
Super Benek Compact 5 l
Zbrylający żwirek bentonitowy, niepylący, m.in. 
o naturalnym zapachu glinki. Pochłania zapachy, 
płyny, eliminuje grzyby i bakterie. Wybrane rodzaje.  
(1 l = od 2,75 zł)

PREMIERE 2 kg
Dobrze zbilansowana sucha karma dla kotów. 
Bez sztucznych dodatków i aromatów.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = 14,00 zł)

-20%
za 1 szt. 

27,99
34,99

-20%
za 1 szt. od

13,75
od  17,19

Foresto obroża dla kotów i psów 
Obroża przeciwko pchłom i kleszczom. Dostępna 
dla psów i kotów o masie do 8 kg (cena: 119,00 zł) 
oraz dla psów o masie powyżej 8 kg (cena: 129,00 zł)

Animonda GranCarno Original 800 g
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów. 
Ze świeżym mięsem, witaminami i minerałami. 
Wybrane smaki. (1 kg = 12,49 zł)

-27%
za 1 szt.

9,99
13,79

od

119,00
 

PREMIERE Best Meat 4 kg 
Sucha karma dla psów bogata w wołowinę 
lub kurczaka z zawartością świeżego mięsa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 12,50 zł)

-14%
   

49,99
57,99

Gourmet Gold 85 g 
Mokra karma dla kotów. Doskonała receptura 
o wysokiej smakowitości, bez dodatku barwników 
i konserwantów. (1 kg = 32,82 zł)

2,79
 

przy zakupie min. 4 szt.

przy zakupie min. 2 szt. przy zakupie 2 szt.
4+1*

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Zawsze w niskich cenach! maxizoo.pl

Zapytaj pracownika 
sklepu o cenę

Oferta ważna w dniach
11–17 maja

 i oszczędzaj! 
Świętuj z nami
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AniOne Pepe & Kitty drapak
Idealny do ostrzenia pazurów.  
Wymiary (szer. × wys.): ok. 25 × 50 cm

AniOne Pepe & Kitty 
talerze lub miski ceramiczne
Pojemność ok. 200 lub 350 ml

AniOne Pepe & Kitty szelki
Miękkie, typu step-in dla małych psów 
i szczeniąt. Dostępne również dobrane 
kolorystycznie smycze i bandany. Wybrane  
kolory i rozmiary. 

AniOne Pepe & Kitty mata patchwork, 
legowisko 2 w 1 lub jaskinia
Można prać w temp. 40°C. Antypoślizgowy spód. 
Jaskinia po rozłożeniu służy za legowisko. 
Z wyjmowaną dwustronną poduszką. Wymiary 
(szer. × gł. × wys.): ok. 40 × 40 × 40 cm: 149,00 zł

AniOne Pepe & Kitty 
zabawki dla kociąt lub szczeniąt
Wybrane rodzaje.

TAKE CARE / ZOLUX podkłady 
i maty absorbujące
Podkłady i maty do treningu utrzymywania 
czystości. Wybrane rozmiary i ilości do wyboru.

AniOne Pepe & Kitty kuweta dla kociąt
Optymalne wejście dla kociąt dzięki niskiej 
krawędzi. Wymiary (szer. × gł. × wys.):  
ok. 28 × 37 × 6 cm 

Różne kolory

Mamy wszystko dla
szczeniaków i kociaków

 * Oferta ważna w dniach 2–29.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. Oferta dotyczy produktów dla szczeniąt i kociąt jak: 
zabawki, akcesoria, legowiska, miski, drapaki, transportery, kuwety. Promocje nie łączą sie ze sobą. Oferta tylko w sklepach stacjonarnych.

Kup min. 2 produkty i odbierz 20% rabatu*

AniOne Collections
 1  AniOne zabawki  19,99 | 2  AniOne dyspenser na woreczki 19,99 | 3  AniOne kuweta 95,99 | 4  AniOne poducha  235,00 | 5  AniOne legowisko 235,00 
 6  AniOne podkładka pod miski 39,99 | 7  AniOne miska pojemność 200, 350 lub 700 ml od 29,99 | 8  AniOne jaskinia dla kota 182,00 | 9  AniOne  
 legowisko na parapet 70,99

od

45,99

od

17,99
od

42,99

od

16,99

od

14,99
 

18,29
 

od

68,99

2–29.05.2022 r.

Oferta ważna od 11.05 do 17.05.2022 r.

4

5

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dla psów i kotów



PREMIERE tacki 100–150 g
Mokra karma przeznaczona dla małych psów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg =  19,27 zł)

Brit Care Functional Snack 150 g
Przysmaki wspierające zdrowie psów. Bezzbożowe.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = 91,93 zł)

3+1**

Rinti MAX-I-MUM 4 kg 
Sucha karma dla psów. Wysoka zawartość świeżego 
mięsa. Wybrane smaki. (1 kg = 21,25 zł)

Animonda vom Feinsten 150 g*
Mokra karma dla psów. W wygodnych tackach.
Wybrane rodzaje.

Butcher's Natural & Healthy 15 kg 
Sucha karma dla psów, na bazie kurczaka 
lub wołowiny. (1 kg = 5,07 zł)

 * Poza okresem 13–14.05.2022 r. (a w okresie obowiązywania promocji z gazetki) obowiązuje oferta z rabatem 20%: Animonda Vom Feinsten 150 g w cenie 4,25 zł (było 5,29 zł).  
Przy rabacie 30%: 1 kg = 24,60 zł, przy rabacie 20%: 1 kg = 28,33 zł 

** Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Majówkowe 4-paki

-20%
za 1 szt.

4,59
5,79

Acana lub Orijen 6 kg
Sucha karma klasy premium dla psów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 24,83 zł)

Hit weekendu
 tylko 13–14.05.2022

PREMIERE Sensitive 1–4 kg 
Bezglutenowe i monobiałkowe 
suche karmy o wysokiej 
zawartości mięsa. Wybrane 
rodzaje. (1 kg = od 13,00 zł)

Sprawdź   
wyjątkową

jakość

przy zakupie min. 4 szt.

przy zakupie min. 4 szt.

Świętuj z nami i oszczędzaj!

PREMIERE Meati 500 g
Karma mokra dla psa, w wygodnej 
saszetce. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 10,78 zł)

-15%
za 1 szt.

5,39
6,39

PREMIERE Best Meat 400 g
Mokra karma dla psów. Wysoka 
zawartość mięsa. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 11,48 zł)

SELECT GOLD Sensitive 400 g
Mokra karma wysokiej jakości, 
dla psów o wrażliwym układzie 
trawiennym i ze skłonnościami 
do nietoleracji pokarmowych.  
(1 kg = 16,98 zł)

-20%
za 1 szt.

6,79
8,49

SELECT GOLD Pure 800 g
Monobiałkowa mokra karma 
dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 16,61 zł)

-10%
za 1 szt.

13,29
15,49 

przy zakupie min. 4 szt.

-24%
od 

15,99
od 21,19

przy zakupie min. 4 szt.

-25%
od

2,39
od 3,19

13,79
 

-15%

84,99
99,99

-30%

3,69
5,29

-20%

75,99
94,99

-20 zł

od

149,00
 od 169,00

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz



* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Dreamies megapack 180 + 60 g gratis 
Pyszne przysmaki dla kota. Wybrane smaki.  
(100 g = 6,25 zł)

Miamor Feine Filets 100 g
Wysokiej jakości, lekkostrawna, mokra karma 
dla kotów. Dostosowana do różnych potrzeb 
każdego kota. Z soczystymi kawałkami w pysznym 
sosie i nie tylko. Wybrane rodzaje. (100 g = 4,99 zł)

GimCat Crunchy lub Soft przysmaki 50–60 g
Chrupiący przysmak dla kotów, bezzbożowa 
receptura z dostatkiem ziół, np. kocimiętki. 
Bez dodatku cukru i sztucznych aromatów. 
Wybrane smaki. (100 g = od 11,98 zł)

Perfect Fit 750 g
Wartościowa i zbilansowana sucha karma 
dla kotów, dostosowana do indywidualnych potrzeb 
pupila. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 10,65 zł)

Purina One Dual Nature 750 g  
lub Purina One 1,5 kg
Sucha karma dla kotów. Zbilansowana, pyszna 
i zdrowa. Najwyższej jakości. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 13,32 zł)

Świętuj z nami i oszczędzaj!

1 saszetka = 1,25 zł
1 saszetka = 2,25 zł

MultiFit 24 × 100 g
Mokra, pełnoporcjowa karma dla kotów. 
Bez dodatku cukru, barwników i konserwantów.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = 12,50 zł)

19%

29,99
36,99 

Sheba 12 × 85 g
Mokra karma dla kotów. Wybrane rodzaje.  
(1 kg = 26,46 zł)

Miamor 12 × 100 g
Mokra karma dla kotów, wysoka zawartość mięsa – 
powyżej 60%. Bogata w witaminy i mikroelementy. 
Nie zawiera sztucznych barwników i konserwantów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 15,14 zł)

-10%

26,99
29,99 

-23%
 

19,99
25,99

WYBIERAJ JAKOŚĆ
  Wszystkie produkty PREMIERE mają wysoką zawartość mięsa.
   Bogaty wybór produktów pozwala dopasować żywienie 

do indywidualnych potrzeb twojego pupila.
PREMIERE Meat Menu 
Mokra karma lub przysmaki dla kotów. Produkty wysokiej jakości, dostosowane 
do potrzeb każdego kota. Wybrane rodzaje i gramatury.

Megapaka dla ukochanego zwierzaka

Be
zz

bo
żo

wa receptura

Kitty’s Cusine 300 g
Sucha karma dla kotów jakości superpremium. 
Bezzbożowa receptura. Bez konserwantów, 
sztucznych przeciwutleniaczy, wzmacniaczy smaku, 
barwników. Wybrane rodzaje. (1 kg = 37,30 zł)

4+1*

-21%

14,99
18,99 

-20%
za 1 szt.

7,19
8,99

-50%
za 1 szt. od

7,99
od 15,99

-20%
za 1 szt. od

12,79
 od 15,99

przy zakupie 2 szt.

Będę tu krótko! przy zakupie 2 szt.

-20%
za 1 szt.

11,19
13,99

przy zakupie 2 szt.przy zakupie 2 szt.

1 saszetka = 1,67 zł

4,99
 

Kup 2 produkty i odbierz 20% rabatu
Mieszaj dowolnie

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Oferta ważna od 11.05 do 17.05.2022 r.Dla kotów



MultiFit Carbon Extra 8 l  
Drobny, niskopylący żwirek z dużą ilością węgla 
aktywnego dla wszystkich dużych i małych kotów 
o wysokich wymaganiach w sferze codziennej 
higieny. (1 l = 6,44 zł)

 

58,99

MultiFit Carbon Comfort 12 l 
Drobny, niskopylący żwirek o zapachu aloesu 
dla wszystkich dużych i małych kotów o wysokich 
wymaganiach w sferze codziennej higieny. 
(1 l = 4,91 zł)

 

51,59

Zabawki poduszki dla kotów 
Poduszki do przytulania się, z kocimiętką. 
Wybrane rodzaje.

-20%
od

4,79
od 5,99

Fit+Fun maty do drapania 
Kolory i szeleszczący materiał – wszystko
to pobudza łowczy instynkt i zapewnia świetną
zabawę. Wybrane rodzaje.

-19%
od

12,99
od 16,09

AniOne drapak kula 
Wygodny drapak, pokryty sznurkiem sizalowym daje 
wiele możliwości drapania. Drapak posiada również 
zabawkę, która zwiększa jego atrakcyjność dla kota. 

-13%

79,99
92,39

Fiboo mata przed kuwetę 
Mata zapobiegająca roznoszeniu żwirku 
wynoszonego przez kota na łapach 
lub rozsypywanego przy kopaniu w kuwecie. 
Wymiary: 30 × 30 cm. Wybrane rodzaje. 

MultiFit dezodoranty do kuwety 
Neutralizują niepożądane zapachy. 
Wybrane rodzaje.

AniOne worki do kuwet 12 szt. 
Worki do kocich kuwet zapewniają czystość 
w mgnieniu oka. Umożliwiają łatwe i higieniczne 
usuwanie zużytego żwirku. Chronią przed osadami 
z moczu. Zapobiegają nieprzyjemnym zapachom 
i zwiększają trwałość kuwety. Różne wielkości. 

-29%

19,99
27,99

-17%

24,99
29,99

-19%
od

11,99
od 14,89

MultiFit Diamonds 15 l / 6,4 kg 
Żwirek silikatowy, w pełni naturalny 
i biodegradowalny. Skutecznie wchłania substancje 
płynne, stałe i zapachy. Nie przykleja się do łapek kota. 
Wybrane rodzaje. (1 l = 4,83 zł, 1 kg = od 10,31 zł)

PREMIERE Excellent 12 kg
Żwirek dla kotów PREMIERE Excellent m.in. 
o zapachu trawy cytrynowej lub róży. Niezawodny, 
bardzo drobny i wyjątkowo wydajny. Produkt 
w pełni naturalny. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 3,89 zł)

Żwirek Cat’s Best Original 20 l 
Żwirek drewniany, biodegradowalny. Można
kompostować lub wyrzucić do toalety. (1 l = 2,50 zł)

-10%

72,49
80,59

-13%
od

46,69
od 53,69

-10 zł

49,99
59,99

Kącik pielęgnacyjny – 
    same niskie ceny

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz



Będę tu krótko!

** Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Certech przysmaki
Naturalne przysmaki dla gryzoni. Wybrane rodzaje, 
m.in. patyki porzeczki lub kora brzozy.
(100 g = od 6,07  zł)

-20%
za 1 szt. od

5,11
od 6,39

Safebed płatki papierowe 800 g
Naturalne, bezpieczne i nietoksyczne, z włókien 
roślinnych. Ściółka dla wszystkich gryzoni i innych 
małych zwierząt. (1 kg = od 16,31 zł)

-20%
za 1 szt. od

12,87
od 16,09

Fit+Fun trociny dla gryzoni 60 l
Prasowane trociny dla gryzoni. 
(1 l = 0,19 zł)

-20%

11,99
14,99

MultiFit Grain Free karma 
Naturalna, delikatnie suszona karma bez dodatku 
zbóż. Zawiera cenne witaminy i minerały. Wybrane 
rodzaje i gramatury. (1 kg = od 16,90 zł)

Nestor Stick Professional 2 szt. 
Linia Professional charakteryzuje się 
wykorzystaniem w głównej mierze jednego 
składnika o wysokich wartościach odżywczych. 
Dostępne wybrane smaki. (100 g = 6,26 zł)

-20%
od

11,43
od 14,29 

 

6,89
 

Fit+Fun wolny wybieg dla małych zwierząt 
Sześciokątna zagroda dla małych zwierząt 
od Fit+Fun jest idealna dla królików karłowatych 
i świnek morskich. Wymiary: ∅ 108 cm

85,99
 

REAL NATURE 85 lub 300 g
Sucha i mokra karma dla kotów. Bez sztucznych 
dodatków i konserwantów. Wybrane rodzaje. 
(100 g = od 6,22 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 400 g lub 2,5 kg
Mokra i sucha karma dla kotów, wzorowana 
na pokarmie żbika. Z bardzo wysoką zawartością 
mięsa (97%, w tym wywar). Bezzbożowa receptura. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 32,48 zł)

REAL NATURE baton 70 g
Karma mokra dla kota najwyższej jakości. 
Składniki pochodzenia zwierzęcego o zawartości 
białka dostosowanej do potrzeb. Bez dodatku 
sztucznych konserwantów, barwników 
i aromatów. Wybrane smaki. (100 g = 6,13 zł)

od

5,29
 

od

12,99
 

4,29
 

REAL NATURE CLASSIC 100–800 g
Mokra karma dla psów na bazie wysokiej jakości 
mięs. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 18,49 zł)

REAL NATURE COUNTRY  
SELECTION 400 g–12 kg
Najwyższej jakości karmy suche i mokre dla psów, 
z zawartością mięsa z różnych regionów Europy. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 19,86 zł) 

REAL NATURE WILDERNESS 100 g–12 kg
Karmy suche i mokre, wzorowane  na naturalnym pokarmie 
wilków,  z najwyższą zawartością mięsa. Zawierają oleje 
oraz cenne witaminy i minerały. Wybrane rodzaje i smaki. 
(1 kg = od 22,49 zł)

11.05–7.06.2022 r.Mieszaj dowolnie

od

4,79
 

od

11,59
 

od

5,29
 

Be
zz

bo
żo

wa receptura
przy zakupie 2 szt.

Kup min. 3 produkty i odbierz 15% rabatu*
* Promocja dotyczy wybranych karm mokrych i suchych dla psów i kotów.

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

przy zakupie min. 2 szt.

Oferta ważna od 11.05 do 17.05.2022 r.Dla małych zwierząt

3+1**



TYLKO Z ZAREJESTROWANĄ KARTĄ PAYBACK

OSZCZĘDZAJ Z PAYBACK
19 999°P

Purina Pro Plan 85 g–1,5 kg
Wysokiej jakości mokra i sucha karma dla kotów, 
dostosowana do potrzeb pupila. Wybrane rodzaje. 
(100 g = od 3,94 zł)

PREMIERE Soft 1 kg
Półwilgotna karma dla psa. Wybrane rodzaje.

Purina One 85 g lub 4 × 85 g
Mokra karma dla kotów wspomagająca naturalną 
odporność. Utrzymuje zdrowe drogi moczowe. 
Wybrane rodzaje. (100 g = od 4,20 zł)

Whiskas 400 g zestaw 1 + 1 za 50%
Mokra karma dla kotów. Zestaw. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 7,96 zł)

Dronspot kropelki na odrobaczanie dla kotów  
Są inne sposoby na odrobaczanie kotów niż tabletka. 
Dronspot – pierwszy lek do odrobaczania w postaci 
kropelek do nakrapiania o statusie OTC. Twój kot na pewno 
to doceni. Dostępne trzy warianty.

Frontline Combo
Roztwór do aplikacji na skórę psów i kotów. Chroni 
zwierzę przed kleszczami i pchłami, a dodatkowo 
działa jak repelent przeciw owadom latającym, 
w tym komarom. Różne rozmiary. W sprzedaży 
dostępne pojedyncze pipety.

Royal Canin Canine Care Nutrition® 1–3 kg
Sucha karma dla psów. Dostosowana do potrzeb psa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 25,33 zł)

Brit Care 0,4–1 kg
Sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje.  
(1 kg = od 23,37 zł)

Kupon jednorazowy. Produkty wyłączone
z oferty na www.maxizoo.pl/payback

W
aż

ny
 o

d 
1.

01
 d

o 
1.

02
.2

02
2 

r.

7X WIĘCEJ PUNKTÓW

9 920000 036735

za zakupy za min. 100 zł w Maxi Zoo

Oferta ważna od 11.05 do 7.06.2022 r.*

Będę tu krótko!

-15%
Z PAYBACK

z kartą

23,37
bez karty 27,49

-20%
Z PAYBACK

z kartą od 

33,83
bez karty od 42,29

-15%
Z PAYBACK

z kartą od 

13,34
bez karty od 15,69

-15%
Z PAYBACK

z kartą od 

3,65
bez karty od 4,29

-20%
Z PAYBACK

z kartą od 

4,39
bez karty od 5,49

-15%
Z PAYBACK

z kartą od 

42,49
bez karty od 49,99

-15%
Z PAYBACK

z kartą od 

25,49
bez karty od 29,99

NIE CHOMIKUJ,
WYMIENIAJ!

+300
PUNKTÓW

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

* Oferta ważna od 11.05 do 7.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK. 
Oferta 5x więcej punktów obowiązuje przy zakupach za min. 100 zł. Oferta obowiązuje po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu albo 
po aktywacji kuponu w aplikacji PAYBACK lub na www.payback.pl. Jeśli oferta obowiązuje również na stronie www.maxizoo.pl, należy podać numer karty PAYBACK 
oraz kod promocyjny podczas transakcji spełniającej warunki tej oferty. 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 

z kartą 

6,37
bez karty 7,49

-15%
Z PAYBACK

Kupon jednorazowy. Produkty wyłączone
z oferty na www.maxizoo.pl/payback

W
aż

ny
 4

-3
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r.

5X WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakupy za min. 100 zł w Maxi Zoo

9 920000 036735



Moments 40, 70 lub 140 g 
Wysokiej jakości mokra karma dla kotów. 
To wykwintny posiłek bez dodatku wzmacniaczy 
smaku, konserwantów, barwników i substancji 
aromatyzujących. Różne rodzaje. (100 g = od 7,55 zł)

SUPER PINIO 10 l 
Żwirek drewniany. Dostępny również wariant 
o zapachu zielonej herbaty. (1 l = od 1,49 zł)

SELECT GOLD 85 g 
Mokra karma wysokiej jakości. W wygodnych 
saszetkach, dostosowana do indywidualnych 
potrzeb kotów. Różne rodzaje i gramatury.
(100 g = od 5,87 zł)

Butcher’s Natural & Healthy 150 g lub 1,2 kg 
Mokra karma dla psów. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 7,49 zł)

PREMIERE Meati Sensitive 400 g 
Karma mokra dla psa. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 18,48 zł)

Brit Premium by Nature 1 kg 
Sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje. 

SELECT GOLD Sensitive 12 kg 
Sucha karma dla psa ukierunkowana na lekkostrawność. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 15,33 zł)
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PREMIERE Ragout 85 lub 100 g  
albo 12 × 85–100 g lub 8 × 100 g 
Mokra karma dla kotów, ze starannie 
wyselekcjonowanymi składnikami. Bez sztucznych 
barwników, substancji aromatyzujących i konserwantów. 
Wybrane rodzaje i gramatury. (1 kg = od 17,99 zł)
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14,99
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4+1*** 4+1***

Animonda Carny 400 g 
lub Animonda Single Pro 400 g
Mokra karma dla kotów. Zbilansowana, pyszna 
i zdrowa. Najwyższej jakości. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 15,98 zł)

Royal Canin Junior i Puppy 85 g–15 kg****

Wybrane rodzaje karm mokrych i suchych z linii SHN 
i BHN przeznaczonych do żywienia szczeniąt.
(Suche karmy dla szczeniąt od 24,99 zł było od 28,49 zł)

Royal Canin Kitten 85 g–4 kg*  
Pełnowartościowa karma dla kotów. Idealna dla kotek 
ciężarnych i w czasie karmienia jak również dla kociąt 
od momentu odstawienia ich od matki do 12 miesiąca 
życia. Wybrane rodzaje i gramatury. (100 g = od 6,01 zł) 

-20%
za 1 szt. od

6,39
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od

4,29
od 4,89

przy zakupie 2 szt.

MultiFit karma dla gryzoni 800 g lub 2,5 kg 
Zróżnicowana i zrównoważona karma dla gryzoni,
odpowiadająca potrzebom gatunku. Wybrane 
rodzaje. (1 kg = od 14,19 zł)

-16%
od

12,66
od 15,09

        to aż 
4 dni superpromocji
      na zakup różnych przysmaków  
      i zabawek
dla psa, kota oraz małych zwierząt!

za zakup wybranych karm  
dla szczeniąt lub kociąt Royal Canin**

DZIEŃ DZIECKA
dla twojego pupila

ODBIERZ  ALBUM
GRATIS

przy zakupie 2 szt.

-20%
za 1 szt. od

5,11
od 6,39

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

Świętuj z nami i oszczędzaj!

instagram.com/ 
maxizoo_pl

facebook.com/ 
maxizoopolska

maxizoo.pl maxizoo.pl/ 
newsletter

youtube.com/ 
maxizoopolska

*****Oferta dotyczy wybranych przysmaków i zabawek. 
Promocja nie łączy się z innymi rabatami i jest dostępna 
tylko w sklepach stacjonarnych do wyczerpania zapasu.

** Warunkiem otrzymania gratisu jest spełnienie 
warunku zakupu karmy dla szczeniąt lub kociąt Royal 
Canin objętych promocją. Liczba gratisów dostępna 
do wyczerpania zapasu w sklepie. Oferta dostępna 
tylko w sklepach stacjonarnych.

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 11.05 do 17.05.2022 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 18.05 do 7.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, oraz na stronie 7, co do której okres promocji trwa od 11.05 do 
7.06.2022 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

      * Karma mokra dla kota 1 kg = 65,76 zł, karma sucha dla kota 1 kg = od 34,75 zł 
  *** Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr
**** Karma mokra dla szczeniąt 1 kg = od 38,93 zł, karma sucha dla szczeniąt 1 kg = od 15,53 zł

Oferta ważna w dniach
18 maja–7 czerwca

Odbierz 20% rabatu*****

przy zakupie dowolnych 2 sztuk
Oferta ważna w dniach

30 maja–2 czerwca

-15%

3,65
4,29



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

