
25 l Benek Super żwirek dla kota +
Wędka dla kota gratis!

57,80 zł 62,60 zł

KURGO K9 plecak
transportowy

Plecak transportowy dla
psów, kotów i małych

zwierząt o wadze do 11 kg,
okienko dla cyrkulacji

powietrza i krótka smycz,
wodoodporne podłoże,

dodatkowe przegródki na
laptopa i smartfon.

464,80 zł 514,80 zł

Szelki Curli Vest Air-Mesh,
czerwone

Rozmiar 2XS: obwód klatki
piersiowej: 26 - 30 cm

84,80 zł 94,80 zł

Purina Tidy Cats
Nature Classic, żwirek

zbrylający się, 30 l
76,80 zł 109,80 zł



6 x 400 g  Wolf of
Wilderness 

"Mięso ze zrównoważonej
hodowli"

49,80 zł 54,80 zł

Purizon, bezzbożowa
karma dla psa, 1 kg 

Adult, dziczyzna i
królik

18,80 zł 24,80 zł

Rocco uszy
wołowe 100 sztuk
107,80 zł 119,80 zł

30 x 100 g Mieszany
pakiet próbny Feringa w

miseczkach
79,80 zł 99,00 zł 

Purizon, 400 g
Sterilised Adult,
Kurczak i ryba

13,80 zł 15,80 zł

Pasta dla kotów
Smilla, 50 g 

5,80 zł



zoolove sofa ortopedyczna ze
sztucznej skóry

Legowisko dla psa, z materiału przypominającego
skórę, z pianką z pamięcią kształtu 

Rozm. L: dł. x szer. x wys.: 
100 x 70 x 28 cm

339,80 zł 379,80 zł

Savic Aseo XXL kuweta dla kota,
z wysokim rantem

Kuweta dla kota z wysokim rantem,
odpowiednia dla dużych zwierząt lub kilku

kotów, obniżone wejście, łatwe czyszczenie
dzięki zdejmowanemu rantowi. 

Wymiary: dł. x szer. x wys.: 
67,5 x 48,5 x 28 cm
52,80 zł 62,80 zł

Trixie pluszowa myszka
wypełniona kocimiętką

7,80 zł 9,80 zł

Zotti jeż z
piszczałką

zabawka dla psa
12,80 zł 15,80 zł

Płaszczyk dla psa
Softshell

Wodoodporny, oddychający
płaszczyk dla psa, szybko
wysycha, jest odporny na

wiatr, ciepły z miękkim
wypełnieniem, dobrze

widoczny dzięki odblaskowym
szwom; kolor: zielony/czarny

Dł. grzbietu: 35 cm
39,80 zł

Oaza drapak dla kota
Na stosunkowo małej

powierzchni drapak Oaza
koloru beżowego spełnia

wszelkie wymagania Twojego
żądnego zabawy kota.

Wymiary: dł. x szer. x wys.: 
44 x 33 x 71 cm

102,80 zł 119, 80 zł



Kalendarz
adwentowy

Lukullus, kości do
gryzienia, 240 g

39,80 zł

Kalendarz
adwentowy z
przysmakami
Rocco dla psa

34,80 zł

Kalendarz
adwentowy

Purizon, bez zbóż
29,80 zł

Kalendarz
adwentowy

Cosma dla kota
24,80 zł



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

