
DE 26 DE AGOSTO A 4 DE SETEMBRO 2022

O meu regresso aos
PREÇOS MINI

10 DIAS DE OFERTAS 

EXCEPCIONAIS !

39€

C U L T I V A  O  S E U  B E M - E S T A R

Monstera Deliciosa ECLOZ

Ø 21 cm, com vaso decorativo de 
vime.
Planta com grandes folhas gráficas.
Disponível também Alocasia Gagaena 
ECLOZ e Strelitzia Nicolai.

Médio

25€

Siga-nos em  Jardiland.pt

com o meu 
cartão fidelidade
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Aloe Vera ECLOZ

Ø 12 cm,  com vaso decorativo 
de cerâmica.
Aloe Vera Barbadensis 'Miller'

Pouco

9€95

 Sol   Semisombra   
Floração   Colheita   Plantação   Rega   Altura

2  Phalaenopsis ECLOZ. 9€95  com o meu cartão fidelidade (1) Em vez de 14,95€. Em vaso de Ø 12 cm,  com vaso decorativo de cerâmica.  Orquídea de 2 ramos, 

várias cores à escolha. Médio 60 a 70 cm  3  Suculenta. 6€50 a unidade ou 5€ a unidade num lote de 3.  Em vaso de Ø 10,5 cm com vaso 

decorativo de cerâmica.  Em variedade.  Pouco

2

3

1

1

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

15€
o lote de 3

Suculenta

9€95  

Phalaenopsis

com o meu 
cartão fidelidade (1)
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Planta da 

moda !

©
St

ud
io

Ev
o

Areca Lutescens ECLOZ
Em vaso de Ø 21 cm
Dypsis Lutescens
(Vaso decorativo não incluído)

Médio 100 a 110 cm

19€95

3

Calathea
Em vaso de Ø 21 cm
Planta com grandes folhas gráficas. Em variedade.

(Vaso decorativo não incluído)

Médio

25€

21€25 15%
de dto. com o meu 

cartão
fidelidade(1)

ou

Caladium

Em vaso de Ø 24 cm
Planta com folhagem colorida, 
formato XXL. 
(Vaso decorativo não incluído)

Médio

29€95

Siga-nos em Jardiland.pt

Pulverizador Jardiland
Capacidade 1 L. 
Em várias cores.

1€99

1€49
Para a rega das

suas plantas de 
interior, verifique 
previamente o nível de 
humidade do solo na 
superfície. Se estiver 
muito seco, pode regar, 
de preferência pela 

manhã.

CONSELHObem-estar Jardiland

EMBELEZE  o seu interior
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Anthurium Champion® 
ECLOZ

Em vaso de Ø 14 cm
Em várias cores à escolha.
(Vaso decorativo não incluído)

Médio

9€95

(1) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. (2) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. 
Não acumulável com outras promoções em vigor. Combine-os como quiser, desconto no produto de menor valor. (3) Combine-os como desejar, desconto no produto de menor valor.

Adubo plantas verdes Flower
Embalagem de 1300 ml
Fertilizante completo e equilibrado que 
promove o crescimento e a floração.
(5,37 €/L em vez de 4,60 €/L.)

Tesouras de poda Jardiland
Abertura ajustável.

9€95

7€95

6€99

5€99

Cuide das suas plantas de interior 



Siga-nos em Jardiland.pt 5

De longa 

duração

5

Imprescindível para os nossos ANIMAIS

Nature's Variety Original Mini Adult 
frango
O saco de 7 kg 
Alimento natural com sabor de frango para 
cães de raças pequenas. Também disponível em 
outros formatos e sabores. (6,42€/kg.)

 

44€95

Em camas e berços para           
cães e gatos

Comedouro de aço inoxidável 
imitação de madeira
Para cão ou gato. Base de goma 
antiderrapante, capacidade de 500 ml. 
Disponível também de 950 ml a 7,95 € e de 
1,90 L a 9,95 €

 

6€05

4€95

Fácil de 
limpar

Desde

Osso de presunto PURE FAMILY

Mastigável, 100% natural, indicado para 
cães de 10 a 45 kg. Ajuda a limpar os 
dentes.

2€49

1€66
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2(3)

-10% 

com o meu 
cartão fidelidade(1)

4x3
(2)

com o meu 
cartão fidelidade

Em alimento húmido                        

para cão
(Combine-os como quiser)
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Sem 

conservantes, 

cores ou sabores 

artificiais.

Alimento cachorro PURE DEFENSIS
O saco de 1,5 kg
Alimento especial com sabor a frango para 
cachorros. Ajuda a manter as suas defesas 
naturais e a garantir um crescimento adequado.
(3,99€/kg)  

5€99

Taça com sabor a peixe para gatos 
adultos PURE FAMILY
Embalagem de 4 taças de 100 g
Sortido misto, contém 2 taças
com salmão e 2 taças com truta.  
(4,69 €/kg em vez de 6,25 €/kg.) 
Disponível também com sabor de carne.

2€50

1€88
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

50%
de dto. na 2a

u.

Churu cremae
Embalagem de 4 x 14 g
Snacks cremosos para fortalecer os laços com 
o seu gato. Sem grãos, sem conservantes ou 
cores artificiais.
Diferentes sabores.  

2€99

1€99
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2

Leito aglomerante PURE FAMILY
Embalagem de 15 L.
Areia mineral aglomerante com grande poder 
de absorção. Duração aproximada 60 dias.
(0,86€/L.) 

12€95

Casota reciclada PURE FAMILY
Casota de gato higiênica feita de plástico 
reciclado.
Medidas: 55 x 39 x 39 cm

17€95

14€95

MP transportadora hipster para gato
Com abertura superior transparente bem 
ventilado com alças dobráveis. 
Medidas: 40 x 26 x 23 cm

Nature's Variety Original 
sterilised salmão

Alimento natural sabor salmão para 
gatos esterilizados. Também disponível 
em outros sabores. (6,71€/kg)

46€95

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

Imprescindível para   os nossos ANIMAIS

19€99

14€95



Siga-nos em Jardiland.pt

Sem adição 

de açúcares 

ou corantes 

artificiais

Feno “Excellence” Feedeez
O saco de 20 L
Alimento complementar ideal para coelhos,
cobaias, chinchilas e degus. Fornece-lhes as 
fibras necessárias para um bom trânsito.
(0,21 €/L em vez de 0,28 €/L.)

5€50

4€13
a unidade ou

a unidade por 
um lote de 2

50%
de dto. em 2º saco

Alimento “Cuni Nature” Versele-
Laga
O saco de 2,3 kg
Mistura variada rica em fibras para coelhos 
anões. (5,21 €/kg em vez de 6,95 €/kg.) 
Disponível também "Cavia Nature" para 
porquinho da índia.

15€99

11€99
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

50%
de dto. 

em 2º saco

7

Gaiola "Classic 100" Zolux

Para coelho ou porquinho da índia.
Equipado com recipiente para feno.
Medidas: 103 x 63 x 39,5 cm.
Cores: Anis ou Cereja.

44€95

39€95
ou

Coelho anão Belier
Reconhecível por suas grandes 

orelhas caídas, é o mais sociável 
de todos os coelhos anões, 

atingindo um peso adulto de cerca 
de 6kg. Para o seu bem-estar, 
instale-o numa gaiola de, no 
minimo, um metro. No verão, 
leve-o para fora num parque 
adequado e com sombra. Se 

quiser mais informações, não 
hesite em pedir conselhos aos 

nossos especialistas da loja.

Cuidar de um animal é uma responsabilidade que exige respeitar as condições favoráveis   às suas necessidades e bem-estar

Alimento Menu completo para 
coelhos anões Feedeez
O saco de 2,5 kg
Contém alfafa, cereais e vegetais.
(2,39 €/kg em vez de 3,18 €/kg.) 
Disponível também para porquinho da índia.

7€95

5€96
a unidade ou

a unidade por 
um lote de 2

50%
de dto. em 2º saco

Snacks de cenoura e linhaça 
“Crunchy Cup” Zolux®
Embalagem de 200 g
Para todos os roedores.  
(11,06 €/kg em vez de 14,75 €/kg.) 
Disponível em diferentes sabores (o peso varia 
de acordo com o tipo de snack).

2€95

2€21
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

50%
de dto.  

na 2ª
U.
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Imprescindível para   os nossos ANIMAIS

Em fundo de gaiola para 
roedores

25%
de dto. 

na 2ª 
U. 

com o meu 
cartão fidelidade (1)

com o meu 
cartão fidelidade (1)



Alimento Pure Race para 
bulldog francês

O saco de 3 kg
Para cães adultos. Para uma pele
e trânsito intestinal saudáveis e 
estáveis.  
(5,66 €/kg em vez de 6,33 €/kg.) 
Disponível também para King Cavalier ou 
para Yorkshire.

18€99

16€99

Fidelidad
ProgramaProgramaPrograma

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

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 (Portugal)

www.jardiland.pt

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 
e Authentiq

Condições na loja.

Compromete-se! 
Programa


