
Miękkie, dwustronne legowisko, strona zimowa z przyjemnej
imitacji jagnięcej wełny, strona letnia z gładkiego nylonowego
tworzywa, płaski brzeg, nadaje się do czyszczenia, dla kota i

psa, kolor: biały

Legowisko Fluffy 2in1
 

wcześniej 24,80 zł
teraz 19,80 zł

Wskaźnik laserowy to idealna zabawa dla kotów:
Twój kociak będzie z radością polować na czerwony punkt.

Zabawka zawiera baterie. Długość: ok. 7 cm.

Trixie Catch the Light wskaźnik laserowy
 

wcześniej 21,80 zł
teraz 19,80 zł

https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_psa/527041
https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_kota/31361


Modna miska ceramiczna dla kotów w każdym wieku, z
kocim motywem, idealna na karmę mokrą, suchą oraz wodę,

nadaje się do mycia w zmywarce, kolor: biały z czarnym
motywem

wcześniej 11,80 zł
teraz 9,80 zł

Składany drapak z przytulnym, pluszowym legowiskiem na
górze i sizalową powierzchnią do drapania, do zastosowania
w domu i w podróży, wymiary (dł. x szer. x wys.): 39 x 39 x

77 cm

Soft’n Scratchy składana wieża dla kota
 

cena 169,80 zł

Praktyczny automat do karmy z programowanym zegarem
dla dwóch oddzielnie ustawianych karmników dla małych

psów i kotów

wcześniej 84,80 zł
teraz 79,80 zł

Trixie miska ceramiczna z kocim motywem
 

Trixie TX2 automat na karmę
 

https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_kota/31361
https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_kota/627466
https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_kota/146336


zoolove pomaga! 10% wartości sprzedaży netto
przekazywane jest organizacjom działającym na rzecz

zwierząt! Kręcąca się zabawka dla pobudzenia aktywności
umysłowej psa, można wypełnić smakołykami

zoolove zabawka na inteligencję
Spinning Wheel

 

wcześniej 29,80 zł
teraz 24,80 zł

Piłka do gry dla psa, trwała, poręczna, świeci na jasnozielono
w ciemności, bardzo wytrzymała i poręczna, pasuje do

wyrzutni Chuckit, wykonana z kauczuku

wcześniej 31,80 zł
teraz 24,80 zł

Zabawka dla psa w kształcie szopa pracza z wbudowaną
piszczałką, wytrzymała dzięki potrójnym szwom i tkaninie

nylonowej z powłoką z tufu wulkanicznego, idealna do
szaleństw i przytulania

Szop pracz zabawka dla psa

wcześniej 24,80 zł
teraz 19,80 zł

Chuckit! Max Glow Ball świecąca piłka dla psa
 

https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_kota/31361
https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_kota/31361
https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_psa/542151


Smycz flexi dla psów, długość do 5 m, bezpieczna, wygodna
i stabilna, możliwość uzupełniania o dodatkowe akcesoria, z

odblaskowymi elementami, minimalistyczny dizajn, z
tworzywa sztucznego

Smycz flexi New Classic S, 5 m
 

Wodoodporny płaszczyk Tcoat Orléans z ekstra miękkim i
ciepłym podszyciem z flauszu, obszycia wykonane są z

odblaskowych nici i zapewniają optymalne bezpieczeństwo
psa w ciemności. Kolor: czarny

Płaszczyk dla psa Trixie Tcoat Orléans
 

wcześniej 41,80 zł
teraz 31,80 zł

wcześniej 32,80 zł
teraz 27,80 zł

https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_kota/31361
https://www.zooplus.pl/shop/zwierzeta/promocje/minimalizm/dla_psa/53604


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

