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Nabídka platí do 24. 12. 2022
nebo do vyprodání zásob.

www.zverokruh-shop.cz

Pes
Konzerva Brit Monoprotein
Vánoční večeře 400 g

Adventní kalendář
Pets Best
100%
přírodní
chuťovky

Kapr s brambory, mrkví a hráškem.
Bez lepku, sóji a GMO.

Skvělý výběr sušin z lokálních zdrojů
v balení bez plastů.

Canagan Biscuit Bakes

Brit Care Functional
Christmas Snack 150 g

Ručně
pečené
Pro
podporu
imunity

Bezobilné sušenky z kvalitního masa s bylinkami.

Lososové pamlsky
a olej Kronch

Polovlhké pochoutky s krůtou,
brusinkami, skořicí a probiotiky.

Parohy Chew Chew
Z celých
čerstvých
lososů

Ideální zdroje omega-3 a omega-6 kyselin
pro zdraví kůže a srsti.

Kusy jeleního a daňčího paroží
nabité minerály a šetrné pro chrup a dásně.

Pes
Sirupy TOPVET

CANAMI A-Flex CBD 500 ml
A-Flex
500 ml
ZDARMA

+
Sirup s výtažky z konopí pro podporu
zdraví kloubů, svalů, nervstva a imunity.

Podpořte zdraví svých mazlíčků přípravky
s betaglukanem, ostropestřcem, echinaceou atd.

Lízací podložky LickiMat
Novinky
s přísavkami

Gumové „nádobí“, které baví, uklidňuje, podporuje trávení a pomáhá čistit chrup.

Vánoční hračky KONG
NOVINKY

Míčky a plyšáci pro sváteční hrátky.

Pes
Plyšáci Gemstone Forest

VÁNOČNÍ
KOLEKCE

Pískající a šustící hračky na mazlení i trénink „něžného stisku“.

Plyšáci P.L.A.Y.
Ručně šitý
dvojvrstvý
plyš

Kvalita a vtip ze San Franciska.

Hračky Chuckit!

Vánoční doplňky
Rosewood a Happy Pet

NOVINKY

Herní náčiní od vynálezce vrhacích „naběraček“.

Sváteční úbor pro vašeho mazlíka.

Pes
Zimní vesty Samohýl Exclusive
NOVINKY

Vyteplené verze oblíbených psích oblečků.

Pelechy Samohýl Exclusive
NOVINKA

Nové
barvy

Nové
vzory

Kvalitní pelíšky a matrace s výplní z drceného molitanu.

Pamlskovníky Samohýl Exclusive
NOVINKY

Nenoste odměny po kapsách!

Pes + Kočka
Artivit Forte plv 400 g

Adventní kalendář
Rosewood

Přípravek proti
zubnímu plaku
DentON 50 g
ZDARMA

Na pamlsky
dle vašeho
výběru

+
Práškový doplněk pro výživu a regeneraci
kloubních chrupavek a vazů.

Textilní kalendář se čtyřiadvaceti kapsičkami.

Alavis
Calming a Calming Extra

Antiparazitární obojek Foresto

–150 Kč
při nákupu
nad 1 000 Kč*

Tablety s vitamínem B₁ a L-theaninem
pro zmírnění nervozity a úzkosti.

Buďte připravení na další sezónu!

*Akce platí pouze v kamenných prodejnách.

Feromonové přípravky
Adaptil a Feliway

Buďte
o svátcích
v klidu

Difuzéry, spreje a obojky pro snížení stresu
z cestování, hluku, neznámých osob atd.

Kočka
Inaba Churu Snacks
masové pyré 4 × 14 g

Adventní kalendář
Cupid & Comet

Grainfree

Lahodné pamlsky s až 85 % masa
z kuřete, kachny nebo lososa.

Lízací pasty vhodné pro krmení z ruky.

Hračky Gemstone Forest
NOVÁ
KOLEKCE

Plyšová kořist pro dlouhé zimní večery.

Podestýlka Cat’s Best
Original 10 l

+
Jemnozrnné hrudkující dřevité stelivo
v krabici, ze které složíte kočičí skrýš.

Domek
jako
DÁREK

Škrabadla Nobby a Flamingo

Nové
modely

Kompletní nabídku najdete v katalogu
u našich prodavačů nebo v e-shopu.

Ostatní
Přírodní pamlsky Rosewood
Zdravé
mlsání

NOVINKY

Vánoční „cukroví“ bez cukru a obilovin.

Lojové dobroty Kejo

Tunely Millamore
Pro hru
i odpočinek

NOVINKY

Z tuhého recyklovaného kartonu bez chemie.

Vydatné pohoštění pro přezimující ptactvo.

Závěsné hračky Flamingo
pro ptáky
100%
přírodní

Vyberte svému opeřenci tu pravou kombinaci
pro zahnání nudy a obrušování zobáku.

