
O meu 
confortável 

LAR

DE 25 JANEIRO A 5 FEVEREIRO 2023 

Sentir-se bem em casa 
é essencial!
Desfrute de um momento 
de cocooning para decorar o 
seu interior, faça uma pausa 
gourmet e cuide do seu animal 
de estimação.

Siga-nos em  Jardiland.pt

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

em camas e berços para cães

-10%
com o meu 
cartão fidelidade
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O meu intérior  COCOONING

Plantas e flores artificiais

Ampla seleção de plantas e flores 
artificiais em vaso. Em vários 
tamanhos e preços.

Ampla seleção de almofadas lisas e estampadas
Em vários tamanhos e preços.

11€95

Manta
100% reciclado. 
150 x 250 cm.  
Em vários tamanhos e preços.

14€95
Desde

Desde

6€95
Desde
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Sem cereais

Alimento Adult Authentiq'®
O saco de 2,5 kg
Alimento completo rico em peru para 

gatos adultos. Contém fibras para uma boa 

digestão e um trânsito intestinal regulado.

(4,78 €/kg em vez  de 5,20 €/kg.) 

Também disponível para gato esterilizado.

12€99

11€95
com o meu 
cartão fidelidade (1)

ou 

Areia Pure Family Urinary
Embalagem de 5 L
Ajuda a detectar problemas urinários no gato. 
(1,19 € /L em vez de 1,39 €/L.) 

6€95

5€95

Berço Adventure Nayeco

Para gato. Confortável.
36 cm de diâmetro e 18 cm de altura.

 

44€99

29€95

Alimento esterilizado 37  
Royal Canin®
O saco de 4 kg
Para gatos adultos esterilizados.
Limita o aumento de peso. 
(8,74 €/kg em vez de 11,25 €/kg.)

44€99

34€95

em alimentos húmidos para gatos 

Combine-os como quiser. 

Arranhador Savanna poste
Disponível nas cores preto e lilás. 
40 x 40 x 63 cm. 

24€99

19€95

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

4x3 com o meu 
cartão 
fidelidade (1)

Tudo para o meu GATO

par lot de 3

O arranhador para gatos é ideal 
para o bem-estar do seu felino! 

Oferece-lhe muitas atividades:
exercitar, escalar, brincar, 
observar... O arranhador 
permitirá que o seu gato limite 
o crescimento excessivo de suas 
garras, um gesto essencial para 

evitar se magoar.

O CONSELHObem-estar Jardiland
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Cuni Complet Versele Laga
Embalagem de 1,75 kg
Alimento completo para coelhos adultos. Rico em 
vitaminas e baixo em calorias.
(6,85 €/kg em vez de 9,14 €/kg.) 
Também disponível Cavia Complet para porquinhos da 
índia.

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

Feno Miniorycs 500 
Embalagem de 500 g
Com alto teor de fibras. Fundamental para uma 
função digestiva adequada. Disponível em vários 
sabores. Combine-os como quiser. O desconto será 
aplicado ao produto de menor preço. (7,98 €/kg 
em vez de 9,50 €/kg.) 

4€75

3€99
a unidade ou

a unidade por
um lote de 2

40%
de dto. na 2u

Barritas para pássaros Feedeez
Embalagem de 85 g
2 barritas de sementes mistas para pássaros 
exóticos, canários ou periquitos.
Sem corantes nem conservantes.
(19,52 €/kg em vez de 29,41 €/kg.)

2€50

1€66
a unidade ou

a unidade por
um lote de 3

3x2
Alimento periquitos Prestige 
Versele Laga
O saco de 1 kg
Mistura de sementes de qualidade para 
periquito ondulado e outros periquitos 
pequenos.
Também disponível para pássaros exóticos a 3,80 € em 
vez de 4,75 € na compra de 2 u. e para canarios a 3,99 € 
em vez de 4,99 € na compra de 2 u.

3€49

2€79
a unidade ou

a unidade por
um lote de 2

40%
de dto. na 2u

Enriquecido 

com vitaminas 

e Omega 3

15€99

11€99
a unidade ou

a unidade por 
um lote de 2

3x2

Cuido do  MEU PEQUENO COMPANHEIRO

Gaiola Imac Easy 80

Gaiola para coelhos ou porquinhos-da-índia 
equipada com recipiente para feno. Removível 
para melhor limpeza. 
80 x 48 x 42 cm.  

54€99

44€99
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Coelho anão extra
Doce e carinhoso, aprecia 

carícias. Coloque-o numa gaiola 
de 1 m por 50 cm, no mínimo. 

Uma boa cama, passeios 
diários e uma dieta balanceada 

promoverão uma boa saúde. Não 
hesite em pedir conselhos aos 

nossos especialistas da loja.

50%
de dto.na 2u

Gaiola Irene 2 Imac
Gaiola para passarinho pequeno. Equipado 

com comedouro, bebedouro, baloiço e poleiro.

45 x 27 x 43 cm.

48€99

38€99
com o meu 
cartão fidelidade(1)

ou 

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



Digestão 

ideal
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Alimento Libra Adult frango
O saco de 14 kg
Alimento completo pensado para atender as 
necessidades dos cães adultos. 
(2,12 €/kg em vez de 2,64 €/kg.) 
Também disponível com sabor cordeiro.

Alimento Pure Family Fresh salmão 
raças grandes
O saco de 12 kg 
Alimento sem cereais para cães adultos de 
raças grandes. 
(4,91 €/kg.)

58€99
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- 10% em todos os brinquedos para cães
Foto não contratual

111-10% 

Smartbones
Snacks saudáveis   para cães de todas as raças e 
tamanhos.

3€99

em camas e berços para cães
Alimento cachorro PURE FAMILY

O saco de 15 kg
Para cachorros de raças médias e grandes a partir 
dos 10kg. Favorece o seu crescimento e contribui 
para a sua higiene oral.
Sem corantes. 
(2,33 €/kg em vez de 2,46 €/kg.)

36€90

34€99

4x3
em alimento húmido para cães

Combine-os como quiser. 

com o meu 
cartão fidelidade (1)

36€95

29€71
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

30%
de dto. na 2a

u.

-10%
com o meu 
cartão fidelidade (1)

Siga-nos em Jardiland.pt

Tudo para o meu animal  DE QUATRO PATAS
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Fidelidade
Programa

    Cartão Croket+ 5+1Cartão Croket+
Se comprar 5 sacos de alimento

para cão ou gato, o 6º GRÁTIS!

Grátis!
Jardiland quer premiar a sua fidelidade

5+1
Se comprar 5 sacos de alimento 

para cão ou gato*, 

o 6º é GRÁTIS!

*Consulte as condições na secção de animais ou nas caixas.
Promoção exclusiva para clientes com o cartão fidelidade.

Sempre que vier buscar o saco de comida 
para o seu cão e/ou gato, peça que coloquem 

um carimbo no seu Cartão Croket+
O 6º saco é GRÁTIS!

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

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

www.jardiland.pt

Horário:
Das 9:30h 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! 


