
DE 24 DE ABRIL A 1 DE MAIO  2022

16€95

Hortênsia

Em vaso de Ø 19 cm 
Hydrangea marchophylla
Em várias cores. 
(Vaso decorativo não incluido)

Médio

Mãe !
Feliz Dia da



Mãe !Feliz Dia da

2

Orquídea com Vaso 
decorativo GRÁTIS

Ø 12 cm  
com vaso decorativo de 
cerâmica.
Phalaenopsis
Com dois ramos.

Médio

16€95

Antúrio mix
Em vaso de Ø 17 cm
Em várias cores. 
(Vaso decorativo não incluido)

19€95

Ideias de presentes coloridos 

para a melhor mãe!
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Planta verde
Ø 12 cm
En vaso de vime.
Variedades à escolha.

15€95

10€63
a unidade ou

a unidade por  
um lote de 3

3x2

(1)Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. 

Cúrcuma
Ø 17 cm com vaso de cerâmica.
Curcuma alismatifolia ‘Siam Splash’
De flores cor de rosa.

Mitjà

19€95

Orquídea trío Inca 
Bouquet
En maceta de Ø 12 cm
(Vaso decorativo não
 incluido) 

49€

39€
ou

com o meu cartão 
fidelidade(1)



Siga-nos também em  jardiland.pt  
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Em SUSPENSÃO

Calibrachoa
Em suspensão de Ø 27 cm.
Coleção de variedades com belas cores.

14€95

Açucena
Ø 17 cm 
Em vaso de zinco. 

19€95

3

Roseira mini

Ø 10,5 cm.  
Em vaso de cerâmica.
Variedades perfumadas.

Medio

59€

39€
com o meu cartão 
fidelidade(1)

ou

9€95

Areca
Em vaso de Ø 24 cm 
Areca lutescens'
(Vaso decorativo não incluido)

Brincos de Rainha
Em suspensão de Ø 27 cm.
Suas flores cobrem uma ampla gama de cores e tamanhos, 
embora os tons mais comuns sejam rosa e roxo.

14€95

Terrário Marrra
Inclui duas plantas.

19€95

Cúrcuma
Ø 17 cm com vaso de cerâmica.
Curcuma alismatifolia ‘Siam Splash’
De flores cor de rosa.

Mitjà



ProgramaPrograma
Fidelidad

Programa
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 Pure, 
Origéa  e Authentiq

Condições na loja.

Compromete-se! 
Programa

Para garantir uma floração longa, a 
hortênsia precisa de uma posição 
luminosa, mas sem luz solar direta.
Deve haver o cuidado de a manter 
em solo húmido e regar uma vez 
por semana evitando o excesso de 
água. Durante a temporada, não 
hesite em levá-la para o exterior.
Com sua fragrância leve e cores 

bonitas, a hortênsia se 
encaixa perfeitamente 
no seu interior.

Marina
ASSESSORA 

NA JARDILAND

O CONSELHO
do especialista vegetal


