
Engedményes áraink 2015. október 08–25-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek. 
Az üzletek árukészlete eltérő lehet és a kisebb üzletekben egyes termékek csak rendelésre kaphatóak.

Legyünk barátok, csatlakozz hozzánk 
a Facebookon! Értesülj akcióinkról, 

üzletnyitásainkról a leghamarabb!
(Facebook: Alpha Zoo)

Á
raink forintban értendők és az áfát tartalm

azzák. A
z esetleges nyom

dai hibákért és a külső partnerek hirdetéseiben szereplő ajánlatokért nem
 tudunk felelősséget vállalni. A

z akciók m
ás akcióval, ked

vezm
énnyel, prom

ócióval nem
 összevonhatók. 

Rhino Lux DooR
műanyag szállítóbox ajtóval, 
macskáknak és kistestű 
kutyáknak, több színben
•51x34,5x33cm

13%
kedvezmény!

3990 Ft helyett

3490 Ft
A hirdetés nem teljes körű! Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el 

a termékhez mellékelt használati utasítást! 
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerésztől további felvilágosítást!

ExSpot 1ml 15% kedvezménnyel!
2015. október 31-ig!

BiogenicPET
VITALITY

 Ízületi porc regeneráló

 Kötőszövet regeneráló

 Enyhíti a fájdalmat

 Hámszövet regeneráló

 Sejt revitalizáló

  Gyorsítja a szőrnövekedést, 
fényes, dús szőrzetet biztosít

Októberben 
kupOnOs Akció!
keresse A keDVeZMÉnYt 
biZtOsÍtó kupOnOkAt AZ 
ALpHAZOO ÁruHÁZAkbAn!



macskáknak
• Élôállatok nagy választÉka • Bankkártyás fizetÉs  
• szakÉrtô szemÉlyzet • tartósan alacsony árak

4225 Ft/kg-tól

1725 Ft/kg5483 Ft/kg

4986 Ft/kg

13%
kedvezmény!

11%
kedvezmény!

60%
kedvezmény!

11%
kedvezmény!

Kedvenc Ár!

1690 Ft-tól

790 Ft helyett

690 Ft

369 Ft helyett

329 Ft

9990 Ft helyett

3990 Ft

390 Ft helyett

349 Ft

1790 Ft/kg

10%
kedvezmény!

199 Ft helyett

179 Ft

cat VitaL
prémium minőségű 
alutálkás eledel 
macskáknak, 
többféle, 
100 g

623 Ft/kg

17%
kedvezmény!

299 Ft helyett

249 Ft

Dog VitaL 
prémium minőségű pástétom 
kutyáknak, többféle,
400 g

DR cLauDeR’s cat
szuperprémium minőségű 
szárazeledel kölyök, felnőtt és 
idős macskáknak, gabonamentes, 
hipoallergén és diétás változatban 
is, többféle,
400 g

LaRa cat muLtipack
alutasakos eledel 
macskáknak, 
4x100 g
• ivartalanított 
• kölyök
• idős

908 Ft/kg

16%
kedvezmény!

1290 Ft helyett

1090 Ft

pReVitaL muLtipack
alutasakos eledel macskáknak, 
többféle,
12x100 g

heRbafiLL
nyugtató hatású gyógynövényes 
fekhely Kedvencének, 
több színben, 
55x45cm

1373 Ft/kg

Kedvenc Ár!

549 Ft

feLix muLtipack
alutasakos eledel kölyök és 
felnőtt macskáknak, többféle,
4x100 g

20%
kedvezmény!

0,4 l: 990 Ft helyett

790 Ft

mon-amouR
szív alakú műanyag tálak
• 0,4 l: 790 Ft
• 0,75 l: 1090 Ft
• 0,75 l + 0,4 l: 1690 Ft

217 Ft/kg

Kedvenc Ár!

269 Ft

aLfi Dog
konzerv eledel 
kutyáknak, többféle,
1240 g

DReamies
jutalomfalatok 
macskáknak, 
többféle, 
60 g

RoyaL canin cat
szuperprémium minőségű szárazeledel 
kölyökmacskáknak, többféle, 
400 g

appLaws cat
szuperprémium minőségű 
konzerv eledel macskáknak, 
valódi hússal, többféle, 
70 g

www.purina-one.hu

Az akció kizárólag az ALPHAZOO 
szaküzletekben, 2015. október 8-31-ig, illetve 

a készlet erejéig érvényes. A képen látható 
ajándék illusztráció. Az ajándék a bizonylaton 

5 Ft-os áron kerül feltüntetésre.

Vásároljon most 
800g-os Purina ONE® 
macskaeledelt, és 
AJÁNDÉKBA adunk 
egy tápadagoló játékot.

AJÁNDÉK
ADAGOLÓS JÁTÉK

249 Ft/l

17%
kedvezmény!

2990 Ft helyett

2490 Ft

kingstaR
vérnarancs, lótusz virág illatú 
szilika macskaalom, 
10 l
• Kiváló nedvszívó 
 képességgel
• Pormentes

248 Ft/l

Kedvenc Ár!

990 Ft

sanicat 7 Days aLoe VeRa
Attapulgit alapú macskaalom 4l
• Aloe Vera illattal
• 140%-os nedvszívó képesség
• Alacsony pormennyiség
• Légfrissítő hatás
• 1 hétig elegendő

1+1
Akció!

8900 Ft/kg

31%
kedvezmény!

1290 Ft helyett

890 Ft

Dentafun 
algás fogtisztító 
jutalomfalat 
kutyáknak, 
100 g

13%
kedvezmény!

3990 Ft helyett

3490 Ft

buffy fLuo
fedeles macska wc 
ajtóval, szűrővel, több 
színben
54x38,5x38cm

+400g

Grátisz!

30%
kedvezmény!

Dog feeLing
vízlepergetős kutyamellény 
díszdobozban, több színben 
és méretben
• XS, 22-24 cm
• S, 26-28 cm
• M, 30-32 cm
• L, 38-40 cm

4990 Ft helyett

3490 Ft

32%
kedvezmény!

Dog feeLing
farmer kabát kutyáknak, 
díszdobozban, több méretben
• XS, 22-24 cm
• S, 26-28 cm
• M, 30-32 cm
• L, 38-40 cm

7390 Ft helyett

4990 Ft

20%
kedvezmény!

XS, 3m, 12 kg-ig:
4990 Ft helyett

3990 Ft

fLexi new cLassic
szalagos automata póráz 
• S, 5 m, 15 kg-ig: 4990 Ft
• M-L, 5 m, 50 kg-ig: 5990 Ft

Kedvenc Ár!

129 Ft

segítünk spóRoLni!

aLfi cat
konzerv eledel macskáknak, 
többféle,
415 g

311 Ft/kg

Őszi 
AjánlAt!



kutyáknak
• folyamatos akciók • kimÉrhetô jutalomfalatok • alomteszter  
• kedvencBarát üzletek – hozzánk kedvence is BenÉzhet!

www.eukanuba.hu

Az akció 2015. október 31-ig, illetve 
a készlet erejéig érvényes. 
A képek csak illusztrációk. Az akció 
más akcióval nem vonható össze.

Eukanuba Breed
German 

Shepherd 
2,5kg

Eukanuba Breed
Boxer 

2,5kg

Eukanuba Breed
Cocker 
Spaniel 

2,5kg

Eukanuba Breed
Dachshund 

2,5kg

Eukanuba Breed
West Highl. 

Terrier 
2,5kg

Eukanuba Breed
Labrador 
Retriever 

2,5kg

Eukanuba Breed
Rottweiler 

2,5kg

Eukanuba Breed
Golden 

Retriever 
2,5kg

Táplálja Kedvencét a 
fajtájának megfelelő 

 táppal!

Minden 2,5 kg-os Eukanuba fajtatápot 
20% KEDVEZMÉNNYEL vásárolhat meg!

-20%

Most bármely 12 vagy 14 KG-OS 
PRO PLAN® kutyaeledel vásárlásakor 

AJÁNDÉKBA ADUNK egy tetszőlegesen 
választható 3 KG-OS kiszerelésű terméket!*

+

AJÁNDÉK

*Az akció a magyarországi ALPHAZOO szaküzletekben 2015.10.08-10.31. között, 
ill. a készlet erejéig érvényes. A képen látható termékek illusztrációk. Az ízek 

szabadon választhatóak és kombinálhatóak a készlet erejéig.

White Dogs

A WHITE DOGS tápot kifejezet-
ten a fehér szőrű kutyák táplál-
kozási igényeire fejlesztették ki. 
Ez az egyedülálló és természe-
tes összetevőkből álló táp, segít 
eltávolítani a kutya könnyfoltjait, amelyek elszínezik a szem 
környéki szőrzetet és irritálják a kutya szemét, segít a kutya 
szőrének kifehérítésében és színének megőrzésében, 
erősíti a szőrszálakat.

Fehér szőrű a kutyája? 
Speciális törődést 
igényel? Megérkezett 
az ÚJ NATURE’S 
PROTECTION 
WHITE DOGS táp!

Látványos változás 
már 1 hónapon 
belül! Ez nem 

photoshopolt kép, 
hanem a valóság! 

előtte utána

AZ ECOPET NATURAL 
2015-BEN ELNYERTE 
A “TESZTGYŐZTES” 
KUTYATÁP” CÍMET!*
Ünnepeljen velünk és kérje 4 lábú 
barátjának az ajándék 1,2 kg-os, 
ízletes Ecopet natural konzervet 
minden 14 kg-os táphoz!

*A NÉBIH 2015-ös  kutyatáp tesztjén, 40 vizsgált márka közül!

Az akció 2015. október 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze.

VÁSÁROLJA MEG EZT A TÁPOT ÈS AJÁNDÉKBA ADUNK EGY 1,2 KG-OS ECOPET 
NA

TU
RA

L K
ON

ZE
RV

ET
!

EXTRA 14 KG!
MOST KEDVEZŐBB KG ÁRON!

AJÁNDÉK TÁPTARTÓ 
a 12kg-os N&D tápokhoz!

Mindig FRISSEN 
tartja a tápot!

Vásároljon bármilyen
12 kg-os 

N&D tápot és 
ajándékba 
adunk egy 
praktikus 
táptartót!

Az akció 2015. október 31-ig, illetve a készlet 
erejéig érvényes. A képek csak illusztrációk. 
Az akció más akcióval nem vonható össze.

gAboNA-
meNtes

AlAcsoNy 
gAboNAtArtAlommAl

Természetes&Ízletes

830 Ft/kg 2416 Ft/kg-tól

2404 Ft/kg-tól

17%
kedvezmény!

299 Ft helyett

249 Ft

Kedvenc Ár!

1290 Ft

Kedvenc Ár!

549 Ft

Dog VitaL
prémium minőségű 
alutálkás eledel 
kutyáknak, többféle, 
300 g

ZoLux
állatfigurás játék 
kutyáknak, rágókötéllel, 
többféle, 
25 cm

Dog VitaL
fogápoló jutalomfalat 
kutyáknak, praktikus 
visszazárható vödörben, 
többféle, 
418 g - 500 g

Dog VitaL
prémium minőségű szárazeledel különböző 
korú és testméretű kutyáknak, 
többféle,
9 kg, 12 kg

peDigRee
jutalomfalat kutyáknak, 
többféle
• Denta Stix 180 g, 2 féle
• Rodeo 140 g, 2 féle
• Tasty Bites, 3 féle

14%
kedvezmény!

690 Ft helyett

590 Ft

tRixie 
tappancsos csont
gumi játék kutyáknak, 
15 cm

466 Ft/kg

13%
kedvezmény!

7990 Ft helyett

6990 Ft

fRiskies
szárazeledel kutyáknak, 
15 kg
• Active
• Balance

aJánDÉk Dog VitaL fÉm táL! 

Minden dog vital száraztáphoz logózott 

fém tálat adunk ajándÉkBa!

aZp
szuperprémium minőségű szárazeledel 
különböző korú és testméretű kutyáknak, 
többféle,
12 kg

VáLasZtható 

aJánDÉk aZ 

aZp tápokhoZ!

Exkluzív gyapjú 

póráz vagy 
nyakörv?
Ön dönt, hogy 
melyiket 
választja!

21%
kedvezmény!

3790 Ft helyett

2990 Ft

+
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Kiadványunk a felsorolt áruházakban érvényes!

aLphaZoo áRuháZak:
 beLVáRos 1072 Budapest, Dohány u. 17. • Tel.: 06-30/720-9154 • Nyitva: H-P: 11-19, Szo: 9-17 •   óbuDa 1032 Budapest, Bécsi 
út 154. (Eurocenter) • Tel.: 06-30/277-0670 • Nyitva: H-Szo: 9-21 •      soRoksáR 1239 Budapest, Bevásárló út 2. (Auchan) • 
Mobil: 06-30/261-6726• Nyitva: H-Szo: 9-21 •     Váci út 1138 Budapest, Gács u. 3. (TESCO) • Mobil: 06-30/633-0003 • Nyitva: 
H-Szo: 9-21 •      csömöR 2141 Csömör, Határ u. 6. (Auchan üzletsor) • Mobil: 06-30/440-0250 • Nyitva: H-Szo: 9-21 •   

   DunakesZi 2120 Dunakeszi, Fõ út 190. (TESCO) • Tel.: 06-30/277-0945 • Nyitva: H-Szo: 8-20 •      magLóD 2234 
Maglód, Eszterházy János u. 1. (Auchan) • Tel.: 06-29/814-700 • Mobil: 06-30/235-5732 • Nyitva: H-Szo: 9-21 •      miskoLc 3527 Miskolc, 
József Attila u. 87. (Auchan) • Mobil: 06-30/286-5363 • Nyitva: H-Szo: 8-20 •     sZÉkesfehÉRVáR 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 
37.• Mobil: 06-30/651-6122 • Nyitva: H-P: 9-17  töRökbáLint 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. (Auchan) • Mobil: 06-30/532-7020 • Nyitva: H-Szo: 
9-20 •      VeResegyháZ 2112 Veresegyház, Szadai út 7. (CBA Üzletház) • Tel.: 06-30/356-4587 • Nyitva: H-P: 10-18, Szo: 8-16 •   
sZegeD 6724 Szeged Damjanich u. 13. • Tel.: 06-30-271-0335 •       

VeRseLe Laga
compLete 
prémium minőségű 
eledel nyulaknak és 
tengerimalacoknak, 
500 g

chipsi extRa
természetes bükkfa 
alom különböző 
szemcseméretben, 
kisállatoknak, 
madaraknak, 
hüllőknek
10l
• Small
• XXL

bobi 
bolhairtó sampon kutyáknak, 
200 ml

1390 Ft helyett

1190 Ft

2190 Ft helyett

1590 Ft

Kedvenc Ár!

990 Ft

2380 Ft/kg

159 Ft/l

4950 Ft/l

14%
kedvezmény!

chipsi mais
citrus illatú természetes 
alom rágcsálók és 
madarak számára,
10 l

2790 Ft helyett

1990 Ft

199 Ft/l

29%
kedvezmény!

DoLLy
téli vadmadár 
eleség
400 g

250 Ft helyett

199 Ft

498 Ft/kg

20%
kedvezmény!

A kép illusztráció. A termék szürke színben kapható.

autós üLÉshuZat 
vízlepergető anyagból készült 
ülésvédő huzat kutyák számára. 
Könnyen mosható, vékony 
béléssel ellátott, egyszerűen 
kezelhető. 
170x140 cm

7990 Ft helyett

5990 Ft

25%
kedvezmény!

Részletes információkért keresse fel honlapunkat: www.alphazoo.hu

A MidaSpot® hatóanyaga az imidakloprid, melyben az állatorvosok 
és a tulajdonosok is megbíznak. 

Az imidakloprid biztos védelmet nyújt a bolhák ellen akár négy héten keresztül is, 
és a bolhalárvák elpusztításával az újrafertőzés esélyét is csökkenti.

4 x 0,4 ml  
kistestű kutyáknak 

és macskának 
 (4 kg alatt)

4 x 0,8 ml  
nagytestű 

macskának 
 (4 kg felett)

4 x 1,0 ml  
közepes testű 

kutyának 
 (4-10 kg között)

4 x 2,5 ml  
nagytestű 
kutyának 

 (10-25 kg között)

4 x 4 ml  
óriás testű 
kutyának 

 (25-40 kg között)

Tiszta megoldás
a bolhásság kezelésére kutyán és macskán

4 pipettás 

kiszerelés!

27%
kedvezmény!

1+1
Akció!

pet phos ca/p 2
Vitamin- és ásványi-
anyag-tartalmú készít-
mény a házikoszton 
tartott növekvő kutyák 
és szoptató szukák szá-
mára.
100db/doboz

Kedvenc Ár!

4990 Ft

50 Ft/tabletta

pet phos ca/p 1,3
Vitamin- és ásványianyag-tartalmú 
készítmény kutyák részére erős 
igénybevétel, növe-
kedés, vemhesség, 
szoptatás idősza-
kában.
100db/doboz

Kedvenc Ár!

3690 Ft

37 Ft/tabletta

13%
kedvezmény!

fuRmintatoR
szőreltávolító kefe, többféle 
méretben és színben 
• mini: 6990 Ft
• kistestű: 7990 Ft
• közepes: 9990 Ft
• nagytestű: 11990 Ft

7990 Ft helyett

6990 Ft-tól

149 Ft/db

17%
kedvezmény!

1790 Ft helyett

1490 Ft

uLtRa hygien
helyhez szoktató kendő, 
(kutyapelenka) 
közepes méretben, 
60x60 cm,
10db/cs.

DoLLy
bolha és kullancsirtó nyakörv kutyáknak, 
bolhairtó nyakörv macskáknak, 
több színben
• hatékony védelem 4 hónapig

• vízálló

• kutya 65 cm 

• macska 35 cm

Kedvenc Ár!

790 Ft


