 
prowadzimy po prostu na smyczy. Przed podró-
żą warto zaopatrzyć psa w miękki, fizjologiczny 
kaganiec (nawet jeżeli nie używamy go na co 
dzień, pamiętajmy, że duży pies np. w pociągu 
może budzić niepokój innych pasażerów, ka-
ganiec skutecznie zapobiega więc nieprzyjem-
nym sytuacjom w podróży). Na podróż dobrze  
jest również nabyć wygodne szelki oraz smycz 
pozwalającą na bezpieczne prowadzenie psa 
przy nodze w miejscach publicznych w tym 
również w tłoku.

O czym jeszcze warto pamiętać?
Udając się w podróż z czworonogiem, nie za-
pominajmy o zabraniu jego dokumentów, 
a zatem książeczki zdrowia, a w przypadku po-
dróży zagranicznej również psiego paszportu. 
Obowiązkowym elementem wyposażenia jest 
także butelka z wodą – w sklepach zoologicz-
nych można nabyć specjalne butelki podróżne 
lub składane miski, do których nalewamy wodę. 
Jeżeli mamy taką możliwość, warto zabrać ze 
sobą również przynajmniej żelazny zapas karmy 
dla psa, ponieważ w nowym miejscu możemy 
mieć problem z jej natychmiastowym zakupem. 
W czasie podróży nie karmimy pupila. Jeżeli 
pies przyjmuje jakieś lekarstwa, również należy 
zabrać je ze sobą. Dodatkowo warto mieć przy 
sobie urządzenie do usuwania kleszczy. Na czas 
podróży trzeba też przygotować papierowe 
ręczniki oraz wilgotne chusteczki niezastąpione 
w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

* patrz strona 2 

BUTELKA ZE SKŁADANYM POIDŁEM 
DLA PSÓW   
Camel, 500 ml 
COMFY

SKŁADANY TRANSPORTER  
DO PRZEWOZU PSÓW LUB KOTÓW 

Milou, 60x42x42 cm, 2 kolory 
DOGMAN
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LEGOWISKO DLA PSÓW 
Milord, 6 rozmiarów
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OBROŻA PRZECIWPASOŻYTNICZA  
DLA PSÓW
Sabunol Plus * (na pasożyty zewnętrzne), 4 rozmiary
DERMAPHARM

SMYCZ, OBROŻA LUB SZELKI DLA PSÓW
Multi, różne rodzaje
COMFY

ZABAWKA DLA PSÓW
Stave lub Shanty, 9 rodzajów
COMFY

SZAMPON DLA PSÓW
różne rodzaje, 250ml

COMFY

PREPARAT PRZECIWPASOŻYTNICZY  
W KROPLACH  DLA PSÓW

Triact ** (na pasożyty zewnętrzne), 0,5-6,0 ml 
FRONTLINE*cena dotyczy 1 pipety 

** patrz strona 16
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PIES

Karmy suche
Klasyczne karmy suche dla psów mają postać 
granulek sprzedawanych zwykle w mniejszych 
lub większych workach. Dostępne są różne ich 
rodzaje dostosowane między inni do rozmia-
rów, wieku oraz aktywności i indywidualnych 
potrzeb psa. Podstawową zaletą tych karm 
z punktu widzenia opiekuna jest łatwość ich 
przechowywania i podawania. Odmierzoną 
zgodnie z wytycznymi producenta porcję kar-
my wystarczy wsypać do miski psa i podać 
mu do spożycia. Karmy mają też liczne zalety 
z punktu widzenia zwierzęcia, m.in. granule 
profesjonalnych karm posiadają teksturę, która 
sprzyja higienie zębów psa. Dzięki właściwo-
ściom ciernym usuwają z nich płytkę bakteryj-
ną zapobiegając tworzeniu się kamienia. Kar-
my suche są też bezpieczniejsze w przypadku 
zwierząt mających tendencję do biegunek 
i innych zaburzeń pracy układu pokarmowego, 
zawierają bowiem znacznie mniej wody.
Karmy suche należy przechowywać w odpo-
wiednich warunkach, tzn. w niezbyt wysokiej 
temperaturze i wilgotności, tak aby nie uległy 
one zepsuciu. Powinny być przetrzymywane 
w opakowaniu producenta (opakowanie stru-
nowe) lub specjalnym, szczelnym pojemniku. 
Nie wolno również przechowywać ich zbyt dłu-
go (max. 4-6 tygodni od otwarcia).

Karmy mokre
Karmy mokre dla psów sprzedawane są 
w puszkach, tackach lub saszetkach. Mogą 
mieć postać pasztetu albo mięsnych kawałków 
w sosie lub galaretce. Podobnie jak karmy su-
che, są dostępne w wielu wariantach dostoso-

wanych do indywidualnych wymagań pupila 
oraz w różnych smakach. Ich podstawową za-
letą jest z reguły dużo wyższa smakowitość niż 
w przypadku karm suchych (większość psów 
zdecydowanie je preferuje). Pewną niedogod-
nością jest, że napoczęte opakowanie karmy 
mokrej należy przechowywać w lodówce. 

Jak łączyć karmy suche i mokre?
Karmy suche i mokre można podawać psu na-
przemiennie, albo mieszać je w misce (w tym 
drugim wypadku wielu opiekunów stosuje 
karmy mokre jako tzw. dosmaczacze do karm 
suchych – wybredne psy chętniej zjadają taki 
mix niż samą karmę suchą). Należy pamiętać, 
że karmę mokrą przechowywaną w lodówce 
przed podaniem należy doprowadzić do tem-
peratury pokojowej, a więc wyjąć ją odpowied-
nio wcześniej z chłodziarki aby się ogrzała.
Karmy mokre często są lepszym wyborem 
w przypadku psów starszych, które mają już 
braki w uzębieniu i problemy z rozgryzaniem 
granul karmy suchej. Dlatego wraz z wiekiem 
psa można zwiększać ich udział w diecie pupila. 
Dobrym „patentem” jest również namaczanie 
karm suchych przed podaniem w letniej wo-
dzie. Podobnie można robić w przypadku mło-
dych szczeniąt, które dopiero uczą się przyj-
mowania karm stałych.
Uwaga, łącząc w diecie psa karmy suche i mo-
kre pamiętajmy, aby nie przekarmiać czworo-
noga. Aby ustalić odpowiednią dawkę obu 
karm należy dokonać kalkulacji zaleceń poda-
nych na ich opakowaniach i opracować opty-
malną wielkość dziennej porcji pokarmowej 
zgodnie z zapotrzebowaniem kalorycznym na-
szego pupila.

PIES CZY ŁĄCZYĆ KARMĘ SUCHĄ  
I MOKRĄ?

Prawidłowe żywienie psa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mu długiego życia, zdrowia 
i dobrego samopoczucia. Do wyboru w sklepach zoologicznych mamy rozmaite karmy, suche 

oraz mokre. Jakie są zalety tych dwóch rodzajów karm oraz czy warto łączyć je ze sobą kompo-
nując jadłospis pupila? I w jaki sposób prawidłowo je podawać?

SUPER
CENA

SUCHA KARMA DLA PSÓW
Natural, mini rasy, 8 rodzajów, 2 kg
TRAINER

SUCHA KARMA DLA PSÓW
Natural, średnie i duże rasy, 7 rodzajów, 12 kg

TRAINER

1KG  = 39,98 PLN

20999

1 kg  = 17,50 pln

PLNPLN6999

1 kg  = 35,00 pln

PLN

od
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PREPARAT PRZECIWPASOŻYTNICZY 
W TABLETKACH DLA DUŻYCH PSÓW
Drontal * (na pasożyty wewnętrzne), 2 tabletki
VETOQUINOL 

SUCHA KARMA DLA PSÓW
9 rodzajów, 2 kg

ERA

SPECJALISTYCZNY PRZYSMAK DLA 
PSÓW
Dental, 150 g
ERA

PRZYSMAK DLA PSÓW
różne rodzaje, 300 - 800 g

DOGMAN

MOKRA KARMA DLA PSÓW
Monoprotein,  6 rodzajów , 150 g
STUZZY

MOKRA KARMA DLA PSÓW
6 rodzajów, 390 g 

ZIWI PEAK

2499

1 kg  = 64,08 pln

PLN

1 kg  = 66,67 pln

2 za 25PLN

1 kg  = 156,25 pln

od

1 kg  = 63,44 pln

DWIE 
PUSZKI 400g 

GRATIS

8999

1 kg  = 45,00 pln

od

PLN

3499

1 kg  = 116,00 pln

od

PLN

1 kg  = 59,97 pln

DRUGI
50%

TANIEJ

od

7

1+1
GRATIS

DUŻE 
OPAKOWANIA

5999

PLN

2 za 20PLN

* patrz strona 19

SUPER
CENA



Wybieramy transporter!
Najważniejszym elementem kociej wypraw-
ki podróżnej, bez którego trudno wyobrazić 
sobie jakąkolwiek podróż z kotem jest wła-
ściwie dobrany transporter lub torba podróż-
na. Sklepy zoologiczne oferują ich szeroki 
wybór. Transporter lub torbę należy dobrać 
przede wszystkim pod kątem rozmiarów na-
szego pupila. Co to znaczy? Zwierzę powinno 
mieć możliwość swobodnego obrócenia się 
w transporterze oraz wygodnego ułożenia 
na jego dnie. Transporter taki może służyć 
do przewożenia zwierzęcia w samochodzie 
oraz środkach komunikacji publicznej. Jeżeli 
ma służyć do samochodu, warto zadbać, aby 
posiadał specjalne wycięcia na pasy bezpie-
czeństwa, dzięki którym możemy solidnie 
przymocować go do siedzenia. W przypadku 
zwierząt nerwowych i źle znoszących podróż 
warto wybrać transporter lub torbę z ażuro-
wym dachem, np. wykonanym z kratki – w ten 
sposób siedząc obok pupila, możemy pozo-
stawać z nim w stałym kontakcie.

Kocie „must have” w podróży
Co jeszcze trzeba zebrać ze sobą, udając się 
w podróż wraz z kotem? Na pewno przyda-
dzą się mokre chusteczki oraz podkłady hi-
gieniczne, bowiem wiele zwierząt może źle 
się czuć w czasie transportu. Poza tym warto 
zabrać kocią apteczkę z podstawowymi środ-
kami medycznymi. Dodatkowo pamiętajmy, 
że podczas pobytu w nowym miejscu nawet 
spokojny kot może zachować się w nieprzewi-
dziany sposób i uciec. Dlatego przed wyjaz-
dem bezwzględnie trzeba zaczipować pupila, 
a także wyposażyć go w obrożę z adresatką 
zawierającą nasze dane, w tym numer telefo-

nu. Może to bardzo ułatwić jego odnalezie-
nie. W podróż należy też zabrać zapas karmy, 
miski, a także ulubione zabawki pupila. Przy-
datne będzie również znajome legowisko. 
Dzięki temu kot poczuje się w nowym miej-
scu niczym u siebie w domu i będzie się mniej 
stresował.

Wsparcie farmakologiczne
Niestety, wiele kotów, mimo skompletowania 
najlepiej dobranej wyprawki podróżnej, nie 
najlepiej znosi wojaże. Wtedy warto skorzy-
stać ze wsparcia farmakologicznego. W skle-
pach zoologicznych dostępne są rozmaite 
łagodnie działające preparaty, które uspo-
kajają zwierzę i sprawiają, że lepiej znosi ono 
stresujące sytuacje, takie jak podróże oraz 
pobyt w nieznanym dla siebie miejscu. Mogą 
one mieć postać kropli, sprayu, przysmaków, 
a nawet elektrycznych dyfuzorów. Jeśli wie-
my, że nasz pupil nie lubi podróżować, warto 
się w nie zaopatrzyć i podać je odpowiednio 
wcześniej zgodnie z zaleceniami producen-
ta. A jeśli problem jest naprawdę poważny, 
najlepiej udać się na kilka tygodni przed pla-
nowanym wyjazdem do lekarza weterynarii, 
który przypisze odpowiednie preparaty me-
dyczne pozwalające złagodzić stres pupila 
i przygotować go do nadchodzącej podróży. 
W ten sposób zwierzak bezpiecznie dotrze 
na miejsce, a wspólny urlop upłynie nam bez 
niepotrzebnych kłopotów.

KOT

SUCHA KARMA DLA KOTÓW
Grain Free, 4 rodzaje, 400 g
PRIMORDIAL

SPECJALISTYCZNA SUCHA KARMA  
DLA KOTÓW

Natural, 5 rodzajów, 1,5 kg
TRAINER

6999

PLN

SUPER
CENA

8

CZY KOT LUBI PODRÓŻOWAĆ?
No cóż, odpowiedź na to pytanie jest prosta – to zależy. Głównie od dotychczasowych 

doświadczeń zwierzaka związanych z podróżowaniem. Jeżeli nasz mruczący pupil nigdy 
przedtem nie opuszczał domu, nie powinniśmy oczekiwać, że entuzjastycznie wskoczy do 
transportera i z radością uda się z nami w nieznane. Kota należy do wyjazdu odpowiednio 
przygotować oraz wyposażyć w niezbędne akcesoria, które przydadzą się zarówno w cza-

sie podróży, jak i później, podczas pobytu pupila w nowym dla niego miejscu.

2499

1 kg  = 62,48 pln

PLN
1 kg  = 46,66 pln



 TOALETA DLA KOTÓW
Nestor, narożna lub prostokątna, dwa kolory 

SAVIC

PRZYSMAK DLA KOTÓW
Sticks, Meaty, różne rodzaje, 30 - 50 g
DOGMAN

MOKRA KARMA DLA KOTÓW
Poesie, 18 rodzajów, 85 g
VITAKRAFT

MOKRA KARMA DLA KOTÓW
5 rodzajów, 185 g

ZIWI PEAK

PODŁOŻE DLA KOTÓW
Pinokio, kruszon lub pelet zbrylający, 7 l
COMFY

PLN

PLN

7999

PLN

odod

SUPER
CENA
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1 kg  = 29,35 pln

DRUGI
50%

TANIEJ
1 kg = 89,14 pln

odod

PLN

1 kg  = 156,25 pln1 kg  = 58,71 pln

1+1
GRATIS

1 kg  = 120,00 pln

2 za 12PLN

PREPARAT PRZECIWPASOŻYTNICZY  
W KROPLACH DLA KOTÓW 
Advantage** ( na pchły ), 0,4 - 0,8 ml 

ELANCO
*cena dotyczy 1 pipety

**patrz strona 19

2499

1 l  = 3,57 pln

od

PLN

PRODUKT
POLSKI

2199*
od

PLN

od



Uwaga na 
„niedojady”!

W przypadku królików oraz tych 
gryzoni, w których diecie znaj-
dują się świeże warzywa i owo-
ce (np. kawie domowe, chomik 
syryjski) bardzo ważnym ele-
mentem zapewnienia czystości 
w klatce jest usuwanie na bieżą-
co resztek świeżego pożywie-
nia, które nie zostało spożyte 
przez zwierzaka. Wilgotne wa-
rzywa i owoce mają tendencję 
do szybkiego pleśnienia i psucia 
się i już po kilku godzinach od 
umieszczenia w klatce mogą 
zaszkodzić zwierzęciu. Dlatego 
należy systematycznie kontro-
lować pomieszczenie pupila 
i usuwać z niego ewentualne 
„niedojady” warzyw i owoców. 
W przypadku chomików ma-
jących tendencję do tzw. cho-
mikowania, czyli gromadzenia 
zapasów pożywienia, należy na 
bieżąco sprawdzać także ich 
spiżarnię i również z niej usuwać 
łatwo psujące się resztki.

Wymiana podłoża
Do podstawowych czynności 
porządkowych w klatce króli-
ków i gryzoni należy regularna 
wymiana podłoża. U królików 
i dużych gryzoni tych jak na 
przykład kawie domowe czy 
szczury podłoże trzeba wy-

mieniać stosunkowo często, 
średnio co 7-10 dni, w zależno-
ści od rodzaju zastosowanej 
ściółki. W przypadku chomików 
trzymanych (oczywiście poje-
dynczo!) w dużych klatkach na 
grubej warstwie podłoża jego 
wymiany można dokonywać 
zdecydowanie rzadziej, nawet 
raz na wiele tygodni. Specjali-
ści zalecają przy tym częściową 
wymianę podłoża, ponieważ 
całkowita jego wymiana może 
spowodować u chomika stres. 
Uwaga, dokonując wymiany 
podłoża u chomika należy też 
unikać sytuacji usuwania w cało-
ści zgromadzonych przez niego 
zapasów. Nie psujące się jedze-
nie trzeba częściowo pozosta-
wić w kryjówce, gdyż jego usu-
nięcie w całości także wywołuje 
u zwierzęcia znaczny stres.
Do mycia kuwety oraz ścianek 
klatki warto zastosować specja-
listyczne preparaty dostępne 
w sklepach zoologicznych. Za-
pobiegają one rozwojowi bak-
terii oraz grzybów i dzięki temu 
zwiększają higienę pomieszcze-
nia pupila.

Podłoża specjalne
Aby ograniczyć częstotliwość 
wymiany podłoża oraz za-
pewnić jeszcze lepsze warun-
ki higieniczne w klatce pupila 
warto sięgnąć po nowoczesne, 

specjalistyczne substraty dedy-
kowane dla królików i gryzoni. 
Współcześnie produkowane 
pelety i żwirki drewniane lub ku-
kurydziane posiadają bowiem 
liczne dodatki znacznie zwięk-
szające ich trwałość oraz właści-
wości antyseptyczne. Należą do 
nich między innymi jony srebra 
oraz rozmaite zioła. Udowod-
niono, że jony srebra zabijają 
ponad 100 razy więcej drobno-
ustrojów chorobotwórczych niż 
popularne preparaty dostępne 
w aptece. Z kolei do najczęściej 
stosowanych jako dodatek ziół 
należy rumianek. Roztacza on 
mocną, przyjemną woń, która 
skutecznie walczy z przykry-
mi zapachami unoszącymi się 
z klatki. Rumianek zawiera przy 
tym chamazulen i bisabolol 
wykazujące silne działanie ha-
mujące wzrost bakterii i grzy-
bów, co pozwala na zachowa-
nie w króliczej lub gryzoniowej 
klatce higienicznych warunków. 
Co więcej, zioło to ma działanie 
przeciwdepresyjne i uspoka-
jające, dzięki czemu pozytyw-
nie wpływa na samopoczucie  
i dobrostan pupili.

JAK ZAPEWNIĆ HIGIENĘ 
KLATKI?

Każdy opiekun królika, kawi domowej albo innego klatkowego zwierzaka chciałby, 
aby jego pupil pozostawał w doskonałej kondycji zdrowotnej. Kluczowym warun-

kiem do osiągnięcia tego celu jest zapewnienie mu niezbędnej higieny. O czym 
należy pamiętać podczas sprzątania klatki domowego futrzaka?

KRÓLIK 
GRYZOŃ

PREPARAT DO CZYSZCZENIA   
KLATEK LUB KUWET
Mr. Smell, różne rodzaje
DERMAPHARM

PODŁOŻE DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Naturlitter Paper, 10 l + 20% gratis

CUNIPIC

PLN3499

1 l  = 34,99 pln

PLN 4999

PLN

1 l  = 4,17 pln

PRODUKT
POLSKI

od

SUPER
CENA

20% 
GRATIS
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KLATKA DLA GRYZONI
Astro, wym: 57x30x46 cm
COMFY

KLATKA DLA KRÓLIKÓW
Bunny Plus, wym. 101x53x42 cm

COMFY

PRZYSMAK DLA GRYZONI  
LUB KRÓLIKÓW
Alpha Pro, 4 rodzaje, 50 g
CUNIPIC

SIANKO DLA GRYZONI  
LUB KRÓLIKÓW

Naturaliss, 3 rodzaje, 500 g
CUNIPIC

POKARM DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Alpha Pro, 5 rodzajów, 500 g
CUNIPIC 

POKARM DLA GRYZONI LUB KRÓLIKÓW
Nature Original, 2 rodzaje, 2,5 kg

VERSELE LAGA

20999

11999
od

PLN PLN

PLN

27999

SUPER
CENA

PLN

5999

1 kg  = 24,00 pln

PLN

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

DRUGI
50%

TANIEJ
1 kg = 40,49 pln

2999

PLN

DRUGI
50%

TANIEJ
1 kg = 254,90 pln

1 kg  = 59,98 pln

11



Karmienie ryb
Jedyne czynności, jakie należy wykonywać 
w oczku wodnym prawie każdego dnia to 
sprawdzenie poprawności pracy działających 
w nim urządzeń technicznych (a zwłaszcza 
pomp i filtrów) oraz nakarmienie zamieszku-
jących je zwierząt. Ryby stawowe karmimy od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni. Do dys-
pozycji mamy wiele specjalistycznych pokar-
mów suchych dostępnych w ofercie sklepów 
zoologicznych. Ryby karmimy niewielką por-
cją jedzenia, tak aby były w stanie spożyć ją 
maksymalnie w ciągu jednej minuty. Zabiegu 
tego w sezonie letnim dokonujemy raz dzien-
nie, a jeden dzień w tygodniu powinniśmy 
powstrzymać się od karmienia. Wyjdzie to 
naszym rybom na zdrowie. Wszystko to zaj-
muje nie więcej niż kilka minut w ciągu dnia.

Podmiana wody i czyszczenie 
dna

Mniej więcej raz w miesiącu należy dokonać 
porządków w oczku wodnym polegających na 
podmianie wody oraz na dokładnym oczysz-
czeniu dna stawu. Do tego celu przyda się 
specjalny „odkurzacz” do oczek wodnych. To 
nic innego jak pompa ze szczotką połączona 
z długim wężem, za pomocą której możemy 
dokładnie odmulić dno stawu. W czasie tej 
czynności wypompowujemy około 1/3 wody 
wypełniającej oczko (w przypadku dużych 
stawów może być mniej). Woda ta wraz z po-
branym z dna mułem idealnie nadaje się do 
podlewania trawy oraz roślin ogrodowych, 
stanowi bowiem naturalny nawóz. Czynności 
te w zależności od rozmiarów stawu zajmują 
zwykle około jednej godziny.

Rośliny w oczku wodnym
Od czasu do czasu należy poświęcić nieco 

uwagi roślinom porastającym oczko wodne. 
Z reguły rozrastają się one bardzo szybko 
i aby nie zarosły całego stawu trzeba regular-
nie usuwać ich nadmiar. Jeśli chodzi o rośliny 
pływające po prostu odławiamy część z nich, 
zaś w przypadku roślin rosnących w koszach 
należy wyjąć je ze stawu i za pomocą ostrych 
nożyc obciąć nadmiar liści i pędów. Często-
tliwość tych zabiegów uwarunkowana jest 
od tempa wzrostu roślin. W sezonie letnim 
z reguły należy dokonywać ich mniej więcej 
co 4-6 tygodni. Nie zajmują one zbyt wiele 
czasu zwłaszcza, że możemy zaplanować  
ich wykonywanie etapami.

Konserwacja urządzeń technicz-
nych

Istotnym elementem w opiece nad oczkiem 
wodnym jest konserwacja pracujących w nim 
urządzeń technicznych, a zwłaszcza pomp 
i filtrów. Jeżeli zauważymy, że pompa fon-
tannowa lub filtry zaczynają pracować mniej 
wydajnie należy je oczyścić. Zaczynamy za-
wsze od wyczyszczenia pompy, a dokładniej 
wirnika i jego komory. Jeżeli po wyczyszcze-
niu zasilającej go pompy filtr nadal nie działa 
tak jak powinien, należy dokonać konserwacji 
znajdujących się w jego wnętrzu mediów fil-
tracyjnych. W tym celu płuczemy je wyłącznie 
w brudnej wodzie pobranej z oczka wodne-
go (nie należy myć ich w wodzie kranowej!). 
Częstotliwość tych zabiegów w dużej mierze 
zależy od stanu naszego oczka wodnego i re-
gularności wykonywania w nim pozostałych 
prac pielęgnacyjnych. W przypadku zadba-
nych stawów bywa, że przez cały sezon nie 
zachodzi potrzeba czyszczenia filtra. W takim 
przypadku urządzenie to konserwujemy do-
piero jesienią, po jego demontażu na zakoń-
czenie sezonu stawowego.

OGRÓD JAK DBAĆ O OCZKO WODNE?
Prawidłowo zaprojektowane i założone oczko wodne stanowi niekwestionowaną ozdobę 
każdego ogrodu. Co więcej, nie wymaga ono zbyt wiele pracy ze strony opiekuna. Nale-

ży tylko pamiętać, aby systematycznie wykonywać w nim nieskomplikowane czynności 
pielęgnacyjne, które pozwolą na utrzymanie stawu w idealnym stanie. O jakich zabiegach 

mowa?.

POKARM LUB PREPARAT  
DO OCZKA WODNEGO  
Acti Pond, różne rodzaje
AQUAEL

ZESTAW AKWARYSTYCZNY
Shrimp Set Smart D&N 20, biały lub czarny

AQUAEL

PLN24999

SUPER
CENA

PLN
PRODUKT

POLSKI PLN1199

1 l  = 6,00 pln

PLN

od
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ZESTAW AQUATERRARIUM
60, wym. 60 x 30 x 20,5 cm
AQUAEL

ZESTAW AKWARYSTYCZNY
Leddy 40 D&N, biały lub czarny

AQUAEL

FILTR ZEWNĘTRZNY DO AKWARIUM
UltraMax 1000, 1500, 2000 
AQUAEL

OŚWIETLENIE LED DO AKWARIUM
Leddy Slim, białe lub czarne, różne rodzaje

AQUAEL

AKCESORIA DO AKWARIUM
różne rodzaje
AQUAEL

POKARM DLA RYB AKWARIOWYCH
Acti, różne rodzaje, 100 ml

AQUAEL

54999
od

23999

PLN PLN

PLN

PLN

13999
od

PLN

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PLN

od

SUPER
CENA

27999

PLN

399

PLN

od

899

PLN

od

1l = 89,99 pln
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Po więcej informacji zapraszamy na: www.versele-laga.pl

KOCHAJ MĄDRZE… KARM ZDROWO
BEZZBOŻOWA
BEZ BARWNIKÓW, KONSERWANTÓW I GMO
BEZ DODATKU CUKRU
IDEALNY STOSUNEK WAPŃ/FOSFOR
Z DOBROCZYNNĄ TYMOTKĄ

NATURE FIBREFOOD

Dla najbardziej wybrednych

i szczególnie wrażliwych pupili

stworzyliśmy pokarmy:

ZAWIERAJĄ AŻ 50% TRAW, ZIÓŁ I WARZYW

Nature…
     Pokarmy stworzone
            z miłości do zwierząt 





FRONTLINE® TRI-ACT 3-w-1 zapewnia  
wyjątkowo mocną ochronę przed pchłami,  

kleszczami, komarami i innymi pasożytami.  
Dzięki FRONTLINE® TRI-ACT Ty i Twój pies  

możecie czerpać jeszcze więcej radości  
z bycia razem.

Tutaj. Tam. Wszędzie.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 2-5 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 5-10 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 10-20 kg. Frontline 
Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 20-40 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 40-60 kg. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu zawiera: Fipronil – 67,6 mg, Permetryna - 504,8 mg. POSTAĆ FARMACEUTYCZ-
NA: Roztwór do nakrapiania na skórę. WSKAZANIA: Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł i/lub kleszczy połączone z działaniem odstraszającym owady: ćmiankowate, bąkowate i/lub komary. Pchły: Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł 
Ctenocephalides felis oraz zapobieganie inwazjom pcheł Ctenocephalides canis. Jedno podanie produktu zapobiega nowym inwazjom pcheł przez 4 tygodnie. U zwierząt ze zdiagnozowanym  alergicznym pchlim zapaleniem skóry produkt można 
wykorzystywać jako element terapii. Kleszcze: Leczenie i zapobieganie inwazjom kleszczy (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus). Jedno podanie produktu eliminuje (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipice-
phalus sanguineus) i odstrasza kleszcze (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez 4 tygodnie po zabiegu oraz odstrasza Dermacentor reticulatus od 7 dnia do 4 tygodni po zabiegu. Komary i ćmianki: Odstrasza (zniechęca do pobierania 
pokarmu) ćmianki (Phlebotomus perniciosus) przez 3 tygodnie oraz komary (Culex pipiens, Aedes albopictus) przez 4 tygodnie. Eliminuje ćmianki (Phlebotomus perniciosus) i komary (Aedes albopictus) przez 3 tygodnie. Zmniejszenie ryzyka 
infekcji Leishmania infantum przenosznej przez zainfekowane ćmianki (Phlebotomus perniciosus) do 4 tygodni. Jest to efekt pośredniego działania produktu na wektor. Muchy: Odstrasza (zniechęca do pobierania pokarmu) i eliminuje muchy  
z rodzaju Stomoxys calcitrans przez 5 tygodni. PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u zwierząt chorych lub wracających do zdrowia. Stosować wyłącznie u psów. Nie stosować u kotów ani u królików ze względu na możliwość wystąpienia działań 
niepożądanych a nawet śmierci.  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne 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: 2459/15, 2460/15, 2461/15, 2462/15, 2463/15. PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC. DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU: WRZESIEŃ 2020. DATA OPRA-
COWANIA MATERIAŁU REKLAMOWEGO: CZERWIEC 2022. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.     

        RCV-CAN-0129-2022

ZABIERZ GO ZE SOBĄ 
WSZĘDZIE

Frontline.com.pl



STRONA DOSTAWCY  dermapharm oborże - @ Krzysiek 

Produkty biobójcze, nr pozwoleń: dla obroży Sabunol Plus 7282/18, dla wszystkich obroży Sabunol GPI 6704/16, dla obroży kocich 7283/18.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Producent: Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa, tel. (22) 837 38 70.   www.drseidel.pl

Jeśli Twój pupil jest wychodzący – wiedz, że w plenerze 
przez cały rok czyhają na niego groźni wrogowie w postaci 
kleszczy i pcheł. Kleszcze mogą przenosić groźne choroby 
typu babeszjoza czy borelioza. Pchły uprzykrzają życie,           
a ich wielokrotne ugryzienia powodują u czworonogów 
alergiczne pchle zapalenie skóry.
W walce z kleszczami i pchłami wesprze Cię marka 
produktów Sabunol. Skuteczność Sabunoli została 
potwierdzona specjalistycznymi badaniami i uzyskały              
one urzędowy status produktów biobójczych. W ofercie 
znajdziesz poniższe obroże wodoodporne, dostępne                    
w wielu długościach i wzorach. 
Odpowiednia ochrona zabezpieczy Twojego pupila               
przed poważnymi problemami zdrowotnymi, jakie może 
spowodować nawet pojedynczy kleszcz pechowo 
napotkany podczas spaceru.

Skuteczność potwierdzona 
badaniami zweryfikowanymi       
przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych                      
i Produktów Biobójczych

Współdziałanie
3 substancji
aktywnych

Obroże
wodoodporne

Obroże przeciw
kleszczom i pchłom
dla psów

Obroże przeciw
kleszczom i pchłom
dla psów

Obroże przeciw
pchłom dla kotów

eliminuje
kleszcze
i pchły

Sabunol



PASTY ORZECHOWE
Pasty ROGY to świetne przekąski, które idealnie sprawdzą się 
podczas treningu jako motywator lub forma nagrody, jako 
wypełniacz do zabawek oraz na matę do lizania. Zakręcana 
saszetka z łatwością schowa się w kieszeni bluzy podczas 
długich, aktywnych spacerów. Dodatkowo, pasty orzechowe są 

doskonałym źródłem kwasów omega 3 i 6

GRYZAKI
Naturalne gryzaki w podłużnej formie z Drzew Oliwnych. Dzięki 
swojej strukturze, podczas gryzienia nie pękają, lecz ścierają się, 
dzięki czemu posłużą znacznie dłużej niż tradycyjne gryzaki. 

Dostępne są w trzech rozmiarach, dla każdej wielkości psa.

POZNAJ NOWE PRODUKTY IDEALNE NA 
LETNIE AKTYWNOŚCI Z TWOIM PUPILEM!

Z KOKOSEM Z BANANEM
- źródło potasu

- duża zawartość błonnika 
- bogaty w witaminę B6

- działa przeciwbakteryjnie
- przyspiesza metabolizm
- doskonałe źródło białka

SML



19

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
CH Złocień, ul. Agatowa 31,
30-798 Kraków
12 390 76 62
kra02@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

SIEDLCE
Centrum Stalchemia,ul. Gen. Franciszka 
Kleeberga 6, 08-110 Siedlce
25 785 67 20
sie01@aquaelzoo.pl
SUWAŁKI
Suwałki, 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
WARSZAWA REMBERTÓW
CITY MARKET, ul. Pociskowa 4,
04-467 Warszawa Rembertów
22 462 67 66
waw08@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!

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!

www.aquaelzoo.pl

/AquaelZOO
/domowekrolestwozwierzat

Zdjęcia niektórych artykułów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta skierowana do Klientów indywidualnych. 
Oferta promocyjna ważna do dnia 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów (chyba, że na stronach gazetki wskazano inaczej).

Adresy sklepów

Więcej szczegółów na www.aquaelzoo.pl

*Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg 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 do opakowania.  
Dronspot 60 mg/15 mg roztwór do nakrapiania dla średnich kotów • prazykwantel/emodepsyd • Podmiot odpowiedzialny: Vetoquinol S.A. • Zawartość substancji czynnych i innych substancji • 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 i robaków 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 substancje czynne lub na 
dowolną substancję pomocniczą. • Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. 

* Poznaj szczegółowy schemat odrobaczania psów zgodnie z rekomendacją ESCCAP na www.esccap.pl, www.drontal.pl lub na www.dronspot.pl. Jednak to Twój lekarz weterynarii pomoże Ci najlepiej dopasować częstotliwość odrobaczania odpowiednią dla Twojego pupila.

PASTY ORZECHOWE
Pasty ROGY to świetne przekąski, które idealnie sprawdzą się 
podczas treningu jako motywator lub forma nagrody, jako 
wypełniacz do zabawek oraz na matę do lizania. Zakręcana 
saszetka z łatwością schowa się w kieszeni bluzy podczas 
długich, aktywnych spacerów. Dodatkowo, pasty orzechowe są 

doskonałym źródłem kwasów omega 3 i 6

GRYZAKI
Naturalne gryzaki w podłużnej formie z Drzew Oliwnych. Dzięki 
swojej strukturze, podczas gryzienia nie pękają, lecz ścierają się, 
dzięki czemu posłużą znacznie dłużej niż tradycyjne gryzaki. 

Dostępne są w trzech rozmiarach, dla każdej wielkości psa.

POZNAJ NOWE PRODUKTY IDEALNE NA 
LETNIE AKTYWNOŚCI Z TWOIM PUPILEM!

Z KOKOSEM Z BANANEM
- źródło potasu

- duża zawartość błonnika 
- bogaty w witaminę B6

- działa przeciwbakteryjnie
- przyspiesza metabolizm
- doskonałe źródło białka
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STRONA DOSTAWCY  TROPCIAL



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

