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Areca
Lutescens
100-110 cm.

(Vaso decorativo não incluído)
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* Jungla urbana

4

Suculentas 4€95 a unidade ou 12€ lote de 3

€

Em vaso de Ø 10,5 cm com vaso decorativo de zinco

a unidade

Diferentes variedades e vasos coloridos à escolha.

na compra
de 3

|

Pouco

6€95

7€95

12€95

com cartão
fidelidade(1)

Aloe Vera

Phalaenopsis
Em vaso de Ø 12 cm
com vaso decorativo de cerâmica.

Em vaso de Ø 12 cm
com vaso decorativo de cerâmica
Vasos: cores diferentes à escolha.

|

Pouco

©d3 Studio

12€

3€95
€63

Planta verde

ou

Em vaso de Ø 17 cm

Diferentes variedades à escolha: Ficus Lyrata,
Ficus Ginseng ou Zamioculcas.
(Vaso decorativo não incluído)

|

Médio

Orquídea de 2 ramos.
Muitas cores à escolha.

2

|

3x2
a unidade por um lote de

Planta verde

Em vaso de Ø 12 cm

3

À escolha: Chlorophytum, Areca, Musa,
Syngonium ou Nephrolepsis.
(Vaso decorativo não incluído)

|

3€95
€63
ou

2

Semisombra

Sombra

Floração

Colheita

Altura adulta

a unidade por um lote de

3

Em vaso de Ø 5,5 cm com vaso de cerâmica branco, suporte de madeira. Diferentes
variedades à escolha.

|

Médio

Rega

3x2

Mini planta verde

(1) Oferta reservada a clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções. (2) Produtos do mesmo formato. .
Sol

Médio

Médio

50%
ª
na 2
(2)

DE DTO

4€95
€71

3€95

ou

3

a unidade por um lote de

Terra plantas verdes Compo

Bola arcilla Jardiland

Embalagem de 10 L.

Embalagem de 10 L.

Substrato ideal para todos os tipos de
plantas verdes. (0.39€/L)

2

Desde

4€50

3€50

Vaso decorativo “Stone”

Ideal para facilitar a drenagem das plantas.
(0,37€/L em vez de 0,49€/L)

De cerâmica, acabamento efeito mineral.
Ø 11 x 9,4 cm.
Existe também em Ø 14 x 12,4 cm a 4,50€ 5,50€,
em Ø 16 x 14 cm a 6,50€ 7,50€.
Existe também em :

Cinza

Taupe

(Plantas não incluídas).

5€95

29€95

Em vaso de Ø 15 cm

Em vaso de Ø 19 cm

Kalanchoe The Tiger®
Diferentes cores à escolha.

Kentia forsteriana
Em vaso de Ø 21 cm

(Vaso decorativo não incluído)

(Vaso decorativo não incluído)

|

39€

Euphorbia Erytrea

|

Pouco

Adapta-se muito bem em ambientes
interiores. (Vaso decorativo não incluído)

Pouco

|

Pouco

1

2

1

Beaucarnea ou Yucca
“Maya Tree” 19€95
14€95 com o cartão fidelidade(2) em
vez de 19€95

2

Em vaso de Ø 19 cm

Planta composta por um único tronco,
variedades à escolha. 55-65 cm.

14€95

(Vaso decorativo não incluído).

|

com cartão
fidelidade (1)

2

Pouco

Bromelia 12€
Em vaso de Ø 12 cm cm vaso decorativo de
cerâmica.

1

Diferentes variedades à escolha : Guzmania Torch,
Ananas e Tillandsia.

|

Médio

Siga-nos também em www.jardiland.pt
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Imprescindível para os nossos ANIMAIS

O GATO

Yummy !

Cartão
Grátis!

3+1

Se comprar 3 sacos de alimento
para cão ou gato

oferecemos-lhe o 4º!

Consulte as condições na secção de animais ou nas caixas.
CUIDAR DE UM ANIMAL É UMA RESPONSABILIDADE QUE REQUER RESPEITO
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS ÀS SUAS NECESSIDADES E BEM-ESTAR.

24€95

19€95

Caverna de feltro Yupik

Frontline Combo gato

Ideal para o seu gato. De feltro.
Inclui almofada. 40 x 33 x 35 cm.

Embalagem de 3 pipetas.
Antiparasitário para gatos e furões:
elimina pulgas, caraças e piolhos.

3x2

(1)

(1) A promoção é aplicada ao produto com preço mais baixo. (2) Produtos do mesmo formato.
(3) Oferta reservada a clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções.

Alimento húmido para gato
Em diferentes formatos e sabores.
Oferto do artigo mais barato.

3x2

3x2

(2)

€95
11€96
ou

7

a unidade por um lote de

Leito vegetal Cat’s Best®
O saco de 10 L

Aglomerante e compostável..
(0,79 €/L em vez de 1,19 €/L.)

3

(2)

3€75
€50
ou

2

12€95 17

€95

a unidade por um lote de

Leito higiênico perfumado
Smooz

3

WC Fancy Smooz

WC higiénico, elimina os maus odores.
55 x 39 x 39 cm.

O saco de 8 L

Em argila 100% natural.
Limita a propagação de maus odores
(0,31 €/L em vez de 0,47 €/L.)

Para o seu

melhor atendimento
8€95

Imp resc ível para os nossos ANIMAIS

Perfumado

4€95

com cartão
fidelidade(3)

Brinquedo Rato vibratório Smooz
Para a diversão do seu gato
Funciona a pilhas.

29

€95
39€95

Rascador “Stello” Smooz

100% poliester e postes de corda de juta
93 cm.

15€95

Rascador Karlie Kitty Kid
37 x 37 x 49 cm.

Siga-nos também em www.jardiland.pt
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-25

%

CÃES

Imprescindível para os nossos ANIMAIS

Casotas de cão

Em diferentes medidas
e formatos

30%

na seleção
Snacks para cães
Feedeez

1€40/u

3€95/u

Embalagegm de 400 g.

Capacidade 500 ml.

Alimento Piper platinum
Alimento húmido para cães
Em vários sabores.
(3,50 €/kg.)

Bebedouro portátil karlie
Em vermelho ou preto. Ideal para transportar quando você vai passear ou viajar
com seu cão.

Para descansar

(1) Oferta reservada a clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções.

com cartão
fidelidade(1)

-20

%

Camas e berços

Em diferentes medidas e formatos.

50%

DE DTO.

3x2

2€50
€67
ou

1

1€99/u 2

14€95
€21

€50

a unidade por um lote de

Barritas Feedeez

3

Bebida roedores Hamiform

ou

Embalagem de 250 ml.

Em 4 sabores. Proporciona hidratação ideal
para o seu pequeno animal de estimação.
(7,96 €/L.)

Caixa de 2 barras. 115 g.

Para pequenos mamiferos.
Diferentes variedades disponíveis.
(14,49 €/kg em vez de 21,74 €/ kg.)

11

na

2ª

com cartão
fidelidade(1)

a unidade por um lote de

Alimento “Cuni Nature”
Versele-Laga®

2

O saco de 2,3 kg

(4,88 €/kg em vez de 6,50 € le kg.)
Há também "Cavia Nature" para cobaias.

O melhor
para os
seus pequeninos
3x2

3x2

4€95
€30
ou

3

a unidade por um lote de

Leito vegetal Smooz
O saco de 60 L

3

Para todos os pequenos mamíferos.
Aparas de madeira absorventes e sem
poeira.
(0,06 €/L em vez de 0,08 €/L.)

Imp resc ível para os nossos ANIMAIS

ROEDOR E PEQUENO MAMÍFERO

5€50
€67
ou

3

a unidade por um lote de

Feno “Excellence” Feedeez
O saco de 20 L

3

9€95

Neutralizador de odor Beaphar
Embalagem de 600 g.

Para uma gaiola limpa e fresca.(16,58€/Kg)

Alto valor nutritivo.
(0,18 €/L em vez de 0,28 €/L.)

-20

%

Gaiolas para roedores
Em diferentes formatos.

Siga-nos também em www.jardiland.pt
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AQUÁRIO
“CONFORT 80” INWA PRETO

69

€95
99€95

Capacidade útil: 74 L. Equipado com
uma barra de luz LED, um filtro interno
completo de 380 L / h e aquecimento de
380 L / h de 100 W. 80 x 31 x 42 cm.
(Peixes, plantas e decoração não incluídas)

Programa
Programa
Fidelidade

Compromete-se!
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

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.

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

Condições na loja.

www.jardiland.es/tiendaonline/

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.

JARDILAND MAIA

Estrada Nacional 13, km 5,5
(Portugal)

Horário: todos os dias de 10 à 20h

www.jardiland.pt

ABERTO TODOS OS DIAS

