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ALIMENTO ORIGÉA
GATO ESTERILIZADO

12 14
DE PERU OU PEIXE.

€95/U
€95

Embalagem de 2 kg.
(6,47 €/Kg em vez de 7,47 €/Kg)

www.jardiland.pt

O CÃO

De madeira de pinho
para exterior

99

Imprescindível para os nossos ANIMAIS

Desde

€

Casota Rocky pequena
88 x 66 x 67 cm

Casota de madeira com 4 pés para
melhor isolamento do chão.
Disponível também Casota Rocky
média de 125 x 88 x 86 cm a 199€.

Brinquedos

20%
DE DTO.

com cartão fidelidade(1)
em brinquedos para
cães e gatos.

6€80

com cartão
fidelidade(1)

8€50

Brinquedos cão Ecoline Nayeco

Fabricado com material reciclado:
100% enchimento e 80% exterior.

10%

DE DTO.
em coleiras e trelas
de nylon para cães

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

39€95

13€95

O saco de 12 Kg.

O saco de 3 Kg.

Alimento Origéa Adult

Alimento Origéa Adult

Alimento de alta qualidade especialmente
indicados para cães adultos de raças médias
e grandes, sem cereais.(3,33 €/Kg)

Alimento de alta qualidade especialmente
indicada para cães adultos de raças
pequenas, sem cereais. (4,65 €/Kg)

40%
ª
na 2

Compromete-se!

Imp resc ível para os nossos ANIMAIS

CUIDAR DE UM ANIMAL É UMA RESPONSABILIDADE QUE REQUER RESPEITO
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS ÀS SUAS NECESSIDADES E BEM-ESTAR.

(2)

DE DTO.

3 €64

100% satisfeito
Troque ou receba um vale de compra
no prazo de 2 meses, se o seu animal de
companhia não ficar satisfeito com o seu
novo saco de alimento das marcas Origéa,
Feedeez e Ekuel.

€29

ou

2

Vantagem clientes fidelidade: 3 meses

a unidade por um lote de

2

Alimento húmido Lily´s Kitchen
Lata de 400 g.

Alimento natural. Em diferentes sabores.
(6,60 €/Kg em vez de 8,23 €/Kg)

Desde

8€

Dentastix mensal raças pequenas
O pack de 28 un.

Sujeito às indicações de transição alimentar
Condições na loja.

Não negligencie a higiene oral do seu cão.

Existe também para raças médias a 10 € e para raças
grandes a 12 €.

20%
DE DTO.

com cartão fidelidade(1)
em escovas e pentes
para cães

Siga-nos também em www.jardiland.pt
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O GATO

Evite espalhar
de bactérias.

3

Imprescindível para os nossos ANIMAIS

€95
5€10

Leito higiênico Smooz
O saco de 16 L

De argila natural.
(0,25 €/L em vez de 0,32 €/L.)

16€95

19€95

Alimento esterilizado para gatos
adultos Royal Canin®
O saco de 2 Kg
(9,98 €/Kg.)

50%
ª
na 2

DE DTO.

em alimento húmido
para gato.

9€95

com cartão
fidelidade(1)

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

9€95

Desde

8€95

Rascador Silhouette Nayeco

Rede de proteção Pawise

40 x 32 cm.

Diferentes medidas de adaptação a
janelas e varandas.

Ideal para o seu gato se divertir e
descansar ao mesmo tempo.

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

Imp resc ível para os nossos ANIMAIS

CUIDAR DE UM ANIMAL É UMA RESPONSABILIDADE QUE REQUER RESPEITO
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS ÀS SUAS NECESSIDADES E BEM-ESTAR.

©Bios

©Kwanchaichaiudom/AdobeStock

O AQUÁRIO

4€95

6€95

4€95

O lote de 3 unidades.

O lote de 5 unidades.

A unidade

Molly surtido

Platy surtido
Xiphophorus maculatus
Tamanho M.

©S.©Miko
Closs/AdobeStock
Rosenau/AdobeStock dmitrimaruta/AdobeStock

Poecilia latipinna
Tamanho M.

Betta splendens
Tamanho M.

3x2

4x3

2€95
€21
ou

Betta macho

2

a unidade por um lote de

Plantas aquáticas tipo 1
Em vaso de Ø 5 cm

Diferentes variedades disponíveis.

4

3€25
€16
ou

2

a unidade por um lote de

3

Alimento congelado para peixes
A barra de 100 g

Escolha: larva vermelha ou artemia.
(21,60 €/kg em vez de 32,50 €/kg.)

27

€95
34€95

Aquário “Start 40 Pack Pur” Inwa
Capacidade útil de 20 L.
Equipado com um kit de filtração
completo 200 L/h.
40 x 19,8 x 31,2 cm.
(Peixes, plantas e decoração não incluídos.)

Siga-nos também em www.jardiland.pt
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OS PEQUENOS MAMÍFEROS
com cartão
fidelidade(1)

Imprescindível para os nossos ANIMAIS

39

€95

Gaiola Voltrega 530

53€95

Para coelhos ou porquinhos-da-índia.
Totalmente equipada.
80 x 46 x 35 cm.

7€50
€63
ou

5

100% vegetal
e natural

50%
ª
na 2

Habitat
evolucionário

50%
ª
na 2

(2)

DE DTO.

a unidade por um lote de

Leito “Prop O’Bois” Tyrol

2

O saco de 10 L

Pellets de madeira absorventes.
(0,56 €/L em vez de 0,75 €/L.)

(2)

DE DTO.

€95
11€96
ou

8

a unidade por um lote de

Leito maiz Smooz
O saco de 15 L

Capacidade de absorção muito alta.
(0,59 €/L em vez de 0,79 €/L.)

39€95 47

€95

2

Gaiola hámster “Rody 3” duo
Equipado com: 1 roda, 5 tubos dobrados,
1 garrafa, 1 tigela, 1 ninho ao ar livre
e 2 plugues. Cores para escolher: romã ou
azul. 41 x 27 x 40,5 cm.

50%
ª
na 2

(2)

DE DTO.

6€95 7

3€50 3

Embalagem de 2,5 Kg.

Embalagem de 900 g

€95

Alimento completo Feedeez
Para coelhos, também disponível para
porquinhos-da-índia.
(2,78 €/kg em vez de 3,18 €/kg.)

€95

Alimento completo Feedeez
Para hamsters.
(3,89 €/kg em vez de 4,39 €/kg.)

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

5€95
€46
ou

4

a unidade por um lote de

Feno Bio Feedeez

O saco de 30 L

2

Contém as aportaciones necessárias
para o equilíbrio alimentar dos roedores.
(0,15 €/L em vez de 0,20 €/L.)

OS PÁSSAROS

29€95
com cartão
fidelidade(1)

41€95

Gaiola “Arabesque Adèle 40” Zolux
Ideal para canários, exóticos e periquitos.
Equipado com 2 alimentadores, 2 poleiros,
1 balanço e 1 bandeja removível.
40 x 31 x 44 cm.

NOVIDADE

2€50
€67
ou

1

3x2

a unidade por um lote de

Barritas Feedeez
Embalagem de 85 g.

Para pássaros.
(19,64€/kg em vez de 29,41€/kg)

3

Imp resc ível para os nossos ANIMAIS

CUIDAR DE UM ANIMAL É UMA RESPONSABILIDADE QUE REQUER RESPEITO
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS ÀS SUAS NECESSIDADES E BEM-ESTAR.

20%
DE DTO.

3€95/u

Alimento Yummi mix Hamiform
Embalagem de 600 g.

Alimento Premium para
periquitos, canarios e exóticos.
(6,58 €/kg.)

imediato em caixas
em brinquedos e
acessórios de gaiola
para pássaros

20%
DE DTO.

imediato em caixas
em ninhos e
alimentadores
ao ar livre para
pássaros.

1€75

Bolas de grasa Birdy Nam Nam
Sabor natural, paquete de 6 unidades.

Siga-nos também em www.jardiland.pt
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Cartão

3+1

Yummy !

www.jardiland.com

Venha para o seu

4o Saco de alimento
GRÁTIS !
para cão ou gato

Consulte as condições na secção de animais ou nas caixas.

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.

Programa
Programa
Fidelidade
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

