
DE 30 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2019

OPERAÇÃO

Chegam as plantas de interior  
a preços irresistíveis 

www.jardiland.pt

Suculentas 

ou 12€ o lote de 3
Escolha entre diferentes 

variedades e vasos de flores.

4€95

Em vaso de zinco 
ø 10,5 cm

              |        Pouco

* Plantas idênticas no mesmo formato, numa 

única compra.

preços mini !
Descubra a sselecção que preparamos para si

nas páginas interiores

Alimento FeedeezPara cães de raças médias  e grandes.  (1,83 €/kg  em vez de 1,99 €/kg.)

4€
na compra 

de 3*

a unidade 27€45

Saco 
de 15 kg

29€95

* Jungla urbana

OPERAÇÃO ANIMAIS

*



* Jungle urbaine

*OPERAÇÃO

8€50
com cartão

fidelidade (2)

       |        Médio

Em taça de Ø 23 cm
Em várias cores, à escolha entre 
flores duplas ou simples. 

9€95 
Kalanchoe
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       |        Médio

120-130 cm, em vaso de Ø 24 cm
Com 3 troncos 90-45-20 cm. 

Yuca** 24€952

              |        Médio

100-110 cm, em vaso de Ø 21 cm
Dypsis lutescens

Areca** 17€953

              |        Pouco

Ø 12 cm, em vaso decorativo de 
cerâmica . Escolha entre: Ananas, Aechmea  
e Guzmanias. 

Bromeliácea 9€956

              |        Pouco

Ø 5,5 cm, em vaso decorativo de cerâmica 
em várias cores e variedades à escolha.

Cactus mini 2€95 a unidade  
ou 5€91 o lote de 3

5

       |        Pouco

90-100 cm, em vaso de Ø 21 cm
Com 4 troncos 45-15-15-15 cm.  
Escolha entre: bicolor, magenta ou verde.

Dracaena ‘Carrocel’** 19€951

De vime. Ø 26 cm. 
Vaso decorativo 'Lain' 4€954
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       |        Médio

Em vaso de Ø 12 cm
Escolha entre: mini-rosa, 
kalanchoe flor dupla ou gerbera. 
(Vaso decorativo não incluído.)

Planta em flor 
2€95 ou 1€97 a unidade 
por um lote de 3 

Vaso decorativo “Brussels 
diamond”
Desde 2€95 3€95

2

Vaso de plástico brilhante. 
Ø 13,7 x 12,6 cm. 
Existe também em Ø 16 x 14,6 cm a 
3,95 € 4,95 € ou Ø 18 x 16,8 cm a 4,95 
€ 5,95 €.

Existe também em :          cinza pérola                 
        vermelho

** (Vaso decorativo não incluído.)

(1) Plantas idénticas no mesmo formato, numa única compra. (2) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Excluindo as promoções a decorrer 

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura adulta

3x2
na compra de 

3(1)

1€97 a unidade

3x2
na compra de 

3(1)

1€97 a unidade



              |        Médio

Planta de 110-120 cm de 
altura, em vaso de Ø 24 cm
De tronco trançado.
(Vaso decorativo não incluído))

24€95 
Pachira aquática

              |        Médio

Tronco de 60-65 cm de altura,  
em vaso decorativo de cerâmi-
ca. Ø 22 cm
Tallo em forma de espiral.

29€95 
Ficus ‘Ginseng’
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              |        Pouco

Ø 12 cm, em vaso decorativo 
de cerâmica

Aloe vera 6€953

2

       |        Médio

Ø 12 cm, em vaso decorativo 
de cerâmica
Orquídea com 2 ramos.
Escolha entre várias cores.

Orquídea phalaenopsis
8€95

       |        Pouco

Ø 15 cm, em vaso decorativo de 
cerâmica
Senecio Peregrinus
Folhas em forma de golfinho. 
*Quantidade limitada de 2.400 exemplares

Colar de golfinho 19€951

1

              |        Médio

Em vaso de Ø 12 cm
Escolha entre: Dieffenbachia, 
Nephrolepsis, Syngonium, Areca 
ou Chlorophytum. 
(Vaso decorativo não incluído)

Planta verde 3€95  
ou 2€63 a unidade por um 
lote de 3

Quantidade
limitada*

Embalagem de 1 L
Para todo o tipo de plantas verdes. 

4€50 
Adubo líquido plantas 
verdes Jardiland

Favorece 
o enraizamento

Saco de 20 L
Para todos os tipos de plantas 
verdes e com flores. Favorece 
o enraizamento rápido e o 
crescimento vigoroso. (0,25 €/L 
em vez de 0,27 €/L.)

5€49 
Terra de 
transplante Jardiland 

4€95
com cartão

fidelidade (2)

5€95
com cartão 
fidelidade(2)

3x2
na compra de 

3(1)

2€63 a unidade



O saco de 4 kg
Para gatos esterilizados de 1 a 7 anos de 
idade. (8,24 €/kg.)

32€95 
Alimento “Appetite Control 
Sterilised” Royal Canin®

O GATO O GATO

Saco de 2 kg
Rico em peru. Para gatos esterilizados que 
tendem a ter excesso de peso.
(6,48 €/kg em vez de 8,98 €/kg.)
Existe também na variedade "Em salmão".

12€95
Alimento para gatos esterilizados 
Origéa

17€95

Sem
cereais

O saco de 7 kg
Proteína de alta qualidade de frango 
fresco. Ideal para manter o seu gato ativo e 
saudável. (4,92 €/kg em vez de 5,71 €/kg.)

39€95 
True Instinct original frango

Embalagem de 85 g
Para gatos esterilizados de 1 a 7 anos.
À escolha entre : “Sterilised Sauce”, 
“Sterilised Gelée”
(14,41 €/kg em vez de 16,47 €/kg.)

Alimento para gatos esterilizados 
Royal Canin®

25%
DE DTO

na  2a
unidade

Embalagem de 80 g
Receitas para escolher.
(15,94 €/kg em vez de 21,25 €/kg.)

"Les cuisinés" Hamiform 
para gato
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satisfeitos 
ou trocamos(2)

100%

34€95
com cartão

fidelidaded (1)

(1)Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Excluindo as promoções a decorrer (2) Veja 
as condições na loja. (3) Produtos do mesmo formato, numa única compra.
Encarregar-se de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer respeitar as condições 
necessárias para o seu bem-estar.

Com cereais
integrais

4 X 3(3)

1€70

o u1€28
a unidade por lote de 4

1€40

ou 1€23
 a unidade por lote de 2

Embalagem de 250 g
Graças a esta erva, o seu gato eliminará 
as bolas de pêlo de maneira natural e 
melhorará o seu trânsito intestinal.
(11,80 €/kg.)

2€95 
Erva gateira Smooz



O GATO O GATO
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 3 X 2(3)

Leito aglomerante 
perfumado Smooz
Embalagem de 5 L
(0,66 €/L em vez de 0,99 €/L.)

4€95

ou 3€30
 a unidade por lote de 3

Ultra absorvente Desenvolver
o instinto de
 caça e a agilidade

Com filtro de carvão ativo anti-odor.
55 x 39 x 39 cm.

12€95 
Casota higiênica “Fancy” Smooz

Funciona com pilhas. Não incluídas.

19€95 29€95

Brinquedo Catit Tumbler Bee
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Cartão de fidelidade 
Ganhe pontos e receba cupões de 

compra ao longo do ano.
Aproveite as ofertas e serviços 
exclusivos para si e para o seu

animal de companhia.

* Detalhes das vantagens do programa e das lojas 
participantes em www.jardiland.pt

Saco de 15 L
Areia de sílica para gato. Leve e muito 
absorvente. (1,13 €/L em vez de 1,40 €/L.)

16€95 20€95

Areia Sanicat Diamonds

De sílica

 Impresc indí ve l  para os nossos A
N

IM
A

IS

20%
desconto

Em RASCADORES e 
CONFORT 

para gatos

Compromete-se!

Com cereais
integrais

Portas Swing Ferplast
Para facilitar as entradas e saídas do seu gato.

-20%
em PORTAS SWING 

FERPLAST 
para gatos



Embalagem de 400 g
Alimentos húmidos de manutenção, de 
primeira qualidade. Com as melhores 
carnes: cordeiro, vitela e frango.
(2,50 €/L em vez de 3,75 €/L.)

Alimento Piper Platinum

-20%
em produtos 

seleccionados(2)

Saco de 2 kg
Para cães de 10 meses a 8 anos
e peso de 1 a 10 kg.

Alimento : " Mini Adult”, “Mini Adult 
8+” ou “Mini Puppy” Royal Canin®

Trelas, coleiras e arneses Smooz

100 %poliéster. Diferentes modelos à 
escolha.

4€95 
Brinquedos para cães “Monster” 
Smooz

O CÃO PEQUENOS MAMÍFEROS

satisfeito ou 
trocamos(1)

100%

Sem cereais

Saco de 12 kg
Alimento para cães de raça média e grande.
(3,33€/kg  
em vez de 4,16 €/kg.)

39€95
Alimentos para cães adultos de raça 
média e grande Origéa

49€95

Superabsorventes indicados para o treino 
de cachorros, bem como para animais 
convalescentes de qualquer raça e 
tamanho.

Desde 5€95 
Empapadores higiênicos Smooz

Embalagem de 150 g
Snack natural em cubos para 
recompensar o seu cão. Não contém 
aditivos, corantes ou conservantes 
artificiais. (26,33 €/kg.)

3€95
Bubimex Cubes de frango ou
de boi
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(1) Veja as condições na loja. (2) Desconto aplicado numa seleção de alimentos para cães de Royal Canin. (3) Produtos do mesmo 
formato, numa única compra. (4) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Excluindo as promoções a decorrer.
Encarregar-se de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer respeitar as condições necessárias para o seu bem-
estar.

-20%
com cartão

fidelidade (4)

 3 X 2(3)

De diferentes tamanhos e modelos para 
escolher o que melhor se adapta ao seu 
cão e às suas necessidades.

1€50

ou 1€
 a unidade por lote de 3 



O CUIDAR DE UM ANIMAL É UMA RESPONSABILIDADE QUE EXIGE RESPEITO
PELAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS ÀS SUAS NECESSIDADES E AO SEU BEM-ESTAR

Os nossos conselheiros irão acompanhá-lo
e ajudá-lo nos seus desejos

Adopção, chegada... 
Aumente a família!

Saco de 20 L
Alto valor nutritivo.
(0,18 € em vez de 0,27 €.)

Feno “Excellence” Feedeez

5€50

ou 3€66
 a unidade por lote de 3

Saco de 2,3 kg
Para coelhos. (4,55 € em vez de 6,06 €.)
Existe também em “Nature Cavia”para cobaias.

Alimento “Cuni Nature” 
Versele-Laga®

13€95

ou 10€46
 a unidade por lote de 2 

O CÃO PEQUENOS MAMÍFEROS

•  6/7 

50%(3)

DE DTO
na 2a

Biodegradável

Saco de 10 L
Pellets de madeira absorvente. 
(0,46 €/L em vez de 0,69 €/L.)

6€95

ou 4€63
 a unidade por lote de 3 

Leito “Prop O’Bois” Tyrol

Para coelho. Equipado com dispensador de 
feno. 80 x 46 x 36 cm. 

19€95
Gaiola 930 Voltregá

29€95
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com cartão
fidelidade(4)

 3 X 2(3)  3 X 2



AQUÁRIOS INWA
Disponível em diferentes 
tamanhos e formatos.

25%
DE DTO

ProgramaCompromete-se! 

Ganhe pontos e obtenha vales
de compras todo o ano!

Aproveite as ofertas e serviços
exclusivos e participe em eventos

especialmente organizados para si.
Cartão gratuito, peça já*

**Detalhes das vantagens do programa e das lojas
participantes em www.jardiland.pt

Fidelidade
Programa

Devolvemos-lhe a diferença:  Se 
encontrar um produto (mesma marca, 
formato e código de barras) mais 
barato, devolveremos a diferença num 
vale de compras, num prazo de 15 dias, 
justificado.

Vantagem de clientes fidelidade: 
devolução em dinheiro.

www.jardiland.pt

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 

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

ABERTO TODOS OS DIAS

Os preços mencionados são válidos nas lojas Jardiland participantes, até à data indicada no folheto. As nossas lojas Jardiland participantes dispõem de uma quantidade suficiente de produtos 
para satisfazê-lo durante o período da promoção mencionada. Se excepcionalmente algum artigo estiver em falta durante esse período, procuraremos oferecer-lhe um artigo idêntico ou 
similar ao preço indicado. 

100% satisfeito:  Trocamos-lhe o
alimento ou devolvemos o seu dinheiro 
se o seu animal de estimação (cão, gato, 
pequeno mamífero) não ficar satisfeito com 
o seu novo saco
de alimento, num prazo de 2 meses
após a data de compra.

Vantagens de clientes fidelidade:
3 meses para devolver o saco de alimento. 

Apenas nas nossas marcas exclusivas 
Origéa, Feedeez e Ekuel

Criação de floreiras e transplante*: Quer 
criar um jardim de flores? A sua planta sente-
se apertada no vaso? Aconselhamo-lo sobre 
os elementos das suas
composições (plantas, vasos, terra), numa 
assistência personalizada.
.

Ajudamo-lo a carregar o carro:  as suas 
compras são demasiado pesadas? São 
demasiado volumosas? Não hesite em 
pedir a ajuda aos nossos assistentes 
para carregar as suas compras no cesto 
de compras, no carrinho ou para o seu 
veículo.

Condições na loja.


