
REAL NATURE WILDERNESS 2,5 kg 
Sucha karma z najwyższej jakości składników, 
bazujących na pożywieniu dzikich kotów. Z wysoką 
zawartością mięsa. Wybrane rodzaje. (1 kg = 38,08 zł)

Super Benek Corn Cat 7 l
Zbrylający żwirek dla kotów, z naturalnych 
składników roślinnych. (1 kg = 3,99 zł)

REAL NATURE COUNTRY 12 kg 
Sucha karma dla psów o wysokiej zawartości mięsa. 
Bez sztucznych dodatków. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 16,58 zł)

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

Brit Premium by Nature 3 kg
Sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = od 16,66 zł)

Gourmet Gold 85 g 
Mokra karma dla kotów. Doskonała receptura: 
o wysokiej smakowitości, bez dodatku barwników 
i konserwantów. Wybrane rodzaje. (1 kg = 35,18 zł)

   F Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może się łączyć z niektórymi innymi akcjami rabatowymi 
czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

Pobierz aplikację Maxi Zoo

Aktywuj rabat Friends 

Oszczędzaj podczas swoich 
zakupówF online oraz 
w sklepie stacjonarnym

1

2

3

przy zakupie min. 3 szt.

Pobierz teraz 
naszą aplikację

od 

99,99
od 119,00

-16%

Z rabatem Friends -5%

od 94,99

za 1 szt. 

17,59
21,99

-20%

Z rabatem Friends -5%

16,71

od 

49,99
od 59,99

-17%

Z rabatem Friends -5%

od 47,49

 

95,20
119,00

-20%

Z rabatem Friends -5%

90,44

  

199,00
239,00

-40 zł

Z rabatem Friends -5%

189,05

 

2,99
 

Z rabatem Friends -5%

2,84

Przyjaciele
oszczędzają

więcej

SUPERCENA

Zawsze w niskich cenach! maxizoo.pl

5%
RABATU

NA TWOJE ZAKUPY

Oferta ważna w dniach
7–13 września



Kuwety, maty i łopatki
Różne rodzaje.

Dezodoranty i neutralizatory do kuwet
Neutralizują niepożądane zapachy.  
Wybrane rodzaje.

Podkłady treningowe, pieluchy i akcesoria
Podkłady, wkłady higieniczne, pieluchy i maty do nauki 
toalety, a także woreczki na odchody oraz kupozbieracze. 
Różne rozmiary i warianty do wyboru. 

HIGIENA ODŚWIEŻANIE NAUKA CZYSTOŚCI

od

7,99
 

od

9,69
 

od

10,69
 

to nasza specjalność
Higiena i grooming

Akcesoria do pielęgnacji sierści dla psów i kotów
Szczotki, grzebienie, rękawice oraz inne przyrządy do pielęgnacji sierści.  
Duży wybór trymerów, nożyczek, narzędzi do usuwania podszerstka 
i maszynek do strzyżenia. W ofercie także akcesoria renomowanej firmy Moser. 

Żwirki mineralne, bentonitowe, silikatowe i naturalne
Bogaty wybór bardzo chłonnych, zbrylających i niezbrylających żwirków 
dla kotów. Wybrane rodzaje, m.in. w 100% naturalne i biodegradowalne, 
a także zapachowe i neutralne.

SZCZOTKI I AKCESORIA ŻWIRKI DLA KOTÓW

od

5,99
 

od

13,99
 

Dla psów i kotów

Kup min. 3 produkty i odbierz 20% rabatu*
* Promocja obowiązuje w dniach 1–30.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy produktów z kategorii: pielęgnacja, szampony, szczotki 

i grzebienie, higiena kocia, żwirki, kuwety, podkłady i pieluchy. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta tylko w sklepach stacjonarnych.

1–30.09.2022 r.

Mieszaj dowolnie

Preparaty kosmetyczne
Delikatne produkty do pielęgnacji zębów, uszu, oczu, łap i skóry. 
Zaawansowane formuły. Wysokiej jakości, ekstrałagodne, dobrze 
tolerowane składniki. 

Szampony
Szampony pielęgnacyjne. Wybrane rodzaje, m.in. butelki 
o poj. 1 l z wygodną i higieniczną pompką.

PIELĘGNACJA SZAMPONY

od

9,99
 

od

9,99
 

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dodatkowe 5% rabatu



Rinti Leichte Beute 400 g 
Bezzbożowa mokra karma dla psów z zawartością 
mięsa 60%, w wygodnej saszetce. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 19,98 zł)

Butcher’s Natural & Healthy 3 kg
Pełnowartościowa sucha karma dla psów. 
(1 kg = 7,65 zł)

Acana lub Orijen 6 kg
Suche karmy dla psów klasy premium. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 26,33 zł)

7,99
 

-15%

22,99
26,99 

Orijen 1,8 kg 
Sucha karma dla kotów. Z wysoką zawartością 
mięsa, z dodatkiem warzyw i owoców. Bogata 
w tłuszcze i białka. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 71,67 zł)

SELECT GOLD 85 g
Mokra karma wysokiej jakości w wygodnych 
saszetkach lub tackach, dostosowana 
do indywidualnych potrzeb kotów.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 70,47 zł)

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

-14%
od

129,00
od 149,00

-20%
za 1 szt.

15,19
18,99

Animonda GranCarno Original 800 g
Mokra karma dla psów. Ze świeżym mięsem, 
witaminami i minerałami. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 17,24 zł)

Brit Monoprotein 400 g 
Mokra karma dla psów, o jednym źródle białka 
zwierzęcego. Wybrane rodzaje. (1 kg = 24,98 zł)

Acana Treats Crunchy 100 g 
Chrupiące przysmaki idealne do nagradzania psa. 
Bez zbóż i konserwantów. Wybrane rodzaje.

13,79
 

9,99
 

-20%
za 1 szt.

15,99
19,99

Purina One 85 g 
Mokra karma dla kotów. Zawiera błonnik, 
przeciwutleniacze oraz kwasy tłuszczowe omega-3 
i omega-6. Wybrane rodzaje. (1 kg = 52,82 zł)

Royal Canin Vet 400 g 
Wysokiej jakości, pełnoporcjowa i zbilansowana 
sucha karma weterynaryjna dla kotów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 69,98 zł)

Acana 340 g
Pełnowartościowa sucha karma dla kotów z dużą 
ilością białka zwierzęcego oraz składników 
odżywczych. Wybrane rodzaje. (1 kg = 79,38 zł)

4,49
 

-20%
za 1 szt. od

22,39
od 27,99

od

5,99
 

3+1*

3+1*

3+1*3+1*

3+1*
-20 zł

od

158,00
od 178,00

i oszczędzaj
Świętuj z nami

   F Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może się łączyć z niektórymi innymi akcjami rabatowymi 
czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

  * Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Przyjaciele
oszczędzają

więcej

Friends od cen promocyjnychF

5%
RABATU

NA TWOJE ZAKUPY

Pobierz aplikację Maxi Zoo

Aktywuj rabat Friends 

Oszczędzaj podczas 
swoich zakupówF online  
oraz w sklepie stacjonarnym

1

2

3

Pobierz naszą 
aplikację

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

-20%
za 1 szt.

21,59
26,99



Wybrane przysmaki przy zakupie 2 sztuk-20%
KOCHAMY, WIĘC ROZPIESZCZAMY

PREMIERE Fine Filets 80–100 g
Naturalny produkt z czystych filetów z kurczaka 
lub rybnych, wzbogacony wysokogatunkowymi 
składnikami. Wybrane rodzaje. (1 kg = 54,90 zł)

5,49
 

REAL NATURE 200–400 g 
Mokra karma dla kotów. Stworzona z naturalnych 
składników, bogata w wartości odżywcze.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 20,10 zł)

-20%
za 1 szt. od

4,02
od 5,03

Moments 40–140 g 
Wysokiej jakości mokra karma dla kotów. 
To wykwintny posiłek – bez dodatku wzmacniaczy 
smaku, konserwantów, barwników i substancji 
aromatyzujących. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 69,80 zł)

FIT+FUN Jelly multipak XXL 44×100 g
Mokra, pełnoporcjowa karma dla kotów. 
Bez dodatku cukru, barwników i konserwantów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 12,04 zł)

Perfect Fit 750 g
Wartościowa i zbilansowana sucha karma dla kotów, 
dostosowana do indywidualnych potrzeb pupila.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = 24,52 zł)

-20%
za 1 szt.

18,39
22,99

-20%
za 1 szt. od

2,79
od 3,49

52,99
 

PREMIERE 300 g
Wysokiej jakości sucha karma dla kotów, 
dostosowana do indywidualnych potrzeb pupila. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 26,64 zł)

Kitty’s Cuisine 50 g
Wysokiej jakości przysmaki, bez dodatku cukru, 
zbóż i sztucznych składników. Wybrane rodzaje.

Dreamies przysmaki 60 g
Przysmaki dla kotów. Wybrane rodzaje.

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

-20%
za 1 szt.

7,99
9,99

4,79
5,99

od

8,79
od 10,99

Moments
Wysokiej jakości przysmaki dla kotów. 
Wybrane rodzaje.

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

Wanpy przekąski dla kotów 
Dostępne w wielu smakach i odmianach, masz więc 
gwarancję, że twój kot nigdy się nimi nie znudzi. 
Są bezpieczne również dla zwierząt z alergiami.

od

7,99
od 9,99

od

7,99
9,99

10,39
12,99

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

przy zakupie 2 szt.

7,19
8,99

przy zakupie 2 szt. przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.1 saszetka = 1,20 zł

4+1*

w supercenach
MEGAOKAZJE

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dodatkowe 5% rabatu



Przygotuj snack box dla swojego psiaka uczniaka

PREMIERE Bonies 125–200 g
Przysmaki w kształcie kostek. Wybrane rodzaje 
i gramatury. (1 kg = od 63,94 zł)

REAL NATURE Fish Snack 70 g
Przysmaki z 100% suszonego na powietrzu dzikiego 
łososia z Alaski z północno-wschodniego Pacyfiku. 
Wybrane rodzaje.

-20%
za 1 szt. od

7,99
od 9,99

-20%
za 1 szt. od

4,39
od 5,49

PREMIERE Best Meat 4 kg 
Sucha karma dla psów, z wysoką zawartością mięsa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 13,62 zł)

SELECT GOLD Complete 12 kg lub 12 + 1,2 kg 
Sucha karma dla psów. Teraz wybrane rodzaje 
z dosypką 10% gratis! (1 kg = od 13,75 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 1 kg
Sucha karma dla psów. Jakość premium z najwyższą 
zawartością mięsa. Wybrane rodzaje.

-12%
 

54,49
61,99

-20%
za 1 szt.

33,59
41,99

TRIXIE gryzaki 
Wybrane rodzaje gryzaków dla psów.

Whimzees gryzaki 
Wegetariańskie gryzaki dentystyczne.  
Wybrane rodzaje.

od

1,19
 

PREMIERE Meati 500 g 
Wyselekcjonowane karmy mokre dla dorosłych 
psów, z wysoką zawartością mięsa.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = 14,98 zł)

SELECT GOLD Sensitive 800 g
Mokra karma dla psów ze szczególnymi potrzebami 
żywieniowymi. Wybrane rodzaje. (1 kg = 18,11 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 100–200 g
Karma mokra jakości premium, z naturalnymi 
dodatkami. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 37,45 zł)

7,49
 

14,49
 

od

5,49
 

-24 zł

165,00
189,00

3+1*

Psia stołówka

3+1* 3+1*

3+1*

Przekąski
na wagę

Weź kubełek i w dowolny sposób mieszaj 
przekąski i przysmaki na wagę.

duży wybór przekąsek
smaczne smakołyki jako przyjemne 
urozmaicenie
możesz wybrać dowolną ilość 
i mieszać różne rodzaje

Przy zakupie za 20 zł odbierz 20% rabatu**

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

** Promocja przekąsek na wagę dostępna w wybranych sklepach

przy zakupie 2 szt.

2+1*

od

2,49
 

   F Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może się łączyć z niektórymi innymi akcjami rabatowymi 
czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

  * Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Przyjaciele
oszczędzają

więcej

Friends od cen promocyjnychF

5%
RABATU

NA TWOJE ZAKUPY

Pobierz aplikację Maxi Zoo

Aktywuj rabat Friends 

Oszczędzaj podczas 
swoich zakupówF online  
oraz w sklepie stacjonarnym

1

2

3

Pobierz naszą 
aplikację



Promocja dotyczy wybranych karm mokrych i suchych dla kotów 
oraz psów, a także sianka i pokarmu dla małych zwierząt.

7 września–4 października

do
-21%

 

8,49
10,69

-20%
od

11,99
od 15,09

-20%
od

1,99
od 2,49

do 
-33%

od

1,99
od 2,99

do
-12%

od

1,59
od 1,79

-17%
od

22,49
od 26,49

Dla ryb

AQUAEL akwarium Shrimp lub Kids
Doskonały sprzęt dla początkującego akwarysty. 
W ofercie także gotowe zestawy o różnym stopniu 
zaawansowania.

Tropical pokarm 12–200 g
Naturalny pokarm dla ryb akwariowych. 
Wybrane rodzaje i gramatury.

Jak przygotować zestaw 
startowy dla rybek?

Żwirki do akwarium
Idealny sposób na ozdobne, kolorowe podłoże, 
stanowiący oryginalną dekorację. Nie szkodzą 
zdrowiu ryb.

Akcesoria do akwarium 
Wybrane rodzaje.

-15%
od

3,39
od 3,99

-15%
od

10,19
od 11,99

-50 zł

od

249,00
od 299,00

filtr do wody
napowietrzacz
oświetlenie
testy do wody
grzałka z termostatem i termometr
podłoże

Co będzie potrzebne:

MultiFit siano 500 g 
Siano dla gryzoni. Delikatnie przetworzone, 
specjalnie odpylone i luźno zapakowane.  
Wybrane  rodzaje. (1 kg = 16,98 zł)

MultiFit tacka 100 g lub puszka 400 g 
Karma odpowiednia na każdą potrzebę twojego 
pupila. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 9,98 zł)

MultiFit Farmlove 2,5–12 kg 
Zbilansowana, pełnowartościowa, sucha karma 
dostosowana do potrzeb każdego psa. (1 kg = od 8,33 zł)

MultiFit karma 800 g–2,5 kg
Zróżnicowana i zrównoważona karma dla gryzoni 
i królików, odpowiadająca na potrzeby gatunku. 
Wybrane  rodzaje. (1 kg = od 14,98 zł)

MultiFit It’s Me 85 g lub 1,4 kg
Suche oraz mokre karmy dla kotów. Bez dodatku 
cukru, barwników i konserwantów.  
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 13,56 zł)

MultiFit 100–1240 g 
Duży wybór ekonomicznych karm mokrych, 
dopasowanych do rozmiaru i etapu życia psa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 15,90 zł)

Wszystkie powyższe elementy służą do  tego,  
aby twoje rybki miały optymalne warunki 
do życia. Jeśli nie czujesz się na siłach, 
by skompletować te akcesoria – zawsze możesz 
skorzystać z gotowych zestawów akwariowych. 
Są  one  wyposażone we wszystkie niezbędne 
akcesoria, więc rozwiązują problem doboru 
poszczególnych filtrów, grzałek czy oświetlenia. 
Zestaw akwariowy to idealne rozwiązanie 
dla początkujących akwarystów – w  tym dzieci.  

Jeśli masz już wybrany rozmiar akwarium 
oraz gatunki rybek, jakie chcesz hodować, 
to teraz trzeba im  zapewnić odpowiednie 
warunki do życia.

-15%

Nasze liczne zalety: Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel

Dodatkowe 5% rabatu



* Oferta ważna od 7.09 do 4.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
P Oferta 7x więcej punktów obowiązuje przy zakupach za min. 120 zł. Oferta obowiązuje po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu. Aby otrzymać punkty promocyjne, należy zebrać min. 1 punkt podstawowy lub więcej, 

jeśli tak wskazuje kupon. W przypadku ofert mnożnikowych pomnożeniu podlegają wyłącznie punkty podstawowe. Punkty zostaną doliczone na konto PAYBACK w terminie do 72 godzin od daty zakończenia promocji. Przy jednej transakcji 
może zostać użyty tylko jeden kupon promocyjny z danej kategorii. Warunki naliczenia punktów PAYBACK (w tym produkty niepodlegające naliczeniom) znajdziesz na stronie www.maxizoo.pl/payback  

F Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2023 r. dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może się łączyć z niektórymi innymi akcjami 
rabatowymi czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony. Kwota rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

Oferta ważna od 7.09 do 4.10.2022 r.*

Frontline Spot-On dla psów i kotów
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 oraz spray.

-15%
Z PAYBACK

z kartą od

21,24
bez karty od 24,99

REAL NATURE CLASSIC 400 g
Wysokiej jakości mokra karma dla psów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 23,35 zł)

Rinti MAX-I-MUM 12 kg
Sucha karma dla psów z wysoką zawartością świeżego 
mięsa. Wybrane rodzaje. (1 kg = 16,22 zł)

PREMIERE tacki 100–150 g
Mokra karma przeznaczona dla psów, w formie 
wygodnych tacek. (1 kg = od 29,70 zł)

-15%
Z PAYBACK

z kartą od

2,97
bez karty od 3,49

-15%
Z PAYBACK

z kartą

9,34
bez karty 10,99

-15%
Z PAYBACK

z kartą

194,65
bez karty 229,00

Acana 4,5 kg 
Sucha karma dla kotów jakości superpremium,  
zawiera 65% białka zwierzęcego. (1 kg = 41,37 zł)

Animonda vom Feinsten 100 g
Mokra karma dla kotów w formie wygodnych tacek. 
Zdrowa, pyszna, zbilansowana, najwyższej jakości. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 33,90 zł)

PREMIERE 400 g 
Mokra karma wysokiej jakości, dostosowana 
do potrzeb każdego kota. Wybrane smaki. 
(1 kg = 16,98 zł)

-15%
Z PAYBACK

z kartą

6,79
bez karty 7,99

-15%
Z PAYBACK

z kartą

186,15
bez karty 219,00

-15%
Z PAYBACK

z kartą od

2,12
bez karty od 2,49

AniOne Classic smycze, obroże lub szelki
Wybrane rodzaje, długości i kolory.

-20%
Z PAYBACK

z kartą od

15,19
bez karty od 18,99

Kupon jednorazowy. Produkty wyłączone
z oferty na www.maxizoo.pl/payback
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7X WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakupy za min. 120 zł w Maxi ZooP

Oszczędzaj
z PAYBACK!
Bronimy przed inflacją!

Korzystaj z kuponów
i zbieraj punkty szybciej

Wymieniaj punkty na zakupy

Kupuj taniej z kartą PAYBACK

OSZCZĘDZAJ Z KARTĄ PAYBACK

TYLKO z zarejestrowaną kartą PAYBACK!*

9 920000 038913

maxizoo.plMiłość do 
zwierząt

Nowa usługa: 
zadzwoń i odbierz

Friends od cen promocyjnychF Pobierz naszą 
aplikację



i oszczędzaj
Świętuj z nami

instagram.com/ 
maxizoo_pl

facebook.com/ 
maxizoopolska

maxizoo.pl maxizoo.pl/ 
newsletter

youtube.com/ 
maxizoopolska

Brit Premium 4×100 g
Mokra karma dla kotów. (1 kg = 19,98 zł)

SELECT GOLD Sensitive 4 kg
Sucha karma dla psów, dopasowana do wielkości 
pupila. Wybrane rodzaje. (1 kg = 19,99 zł)

-20%
za 1 opak.

7,99
9,99

-20%

79,99
99,99

PREMIERE 2 kg
Sucha karma dla kotów, ze świeżego mięsa, z cenną 
tauryną. Nie zawiera zboża, soi, cukru i sztucznych 
aromatów. Wybrane rodzaje. (1 kg = 16,99 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 800 g 
Mokra karma, w pełni naturalna, zawartość mięsa: 
95%. Wybrane rodzaje. (1 kg = 23,74 zł)

PREMIERE Meati Sensitive 400 g 
Mokra karma dla psów, o jednym źródle białka,  
bez zbóż i glutenu. Wybrane rodzaje. (1 kg = 19,98 zł)

-15%

33,99
39,99

18,99
 

7,99
 

SELECT GOLD karma mokra lub sucha 400 g
Wysoka zawartość cennego białka zwierzęcego, 
bez dodatku roślinnych źródeł węglowodanów. 
Wybrane gramatury i smaki.

Royal Canin BHN® 0,5 lub 1,5 kg
Sucha karma dopasowana do wymagań rasy 
oraz indywidualnych potrzeb żywieniowych psa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 33,33 zł)

-20%
za 1 szt. od

7,19
od 8,99

-16%
od

21,79
od 25,99

Versele-Laga Nature 700 g
Zróżnicowana, wysokobłonnikowa mieszanka 
karmy dla gryzoni. Wybrane rodzaje. (1 kg = 25,36 zł) Akcesoria dla małych zwierząt

Wybrane rodzaje.

Miamor 100 g 
Wysokiej jakości, lekkostrawna, mokra karma 
dla kotów. Z soczystymi kawałkami w pysznym 
sosie i nie tylko. Wybrane rodzaje. (1 kg = 47,90 zł)

-20%
za 1 szt.

17,75
22,19

-20%
za 1 szt.

4,79
5,99

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 opak.

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

przy zakupie 2 szt.

przy zakupie 2 szt.

** Oferta ważna w dniach 28.09–4.10.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. Akcja 
promocyjna dotyczy wybranych przysmaków i zabawek 
dla psów, kotów oraz małych zwierząt. Promocje nie łączą 
się ze sobą. Oferta ważna tylko w sklepach stacjonarnych.

Zapewnij 
przestrzeń 

i odległość
Czy wiesz, że...
żółta przywieszka 
na szelkach/obroży  
oznacza, że pies 
potrzebuje przestrzeni. 

4,99
 

-20%

3+1*

3+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 7.09 do 13.09.2022 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 6 (dotyczy promocji Multifit) i 7, co do których okres promocji trwa od 7.09 do 4.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, oraz na stronie 8, co do której 
okres promocji trwa od 14.09 do 4.10.2022 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

28.09–4.10.2022 r.

Świętuj Międzynarodowy 
Dzień Zwierząt z Maxi Zoo 

Kup min. 3 produkty i odbierz 20% rabatu**

Oferta dotyczy wybranych przysmaków 
i zabawek dla psów, kotów 

oraz małych zwierząt

Oferta ważna w dniach
14 września–4 października



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

