
DE 27 DE agosto a 12 DE sEtEmbro 2021

A mELHOR mAnEIRA dE 

REGRESSAR A cASA

Os meus Preços mini

o 6º  é GRATIS!*

* PARA CLIENTES COM CARTÃO FIDELIDADE 

Siga-nos em Jardiland.pt

Colocamos um carimbo em

 cada compra de alimento de 

cão/gato. Ao fim de 5 sacos 5+1cartão croket+
Se compras 5 sacos de alimento

para ção ou gato, o 6º  é GRÁTIS!

    cartão croket+ 5+1



Dentastix multipack Pedigree®

Embalagem mensal de Dentastix para 
higiene oral de cães de raças pequenas.  
Também disponível para cães de raças 
médias a 10 € e para cães de raças grandes 
a 12€ 

Imprescindível para    os nossos AnimAiS

2

Eles vão adorar!

Pacote de 4 u. 

Comedouro DJOG Duplo com pé 
Tamanho m.
Para cães. Ajustável em altura. 

34€95

24€95
com cartão 
fidelidade (2)

ou 

Taças Cesar multipack receita camponesa
Embalagem 4 u. x 150 g.
Alimentos húmidos para cães. Com sabores variados. 
Também disponível em sabor Classics seleção. (6,58 €/kg)

3€95

Belcando mastercraft topping
Embalagem de 100 g.
Alimento húmido  para cães com diferentes 
sabores. (12,3€/kg em vez de 18,5€/kg)

1€85

1€23
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2 

(1)

Osso Laika Bone 
Tamanho S.
Também disponível no tamanho M a 2,25 € (1,5 € a 
unidade em lotes de 3) e no tamanho L a 2,85 € (1,9 € a 
unidade em lotes de 3) Sabores de frango e salmão.  

Smartbones medium                                     
Snack livre de couro para cães de raças médias. 
Disponível nos sabores frango, carne bovina e dental. 
Combine-os como quiser. 

8€
Desde

1€50

1€
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2 

(1)

3€95

2€63
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2 

(1)

(1) O desconto é aplicado ao produto de menor preço. (2) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções. 



Siga-nos também em  www.jardiland.pt  

Imprescindível para    os nossos AnimAiS

3

Alimento para cães                                    
mini Adulte Pure 
O saco de 4 kg.
Alimento completo adaptado para cães adultos de 
raças pequenas com menos de 10 kg. (4,49 €/kg)

nOViDADE

COLOCAmOS TODA A nOSSA ExPEriênCiA AO 
SErViçO DA SAúDE E BEm-ESTAr DO SEu CãO 
COm umA ALimEnTAçãO ADAPTADA àS SuAS 
nECESSiDADES nuTriCiOnAiS ESPECífiCAS. 

Alimento Pure Junior
O saco de 15 kg.
Alimentos de alta qualidade para 
cachorros de raças médias e grandes. 
Com uma alta ingestão de proteínas e 
sem conservantes artificiais . (3,13 €/kg) 

17€95
na gama de arreios "mesh" para cãesTamanho 3xS, 2xS, xS, S, m, L ou xL.

-20%
com cartão 
fidelidade(2)

46€95

1

2

1 • Correia redonda multi posições nylon 19,95 €  - Ø 9 mm x 2 m. Disponível 
em preto, cáqui, parma e rosa . 2 • Saco Croisete bowling -  34,95 € 48 x 17 x 33 cm. 
Tamanho S. Em poliéster. Leve e funcional, ideal para viagens. Disponível em vermelho e 
cinza.  3 • Sofá para cães "Allure". -  24,95 €  Sofá aconchegante que combina 
estilo e conforto. Fundo removível. 50 x 45 x 22 cm. Também disponível em 70 x 50 x 25 cm por 
34,95 € e berço 90 x 60 x 17 cm de profundidade a 32,95€ e 110 x 70 x 19 cm de profundidade 
a 39,95€. 

3



4 (1) O desconto é aplicado ao produto de menor preço. (2) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções.

Imprescindível para    os nossos AnimAiS

Alimento para gato Kitten 
Royal Canin

O saco de 2 kg.
Alimentos nutritivos para gatinhos
De 4 a 12 meses. 
(9,98 €/kg) 

19€95

Alimento para gato
Pure Care "urinário" 
O saco de 2 kg.
Alimento completo que ajuda a manter 
o sistema urinário do seu gato saudável. 
Sem glúten. Desenvolvido com controlo 
veterinário. (8,45 €/kg.) 

nOViDADE

um nOVO ALimEnTO ADAPTADO à SuA 
SEnSiBiLiDADE urinÁriA 

16€90

Alimento para gato Adulte esterilizado 
O saco de 4 kg.
Alimento rico e sem cereais. De salmão. 70% das 
proteínas são de origem animal . (4,70 €/kg)

um nOVO ALimEnTO ADAPTADO à nATurEZA
CArniVOrA DO SEu GATO  

11€75

Latas Almo Nature Daily 
Embalagem de 85 g.
Alimento húmido de qualidade para gatos com 
diferentes texturas e sabores. Sem conservantes ou 
corantes artificiais. (7,06 €/kg em vez de 10,59 €/kg) 

0€90

0€60
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2 

(1)

18€95

9€95
com cartão de 
fidelidade(2)

ou 

Casota higiênica Smooz 
55 x 39 x 39 cm.
Com filtro de carbono e anti odor. Em preto ou cinza.

Areia mineral aglomerante Smooz
Embalagem de 5 L.
Leito de gato com argila natural.
(0,79 €/L em vez de 1,02 €/L.)

Sanicat Diamonds aloe
O saco de 15 L.
Leito de sílica com alto poder de absorção e 
aroma de aloe vera. (1,33 €/L)

19€95

nOViDADE

5€10

3€95



5Siga-nos também em  www.jardiland.pt  

Imprescindível para    os nossos AnimAiS

Leito vegetal Smooz
Embalagem de 60 L.
Flocos de madeira absorventes, sem pó.
Para todos os pequenos mamíferos. 
(0,06 € /L em vez de 0,08 €/L)

14€95

11€21
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

50%
dto. 

na 2au. 
(1)

Leito de cânhamo Smooz
O saco de 30 L 
Forte poder absorvente. 
(0,24 €/L em vez de 0,37 €/L.)

Sticks feedeez
Embalagemde 2 barritas (115 g.)
Para pequenos mamíferos. Variedades à escolha. 
(14,49 €/kg em vez de 21,74 €/kg.) 

2€50

1€67
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

feno “Excellence” feedeez
O saco de 1 kg.

Alimento granulado para coelho anão 
feedeez 
Embalagem de 2,5 kg.
Dieta completa e equilibrada que ajuda a regular o 
crescimento dentário. 
(2,38 €/kg em vez de 3,18 €/kg.)
Também disponível para cobaias. 

7€95

5€96
a unidade ou  

a unidade por 
um lote de 2

50%
dto. 

na 2au. 
(1)

Alimento Cuni nature Versele Laga
Embalagem de 2,3 kg.
Variado e rico em mistura de fibras para coelhos 
anões. (4,87 €/kg em vez de 6,50 €/kg.)
Também disponível embalagem de"Cavia nature" para 
cobaias. 

Gaiola "Classic 80" Zolux
Para cobaias. Equipado com recipiente para o 
feno. Em várias cores à escolha.
81 x 54 x 35 cm.
Também disponível para coelho anão,
 103 x 63 x 39,5 cm a 24,95 € em vez de             
39,95 € com o cartão fidelidade Jardiland. 

29€95

19€95
com o cartão de 
fidelidade  (2)

ou 

4€95

3€30
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2 

(1)

10€95

7€30
a unidade ou  

a unidade por 
um lote de 3

3x2 

(1) 3x2 

(1)

5€50

3€67
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2 

(1)



Urban
OPErAçãO 

Descubra uma grande seleção de plantas de interior a preços irresistíveis! 

Aquário “Scaper cube” Sera

Capacidade: 80 L.
Aquário com filtro interno e iluminação 
LED.
40 x 40 x 50 cm.
(Plantas, decoração e peixes não 
incluídos) 

139€95

fidelidadPrograma

www.jardiland.es/tiendaonline/

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

www.jardiland.pt

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 

(Portugal)
Horário:

Das 9:30 às 20 h de segunda a sexta-feira
Das 10h às 20h sábados, domingos e feriados

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. 

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.

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

Condições na loja.

Compromete-se! 
Programa


