
DEL 2 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2016 

24€95
Orquídea Phalaenopsis

Em vaso decorativo de Ø 12 cm
(Ver detalhes na pág.2)

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS• DECORAÇÃO

de 10 a 26 fevereiro 2017OS DIAS J’ 

IDEIAS PARA 
PRESENTEAR OU 
PRESENTEAR-SE!
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 Sol   Semisombra  Floração  Rega

1

1

19€95
3

Flores que enamoram

14€95
2

Desde

24€95

Composição 
'Romance'

1

424€95

Orquídea 
Phalaenopsis

Adoro, adoro  adoro!
Em Fevereiro a orquídea é a protagonista! Encontre-a na sua loja Jardiland 

em vários tamanhos e cores. Fará as delicias do seu par.
1  Composição 'Romance' 24€95. Inclui: 3 plantas. Em vaso de Ø 13 cm. Elege a que mais gosta. Também a encontrará em vaso de Ø 15 cm a 35€ e  

em vaso de Ø 23 cm a 45€.               |        Médio  2  Orquídea Dendrobium Dendrobium Sa-noak® 14€95. Em vaso decorativo de Ø 12 cm        |        Médio  3  
Orquídea Twist Phalaenopsis 19€95. Em vaso decorativo de Ø 14 cm        |        Médio   4  Orquídea Phalaenopsis 24€95. Em vaso decorativo de Ø 12 cm 

Tres ramas. 
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4€99
(9,98 €/L)

(1) Oferta exclusiva para clientes com cartão Fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor.

5  Azalea 'Hortino' Azalea 'Hortino' 9€95. Em vaso de Ø 15 cm. (Vaso 

decorativo não incluído)         |        Médio  6  Roseira mini Rosal 6€95, 
com cartão fidelidade fica a 5€95 Em vaso decorativo de Ø 12 cm 

       |        Médio  7   Jasmim de Madagascar  Stephanotis floribunda 14€95. 
Em vaso decorativo de Ø 12 cm               |        Médio 8  Anturio 'Bugatti Red' 
Anthurium 'Bugatti Red'  9€95. Em vaso de Ø 17 cm. (Vaso decorativo não 

incluído)  9  Fertilizante Orquídeas 4€99. Embalagem de  500 ml 
(9,98€/L)   Regador Oase can 1€99. Capacidade 1 L. Cor:Cinza.10

7 9€95
8

9€95
5

 os tons naturais.

14€95

Jasmim de 
Madagastar

1€99
10

9

Adoro, adoro  adoro!

6

5€95
Com cartão 

fidelidade em vez
 de 6.95€.(1)



4 • 

11€50

Composição 'Primavera'
Vaso de plástico. Inclui 4 plantas.

Adoro, adoro  adoro!

Primavera                                                               
Primula acaulis 

1€
em vez de 1,25 €

a unidade pela
compra de 5

Em vaso de Ø 10,5 cm

Camélia    
Camelia japonica

6€95
 
Em vaso de 2 L

As Primulas e as Camélias vão trazer a alegria ao seu jardim de Inverno. Encontre-as na sua loja Jardiland.

Composição Ø 23 cm 

Preço
PROMO

as 5
 a 5€(1)

 as suas cores brilhantes

Uma varanda com flores

              |        Fevereiro - Março |        Médio

              |        Fevereiro - Março |        Médio               |        Dezembro a março |        Regular |        2 m
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Coleção de fruteiras                                                      
Variedade à escolha entre maçã, cereja, 
ameixa...

19€95

Em vaso de 10 L

Substrato Siro hortícola 
Para plantar todo o tipo de hortícolas. 
Contém uma fertilização orgânica natural, 
rica em nutrientes essenciais, que estimula 
um equilíbrio entre a planta e o substrato.

7€99

Em saco de 50 L (0,16€/L)

Floreira "Primavera"                    
Inclui 5 plantas (Prato não incluído)

14€95

Composição L. 40 cm

Preço
PROMO

Tulipa
Coleção de variedades e cores.

2€95
 Em vaso de Ø 13 cm

 fruteiras

12€95
Com cartão 
fidelidade(2)

Uma varanda com flores

       |        Pouco |         1,50 m

              |        Fevereiro- Março |        Médio

Encontre todos 
os nossos 

conselhos e 
ideias

para um jardim 
de inverno com 

flores
em jardiland.pt

(1)Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa só compra. (2) Oferta exclusiva para clientes com cartão fidelidade da Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor.

              |        Fevereiro - Março |        Médio
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Adoro, adoro  adoro!

Vela emotion aromas
Vela perfumada em vaso de vidro 
transparente, que conserva o seu 
perfume. Ideal para oferta!

2€25
 

A unidade
Ø 7,5 x 9 cm

Um perfume de bem-estar invade o seu interior

Óleo essencial biológico
100% natural. Óleos biológicos que 
respeitam o meio ambiente. Grande 
variedade de aromas.

Desde 3€75
 

A unidade
Embalagem de 10 ml

Sabonete "Instantes de Bem-estar"
Caixa metálica que contem um 
sabonete 100% vegetal.
Caixa de 7,5x7,5x3,5 cm

4€95
A unidade
Sabonete de 100g

55€95

Difusor de perfume Cocooning
De bambú e vidro. D16x13cm. Bomba de 12W. 

Capacidade de 100ml
Indispensável para explorar as virtudes dos

óleos essenciais em água. 

Até 10h de perfume intenso

Descubra o universo da Galeo, onde 
os sentidos, a decoração e o bem-es-
tar de fundo para oferecer-lhe: sabo-
netes, óleos essenciais, difusores 
eléctricos, difusores de cana, óleos 
aromáticos, incenso, velas...

Desfrutará de produtos de inspi-
ração, originais, pessoais e muito 
elegantes.

Suporte de incenso
Muito decorativo. Dois modelos 
diferentes à escolha.
44 x 3 x 5 cm

16€95
A unidade
De madeira

Presentes para si... 

 aromas de Bem-Estar
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Brinquedo Rato Fun
Divertido brinquedo para gato em forma de 
rato com comando.

14€95
 

Comando à distância

Dentastix Pedigree®
Snack dental para cão contra o tártaro. Disponível em 
3 formatos, em função do tamanho do cão.

Desde

8€95
Embalagem de 28 sticks

Brinquedo peluche Zolux
Brinquedo para cão em forma de animais e 
em variadas cores. Modelo urso ou tigre, para 
escolha.

6€95
 Altura 20 cm

-10%
com cartão 
fidelidade(1)

a  3a
 

GRÁTIS
(2)

De madeira

Alimento Almo nature
Alimento húmido de gama alta para gatos, sem 
corantes nem conservantes. Disponível em 
vários sabores. 

0€75
A unidade
Lata de 85g (8,82€/Kg)

…e para os que tanto gosta

 
Jogo do gato 

e do rato

a 2a
 com

-50%(3)

Comedouro Blossom
Comedouro ou bebedouro de aço inoxidável 
com antideslizante de borracha. Disponível em 
2 cores e vários tamanhos.

Desde 3€50

(1) Oferta exclusiva para clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor.  (2) e (3) Produtos do mesmo formato, numa só compra.



        |         Rega       Sol        Semisombra    Sombra

www.jardiland.pt

serviçosNossos fidelidadePrograma
Aproveite as vantagens e servi-
ços do cartão cliente Jardiland.
Comece a acumular pontos 
desde a sua primeira compra.

Desfrute também do cartão 
croket, o 9 saco de alimento 
para cão ou gato será de 
OFERTA!

Alimento Feedeez
diferentes sabores e formatos para 
cachorros, cães adultos ou séniors. 
(Em formato de 3kg, 7.5kg e 15kg)

Alimento para cão e gato
alimentação de alta gama sem cereais.

Diferentes sabores e formato. 
(de  cão: 3kg e 12 kg, de gato 400g, 2kg e 5kgs)

 

Diagnosticamos as plantas 
doentes:  Traga-nos uma amostra 
ou uma foto da sua planta, 
aconselharemos sobre os cuidados 
mais adequados. 

Analizamos a água: Traga-nos uma 
amostra de água do seu aquário. 
Analizaremos gratuitamente o Ph, 
N02, TH e TAC.

Evite sobrecargas: Se as suas 
compras são demasiado pesadas 
ou voluminosas, ajudaremos a 
carregar no seu carro. Não hesite 
em pedir-nos ajuda.

Ajudamos a transplantar: 
Nossos profissionais ajudarão a 
transplantar suas plantas. Ver 
condições na loja.

Entrega : Seu carro é demasiado 
pequeno ou suas compras 
demasiadamente voluminosas? 
Nós entregamos em sua casa. 
Consultar preços.

Alimento para cão 
Alimento completo 
para todas as raças.
(Em formato de 2kg, 
3kg, 15kg e 20kg)

Embrulhamos suas plantas para 
oferta: Para que fiquem o mais 
atrativo possível.

NATURALMENTE BUENO PARA ELLOS

EKUEL

-40%
 no 2º saco de alimento 
Feedeez, Ekuel e Origéa  

para cão e gato(1)

De 10 a 26
 de fevereiro

(1)Descontos a realizar numa única compra. Produto idêntico em marca e formato, excepto outras promo-
ções, ofertas fidelidade em curso ou vantagens cartão crocket.

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 

(Portugal)
Horário: todos os dias de 10 à 20h

ABERTO TODOS OS DIAS

        |         Floração        |         Altura


