
 i oszczędzaj! 
Świętuj z nami

   * Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr
** Przy zakupie 1 opakowania suchej karmy FHN 2 kg dla kota oraz 3 saszetek z linii Sensory 85 g klient otrzymuje metalową miskę RC gratis.

Brit Care Mini 2 kg 
Sucha karma dla psów małych ras. Różne rodzaje. 
(1 kg = 23,50 zł)

Super Benek Compact 10 l 
Wydajny żwirek o zapachu glinki, zbrylający, 
eliminuje grzyby i bakterie. Wariant o zapachu 
naturalnym. (1 l = 2,30 zł)

Royal Canin FHN 85 g lub 2 kg
Wysokiej jakości, pełnoporcjowa 
i zbilansowana sucha lub mokra karma dla kotów. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 35,55 zł)

Felix 4 × 85 g 
Smakowita, zbilansowana mokra karma dla kotów.
W wygodnych saszetkach. Różne rodzaje. 
(1 kg = 14,68 zł)

22,99
27,99

-21%
od

4,99
od 6,39

-33%
za 1 szt.

4,99
7,49

przy zakupie min. 5 szt.

od

99,99
od  119,00

Foresto obroża dla kotów i psów 
Obroża przeciwko pchłom i kleszczom. Dostępna 
dla psów i kotów o masie do 8 kg i powyżej 8 kg. 

Royal Canin saszetki 85 lub 140 g 
Różne rodzaje popularnej mokrej karmy dla psów. 
(1 kg = od 44,21 zł)

od  

4,89
-20%

46,99
58,99

-16%

-18%

miska gratis**

2+1*

Oferta ważna w dniach
9–15 marca

Zawsze w niskich cenach! maxizoo.pl



Czas na spacer
AniOne slalom Agility 
Dla początkujących i zaawansowanych. Prosty 
montaż za pomocą gwoździ gruntowych. 
W zestawie: 12 kijków slalomowych, prowadnica 
z podziałką i torba transportowa.

 

180,00
 

AniOne tunel Agility 
Szybki montaż i demontaż. Składany do małych 
rozmiarów. Dla małych i średnich psów. W zestawie: 
tunel, kotwica naziemna i torba transportowa. 
Wymiary (dł. × Ø): ok. 250 × 60 cm 

 

168,00
 

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

AniOne obręcz Agility 
Bezstopniowa regulacja wysokości. Idealna również 
dla początkujących. Prosty montaż za pomocą 
gwoździ gruntowych. W zestawie torba 
transportowa.

 

113,00
 

Dogs Creek szelki dla psów Pathfinder
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
 

AniOne / Fit+Fun smycze treningowe
Do treningu i pracy z torami. Różne kolory 
i długości, m.in. 5, 10 lub 15 m.

Naturally Good obroże lub smycze
Rożne rodzaje, np. ze sznurka. Kolory: różowy, 
szary, brązowy, beżowy.

 od

21,99
 

 od

76,99
 

 od

21,99
 

 od

65,99
 

AniOne smycze, obroże lub szelki
Różne rodzaje, długości i kolory.

od 

18,99
 

od 

71,99
 

Różne kolory

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* 
* Promocja obowiązuje w dniach 2.03–31.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Obowiązuje na wszystkie szelki, obroże, smycze, sakiewki na przysmaki, akcesoria do agility i woreczki 

na odchody, gwizdki, klikery, butelki podróżne oraz torbę transportową i pokrycie do samochodu Dogs Creek Globe i zabawki D&D Home. Rabat jest naliczany przy kasie w momencie spełnienia 
warunku zakupu. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta obowiązuje tylko w sklepach stacjonarnych.

Mieszaj dowolnie

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Oferta ważna od 2.03 do 31.03.2022 r.Dla psów



Dogs Creek Transport Globe torba 
Wygodna i wytrzymała torba transportowa. 
Przewiewne boki.

Dogs Creek butelki podróżne
Połączenie wytrzymałej miski i butelki do picia. 
Szczelne. Można myć w zmywarce. Poj. ok. 250 
i 500 ml.

Fit+Fun / AniOne / Dogs Creek sakiewki 
na przysmaki
Idealne do codziennego treningu z psem,
np. aportowania. Różne rodzaje.

Dogs Creek Transport Globe pokrycie 
do samochodu
Wytrzymały pokrowiec do auta. Chroni siedzenia 
przed zabrudzeniem i zamoczeniem.

 

249,00
 

 

339,00
 

od

34,99
 

Będę tu krótko! Będę tu krótko!

od

20,99
 

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

Frontline Combo dla psów i kotów**
Wybór środków zapewniających ochronę przeciw 
inwazji pasożytów, m.in. wariant w kropelkach 
dla kota. Różne rodzaje.

AniOne pęseta do usuwania kleszczy
Bezpieczna pęseta do usuwania kleszczy.  
Wygodny sposób na usunięcie pasożytów.

-15%
od

19,49
od 22,99

-22%
 

6,99
8,99

  * 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.

** Preparatu Frontline Combo nie stosować u kociąt i szczeniąt poniżej 8 tygodni i/lub o wadze poniżej 1 kg (koty) lub 2 kg (psy), u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Preparatu Frontline Combo nie stosować u królików. Preparaty 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią na opakowaniu.

D&D Home zabawki dla psa
Zabawki dla psa wykonane z naturalnej bawełny. 
Jest ona bardzo popularnym materiałem do żucia 
dla psów i zapewnia wiele godzin zabawy.  
Różne rodzaje.

 od

16,99
 

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

od

19,99
 

Kleszcze i pchły
Zabezpiecz swojego  
pupila przed sezonem!

-15%
od

25,49
od  29,99

9–15.03.2022

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz



PREMIERE Meat 70 g  
Różne rodzaje przysmaków dla psów, 
które sprawdzą się podczas treningów. Wybrane 
rodzaje. (1 kg = 132,71 zł)

-20%

9,29
11,59

MultiFit Soft 70–500 g
Przysmaki treningowe w praktycznych 
opakowaniach, idealne dla małych i średnich psów. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 31,98 zł)

Ekspert 
Maxi Zoo 

podpowiada

Sprawdzone sposoby   
            na wyciszenie psa 
po aktywnym spacerze

 

Trening to również 
forma zabawy i okazja 

do budowania więzi z psem. Doskonale 
męczy i zaspokaja  potrzebę 

aktywności, zarówno fizycznej, jak 
i umysłowej. Pamiętaj, by nagradzać 

psa po prawidłowym zachowaniu czy 
komendzie. Pomoże ci to znacznie 

szybciej osiągnąć efekty.

AniOne kliker lub gwizdek
Kliker i wysokotonowy gwizdek to praktyczne 
narzędzia do efektywnego treningu psa.

od 

12,99

PREMIERE Bonies 125–200 g
Przysmaki w kształcie kostek. Różne rodzaje 
i gramatury. (1 kg = od 55,16 zł)

-20%
za 1 szt. od 

7,35
od  9,19

SELECT GOLD 160 g
Przysmaki w sam raz dla psów o wrażliwym 
układzie pokarmowym. Różne smaki. 
(1 kg = 83,69 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 150 g
Przysmaki z zawartością mięsa do 100%, w pełni 
naturalne. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 99,95 zł)

-22%

13,39
 17,19

-25%

za 1 szt.

14,99
 19,99

przy zakupie min. 2 szt.

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Trixie kość szynkowa 390 g
Naturalna, solidna, wędzona kość z kawałkami 
mięsa wieprzowego zajmie uwagę psa na dłużej. 
Pakowana próżniowo. Długość ok. 24 cm. 
(1 kg = 25,62 zł)

-21%

9,99
12,69

MultiFit Sticks lub Cowboys
Przysmaki w formie suszonych kiełbasek.  
Różne rodzaje, na sztuki lub paczkowane.

od 

1,39

3+1*

MORE Supreme legowisko rozm. M–XL
Praktyczna i wygodna dwustronna poducha, 
ze zdejmowanym pokrowcem nadającym się 
do prania.

-23%
od 

7,99
od  10,39

-30zł

od

159,00
 od 189,00

KONG na przysmaki
Wybrane rodzaje praktycznej zabawki 
do wypełnienia przysmakami w wariancie 
dla szczeniąt, klasycznym oraz tych o wyjątkowo 
mocnych szczękach. Różne rozmiary i rodzaje.

do 
-29%

od 

31,99
od  41,99

MultiFit pasta 75 g
Przysmak dla psa w tubce, w formie pasztetu. 
Sprawdzi się do psich zabawek przeznaczonych 
do wypełnienia przysmakami. Różne smaki.

9,19

2+1*

Świetne połączenie, 
spróbuj!

przy zakupie min. 3 szt.

Produkty z akcji
Czas na spacer

SUPERCENA

Różne kolory

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dla psów Oferta ważna od 9.03 do 15.03.2022 r.



PREMIERE Raw Kitchen oleje
Oleje rybne i roślinne to doskonałe 
uzupełnienie diety pupila. Zawierają 
niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 
i omega-6. Różne rodzaje.

PetBalance Support
Suplementy wspierające zdrowie  
twojego psa. Różne rodzaje.

SELECT GOLD Senior 125–800 g  
Wyselekcjonowane karmy mokre 
dla seniora, wspierają układ pokarmowy. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 12,68 zł)

SELECT GOLD Senior 4 kg 
Pełnowartościowe karmy suche dla seniora, 
wspierają układ pokarmowy. Wybrane 
rodzaje. (1 kg = od 15,45 zł)

JUNIOR  
od 2 do 24 miesięcy

ADULT  
od 2 do 7 lat

SENIOR  
powyżej 7 lat

ŻYWIENIE  
SPECJALISTYCZNE
w każdym wieku

PetBalance  150–400 g
Mokra dieta specjalistyczna, wspiera psa 
w różnych schorzeniach. Różne rodzaje.

Naturalne twarde gryzaki
Patyk lub korzeń z drzewa kawowego 
jak i poroże to sprawdzone gryzaki, 
które zajmą na długo oraz zaspokoją 
potrzebę gryzienia. Różne rodzaje.  
(1 kg = od 199,97 zł)

MultiFit DentalCare S–XL
Ekonomiczne opakowanie przysmaków 
dentystycznych do codziennego 
stosowania, dopasowanych do wielkości 
psa. Różne rodzaje. (1 kg = od 25,06 zł)

-22%
od 

29,59
od  37,99

REAL NATURE Junior 100–400 g 
Najwyższej jakości, wyselekcjonowane 
karmy mokre dla juniora. Wybrane rodzaje.
(1 kg = od 22,48 zł)

REAL NATURE Junior 12 kg 
Najwyższej jakości, wyselekcjonowane 
karmy suche dla juniora. Wybrane 
rodzaje. (1 kg = od 17,00 zł)

Żywienie adekwatne do wieku i różnych potrzeb

-24%
od 

20,79
od  27,49

-20%
za 1 szt. od 

25,29
od  31,69

PetBalance  1–8 kg
Sucha dieta specjalistyczna, wspiera psa 
w różnych schorzeniach. Różne rodzaje.

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

-35 zł

od 

204,00
od  239,00

-15%
od 

3,99
od  4,79

PREMIERE Adult 12–15 kg  
Wyselekcjonowane karmy suche 
dla dorosłych psów, z wysoką 
zawartością mięsa. Wybrane rodzaje.
(1 kg = od 8,40 zł)

-20zł

od 

105,00
od  125,00

PREMIERE Adult 400–800 g 
Wyselekcjonowane karmy mokre 
dla dorosłych psów, z wysoką 
zawartością mięsa. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 10,61 zł)

-15%
za 1 szt. od 

5,39
od  6,39

-29zł

od

61,79
od 90,79

-20%
za 1 szt. od 

3,79
od  4,79

-20%
za 1 szt. od 

18,29
od 22,89

-15%
za 1 szt. od 

35,99
od  42,29

od 

6,99

przy zakupie min. 4 szt.

przy zakupie min. 4 szt.

przy zakupie min. 2 szt. przy zakupie min. 2 szt.

przy zakupie min. 4 szt.

3+1*

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz



Świętuj z nami

Rinti Chicko 80–500 g
Przysmaki dla psów na bazie różnych mięs. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 91,68 zł)

Maxi Hit
weekendu

tylko 11-12.03.2022

Rinti MAX-I-MUM 1 kg 
Półwilgotna sucha karma dla psów z wysoką 
zawartością świeżego mięsa. Różne smaki. 
(1 kg = 27,99 zł)

Orijen 1,8–2 kg 
Sucha karma dla psów premium na bazie lokalnych 
składników najwyższej jakości. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 47,00 zł)

Brit Paté & Meat 400 g
Wysokiej jakości mokra karma dla psów.  
Różne rodzaje. (1 kg = 16,98 zł)

Pedigree 800 g
Mokra karma dla psów. Różne smaki. (1 kg = 10,61 zł)

Royal Canin Breed Health Nutrition® 1,5 kg
Poza okresem 11–12.03.2022 r. (a w okresie 
obowiązywania promocji z gazetki) obowiązuje 
oferta z rabatem 14%: Royal Canin Breed Health 
Nutrition® 1,5 kg w cenie 59,99 zł (było 69,99 zł)

Brit Premium by Nature 15 kg
Sucha karma dla psów. Różne smaki. 
(1 kg = od 8,93 zł)

SELECT GOLD Complete lub Sensitive 
Mini lub XS 1 kg
Wyjątkowe karmy suche dedykowane specjalnie 
dla psów małych ras. Wybrane rodzaje i smaki. 
(1 kg = 24,99 zł)

-20%
za 1 szt.  

6,79
8,49

8,49
 

-15zł

od

84,99
od 99,99

-28%

49,99
69,99

do 
-24%

od

24,99
od 28,49

-15%
   

27,99
32,99

od

9,69
 

-16zł

od

139,00
od 155,00

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Vitakraft przysmaki
Popularne przysmaki dla psów. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 76,58 zł)

Animonda Meat Chunks 80 g  
Delikatne przekąski suszone na powietrzu. Skład 
bazujący na jednym źródle białka. (1 kg = 112,53 zł)

-15%
za 1 szt.

8,99
10,59

Animonda GranCarno 400–800 g 
Popularna karma mokra w odsłonie Superfoods, 
Single Protein i Sensitive. (1 kg = od 11,89 zł)

-15%
za 1 szt. od

7,99
 od 9,49

przy zakupie min. 2 szt.

3+1*

przy zakupie min. 2 szt.

od

3,19
 

3+1*

2+1*

przy zakupie min. 6 szt.

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dla psów Oferta ważna od 9.03 do 15.03.2022 r.



Butcher’s Functional 
lub Natural & Healthy 400 g
Mokra karma dla kotów.
Różne rodzaje. (1 kg = 10,58 zł)

CAT CHOW 10 × 85 g
Mokra karma dla kotów, z wysoką zawartością 
białka, w formie wygodnych saszetek.  
Różne rodzaje. (1 kg = 27,28 zł)

Whiskas 1,4 kg
Sucha karma dla kotów. Kompletna
i zbilansowana, z optymalnym poziomem
witamin i minerałów. Różne rodzaje. 
(1 kg = 10,28 zł)

Vitakraft przysmaki
Bezcukrowe, niskotłuszczowe smakołyki 
dla kotów, nie zawierają sztucznych barwników 
i konserwantów. Różne rodzaje i gramatury. 
(1 kg = od 122,11 zł)

ProPlan 85 lub 400 g
Mokra albo sucha karma dla kotów o specjalnych 
potrzebach żywieniowych. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 49,33 zł)

Animonda 100 g
Mokra karma dla kotów. W formie wygodnych 
tacek. Zdrowa, pyszna, zbilansowana karma 
najwyższej jakości. Różne rodzaje. 
(1 kg = 29,90 zł)

-20%
za 1 szt. 

4,23
5,29

od

6,49

4+1*

od

5,49

4+1*

Miamor przysmaki
Przysmaki z wysokiej jakości składników.
Nie zawierają cukru, barwników i konserwantów.
Różne rodzaje i gramatury. (1 kg = od 88,86 zł)

Miamor 85–100 g
Wysokiej jakości, lekkostrawna, mokra karma 
dla kotów. Dostosowana do różnych potrzeb 
każdego pupila. Z soczystymi kawałkami 
w pysznym sosie i nie tylko. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 21,66 zł)

Gourmet Mon Petit 6 × 50 g 
Mokra karma dla kotów w soczystym sosie. 
W małych saszetkach dla stałej świeżości. 
Różne rodzaje. (1 kg = 26,63 zł)

-27%
za 1 szt.  

7,99
10,99

od

9,99

3+1*

od

3,29

4+1*
przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 opak.1 saszetka = 2,31 zł

-20%
za 1 szt. 

14,39
17,99

-43%
za 1 szt. 

2,99
5,29

przy zakupie min. 10 szt.

Gourmet Perle lub à la Carte 4 × 85 g
Pyszna mokra karma dla kotów o wyjątkowo 
wybrednym podniebieniu. W praktycznym 
opakowaniu. Różne rodzaje. (1 kg = 23,50 zł)

Sheba 85 g
Mokra karma dla kotów w formie delikatnych, 
mięsnych kawałków w aksamitnym sosie, wysoka 
jakość składników naturalnego pochodzenia. Różne 
rodzaje. (1 kg = od 44,59 zł)

Brit Care 2 kg
Sucha karma dla kotów o wysokiej zawartości 
białka i składników odżywczych. Bezzbożowa 
receptura. Różne rodzaje. (1 kg = 26,00 zł)

-27%
za 1 szt.  

7,99
10,99

-20%
za 1 szt. 

51,99 
64,99

od

3,79

4+1*

przy zakupie 2 szt. przy zakupie min. 2 szt.

-20%
za 1 opak. 

23,19
28,99

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

przy zakupie min. 2 szt. przy zakupie min. 2 szt.

 i oszczędzaj! 

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Dla kotów



Hilton przysmaki
Wysokiej jakości naturalne suszone przysmaki 
z wysoką zawartością mięsa i białka.  
Nie zawierają cukrów i zbędnych tłuszczów.  
Brak sztucznych dodatków pozwala zachować 
naturalny i niepowtarzalny smak. (1 kg = 79,92 zł)

-20%
 

7,99
9,99

REAL NATURE WILDERNESS 85 lub 100 g 
Mokra karma stworzona bazujących na pożywieniu 
dzikich kotów. Z naturalnych składników 
najwyższej jakości, bez sztucznych dodatków. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 64,90 zł)

od 

6,39

MultiFit 12 × 100 g 
Mokra, pełnoporcjowa karma dla kotów. 
Bez dodatku cukru, barwników i konserwantów. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 13,33 zł)

-20%
od

15,99
 od 19,99

PetBalance 
Sucha lub mokra karma weterynaryjna 
dla kotów. Różne rodzaje i gramatury.
(1 kg = od 25,50 zł)

MultiFit przysmaki** 
Pyszne przekąski w formie m.in. kiełbasek, pasków 
czy apetycznych chrupek. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 2,73 zł)

-18%
od

2,69
od 3,29

MultiFit 400 g 
Mokra karma dla kotów, odpowiednia 
na każdą potrzebę pupila. (1 kg = 8,58 zł)

-20%
 

3,43
4,29

MultiFit It’s Me 1,4 kg 
Sucha karma dla kotów dostosowana 
do szczególnych potrzeb. Różne rodzaje. 
(1 kg = 12,57 zł)

-20%

17,59
 21,99

    karmy weterynaryjne opracowane 
przez lekarzy weterynarii, 
specjalistów w dziedzinie 
żywienia i dietetyki zwierząt 

    dla kotów z problemami 
zdrowotnymi czy szczególnymi 
wymaganiami 

REAL NATURE 400 g 
Mokra karma dla kotów. Stworzona z naturalnych 
składników i bogata w składniki odżywcze.  
Różne rodzaje. (1 kg = 19,98 zł)

-27%
 

7,99
10,99

Premiere 12 × 85 g  
Mokra karma bogata w mięso, ze starannie 
wyselekcjonowanych składników. Bez dodatku 
cukru i soi. Różne rodzaje. (1 kg = od 17,99 zł)

-20%
za 1 opak. od

21,59
od 26,99

 Ulubione marki 
        w supercenach

REAL NATURE WILDERNESS 2,5 kg 
Sucha karma z najwyższej jakości składników, 
bazujących na pożywieniu dzikich kotów. Z wysoką 
zawartością mięsa. Bez dodatku barwników 
i konserwantów. Różne rodzaje. (1 kg = 31,20 zł)

-22%

77,99
99,99

PREMIERE 300 g
Wysokiej jakości sucha karma dla kotów, 
dostosowana do indywidualizowanych potrzeb 
pupila. Różne rodzaje. (1 kg = 23,97 zł)

4+1*

  * Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr
** Promocja nie dotyczy przysmaku MultiFit Soft Snack kurczak 50 g

-20%
za 1 szt. 

7,19
8,99

-15%
od

3,39
od 3,99

1 saszetka = 1,33 zł

przy zakupie 2 opak.

przy zakupie 2 szt.

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dla kotów Oferta ważna od 9.03 do 15.03.2022 r.



FILCOWA OAZA SPOKOJU

AniOne Top–Entry kuweta 
Z wejściem od góry i wysokimi ściankami – żwirek 
nie wypada poza kuwetę. Także dla dużych kotów. 
Wymiary: 58 × 39 × 39 cm

-21%
 

89,00
113,00

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. Różne rodzaje i gramatury. 
(1 kg = 9,95 zł)

-5zł

 

69,99
74,99

Super Benek Shaggy 5 l
Zbrylający żwirek dla kotów długowłosych, 
wytworzony z bentonitu wysokiej jakości. Skutecznie 
i szybko absorbuje ciecze, wiążąc je w postaci 
małych, regularnych i zwartych bryłek. Bardzo 
dobrze pochłania nieprzyjemne zapachy. 
(1 l = 4,80 zł)

 

23,99

Żwirek Benek Standard Line 10 l 
Zbrylający żwirek bentonitowy o zapachu lawendowym. 
(1 l = 2,15 zł)

-20%
za 1 szt.

21,59
26,99

Żwirek Cat’s Best Original 10 l 
Bardzo chłonny, zbrylający żwirek dla kotów. W 100% 
naturalny i biodegradowalny. (1 l = 2,54 zł)

-15%
za 1 szt.

25,49
29,99

amiplay Hygge filcowy domek lub tunel 
dla kota 
Filc, który otula poduchę, jest bardzo lekki i elastyczny. 
Dodatkowo nie gniecie się, co sprawi, że domek będzie 
służył kotu przez długi czas. Można go prać ręcznie i jest 
bardzo łatwy w konserwacji.

-14%
od 

119,00
od 139,00

MultiFit Fresh Comfort, Ultra 
lub Hygiene 10 l
Drobny, niskopylący, zbrylający żwirek 
dla wszystkich dużych i małych kotów o wysokich 
wymaganiach w sferze codziennej higieny.  
Różne rodzaje. (1 l = od 1,97 zł)

Dr Seidel szampon dla kotów 220 ml
Skoncentrowany, proteinowy szampon dla kotów. 
Doskonale myje i pielęgnuje sierść oraz skórę 
zwierzęcia. Zapach kocimiętki sprawia, że zabieg 
staje się przyjemniejszy dla kota.

-13%
od 

19,99
od 22,99

-20%

15,99
19,99

Super Benek neutralizator  
zapachów 250 ml 
Skutecznie usuwa brzydką woń, pozostawiając 
przyjemną dla otoczenia nutę zapachową. 
Do kuwet, legowisk i klatek – dla kotów, psów 
i gryzoni. Różne rodzaje. 
(1 l = 31,96 zł)

-20%
 

7,99
9,99

PREMIERE Baby Powder 12 kg
• zbrylający żwirek dla kotów
• wyjątkowo chłonny
• o delikatnym zapachu pudru dla niemowląt
• bardzo wydajny – spełnia swoją funkcję przez 

min. 3 tygodnie
• szybko pochłania zapachy
• produkt w pełni naturalny – wykonany 

z naturalnej gliny
• w 99,9% niepylący

Zb
ry
la
jąc

y

Zb
ry
la
jąc

y

Zb
ry
la
jąc

y

przy zakupie min. 2 szt. przy zakupie min. 2 szt.

Kącik pielęgnacyjny – 
         same niskie ceny

-14%
 

42,99
49,99

W DOBREJ CENIE

Będę tu krótko!

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz



PODŁOŻA DO KLATKI DO -20%

Natural-Vit przysmaki  
Naturalne przysmaki dla gryzoni. Różne rodzaje, 
m.in. patyk porzeczki lub kora brzozy. 
(1 kg = od 75,99 zł)

MultiFit kolby dla gryzoni 2 szt. 
Z wysokiej jakości składników, odpowiednio 
dobranych do gatunku gryzonia. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 57,05 zł)

BEAPHAR Nature 750 g lub 1,25 kg 
Pełnoporcjowa karma dla małych zwierząt. 
Nie zawiera zbóż. Wyróżnia się wysoką zawartością 
włókna pokarmowego. (1 kg = od 18,12 zł)

6,39
-19%

od

17,80
od 21,99

AniOne metalowe paśniki
Fit+Fun klatka zewnętrzna 
6 części

Będę tu krótko!

od

6,39

Wszystkie paśniki i domki dla małych zwierząt -20%

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dla małych zwierząt

Nestor sól lub kostka wapienna 
Zaopatruje gryzonie i króliki w ważne dla życia 
mikroelementy i minerały, jakich w naturalnym 
środowisku dostarcza im przyroda.

-17%
od

3,16
od 3,79

MultiFit siano 500 g 
Siano dla gryzoni. Delikatnie przetworzone, 
specjalnie odpylone i luźno zapakowane.  
Różne rodzaje. (1 kg = 15,98 zł)

-20%
za 1 szt.

7,99
9,99

MultiFit karma dla małych zwierząt 800 g 
Zróżnicowana i zrównoważona karma dla gryzoni,
odpowiadająca potrzebom gatunku. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 14,15 zł)

-25%

11,29
15,09

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 = 2,42 zł)

-15%

16,99
19,99

MultiFit Nature Grain Free karma 
600 g–1,5 kg 
Bezzbożowa receptura, idealna nawet dla zwierząt
o wrażliwym układzie trawiennym. Z wysoką
zawartością surowego błonnika. Wybrane smaki. 
(1 kg = od 15,64 zł)

-26%
od

10,59
od 14,29

MultiFit ściółka drewniana 4,4 lub 11 kg 
Ściółka z naturalnego drewna. Bezpyłowa, bardzo 
chłonna. Dla wszystkich gryzoni i innych małych 
zwierząt, a także dla kotów. (1 kg = od 2,72 zł)

-12%
od

14,99
od 16,99

3+1* 3+1*

AniOne drewniane domki

przy zakupie min. 2 szt.

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Oferta ważna od 9.03 do 15.03.2022 r.



23 742 °P

Whimzees gryzaki 
Wegetariańskie gryzaki dentystyczne. Różne rodzaje. 
(100 g = od 8,76 zł)

z kartą 

od 0,95
bez karty od 1,19

-20%
TANIEJ

Purina One 1,5 kg lub Purina One DualNature 750 g
Sucha karma dla kotów. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 17,05 zł)

z kartą 

od 12,79
bez karty od 15,99

-20%
TANIEJ

Royal Canin Veterinary
Dietetyczna, pełnoporcjowa, sucha lub mokra karma
dla kotów. Dostosowana do różnych potrzeb. Linia
Veterinary. Różne rodzaje i gramatury. (1 kg = od 4,00 zł)

z kartą 

od 23,99
bez karty od 29,99

-20%
TANIEJ

PREMIERE przysmaki dla kota
Przysmaki intensywnie mięsne, miękkie i nadziewane. 
Bez dodatku cukru. Różne rodzaje i gramatury. 
(1 kg = od 79,91 zł)

z kartą 

7,19
bez karty 8,99

-20%
TANIEJ

Whiskas 400 g
Mokra karma dla kotów. Różne rodzaje. 
(1 kg = 9,98 zł)

z kartą 

3,99
bez karty 4,99

-20%
TANIEJ

z kartą 

od 33,83
bez karty od 42,29

-20%
TANIEJ

Bosch 2,5–15 kg
Sucha karma dla psów. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 8,48 zł)

KAŻDY KUPON MAXI ZOO OZNACZONY SERCEM =

+100 PUNKTÓW                              DLA PAJACYKA

Więcej kuponów wspierających Pajacyka w aplikacji PAYBACK!

Akcja trwa 1-31.03.2022 r. Szczegóły na PAYBACK.pl/punktujsercem

–15% rabatu na  
      wszystkie suche i mokre karmy 
PREMIERE dla psów i kotów

Super Pinio 10 l
Żwirek drewniany. Dostępny również wariant o zapachu 
zielonej herbaty. (1 l = od 1,44 zł)

z kartą 

od 14,39
bez karty od 17,99

-20%
TANIEJ

Oferta ważna od 9.03 do 5.04.2022 r.*

16 marca–5 kwietnia 

BioPlan 400 g-10 kg
Sucha karma dla psów lub kotów. Sprawdź wyjątkową 
jakość bio w bardzo atrakcyjnej cenie. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 5,00 zł)

z kartą 

od 7,99
bez karty od 15,99

-50%
TANIEJ

9 920000 035615

KUPUJ TANIEJ

Tylko dla zarejestrowanych 
uczestników

Z

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Ważny od 1.03 do 31.03.2022 r.

* Oferta ważna od 9.03 do 5.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
 Oferta +500 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 

Dla psów i kotów

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

za zakupy w Maxi Zoo za min. 100 zł

+500 PUNKTÓW



i oszczędzaj
Świętuj z nami

17,99

Moments 
Wysokiej jakości przysmaki dla kotów.  
Różne rodzaje. (100 g = od 23,97 zł)

SELECT GOLD Complete 4 kg 
Mokra karma dla psów. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 15,76 zł)

Acana 11,4 kg 
Sucha karma dla psów klasy premium.  
Różne rodzaje. (1 kg = od 17,46)

-20%

72,49
90,79

Purina One 85 g 
Mokra karma dla kotów. Zawiera błonnik, 
przeciwutleniacze oraz kwasy tłuszczowe omega-3 
i omega-6. Różne rodzaje. (1 kg = 50,47 zł)

-30zł

od

199,00
od 229,00

REAL NATURE WILDERNESS 300 g 
Sucha karma dla kotów, z dużą zawartością 
mięsa/ryb, bez sztucznych dodatków i konserwantów. 
(1 kg = 58,64 zł)

-20%
za 1 szt.

17,59
21,99

REAL NATURE WILDERNESS 400 g 
Mokra karma dla kotów. Z najwyższej jakości 
składników bazujących na pożywieniu dzikich 
kotów. Różne rodzaje. (1 kg = 25,98 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 800 g 
Mokra karma, w pełni naturalna, zawartość mięsa: 
95%. Różne smaki. (1 kg = 19,86 zł)

-20%
za 1 szt. 

10,39
12,99

-20%
za 1 szt. od

7,19
od 8,99

Nestor karma dla gryzoni 1400 ml lub 
ptaków 500 ml 
Doskonale zbilansowana mieszanka oparta 
wyłącznie na naturalnych składnikach. 
Bez konserwantów i barwników. (1 kg = od 17,14 zł)

-21%
za 1 szt. od

5,99
od 7,59

przy zakupie min. 2 szt.

Oferta ważna w dniach
16 marca–5 kwietnia

instagram.com/ 
maxizoo_pl

facebook.com/ 
maxizoopolska

maxizoo.pl maxizoo.pl/ 
newsletter

youtube.com/ 
maxizoopolska

przy zakupie min. 2 szt.

przy zakupie min. 2 szt.

przy zakupie min. 2 szt.

4,29
4+1*

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 9.03 do 15.03.2022 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 stronach 11 i 12, co do których okres promocji trwa od 16.03 do 5.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, oraz na stronie 11, co do których okres promocji trwa od 
9.03 do 5.04.2022 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

  Produkty 
      z  reklamy:

3+1*

Animonda Carny 400 g 
Mokra karma dla kotów. Zbilansowana, pyszna 
i zdrowa. Najwyższej jakości. Różne rodzaje. 
(1 kg = 12,48 zł)

-38%
za 1 szt. 

4,99
7,99

przy zakupie min. 6 szt.

-41%
za 1 szt.

4,99
8,49

Animonda GranCarno 400 g 
Pełnoporcjowa karma mokra na bazie świeżego 
mięsa i podrobów z cennymi składnikami 
odżywczymi. Różne smaki. (1 kg = 12,52 zł)

przy zakupie 6 szt.

Nie pytaj
innych.

Zapytaj
Maxi Zoo!

-15%
od

4,89
od 5,79

Multifit naturalne suszone gryzaki 
Zdrowe i w 100% naturalne suszone przekąski. 
Doskonałe do rozpieszczania i nagradzania 
psa. Różne rodzaje dostępne luzem na sztuki 
lub w wygodnym opakowaniu strunowym.  
(1 kg = 64,99 zł)

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

-33%
od

9,99
od 14,99



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

