
sklepów Maxi Zoo w Polsce
Świętuj z nami i oszczędzaj!

PREMIERE przysmaki
Przysmaki dla psów w formie suszonego mięsa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 47,60 zł)

-50%
od

550
było od 10,99

Oferta ważna w dniach

7-13 kwietnia

-50%
50 superofert

i więcej promocji

Animonda GranCarno 800 g  
Mokra karma dla psów. Wybrane rodzaje.
(1 kg = 8,12 zł)

-50%

650
było 12,99

Brit Care 3 kg
Wysokiej jakości sucha karma dla psów. Hipoalergiczna, 
z niezbędnymi witaminami oraz mikroelementami. Różne 
rodzaje. (1 kg = 10,83 zł)

-50%

3250
było 64,99

Benek Standard Line Lawenda 10 l
Zbrylający żwirek bentonitowy o zapachu lawendowym 
i zielonego lasu. (1 l = 1,35 zł)

Zb
ry
la
jąc

y

-50%

1350
było 26,99

Versele Laga Complete 500 g i 750 g
Dostępne różne rodzaje, m.in. wariant 
dla fretek. (1 kg = od 17,29 zł)

-50%
od

865
było od 17,29

Felix 85 g i 100 g
Mokra karma dla kotów. Różne rodzaje. (1 kg = 10,90 zł)    

-50%

109
było 2,19

Zawsze w niskich cenach! maxizoo.pl



sklepów Max i Zoo w Polsce
Świętuj z na mi i oszczędzaj!

PREMIERE Soft Bites wątróbka i jabłko
Przysmaki intensywnie mięsne, miękkie 
i nadziewane. Bez dodatku cukru. 
(1 kg = 99,88 zł)

-50%

2850
było 56,99

PREMIERE Sterilised lub Kitten 4 kg
Sucha karma dla kotów. Wysoka zawartość mięsa. 
Bez sztucznych dodatków. (1 kg = 7,12 zł)

Sheba 85 g
Wysokiej jakości mokra karma dla 
kotów –  w formie delikatnych mięsnych 
kawałków w aksamitnym sosie. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 20,53 zł)

-50%
od

175
było od 3,49

PREMIERE Meat Menu Junior 
wołowina z serem 400 g
Mokra karma dla kotów. 100% świeżego 
mięsa. Z cenną tauryną. Nie zawiera zboża, 
soi, cukru ani sztucznych aromatów. 
(1 kg = 7,86 zł) 

-50%

315
było 6,29

Orijen Cat & Kitten 340 g
Sucha karma dla kotów. Z wysoką zawartością 
mięsa, z dodatkiem warzyw i owoców. 
Bogata w tłuszcze i białka. (1 kg = 60,55 zł)

Purina One 1,5 kg
Pełnoporcjowa, zbilansowana sucha 
karma dla kotów. (1 kg = 17,32 zł)

-50%

1499
było 29,99

-50%

1250
było 24,99

-50%

399 
było 7,99

Moments przysmaki 30 g
Wykwintne przysmaki nawet dla wybred-
nych kotów. Wybrane rodzaje. 
(1 kg = 133,17 zł)

-50%

399
było 7,99

Miamor Vitamine Cream pasta 6 x 15 g
Przysmak dla kotów. Smaczna pasta multiwitaminowa 
z tauryną. (1 kg = 45,87 zł)

-50%

450
było 8,99

MultiFit Naturelle 50 g
Pyszna, lekkostrawna przekąska. Wybrane 
rodzaje. (1 kg = 89,90 zł)

-50%

450
było 8,99

REAL NATURE WILDERNESS
Warianty: Wild Savannah 400 g mokra karma,  
Adult Pure Wołowina 300 g sucha karma. Karma 
dla kotów wysokiej jakości, na bazie diety dzikich 
kotów. Bez sztucznych dodatków. 
(1 kg = od 14,99 zł)

-50%
od

599
było od 11,99

Tylko w

Animonda Carny 400 g
Mokra karma dla kotów. Zbilansowana, 
pyszna i zdrowa. Najwyższej jakości. 
Różne rodzaje. (1 kg = 8,74 zł)

Purina One 85 g
Mokra karma dla kotów. Zawiera błonnik, 
przeciwutleniacze oraz kwasy tłuszczowe 
omega-3 i omega-6. Różne rodzaje. 
(1 kg = 23,47 zł)

-50%
Tylko z kartą

PAYBACK

z kartą 

3,50
bez karty 6,99

-50%
Tylko z kartą

PAYBACK

z kartą 

1,99
bez karty 3,99

OSZCZĘDZAJ Z KARTĄ PAYBACK!

Oferta ważna 
od 7.04 do 13.04.2021 r.

Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel2

Nasze liczne zalety:  
z korzyścią dla Ciebie

Wszystko, co kochają koty



sklepów Max i Zoo w Polsce
Świętuj z na mi i oszczędzaj!

-50%

SELECT GOLD Sensitive 800 g
Mokra karma dla psów ze szczególnymi 
potrzebami żywieniowymi.  
Różne rodzaje. (1 kg = 7,49 zł)

Tylko w

-50%

599
było 11,99

AniOne smycze automatyczne i szelki
Wybrane rodzaje.

FIT+FUN woreczki na odchody
Różne rodzaje.

Zabawki lateksowe i linki z węzełkami
Do szarpania i gryzienia. Wybrane rodzaje.

-50%
od

2999
było od 59,99

-50%
od

199
było od 3,99

PREMIERE Adult 12,5 kg 
wołowina lub kurczak
Sucha karma dla psów. Wysoka zawartość 
mięsa. Dwa rodzaje. (1 kg = 4,76 zł)

SELECT GOLD Sensitive 1 kg
Sucha karma dla psów idealnie dopasowana do potrzeb 
ras różnych wielkości. Bezzbożowa receptura odpowiednia 
dla zwierząt o wrażliwym układzie trawiennym. Wybrane 
warianty smakowe. (1 kg = 15,50 zł)

Be
zz

bo
żo

wa receptura

-50%

1550
było 30,99

REAL NATURE WILDERNESS 200 g
Mokra karma dla psów o dużej zawartości 
mięsa (do 95% mięsa i ryb), co gwarantuje 
wysoką koncetrację białka zwierzęcego. 
Wybrane smaki. (1 kg = od 16,23 zł)

Tylko w

-50%
od

325
było od 6,49

Butcher’s 10 kg
Sucha karma dla psów. Dwa rodzaje 
(wołowina i kurczak). (1 kg = 3,50 zł) 

-50%

3499
było 69,99

REAL NATURE WIDLERNESS Wild Valley Junior 4 kg
Sucha karma dla psów. Z dużą zawartością mięsa wysokiej 
jakości, bez sztucznych dodatków. (1 kg = 16,13 zł)

Tylko w

-50%

6450
było 129,00

-50%

5950
było 119,00

Royal Canin BHN Yorkshire Adult 1,5 kg
Sucha karma dopasowana do potrzeb konkretnej 
rasy. (1 kg = 22,00 zł)

-50%

3299
było 65,99

-50%
od

499
było od 9,99

Dolina Noteci 800 g
Mokra, bezzbożowa, pełnoporcjowa 
karma dla psów wszystkich ras. 
Wybrane smaki. (1 kg = 6,88 zł)

-50%
Tylko z kartą

PAYBACK

z kartą 

5,50
bez karty 10,99

PREMIERE Meati 400 g
Mokra karma dla psów. 
Wybrane smaki. (1 kg = 7,49 zł)

-50%

299
było 5,99

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz NAGRADZA!

TU SIĘ 
3

Wszystko, co kochają psy



Dronspot**
Produkty do odrobaczania kotów w kropelkach.

Drontal Dog Flavour *** 
lub Drontal Plus Flavour 35kg ****
Produkty do odrobaczania psów w formie tabletek. 
Dostępna również wersja dla dużych psów. 

* Frontline Combo Spot-on dla kotów, Frontline Combo Spot-on dla psów – Roztwór do nakrapiania. Podmiot odpowiedzialny: MERIAL. Nie należy stosować u szczeniąt i kociąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub u kociąt o masie ciała poniżej 1 kg. Nie 
stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Frontline TriAct Spot-on roztwór do nakrapiania dla psów. Nie stosować u kotów ani u królików. Nie stosować u zwierząt 
chorych lub wracających do zdrowia. Frontline Spray nie stosować u królików. Preparaty przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią na opakowaniu.
** Dronspot 30 mg/7,5 mg roztwór do nakrapiania dla małych kotów. • Dronspot 60 mg/15 mg roztwór do nakrapiania dla średnich kotów. • Dronspot 96 mg/24 mg roztwór do nakrapiania dla dużych kotów. • Prazykwantel/
Emodepsyd. • Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH. • Zawartość substancji czynnych i innych substancji. • Każda pipetka 0,35 ml/0,70 ml/1,12 ml zawiera odpowiednio: Substancje czynne: Prazykwantel 30 mg/60 mg/96 mg, Emodepsyd 
7,5 mg/15 mg/24 mg, Substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320) 1,89 mg/3,78 mg/6,05 mg. • Wskazania lecznicze: Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych i robaków 
płaskich: Robaki obłe (nicienie): Toxocara cati (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3), Toxocara cati (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo, Toxascaris 
leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4), Ancylostoma tubaeforme (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4). Robaki płaskie (tasiemce): Dipylidium caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe), Taenia taeniaeformis (postaci dojrzałe), 
Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe). • Przeciwwskazania: Nie stosować u kociąt poniżej 8. tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg. Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. 
• Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
*** Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg tabletki Febantel/Pyrantelu Embonian/Prazykwantel. • Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji mieszanych wywoływanych przez nicienie i tasiemce następujących gatunków: Robaki obłe: Glisty (postać dorosła 
i późna niedojrzała): Toxocara canis, Toxascaris leonina. • Tęgoryjce (postać dorosła): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. • Włosogłówki (postać dorosła): Trichuris vulpis. • Tasiemce (postać dorosła i późna niedojrzała): Echinococus granulosus, 
Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp. Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp. u szczeniąt i dorosłych psów.• Przeciwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną 
substancję pomocniczą. Nie stosować w 1. i 2. trymestrze ciąży. • Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH. • Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
**** Drontal Plus Flavour 35 kg tabletki dla psów, 525 mg/504 mg/175 mg Febantel/Pyrantelu Embonian/Prazykwantel. • Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego psów, takich jak: Toxocara canis, Toxascaris 
leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Taenia spp., Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis. Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp. 
• Przeciwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 2. tygodnia życia. Nie stosować u suk w pierwszych dwóch trymestrach ciąży. Nie stosować łącznie z produktami zawierającymi lewamizol, morantel, piperazynę, a także dietylkarbamazol. • Podmiot 
odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH. • Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

TAKE CARE pęseta do kleszczy
Łatwa w obsłudze, do bezpiecznego usuwania kleszczy. 
Dwa rozmiary w opakowaniu.

Frontline Combo*
Zapewnia długotrwałe i skuteczne zabezpieczenie 
Twojego psa lub kota przed pchłami, kleszczami 
i wszołami. Różne rodzaje dostosowane do wielkości 
zwierzęcia.

Advantix Spot On
Krople do aplikacji na skórę, chroniące zwierzę 
przed pasożytami. Różne rodzaje. 

-20%
od

2399
było od 29,99

Różne kolory    
Różne kolory

Dla fanów aktywności na zewnątrz

Różne kolory
Dogs Creek szelki Pathfinder  
lub smycz regulowana Energetic
Bezstopniowa regulacja. Odblaski 
zapewniające widoczność w ciemności. 
Wygodne wyściełanie na klatce piersiowej 
i plecach. Lekki, oddychający materiał.  
Smycz z karabińczykiem.

Dogs Creek miska podróżna
Składana, bardzo lekka. Pozwala zaoszczędzić miejsce. 
Można myć w zmywarce. Pojemność: 500 ml, 1 l i 2 l.

Dogs Creek smycz Adventure
Elementy odblaskowe 3M™ Scotchlite™.  
Trwała i wodoodporna. Z bezpiecznym karabińczykiem. 
Łatwa do czyszczenia. Różne długości.

Dogs Creek zabawki
Do zabawy i aportowania.  
Różne rodzaje.

Dogs Creek butelka podróżna
Plastikowa nakrętka służy jako miska. 
Pojemność: 350 i 700 ml.  
Różne kolory.

Tylko w

Pasożytom i kleszczom stop!

-15%
od

10900
było od 129,00

-11%
od

1999
było od 22,49

-15%
od

2199
było od 25,99

-10%
od

3149
było od 34,99

kroplekrople spray + krople

pęsety
krople

tabletki

Frontline Spot-On lub Spray*
Wybór środków zapewniających ochronę przeciw 
inwazji pasożytów. Warianty w kropelkach lub 
w sprayu. Różne rodzaje.

-20%
od

1999
było od 24,99

-19%

1699
było 20,99

-15%
od

2459
było od 28,99

-15%
od

10900
było od 129,99

-20%
od

2559
było od 31,99

-15%
od

4250
było od 49,99

Oferta ważna 
od 7.04 do 13.04.2021 r.

Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel4

Nasze liczne zalety:  
z korzyścią dla Ciebie

Wszystko, co kochają psy i koty



Mieszaj dowolnie

Przy zakupie min. 2 produktów 20%
rabatu*

Akcja pielęgnacja

Szczotki i akcesoria:

Nasza rada:
Niezależnie od długości sierści 

zwierzaka, należy ją czesać, szczotkować 
i pielęgnować. Pamiętaj również, aby 

do kąpieli używać tylko specjalnych szam-
ponów o odpowiednim pH. 

Nie zapomnij też o regularnym 
przycinaniu pazurów. 

TAKE CARE szampony 
Delikatne, pielęgnujące i optymalnie 
dopasowane do wartości pH skóry 
psów – produkty pielęgnacyjne marki 
TAKE CARE, niezawodnego eksperta 
z sercem. (1 l = od 127,96 zł)

Mycie

AniOne szampony 
250 ml i 1 l
Szampony pielęgnacyjne. 
Różne rodzaje. Butelki o poj. 
1 l z wygodną i higieniczną 
pompką.

od

1699

Strzyżenie

TAKE CARE preparaty do pielęgnacji
Delikatne produkty do pielęgnacji uszu, oczu, łap i skóry. 
Zawierają wysokiej jakości formuły i ekstrałagodne 
oraz dobrze tolerowane składniki.

Moser maszynka do strzyżenia
Maszynka do strzyżenia psów – renomowanej 
firmy Moser. Różne rodzaje dopasowane 
do różnych typów sierści.

Pielęgnacja

Pielęgnacja

od

1999
TAKE CARE pielęgnacja zębów
Kompletna linia do pielęgnacji zębów, która w delikatny 
i skuteczny sposób pozwoli Ci zadbać o zęby i dziąsła 
Twojego pupila. Linia składa się z: naparstka do usuwania 
kamienia nazębnego, pasty do zębów, specjalistycznej 
szczoteczki do zębów oraz silikonowej nakładki 
na palec do czyszczenia zębów.

od

2599

Pielęgnacja zębów

w zestawie:

od

19200

Szczotki, grzebienie, rękawice do rozczesywania 
i pilęgnacji sierści.

Narzędzia do usuwania martwego podszerstka 
u psów i kotów. Do sierści długiej, jak i krótkiej.

Podszerstek

od

999
od

3999

12900

od

4129

Nożyczki

Odpowiednie dla psów i kotów.  
Wykonane ze stali nierdzewnej. 

Trymowanie

Narzędzie do trymowania, bezboleśnie 
rozplątujące sierść.

Z zaokrągloną końcówką. Przeznaczony 
do obcinania zarówno miękkich, 
jak i średniej grubości pazurów.

Obcinacz do pazurów   Pasożyty

Np. praktyczny grzebień do wyczesywania pcheł 
i ich jaj. Ergonomiczny kształt.

od

3499
od

999

Oferta ważna w dniach

1–30 kwietnia

PET CARE Frontline 
Specjalistyczne produkty do pielęgnacji 
i higieny pupili, dostosowane do pH 
skóry zwierząt i nienaruszające jej 
bariery ochronnej. Linia zawiera: 
specjalistyczne szampony, produkty 
pielęgnacyjne do skóry, łap, oczu i uszu.

* Promocja trwa 1–30.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy produktów: szczotki, grzebienie i akcesoria do pielęgnacji sierści i pazurów, szampony, preparaty do pielęgnacji, preparaty do zębów, 
odplamiacze, maszynki i akcesoria Moser. Promocje nie łączą się ze sobą. Oferta tylko w sklepie stacjonarnym. **Szczegółowe warunki oferty na str. 10.

od

3199
od

2999

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

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakup produktów do higieny 
zwierząt w Maxi Zoo**

Ważny w terminie 1–30.04.2021 r.

5X

Dla fanów aktywności na zewnątrz

9 920000 029522

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz PUNKTY!

ZBIERAJ 
5

Wszystko, co kochają psy



sklepów Maxi Zoo w Polsce
Świętuj z nami i oszczędzaj!

-50%

70%
gratis

1559

Będę tu krótko!

MultiFit 400 g i 12 kg
Mokra i sucha karma dla psów. Różne smaki. (1 kg = od 4,96 zł)

-15%
od

5949
było od 69,99

-15%
od

295
było od 3,49

Royal Canin SHN
Sucha i mokra karma dostosowana do wielkości psa. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 12,98 zł)

Perfect Fit 825 g + 575 g GRATIS 
Mokra karma dla psów, z upraw 
ekologicznych, bez dodatku konserwantów. 
Różne rodzaje. (1 kg = 11,14  zł)

-15%
od

390
było od 4,59

MultiFit Native filety 750 g i 1 kg
Pielęgnują zęby. Nadają się dla szczeniąt. 
Bez sztucznych dodatków. Kaczka lub 
kurczak. (1 kg = od 55,24 zł)

MultiFit Soft Snack 70 g
Bardzo miękka przekąska, idealna do treningów 
i rozpieszczania. Wybrane rodzaje. (1 kg = 69,93 zł)

SELECT GOLD Sensitive 400 g
Mokra karma wysokiej jakości, dla psów o wrażliwym 
układzie trawiennym i ze skłonnościami do nietoleracji 
pokarmowych. (1 kg = od 15,98 zł)

-20%
od

639
było od 7,99

Cesar 100 g i 4 x 100 g 
Mokra karma dla psów. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 19,10 zł)

Whimzees gryzaki 
Wegetariańskie gryzaki dentystyczne. Dzięki 
wypustkom ułatwiają czyszczenie trudno 
dostępnych miejsc. Różne rodzaje. 

-15%
od

 5524
było od 64,99

Wildes Land przysmaki 65 g
Świeże, delikatnie suszone na powietrzu mięso. 
W składzie 95% mięsa. Dostępne 4 warianty smakowe.
(1 kg = od 153,69 zł)

-17%
od

 999
było od 11,99

Trixie kość szynkowa 390 g
Przysmak dla psów z mięsa wieprzowego.  
Pakowany próżniowo. (1 kg = 15,37 zł)

PREMIERE Dental Wrap
Smaczne mięso zawinięte w twardą, surową skórę wołową. 
Wspomagają higienę zębów dzięki mechanicznemu ścieraniu. 
(1 kg = od 73,6 zł)

-20%
od

1199
było od 14,99

-50%

489
było 9,79

-50%

599
było 11,99

-50%
od

049
było od 0,99

-15%
od

3139
było od 36,99

Brit Premium by Nature 1 kg
Sucha karma dla psów. (1 kg = 9,49 zł)

z kartą 

9,49
bez karty 18,99

-50%
Tylko z kartą

PAYBACK

-15%
od

237
było od 2,79

Mamy karmy na każdą kieszeń

Przysmaki na dowolną okazję

rozzpieszzczzanie
i trening

dentystyczzne

filety
cygara

dentystyczzne

gryzzaki

Oferta ważna 
od 7.04 do 13.04.2021 r.

Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel6

Nasze liczne zalety:  
z korzyścią dla Ciebie

Wszystko, co kochają psy



sklepów Maxi Zoo w Polsce
Świętuj z nami i oszczędzaj!22–30 kwietnia

14–21 kwietnia

na karmy PREMIERE
 
*  Oferta ważna tylko w dniach 14–21.04.2021 r. 

lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 
Rabat obowiązuje na karmy mokre i suche 
PREMIERE dla psów i kotów. 
Promocje nie mogą łączyć się ze sobą. 
Oferta dostępna również w sklepie online pod 
warunkiem zakupu produktów promocyjnych 
za min. 199 zł i aktywacji kodu PREMIERE15

na karmy SELECT GOLD
*  Oferta ważna tylko w dniach 22–30.04.2021 r. lub do wyczerpania 

zapasów magazynowych. Rabat obowiązuje na karmy mokre i suche 
SELECT GOLD dla psów i kotów. Promocje nie mogą łączyć się 
ze sobą. Oferta dostępna również w sklepie online pod warunkiem 
zakupu produktów promocyjnych za min. 199 zł i aktywacji 
kodu SELECTGOLD15

-15%

15%
rabatu*

15%
rabatu*

MultiFit saszetki 100 g 
Mokra karma dla psów w wygodnych 
saszetkach. Różne rodzaje. (1 kg = od 11,92 zł)

-20%
przy zakupie 6 szt.

za 1 szt. od 

119
cena regularna od 1,49

REAL NATURE 800 g
Mokra karma dla psów. O wysokiej zawartości mięsa. 
Z najwyższej jakości składników, bez sztucznych 
dodatków. Różne rodzaje. (1 kg = 13,99 zł)

Tylko w

PREMIERE 4 kg
Sucha karma dla psów. Bez sztucznych 
dodatków. Różne rodzaje. (1 kg = od 11,00 zł)

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. od 

4399
cena regularna od 54,99

-20%
przy zakupie 6 szt.

za 1 szt. 

1119
cena regularna 13,99

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz NAGRADZA!

TU SIĘ 
7

Zapasy na majówkę – kup pakiet z 20%
rabatem Tylko w



Oferta ważna 
od 7.04 do 13.04.2021 r.

Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel8

Nasze liczne zalety:  
z korzyścią dla Ciebie

Wszystko, co kochają koty

PREMIERE Excellent 12 kg
Żwirek dla kotów, bardzo drobny i wydajny. Zbrylający, szybko pochłaniający zapachy. Liczne limitowane 
zapachy, w tym o orzeźwiającym zapachu trawy cytrynowej. Różne rodzaje (1 kg = od 3,33 zł)

Super Benek 
neutralizator zapachów 250 ml
Skutecznie usuwa brzydkie zapachy, pozostawiając 
przyjemną dla otoczenia nutę zapachową. 
Do kuwet, legowisk i klatek – dla kotów, psów 
i gryzoni. Różne rodzaje. (1 l = 19,98 zł)

AniOne łopatka do żwirku
Wybrane rodzaje. 

-50%

 499
było 9,99

-50%
od

450
było od 8,99

PREMIERE Sensitive 12 l
Żwirek bezzapachowy, zbrylający, bardzo szybko 
pochłaniający zapachy. Odpowiedni dla wrażliwych 
kotów. (1 l = 4,00 zł)

-20%

 4799
było 59,99

Dla wrażliwych   kotów

 z
br

ylający

MultiFit Diamonds 15 l 
Żwirek silikatowy, w pełni naturalny i biodegradowalny. 
Skutecznie wchłania substancje płynne, stałe i zapachy. 
Nie przykleja się do łapek kota. Różne rodzaje. 
(1 l = 4,50 zł)

FIT+FUN zabawka 
lub AniOne poduszka z walerianą
Wybrane rodzaje.

Cat’s Best żwirek uniwersalny 7 l 
lub Smart Pellets 10 l
Bardzo chłonny, zbrylający żwirek dla kotów. 
W 100% naturalny i biodegradowalny. (1 l = od 2,28 zł)

 z
br

ylający

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. od 

1599
cena regularna od 19,99

MORE legowiska i jaskinie Clouds  
Wyjątkowo miękkie. Zdejmowane pokrowce na poduszki 
można prać w temp. 30°C. Różne rodzaje.  

AniOne drapak Ebony
Z dwiema dużymi powierzchniami do leżenia 
i jaskinią. Dodatkowo zintegrowana zabawka. 
Wysokość: ok. 102 cm. 

ANIO domek dla kotów Lodge bl
Idealny do ogrodu, na balkon czy taras. Parter jako idealne 
miejsce na wypoczynek. Pierwsze piętro jako ekscytująca 
platforma widokowa. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
ok. 73 x 57 x 77 cm. 

-21%

 19900
było 252,00

-10%

 26900
było 299,00

Higiena i dobra zabawa

-50%
od

199
było od 3,99

-10%

 6749
było 74,99

od

14900

sklepów Maxi Zoo w Polsce
Świętuj z nami i oszczędzaj!

-50%
-20%

od

3999
było od 49,99

 z
br

ylający



Kitty’s Cuisine 
Mokra i sucha karma dla kotów. Bogata w mięso, warzy-
wa i świeże owoce. Bez zawartości zbóż. Różne rodzaje.
(1 kg = od 23,37 zł)

SELECT GOLD Pure 400 g i 3 kg
Mokra i sucha karma wysokiej jakości, dostosowana 
do indywidualnych potrzeb kotów. Różne rodzaje i gramatury. 
(mokra karma 1 kg = 17,98 zł; sucha karma 1 kg = 26,66 zł)

-20%

 719
było 8,99

* 
Ka

żd
y 

na
jta

ńs
zy

 p
ro

du
kt

/p
ro

du
kt

y 
za

 1
 g

r. 

do 20%
rabatu

Kup na zapas 
i oszczędzaj do 

Dieta bezzbożowa – najlepsza  
   dla Twojego pupila Koty z wrażliwym przewodem 

pokarmowym oraz podatne na alergie 
często reagują niestrawnościami na zboża 

w karmach i przysmakach. Karma bez 
zawartości zbóż jest dla nich 

optymalnym rozwiązaniem dzięki 
odpowiednim składnikom i w pełni 

zaspokaja ich potrzeby 
żywieniowe.

Czzy wieszz, żże?

Be
zz

bo
żo

wa receptura

-20%

 7999
było 99,99

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz NAGRADZA!

TU SIĘ 
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Sanabelle 400 g
Sucha, lekko strawna, pełnoporcjowa karma dla 
kotów, z wysoką zawartością mięsa. Różne rodzaje.
(1 kg = od 29,98 zł)

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. od  

1199
cena regularna od 14,99

Brit Care GrainFree 2 kg
Mokra karma dla kotów bogata w wysokiej jakości 
chude mięso. Pełnoporcjowa, bez sztucznych barwników 
i konserwantów. Różne smaki. (1 kg = 24,00 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 200 g i 2,5 kg
Mokra i sucha karma dla kotów, z najwyższej jakości 
składników, na bazie diety dzikich kotów. Z wysoką 
zawartością mięsa. Różne rodzaje. (100 g = od 29,98 zł)

PREMIERE Meat Menu saszetki 85 g i tacki 100 g
Mokra karma dla kotów. 100% świeżego mięsa, z cenną 
tauryną. Bez sztucznych dodatków. (1 kg = od 24,90 zł)

do -24%
od

249
było od 3,29

Tylko w

-20%

 559
było 6,99

-20%

 7999
było 99,99

-20%

 4799
było 59,99

SELECT GOLD 400 g
Sucha karma dla kotów o różnych potrzebach 
żywieniowych. Wybrane rodzaje. (1 kg = 39,98 zł)

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. 

1599
cena regularna 19,99

Moments 70 g i 140 g
Wysokiej jakości mokra karma dla kotów. To wykwintny 
posiłek bez dodatku wzmacniaczy smaku, konserwantów, 
barwników i substancji aromatyzujących. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 48,49 zł)

-20%
od

399
było od 4,99

Acana 1,8 kg
Wysokiej jakości sucha karma premium dla kotów. 
Bezzbożowa, z wysoką zawartością składników 
odżywczych. Różne rodzaje. (1 kg = 48,44 zł)

Be
zz

bo
żo

wa receptura

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. 

8720
cena regularna 109,00

Gourmet Gold 85 g
Mokra karma dla kotów z doskonałą recepturą 
o wysokiej smakowitości, bez dodatku barwników 
i konserwantów. Wybrane rodzaje. (1 kg = od 29,30 zł)

5 +1*

od

249

Butcher’s Functional 
oraz Natural&Healthy 400 g
Mokra i sucha karma dla kotów. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 12,48 zł)

4 +1*

od

499

-15%
od

379
było od 4,49

-15%
od

1099
było od 12,99

Dolina Noteci 85 g 
Mokra karma dla kotów w saszetkach. Danie z kaczki 
lub z wołowiny. (1 kg = 12,23 zł)

5 +1*

399



FIT+FUN trociny dla gryzoni 60 l
Prasowane trociny dla gryzoni.
(1 l = 0,12 zł)

MultiFit 800 g
Zróżnicowana i zrównoważona 
karma dla gryzoni,
odpowiadająca na potrzeby 
gatunku. Różne rodzaje.
(1 kg = 8,93 zł)

MultiFit piasek dla szynszyli 1 kg
Dla optymalnej pielęgnacji sierści. Wchłania 
wilgoć, usuwa nadmiar tłuszczu. (1 kg = 7,35 zł)

Vitakraft kolby 2 szt. 
Różne rodzaje.

MultiFit sepia  
Sepia jest zdrowym dodatkiem diety ptaków 
– naturalnym źródłem wapnia niezbędnego 
do zachowania zdrowia. Naturalny produkt morski 
przeznaczony dla wszystkich ptaków.

MultiFit piasek dla ptaków 5 kg 
Piasek z dodatkiem anyżu i pokruszonych morskich 
muszelek. Bardzo chłonny. Pomaga w utrzymaniu 
higieny w klatkach i pielęgnacji ptaków. Bez dodatków 
chemicznych. (1 kg = 0,80 zł)

MultiFit Nature Snacks
Przysmaki dla gryzoni i królików.
(1 kg = od 22,48 zł)

-50%
od

385
było od 7,69

-50%
od

325
było od 6,49

-50%

350
było 6,99

-50%

399
było 7,99

-50%

735
było 14,69

-50%

715
było 14,29

-50%

699 
było 13,99

AniOne pojniki
Pojniki odporne na gryzienie. 
Wybrane warianty. 

Różne pojemności

-50%
od

565
było od 11,29

Tylko w

Superoferta  
dla małych przyjaciół!

1–30 kwietnia

 Kup min. 3 szt. odbierz 20%
rabatu*

*Oferta ważna w dniach 1–30.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych, tylko w sklepach stacjonarnych. Obowiązuje na wszystkie produkty dla: gryzoni, królików, ptaków ozdobnych, dzikich ptaków, gadów, płazów, rybek. Promocje nie łączą się 
ze sobą. ** Oferta 5 x więcej punktów Payback ze str. 5 i 10 obowiązuje w Maxi Zoo po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu. Jeśli oferta obowiązuje również na stronie maxizoo.pl, należy podać numer 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 maxizoo.pl/payback

sklepów Maxi Zoo w Polsce
Świętuj z nami i oszczędzaj!

-50%

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

WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakup produktów dla małych zwierząt
w MaxiZoo**

Ważny w terminie 1–30.04.2021 r.

5X

9 920000 029515

Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel10

Nasze liczne zalety:  
z korzyścią dla Ciebie

Wszystko, co kochają małe zwierzęta i ptaki



* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr. Szczegóły promocji dostępne na www.maxizoo.pl. ** Tańszy produkt. *** Oferta obowiązuje od 14.04 do 4.05.2021 r.
Oferta widoczna na tej stronie obowiązuje od 14.04 do 30.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Ceny widoczne na tej stronie dotyczą 1 sztuki towaru.

Acana 2 kg
Sucha karma dla psów. Jakości premium. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 37,50 zł)

Tylko w

Perfect Fit 750 g + 650 g GRATIS
Sucha karma dla kotów.
(1 kg = 36,99 zł)

MultiFit 400 g
Mokra karma dla kotów. Zapewnia 
zbilansowaną mieszankę wysokiej 
wartości substancji odżywczych, 
witamin, minerałów i pierwiastków 
śladowych. (1 kg = 9,98 zł)

Pedigree 500 g, 2 kg i 2,6 kg
Sucha karma dla psów. Różne rodzaje.  
(1 kg = od 6,21 zł)

Royal Canin SHN i CCN 800 g–3 kg
Sucha karma dostosowana do wielkości 
i potrzeb zwierzęcia. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 36,99 zł)

MultiFit Farmer 800 g 
Mokra karma dla psów z naturalnych 
składników. Bez dodatku zbóż. Różne 
rodzaje. (1 kg = 8,74 zł)

Tylko w

Frigera naturalne przysmaki  
Bez sztucznych dodatków. 
Różne rodzaje.
(1 kg = od 13,27 zł) 

Kitty’s Cuisine 2 kg
Sucha karma dla kotów. Wysokiej jakości. 
Bez sztucznych dodatków. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 27,50 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 85 g
Mokra karma stworzona na bazie diety 
dzikich kotów. Z naturalnych składników 
najwyższej jakości, bez sztucznych  
dodatków. Różne rodzaje. (1 kg = od 70,47 zł)

Tylko w

Butcher’s 1,2 kg***

Mokra karma dla psów w dużym 
ekonomicznym opakowaniu. Różne 
rodzaje. (1 kg = 6,66 zł)

MultiFit It’s me!***

Mokra i sucha karma odpowiednia dla 
różnych potrzeb kotów.
(1 kg = od 12,79 zł)

z kartą 

od 1,99
bez karty od 2,49

-20%
Tylko z kartą

PAYBACK

z kartą 

7,99
bez karty 9,99

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od 

415
cena regularna od 5,19

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od 

2959
cena regularna od 36,99

drugi

-50%
**

drugi

-50%
**

drugi

-50%
**

4 +1*

4 +1*

1149

699

399

REAL NATURE WILDERNESS 
przysmaki
Przysmaki dla kotów. Delikatnie suszone, 
100% zawartości mięsa lub ryb.  
Bez sztucznych dodatków.

Tylko w

od

7499 26900
od

5499

1499

4 +1*4 +1* 4 +1*

od

549
od

599

REAL NATURE WILDERNESS 400 g
Mokra karma dla psów na bazie diety 
dzikich psów. Do 100% zawartości 
najlepszej jakości mięsa i ryb. Bez 
sztucznych dodatków. Różne rodzaje. 
(1 kg = 28,73 zł)

4 +1*

od

219

Super Benek Corn Cat 7 l
Zbrylający żwirek dla kotów z naturalnych 
składników roślinnych. (1 l = 2,57 zł)

drugi

-50%
**

1799

-20%
Tylko z kartą

PAYBACK

Whiskas 
4 x 100 g + 4 x 100 g za 50%
Mokra karma dla kotów. 
Wybrane rodzaje. (1 kg = 12,49 zł)

999
Zestaw

REAL NATURE 
WILDERNESS 12 kg i 13,2 kg    
Sucha karma dla psów. Z wysokiej jakości 
składników, z dużą zawartością składników 
odżywczych. Bez dodatku sztucznych 
konserwantów, barwników i aromatów.  
(1 kg = 22,42 zł)

Będę tu krótko!

Będę tu krótko!

87%
gratis

Oferta ważna w dniach  

14–30 kwietnia

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz NAGRADZA!

TU SIĘ 
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   Ekstraoferty  
   przez 2 tygodnie!

  z
br

ylający



„Najlepszy sklep  

stacjonarny”*

*Zwycięzca w konkursie  

TOP FOR DOG 2019

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 7.04 do 13.04.2021 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 11, co do której okres promocji 
trwa od 14.04 do 30.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferty produktowe mogą różnić się pomiędzy 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. Promocje/oferty mogą różnić się w sklepie online i w sklepie stacjonarnym. 

sklepów Maxi Zoo w Polsce
Świętuj z nami i oszczędzaj!

-50%

ZBIERAJ PUNKTY I OSZCZĘDZAJ 
– OFERTA WAŻNA W DNIACH 1–30.04.2021 R.

Dentalife
Przysmaki dentystyczne dla psów. Naturalnie czy-
szczą zęby, bez chemicznych substancji ściernych. 
Gąbczasta struktura. Pełnowartościowe składniki. 
Różne rodzaje. (1 kg = 45,02 zł) 

Vitakraft przysmaki 
Przysmaki dla kotów. Bez barwników i sztucznych 
aromatów. (1 kg = od 88,80 zł)

ANIO miski stalowe
Ze stali nierdzewnej. Nadają się do mycia w zmywarce. 
Różne pojemności. Wybrane rodzaje.

Tropical płatki 12 g
Naturalny pokarm dla ryb akwariowych.
Różne rodzaje. (1 kg = od 112,08 zł)

Dogs Creek kaganiec
Wyściełany neoprenem, z regulowanymi paskami 
i paskiem na czoło dla dodatkowej kontroli. Można 
dopasować do kształtu pyska. Wybrane rodzaje.

z kartą 

6,39
bez karty 7,99

-50%
od

2950
było od 58,99

-50%
od

910
było od 18,19

-50%

3399
było 67,99

-50%
od

135
było od 2,69

FIT+FUN drapak Emma
Kompaktowy drapak dla kociąt i małych kotów. 
Do spania i zabawy. Z miękkim, pluszowym pokryciem. 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): ok. 30 x 30 x 55 cm.

AniOne Pepe & Kitty jaskinia 2w1
Możliwość przekształcenia w legowisko. Odpinana, 
dwustronna poduszka. Można prać w temp. 40°C.  
Antypoślizgowy spód. Wymiary: ok. 40 x 40 x 40 cm.

z kartą 

od 4,79
bez karty od 5,99

-50%
od

6450
było od 129,00

* Pamiętaj, aby mieć ze sobą specjalny kupon rabatowy,  który 
możesz otrzymać po konsultacji z naszym  pracownikiem 
w sklepie stacjonarnym. Pokaż go przy kasie zanim  rozpocznie 
się skanowanie produktów. Zniżka jest udzielana, jeśli w  Twoim 
koszyku znajduje się przynajmniej jeden produkt z każdej kate-
gorii promocyjnej z listy, która znajduje się na odwrocie kupo-
nu. Rabat nie jest udzielany na vouchery lub wszystkie artykuły 
marki FIT+FUN. Jedna osoba może zrealizować  tylko jeden 
kupon. Akcja nie łączy się z innymi promocjami i nie obejmuje 
produktów objętych inną obniżką. Promocja trwa do 
31.12.2021 r. i biorą w niej udział wszystkie sklepy  stacjonarne 
Maxi  Zoo  w  Polsce. Szczegóły dotyczące zasad  zakupu 
 produktów z tej promocji w sklepie internetowym  znajdują się 
na stronie maxizoo.pl/promocje-oferty/nowe-zwierze

Nowe zwierzę w domu zmienia 
tak wiele w naszej codzienności. 

Doskonale to wiemy i dlatego chętnie Cię 
w tym wesprzemy– doradzimy Ci indywidualnie 
w naszych sklepach stacjonarnych. Wiele porad 
i wskazówek znajdziesz też online na stronie 
maxizoo.pl/promocje-oferty/nowe-zwierze

-10 % rabatu* 

na niezbędnik dla 
Twojego nowego pupila

Nowe zwierzę?
Witaj domuw

www

Waga u psów ma takie samo znaczenie jak u ludzi. 
Przyjdź z pupilem, zważ go i kontroluj jego wagę 
dla jego zdrowia.

Waga dla psów
Nasza obsługa czeka z darmowym 
smakołykiem.

Przyjdź z pupilem
Daj głos przy kasie, że potrzebujesz 
pomocnej łapki! 

Pakujemy zakupy

youtube.com/maxizoopolska maxizoo.pl/newslettermaxizoo.pl Instagram/maxizoo_pl facebook.com/maxizoopolska

Znajdź najbliższy sklep 
Maxi Zoo na maxizoo.pl

Oferta obowiązuje w Maxi Zoo po okazaniu przy kasie karty PAYBACK
i kuponu podczas transakcji spełniającej warunki tej oferty.

Aby otrzymać punkty promocyjne, należy zebrać min. 1 punkt podstawowy. 
Pomnożeniu podlegają tylko punkty podstawowe. Punkty zostaną naliczone
do 72 godzin od daty transakcji. Kupon jednorazowy, przy jednej transakcji
można użyć tylko jeden kupon promocyjny z danej kategorii.

* Warunki naliczenia punktów PAYBACK (w tym produkty niepodlegające  
  naliczeniom) znajdziesz na stronie maxizoo.pl

15X WIĘCEJ PUNKTÓW
za zakupy w Maxi Zoo za min. 150 zł*

Ważny w terminie 1–30.04.2021 r.

UŻYJ KUPONU °P

9 920000 029539

-20%
Tylko z kartą

PAYBACK

-20%
Tylko z kartą

PAYBACK



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

