
MultiFit przysmaki dla psa
Pomagają w pielęgnacji zębów, wzmacniają szczęki 
i stanowią zdrowe uzupełnienie codziennej diety.
Również na sztuki. 

REAL NATURE CLASSIC 800 g
Karma mokra dla psów. W pełni naturalny skład – 
dopasowany do każdego etapu życia pupila.  
Różne smaki. (1 kg = 12,49 zł)

Cat’s Best Original 10 l 
Bardzo chłonny, zbrylający żwirek dla kotów.  
W 100% naturalny i biodegradowalny. (1 l = 5,58 zł)

 Różne smaki i gramatury. 

Whiskas 4 × 85 g lub 4 × 100 g
Mokra karma dla kotów. Nie zawiera sztucznych 
dodatków smakowych, barwników ani konserwantów.
Wybrane rodzaje. (1 kg = od 14,68 zł)

do -23%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

1999
cena regularna od 23,99

Royal Canin 400 g***
Wysokiej jakości sucha karma dla kotów.  
Dostosowana do indywidualnych potrzeb.  
Różne rodzaje. (1 kg = od 49,98 zł)

do -29%
przy zakupie min. 4 opak.

za 1 opak.

499
cena regularna 6,99

-20%

2399
było 29,99

     * Zwycięzca w konkursie TOP FOR DOG 2021 w kategoriach „Najlepszy sklep stacjonarny” i „Inicjatywa społeczna” 
   ** Oferta ważna od 10.01 do 1.02.2022 r., każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr
*** Promocja dotyczy wybranych rodzajów i smaków karmy Royal Canin 400 g

od

129

3 +1**

od

2399
było od 29,99

-28%

999
było 13,99

i oszczędzaj!
Świętuj z nami 

Teraz ważna 
2 tygodnie!

Oferta ważna w dniach

12–25 stycznia

Zawsze w niskich cenach! maxizoo.pl

Butcher's 
Natural & Healthy

na wszystkie suche karmy 20% rabatu

Twój sklep 
dla zwierzą

t

nr 1*



od

369

PREMIERE Petit Pâté 150 g
Karma mokra przeznaczona dla małych ras, 
w formie pasztetu lub filetów. Różne smaki. 
(1 kg = od 24,60 zł)

-15%

589
było 6,99

PREMIERE Meati Sensitive 400 g
Mokra karma dla psów, o jednym źródle białka,  
bez zbóż i glutenu. Różne smaki. (1 kg = 14,73 zł)

-20%

1359
było 16,99

PREMIERE Best Meat 1 kg
Najwyższej jakości składniki i łagodne
przetwarzanie gwarantują doskonałą
przyswajalność. Różne smaki. (1 kg = 13,59 zł)

-15%

979
było 11,49

SELECT GOLD Sensitive 100–200 g
Mokra karma dla psów ze szczególnie wrażliwym 
układem pokarmowym. Naturalny skład bez polepszaczy. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 27,45 zł)

-15%

1189
było 13,99

SELECT GOLD Pure 800 g
Mokra karma o jednym źródle białka, z wysoką 
zawartością mięsa. Różne smaki. (1 kg = 14,86 zł)

-20%

2159
było 26,99

SELECT GOLD Complete 1 kg
Sucha karma dopasowana do indywidualnych potrzeb 
psów różnych wielkości. Różne rodzaje. (1 kg = 21,59 zł)

REAL NATURE 100–300 g
Mokra karma jakości premium w wygodnych 
opakowaniach. Różne rodzaje i smaki. (1 kg = od 25,63 zł)

REAL NATURE WILDERNESS 400 g
Mokra karma dla psów wysokiej jakości i o dużej 
zawartości mięsa. Różne smaki. (1 kg = 24,48 zł)

-20%

3199
było 39,99

REAL NATURE WILDERNESS 1 kg
Sucha karma dla psów o wysokiej zawartości mięsa 
oraz naturalnych składników. Różne smaki. 
(1 kg = 31,99 zł)

od

399

od

449

2 +1*

2 +1*

2 +1*

PREMIERE 

REAL NATURE    

SELECT GOLD Sensitive Snack 160 g
Przysmaki premium dla wrażliwego układu 
pokarmowego psa. Różne smaki. (1 kg = 78,69 zł)

-23%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. 

1259
cena regularna 16,29

REAL NATURE WILDERNESS 100–150 g
Przysmaki najwyższej jakości. Wysoka zawartość 
mięsa. Różne rodzaje. (1 kg = od 97,27 zł)

-23%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

1379
cena regularna od 17,99 PREMIERE Training 100–200 g

Przysmaki idealne do nagradzania, zabawy 
i treningu. Różne rodzaje. (1 kg = od 62,95 zł)

-23%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

999
cena regularna od 12,99

AniOne mata węchowa
Idealna zabawka dla psa bez względu na jego 
rozmiar. Pobudza naturalną potrzebę węszenia. 
Wykonane z miękkiej tkaniny. Dostępne 3 rozmiary.

-10%

SELECT GOLD  

od

5849
było od 64,99

Nowy rok, nowe nawyki żywieniowe

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Oferta ważna 
od 12.01 do 25.01.2022 r. 

Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel2

Nasze liczne zalety  
z korzyścią dla Ciebie:

Wszystko, co kochają psy



 
Różne smaki i gramatury.

-20%

16700
było 209,00

Brit Care 12 kg
Sucha karma dla psów. Różne rodzaje. 
(1 kg = 13,92 zł)

od

5999
było od 79,99

Postanowienia noworoczne

FIT+FUN woreczki na odchody
Nieprzezroczyste, odporne na rozdarcia 
woreczki. Sprzedawane w różnych 
zestawach.

Kocyki dla psów
Różne rodzaje i rozmiary.

AniOne zabawki dla psów
Do przytulania, szarpania i gryzienia. 
Różne rodzaje.

AniOne Transportbox Open 
Door/Open Top lub AniOne 
poduszka do transportera

1. Zawsze będę 
       po tobie sprzątał:

3. Zadbam, aby każda nasza 
wspólna podróż była dla 
             ciebie wygodna:

2. Zadbam o to, 
by zawsze było ci    
                   ciepło:

4. Zadbam o to, byśmy 
   zawsze dobrze się 
razem bawili:

-25%
przy zakupie min. 6 szt.

za 1 szt. 

599
było 7,99

Animonda GranCarno 400 g
Mokra karma dla psów. Różne smaki. (1 kg = 14,98 zł)

Pedigree przysmaki dla psa
Różne rodzaje i gramatury.

-26%

6999
było 94,99

SELECT GOLD Sensitive 4 kg
Wysokiej jakości sucha karma dopasowana  
do potrzeb psów bez względu na ich wielkość.  
Różne rodzaje. (1 kg = 17,50 zł)

 tylko 14-15.01.2022

-20%-15%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

339
cena regularna od 3,99

od

2079
było od 25,99

-17%
od

8285
było od 100,00

-17%
od

2899
było od 34,99

-20%
od

799
było od 9,99

Royal Canin Size Health Nutrition® 3–4 kg* 
Poza okresem 14-15.01.2022 r. (a w okresie obowiązywania promocji z gazetki) 
obowiązuje oferta z rabatem 12%: Royal Canin Size Health Nutrition® 3 kg 
w cenie 69,99 zł (było 79,99 zł), a Royal Canin Size Health Nutrition® 4 kg 
w cenie 87,99 zł (było 99,99 zł).  

Hit
weekendu

-25%

od

390
było od 4,59

10x  

i oszczędzaj!
Świętuj z nami 

* Przy rabacie 12% 1 kg = od 22,00 zł, przy rabacie 25% 1 kg = od 18,75 zł
 Oferta ważna po aktywacji kuponu w aplikacji lub na stronie internetowej. Szczegóły na str. 7

od

319

drugi

-50%

Butcher's Natural & Healthy
na wszystkie mokre karmy 

 15% rabatu

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz PUNKTY!

ZBIERAJ 
3



Linia PREMIERE to żywienie 
mieszane najwyższej jakości:

 wysoka zawartość mięsa
  bogata gama produktów pozwala dopasować 

żywienie do indywidualnych potrzeb twojego pupila
 wybrane karmy bez dodatku glutenu i/lub zbóż
 brak dodatku sztucznych konserwantów, 

 aromatów, barwników

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

od

399

od

2799

REAL NATURE ORIGINAL 
lub FILET & MOUSSE 85 g
Mokra karma dla kotów. Z najwyższej jakości
składników, bez sztucznych dodatków. Różne smaki. 
(1 kg = od 46,94 zł)

Royal Canin Veterinary
Dietetyczna, pełnoporcjowa, sucha lub mokra karma 
dla kotów. Dostosowana do różnych potrzeb. Linia 
Veterinary. Różne rodzaje i gramatury. (1 kg = od 69,98 zł)

Suplementy dla kotów
Witaminy, suplementy dla zrównoważonego odżywiania, 
wzmacniające odporność i zdrowie. Pozwalają na 
utrzymanie dobrej formy przez długoletnie kocie życie. 
Różne rodzaje i gramatury. (1 kg = od 53,27 zł)

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. od

639
było od 7,99

SELECT GOLD 400 g
Mokra karma dla kotów. Wysokiej jakości funkcjonalne 
składniki. Dostosowana do różnych etapów życia 
i szczególnych potrzeb twojego tygrysa. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 15,98 zł)

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

-17%
przy zakupie min. 10 opak.

za 1 opak.

249
cena regularna 2,99

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. 

1599
cena regularna 19,99

Purina Cat Chow 85 g
Mokra karma dla kotów. Doskonały smak, zawiera 
wysokiej jakości białko. Bez dodatku sztucznych 
barwników, aromatów i konserwantów. Różne rodzaje. 
(1 kg = 29,29 zł)

Purina One 4 × 85 g
Mokra karma dla kotów. Zawiera błonnik, 
przeciwutleniacze oraz kwasy tłuszczowe omega-3
i omega-6. Różne rodzaje. (1 kg = 29,38 zł)

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

PREMIERE 2 kg
Dobrze zbilansowana sucha karma dla kotów. 
Bez sztucznych dodatków i aromatów. (1 kg = 14,00 zł)

PREMIERE 400 g
Mokra karma dla kotów. 100% świeżego mięsa. 
Z cenną tauryną. Nie zawiera zboża, soi, cukru  
i sztucznych aromatów. Różne rodzaje.
(1 kg = 12,48 zł) 

W NOWYM ROKU ZDROWIE TO PODSTAWA

PREMIERE 85–100 g
Mokra karma dla kotów bogata w wysokiej jakości 
chude mięso. Pełnoporcjowa, bez sztucznych 
barwników i konserwantów. Różne smaki i gramatury. 
(1 kg = od 23,41 zł)

od

199

3 +1*

4 +1*

-21%
przy zakupie 4 szt.

za 1 szt.

499
cena regularna 6,29

-15%

2799
było 32,99

Ulubione marki 
   w supercenach!

PREMIERE 12 × 85 g lub 12 × 100 g
Mokra karma dla kotów, bez dodatku cukru, 
sztucznych barwników i substancji aromatyzujących 
oraz konserwantów. Różne rodzaje. (1 kg = od 19,60 zł)

-20%
przy zakupie 2 opak.

za 1 opak. od

1999
cena regularna od 24,99

1 +1 za 50%

od

899

4 +1*

4 +1*

Mieszaj dowolnie
Mieszaj dowolnie

Mieszaj dowolnieMieszaj dowolnie

Mieszaj dowolnie

1 saszetka = 1,66 zł

-17%
przy zakupie 2 opak.

za 1 opak. 

999
było 11,99

1 saszetka = 2,49 zł

od

799

Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel4

Nasze liczne zalety 
z korzyścią dla Ciebie:

Wszystko, co kochają koty Oferta ważna 
od 12.01 do 25.01.2022 r. 



Zadbaj o toaletę i zabawę swojego
kociaka w dobrej cenie

* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. 

4799
cena regularna 59,99

Brit Care 2 kg
Sucha karma dla kotów. Hipoalergiczna formuła, 
dopasowana do indywidualnych potrzeb pupila.  
Różne smaki. (1 kg = 24,00 zł)

-14%
przy zakupie min. 10 szt.

za 1 szt.

189
cena regularna 2,19

Felix 85 g
Smakowita, zbilansowana mokra karma dla kotów. 
W wygodnych saszetkach. Różne rodzaje. (1 kg = 18,90 zł)

-18%
od

1299
było od 15,99

Super Benek Compact 5 l
Zbrylający żwirek bentonitowy, niepylący, o naturalnym 
zapachu glinki. Pochłania zapachy, płyny, eliminuje 
grzyby i bakterie. Różne rodzaje. (1 l = od 3,25 zł)

-18%

4599
było 55,99

Cat's Best Oko Plus 20 l
Biodegradowalny, ekologiczny produkt: 100% czystych 
włókien roślinnych. Nawet 3 razy wydajniejszy  
od zwykłych żwirków. (1 l = 5,35 zł)

-22%
od

699
było od 8,99

AniOne łopatka do żwirku
Do różnych rodzajów żwirku. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia. Różne rozmiary.

2199

Calitti żwirek 3,8 l
Żwirek silikonowy dla najbardziej wymagających 
kotów i ich właścicieli. Błyskawicznie wchłania ciecz 
i już w kilka sekund eliminuje brzydkie zapachy.

FIT+FUN zabawki
Zabawki dla kotów. Różne rodzaje.

od

1929

FIT+FUN kuweta otwarta
Praktyczna, odkryta kuweta dla kotów o klasycznym 
designie. Dostępne dwa kolory.

od

459

Dreamies 60 g
Przysmaki dla kotów Dreamies to malutkie, chrupiące 
smakołyki wypełnione pysznie miękkim nadzieniem, 
o którym marzą koty, a każda z nich ma mniej niż dwie 
kalorie. Różne rodzaje. (1 kg = od 76,50 zł)

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 = 29,38 zł)

Butcher`s 85–400 g
Mokra karma dla kotów. Wyrafinowane posiłki 
ze świeżym mięsem, dostarczają kotu niezbędnej porcji 
witamin i minerałów. Bez sztucznych konserwantów, 
cukrów, barwników. Różne rodzaje i gramatury. 
(1 kg = od 12,48 zł)

od

299

3 +1*

3 +1*

Mieszaj dowolnie

Mieszaj dowolnie

-15%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

169
cena regularna od 1,99

Mieszaj dowolnie
Mieszaj dowolnie

Sheba tacka 85 g
Mokra karma dla kotów w formie delikatnych mięsnych 
kawałków w aksamitnym sosie. Wysokiej jakości 
składniki naturalnego pochodzenia. Różne rodzaje. 
(1 kg = 28,74 zł)

od

399

4 +1*

 z
br

ylający

999

3 +1*

Mieszaj dowolnie

NOWOŚĆ
Będę tu krótko!

i oszczędzaj!
Świętuj z nami 

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz PUNKTY!

ZBIERAJ 
5



* Każdy najtańszy produkt/produkty za 1 gr

Ulubione marki w supercenach

ZOLUX RODY.3 klatki
Duży wybór modułowych klatek dla małych 
gryzoni. Charakteryzuje je nowoczesne wzornictwo: 
przezroczyste dno i górna część klatki w zestawie 
z elementami plastikowymi w kolorze czerwonym, 
niebieskim lub żółtym.

-16%
od

7599
było od 89,99

-24%

1599
było 20,99

-20%

1199
było 14,99

od

689
Versele-Laga Nature 700 g
Zróżnicowana, wysokobłonnikowa mieszanka karmy 
dla gryzoni. Różne rodzaje. (1 kg = 22,84 zł)

Safebed płatki papierowe 800 g
Naturalne, bezpieczne i nietoksyczne, z włókien 
roślinnych. Ściółka dla wszystkich gryzoni i innych 
małych zwierząt. (1 kg = 14,99 zł)

Vitakraft kolby dla gryzoni 2 szt.
Przysmaki dla małych zwierząt. Smakowita, naturalna 
przekąska niezawierająca cukru. Idealna jako karma 
uzupełniająca i urozmaicająca. Różne smaki.

3 +1*

NATURAL-VIT siano 300 g
Aromatyczne i naturalne sianko. Dzięki dużej zawartości 
substancji balastowych wspomaga trawienie.  
Dostępne różne rodzaje. (1 kg = od 15,17 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

455
cena regularna od 5,69

MultiFit multipaki 12 × 100 g
Mokra, pełnoporcjowa karma dla kotów. Bez dodatku 
cukru, barwników i konserwantów. Różne rodzaje. 
 (1 kg = od 15,83 zł)

MultiFit It's Me 85 g
Mokra karma dla kotów, dostosowana 
do ich szczególnych potrzeb. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 24,90 zł)

MultiFit It’s Me 1,4 kg
Sucha karma dla kotów. Zapewnia zbilansowaną
mieszankę wysokiej wartości substancji odżywczych,
witamin, minerałów i pierwiastków śladowych.
Różne rodzaje. (1 kg = od 14,28 zł)

od

1899
od

249
od

1999

10 stycznia–1 lutego Mieszaj dowolnie

Promocja dotyczy karm mokrych, suchych, sianka 
i przysmaków dla psów, kotów oraz małych zwierząt. 3 +1*

Crock Complete 50 g lub Nature Snack 85 g
Zdrowe i smaczne przekąski dla chomików, myszy, 
szczurków i myszoskoczków. Różne rodzaje. 
(100 g = od 33,98 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

759
cena regularna od 9,49

MultiFit 100–1240 g
Duży wybór ekonomicznych karm mokrych, 
dopasowanych do rozmiaru i etapu życia psa. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 6,44 zł)

MultiFit 1–12 kg
Ekonomiczne karmy suche z praktycznym zamknięciem 
strunowym dla dłuższej świeżości produktu. Różne 
rodzaje. (1 kg = od 5,83 zł)

MultiFit karma dla gryzoni 800 g lub 2,5 kg
Zróżnicowana i zrównoważona karma dla gryzoni, 
odpowiadająca na potrzeby gatunku. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 16,00 zł)

od

1429
od

1199
od

149

1 saszetka = 1,58 zł

Oferta ważna 
od 12.01 do 25.01.2022 r. 

Ponad 6000  
produktów

Atrakcyjne  
ceny

Profesjonalny 
personel6

Nasze liczne zalety  
z korzyścią dla Ciebie:

Wszystko, co kochają małe zwierzęta



Brit Care Hair & Skin 1–3 kg
Sucha karma dla psów na bazie białka z owadów i ryb. 
Dobrze przyswajalna z zawartością kwasów omega-3 
i omega-6. (1 kg = od 17,33 zł)

PREMIERE Soft 4 kg
Sucha karma dla psów. Wysoka zawartość mięsa. 
Różne smaki. (1 kg = 13,80 zł)

-20%
TANIEJ

-20%
TANIEJ

PUNKTUJ W NOWYM ROKU!

TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW
Oferta ważna od 12.01 do 1.02.2022 r.*

z kartą 

od 22,39
bez karty od 27,99

z kartą 

55,19
bez karty 68,99

Vitakraft 12–120 g
Różne rodzaje przysmaków dla psa. (100 g = od 6,16 zł)

z kartą 

od 2,39
bez karty od 2,99

-20%
TANIEJ

Vitakraft przysmaki dla kotów
Duży wybór smakowitych przysmaków dla kotów. 
Różne rodzaje i gramatury. (1 kg = od 133,06 zł)

FIT+FUN lub AniOne mata do drapania
Kolory i szeleszczący materiał – wszystko to pobudza 
łowczy instynkt i zapewnia świetną zabawę.  
Różne rodzaje. 

PREMIERE 300 g
Sucha karma dla kotów. Wybrane rodzaje. (1 kg = 21,30 zł)

Miamor 100 g
Wysokiej jakości, lekkostrawna, mokra karma dla kotów. 
Dostosowana do różnych potrzeb. Z soczystymi 
kawałkami w pysznym sosie i nie tylko. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 39,90 zł)

AniOne szampony 250 ml
Szampony pielęgnacyjne dla psów. Produkty 
są wegańskie, nie zawierają silikonów i parabenów. 
Różne rodzaje. (1 kg = od 57,40 zł)

z kartą 

6,39
bez karty 7,99

z kartą 

od 3,99
bez karty od 4,99

z kartą

13,59
bez karty 16,99

-20%
TANIEJ

-20%
TANIEJ

-20%
TANIEJ

* Oferta ważna w dniach 12.01−1.02.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, po zeskanowaniu przy kasie zarejestrowanej karty PAYBACK.
 Oferta 7x więcej punktów PAYBACK obowiązuje za zakupy za min.100 zł, a 10x więcej punktów PAYBACK za zakup produktów Butcher's Pro Series karma sucha i mokra 
dla psa oraz Select Gold Sensitive 4 kg karma sucha dla psa. Obie oferty obowiązują po zeskanowaniu przy kasie karty PAYBACK, a następnie kuponu lub po aktywacji 
kuponu w aplikacji PAYBACK lub na payback.pl. Jeśli oferta obowiązuje również na stronie 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 maxizoo.pl/payback

-20%
TANIEJ

z kartą 

od 4,79
bez karty od 5,99

-20%
TANIEJ

z kartą 

od 11,99
bez karty od 14,99

Pobierz, zarejestruj się i zyskaj WIĘCEJ!

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

za zakupy w Maxi Zoo za min. 100 zł 
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7X WIĘCEJ PUNKTÓW

KUPONY

PROMOCJE

TWOJA
KARTA

SALDO PUNKTÓW

TAŃSZE PRODUKTY

WYMIANA PUNKTÓW 
NA ZAKUPY9 920000 034748

23 742 °P

Miłość do 
zwierząt

maxizoo.plNowa usługa: 
zadzwoń i odbierz PUNKTY!
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Wszystko, co kochają koty i psy



i oszczędzaj!
Świętuj z nami 26.01–1.02.2022

„Najlepszy sklep  

stacjonarny”*

*Zwycięzca w konkursie  

TOP FOR DOG 2021

-25%
przy zakupie 4 szt.

za 1 szt. 

749
cena regularna 9,99

PREMIERE Meati 800 g
Mokra karma z zawartością 71% mięsa i podrobów, 
bogata w kwasy omega-3, bez zbóż. Różne smaki. 
(1 kg = 9,36 zł)

-20%
przy zakupie 2 opak.

za 1 opak.

1719
cena regularna 21,49

PREMIERE
Przysmaki intensywnie mięsne, miękkie i nadziewane. 
Bez dodatku cukru. Różne rodzaje i gramatury. 
(1 kg = od 71,02 zł)

Felix 12 × 85 g
Smakowita, lekkostrawna, mokra karma. Dostosowana 
do różnych potrzeb każdego kota. Z soczystymi 
kawałkami w pysznym sosie i nie tylko. Różne rodzaje.
(1k g = 16,85 zł)

Butcher’s Pro Series
Karma sucha i mokra przeznaczona dla małych ras.

od

1499

Brit Jerky przysmaki 80–200 g 
Mięsne przysmaki dla psa. Różne rodzaje. 
(1 kg = od 134,95 zł)

2 +1*

Nowa Acana Dog 340 g–11,4 kg
Popularne karmy premium w nowej odsłonie.  
Różne rodzaje. (1 kg = od 18,86 zł)

-20%
od

18300
było od 229,00

REAL NATURE COUNTRY SELECTION 12 kg
Wysokiej jakości sucha karma z dużą zawartością
świeżego mięsa. Bez barwników i konserwantów,
w 100% naturalna. Różne smaki. (1 kg = od 13,86 zł)

Perfect Fit 750 g
Wartościowa i zbilansowana sucha karma dla kotów, 
dostosowana do indywidualnych potrzeb pupila.  
Różne rodzaje. (1 kg = od 19,99 zł)

od

1499

1 +1**
za 50%

-20%

7999
było 99,99

REAL NATURE WILDERNESS 2,5 kg
Sucha karma z najwyższej jakości składników, na bazie 
diety dzikich kotów. Z wysoką zawartością mięsa. 
Bez dodatku barwników i konserwantów. 
Różne rodzaje. (1 kg = 32,00 zł)

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

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt.

799
cena regularna 9,99

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt. 

639
cena regularna 7,99

-20%
przy zakupie 2 szt.

za 1 szt.

1359
cena regularna 16,99

Hilton żwirek silikonowy 3,8 l
Żwirek silikonowy, bardzo wydajny i chłonny, absorbuje 
nieprzyjemne zapachy. Niepylący i nie przykleja się 
do kocich łap. Ma właściwości antybakteryjne, 
nie powoduje alergii. (1 l = 3,57 zł)

-20%
przy zakupie min. 2 szt.

za 1 szt. od

1379
cena regularna od 17,29

Versele-Laga Complete 500 lub 750 g
Dostępne różne rodzaje, m.in. wariant 
dla fretek. (1 kg = od 34,58 zł)

od

299

2 +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 12.01 do 25.01.2022 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 8, co do której okres 
promocji trwa od 26.01 do 1.02.2022 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 
** Tańszy produkt. Szczegóły promocji dostępne na www.maxizoo.pl Oferta widoczna na tej stronie obowiązuje od 26.01 do 1.02.2022 r. 
     lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Ceny widoczne na tej stronie dotyczą 1 sztuki towaru.
   Oferta ważna po aktywacji kuponu w aplikacji lub na stronie internetowej. Szczegóły na str. 7

-14%
od

1799
było od 20,99

10x  

W ramach konkursu TOP FOR DOG 2021 
już po raz siódmy zdobyliśmy nagrodę 

w kategorii 
"Najlepszy sklep stacjonarny", 
a po raz pierwszy w kategorii 

"Inicjatywa społeczna"

DZIĘKUJEMY ZA WASZE GŁOSY!

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


