
A termékajánlatok 2023.01.23.-02.12. között, illetve a bolti készletek erejéig érvényesek!
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák!
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BiogenicPET
VITALITY PRO
KIEGÉSZÍTŐ ÁLL ATELEDEL 

KUT YÁKNAK

*

Milyen problémák esetén alkalmaz-
zuk a készítményt?

A szervezet regeneráló és vitalizáló ké-
pességének növelése érdekében java-
soljuk a kutyák vitalizásának, mozgási 
hajlandóságának és általános közérze-
tének növelése érdekében, ideértve az 
egészséges étvágy helyreállítását is. 

Milyen eredmény várható a Biogeni-
cPet Vitality PRO tablettával végzett 
kezeléstől?

Erős és egészséges immunrendszert 
biztosít, sérült vagy öregedő szöve-
tek regenerációját elősegíti, ezáltal 
természetes úton biztosítja kedvence 
vitalitását.

Hogyan adagoljuk a tablettát?

Napi 2x1 tabletta alkalmazása mini-
mum 4 hét, de egy életen át tartó al-
kalmazás is jótékony hatással lehet az 
állat egészségére.

A kutyatápok széles kínálata mellett ma már a 
táplálékkiegészítők és vitaminok kavalkádjában is egyre 
nehezebb eligazodni. Mikor és mit kell adni? Egészséges 
kutyának is kell táplálékkiegészítő? Hogyan válasszuk ki a 
megfelelőt és milyen gyakran adjuk?

A QR kódot beolvasva minden kérdésre választ adunk

Taplálékkiegészitők–
Mikor, miért, mennyit?

ELPUSZTÍTJA A
BOLHÁKAT

ELPUSZTÍTJA A
KULLANCSOKAT

RÁGÓ-
TABLETTA

ÍZLETES RÁGÓTABLETTA 
KUTYÁKNAK
BOLHA ÉS KULLANCS 
ELLEN

RÁGÓTABLETTA
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olvassa el a készítményhez mellékelt használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer Ingelheim 
képviseletét:  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299-8900, ah.hu@boehringer-ingelheim.com Reklámanyag 
lezárási dátuma: 2022. október | HU-CAN-0007-2022 

nyomelemek

zsírsavak

enzimek

fehérjék

vitaminok

ásványi anyagok

ha
m

arosan rendelhető

ÚJ

2

https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=biogenicpet%20pro%2060x
https://alphazooshop.hu/blogs/cikkek/vitaminok-es-taplalekkiegeszitok-kutyaknak-mikor-miert-es-mennyit


Száraz kutyatápok: 
prémium vagy nem prémium? 
Száraz kutyatápok: prémium vagy nem prémium? Ez egy 
nagyon fontos kérdés. Mit adjak a kutyámnak, ha tényleg a 
legjobbat akarom neki, hogy egészséges és boldog legyen? Ezek a kérdések 
minden gazdit foglalkoztatnak az első közös naptól kezdve.

Erről bővebben a QR kódra kattintva olvashatsz!

  84-44% állati eredetű fehérjével

  3 különböző ízben

  állatorvosokkal fejlesztve

 csirkementes

  Ínycsiklandozó húsokkal, egészséges gyümölcsökkel, zöldségekkel

 2,5 KG-OS GABONAMENTES, HIPOALLERGÉN SZÁRAZELEDELEK

SUPERIOR GONDOSKODÁS

Kedvencének
MÁR KISEBB KISZERELÉSBEN IS

2,5kg
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https://alphazooshop.hu/products/happy-fit-superior-gf-hypo-kacsaval-halolajjal-es-almaval-2-5kg?variant=41633706934455
https://alphazooshop.hu/products/happy-fit-superior-hipoallergen-barany-edesburgonyaval-es-gyogynovenyekkel-2-5kg?variant=41633704968375
https://alphazooshop.hu/products/happy-fit-superior-hipoallergen-barany-edesburgonyaval-es-gyogynovenyekkel-2-5kg?variant=41633704968375
https://alphazooshop.hu/blogs/cikkek/premium-vagy-nem-premium


Hogyan etessük helyesen 
a kutyát az őszi-téli 
hónapokban
Az évszakoknak és az időjárásnak nem csak nekünk, 
emberek, de kedvenceink életének számos aspektusára is jelentős 
hatása van. A "Hogyan etessük helyesen a kutyát télen?" 
kérdésre a QR kódra kattintva adunk választ!

A termékajánlatok 2023.01.23.-02.12. között, illetve a bolti készletek erejéig érvényesek!
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák!

Energiadús tápok a téli etetéshez

Happy&Fit
Professional Plus 
Performance Poultry&Rice  
szuperprémium szárazeledel 
kutyáknak 
15+3kg

28 990 Ft
1611 Ft/kg

17 990 Ft
1 199 Ft/kg

Ecopet
Energy Plus 
szárazeledel kutyáknak
15kg (28,5/21,5)

23 990 Ft
1 599 Ft/kg

Eukanuba Daily Care
Working & Endurance 
All Breeds szuperprémium 
minőségű szárazeledel 
kutyáknak
15kg
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https://alphazooshop.hu/products/happy-fit-professional-plus-performance-poultry-rice-18kg-15kg-3kg-ajandek?variant=41633889812663
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https://alphazooshop.hu/blogs/cikkek/hogyan-etessuk-helyesen-a-kutyat-az-oszi-teli-honapokban


Tudod, mit esznek a kutyák a természetben?

A kutya őse a farkas, ragadozó állat. Természetes kör-
nyezetében leginkább zsákmányállatokkal táplálkozott, 
azaz hússal, más néven állati eredetű fehérjével és zsírral. 
Persze megette a zsákmányállat bélcsatornájában ta-
lálható magokat, növényi részeket is, melyek többnyire 
szénhidrátokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, valamint 
mikro- és makroelemeket tartalmaznak. 

Ha a természetben ez a táplálékuk, akkor miért etetnél 
vele mást, mint ami kielégíti ki az evolució során kiala-
kult igényeit?

Ha megnézed kedvenced fogait, észreveheted, hogy őrlő 
és tépőfelületek vannak jelen. Ez az egyik jele annak, 
hogy a kutyák mindenevők. Ez azt jelenti, hogy a kutyák 
biológiai hús- és növényevők.  A természettől való eltérés 
nehéz feladat lehet, de nem biztos, hogy lehetetlen.  

Az ember táplálkozása nem hasonlítható össze 
a kutyáéval!

Bármennyire is a család tagja négylábú kedvenced, hosz-
szútávon nem lesz kielégítő számára az, ha maradékkal 
eteted őt. Ráadásul jó, ha tudod, hogy egyes élelmiszerek, 
mint például a csokoládé, mérgező hatással bír a kutya 
és macska számára. 

A kutya nem ínyenc

Míg mi, emberek időnként igényeljük, hogy kellemes 
környezetben, egy finom ital mellett, szépen megterített 
asztalon különleges gourmet falatokat fogyasszunk, és 
minden nap más ételeket együnk, addig a kutyák azért 
várják eledelüket táljuk mellett, mert éhesek és alapvető 
létszükségletüket szeretnék kielégíteni.

Lehetséges, hogy kizárólag vegetáriánus ételekkel 
etessem a kutyámat?

Lehetséges, de ez a fajta étrend egyáltalán nem ajánlott 
a kutyák számára. Kedvenced étrendjének kiegyensúlyo-
zottnak és táplálónak kell lennie ahhoz, hogy támogassa 
a jó egészséget és az optimális testműködést. A teljesen 
vegetáriánus életmód tökéletes lehet számodra, de a 
kutya számára nehéz megvalósítani. 

Az egészséges táplálkozásnak lehetővé kell tennie, 
hogy kedvenced gyarapodjon, nem pedig egyszerűen 
csak túléljen.  A vegetáriánus kutyatáplálás kedvenced 
egészségi állapotának romlásához vezethet. A kutya 
szervezetének nagy mennyiségű fehérjére van szüksége, 
amelyet gyakran állati szövetek és csontok, valamint a 
jó minőségű kutyatáp biztosít számára.  

Ne feledkezzünk meg az aminosavakról sem! Ezek szin-
tén kulcsfontosságúak egy kutya egészségéhez.  A 22 
esszenciális aminosavból csak 12-t képes előállítani a 
kutya szervezete. A másik 10 aminosavat a kutya étrend-
jén keresztül kell biztosítani neki. 

A vegetáriánus kutyatáplálék nehezen elégíti ki a kö-
vetelményeket ahhoz, hogy négylábú barátod ilyen 
körülmények között is jól érezze magát.

Mindent összevetve, a vegetáriánus kutyatáplálkozás 
úgyszólván a természet ellen való, és nem ajánlott kutyák 
számára. Egy kutya étrendjének kiegyensúlyozottnak és 
táplálónak kell lennie, hogy szőrös barátodnak az alapve-
tő tápanyagokat és aminosavakat biztosítsd. Kedvenced 
etetésével kapcsolatos döntések meghozatalakor mindig 
tartsd szem előtt, hogy mint minden gazdi, te is a leg-
jobbat szeretnéd kutyusodnak. Akkor miért ne adnád 
meg számára az az eledelt, amitől boldog, energikus és 
egészséges lesz egész veled töltött életében? 

Ha kedvence vegetáriánus etetése mellett dönt, 
előtte mindenképp konzultáljon állatorvosával!

Lehet-e egy kutya vegetáriánus?

A termékajánlatok 2023.01.23.-02.12. között, illetve a bolti készletek erejéig érvényesek!
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák!

Ha nemrégiben fogadtál örökbe egy kutyust és igazi szerető gazdija szeretnél lenni, 
akkor el kell döntened, mivel etesd kedvencedet.  Ha vegetáriánus étrendet követsz, 
és szeretnéd, ha kutyusod is ezeket az irányelveket követné, akkor ez a cikk neked szól. 
Tisztázzuk: a vegetáriánus étrend megfelelő a kutyádnak?
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https://alphazooshop.hu/blogs/cikkek/lehet-e-egy-kutya-vegetarianus


Puppy, adult és senior kutyatáp – A kutyák etetését nagyban befolyásolja az életkori sajátosság, azaz, hogy ő 
éppen kölyök-, felnőtt, vagy időskorú. Másra van szüksége a fiatal, növésben lévő szervezetnek és másra annak, aki 
életerős, kifejlett. Életkora szerint így választhatsz kedvencednek eledelt: 

Felnőttkori testmérete szerint Puppy / Junior (kölyök) Adult (felnőtt) Senior (idős)

Kistestű 8 hónapos korig 8 hónapos kortól 8 éves korig 8 éves kortól

Közepest testű 12 hónapos korig 1-7 éves korig 7 éves kortól

Nagytestű 18 hónapos korig 1,5-6 éves korig 6 éves kortól

Óriás testű akár 24 hónapos korig kb. 2-5 éves korig 5-6 éves kortól

Az eltérő kor és méret eltérő táp-
lálékigénnyel párosul

A kölyökkutyák energiaigénye akár 
kétszerese is lehet a felnőttekéhez ké-
pest, ám kis gyomruk miatt a felnőtt 
kutyáknak készült tápból nem tudnak 
annyit megenni, ami a tápanyag- és 
energiaigényüket fedezné.

A kölyköknek szánt eledelek abban 
különböznek a felnőttekétől, hogy 
koncentráltabb, tápanyagokban és 
energiában dúsabbak, és eltér a tá-
panyag és energia aránya is. Így tehát 
a kölyökkutyákat minden esetben 
javasolt kölyök táppal etetni. 

Ugyanez igaz az idősekre is. Nekik 
már szükségük lehet egyes vitaminok, 
ásványi anyagok pótlására, esetleg 
olyan egészségmegőrző alkotóele-
mekre, melyek védelmet nyújtanak 
például az időskori ízületi problémák 
ellen. 

Small, medium és large breed

Ha a kutyatáp csomagolásán a small, 
medium vagy large breed felirat sze-

repel, akkor az azt jelenti, hogy egy-
azon márkából külön készült kis-, 
közepes és nagytestű kutyáknak 
szánt változat. Ez azért is nagyon jó, 
mert neked már nem kell kitapasz-
talnod, melyik tápszem lesz a legjobb 
kedvencednek, hiszen a gyártó már 
gondoskodott róla, hogy a legjobbat 
válaszd. 

A felnőttkori testméret már a kö-
lyökkort is meghatározza

A kis test nem egyenlő a kölyök kor-
ral! A testméretnél mindig azt kell 
figyelembe venned, hogy kedven-
ced felnőttként mekkorára nő majd. 
Ahogy a fenti táblázatból is láthatod, 
a kisebb és nagyobb testű kutyák 
eltérő ideig számítanak kölyöknek. 
Egészen egyszerűen azért, mert más a 
fejlődési ütemük. Míg egy törpe, vagy 
kistestű kutya nagyjából 8 hónapig 
számít kölyöknek, egy óriás testű ku-
tyának 2 évig is eltarthat, mire eléri a 
felnőtt, kifejlett testméretét. Éppen 
ezért megfelelő ideig kell őt a számára 
fejlesztett táppal etetni. Ha mindez 

nem lenne elég, különös figyelmet 
kell fordítani az etetés rendszeres-
ségére és az etetési mennyiségre is. 

Ezekre figyelj a kölyökkutya ete-
tése során

A kis- és törpe méretű kutyák eseté-
ben a legnagyobb probléma általá-
ban a túletetés, vagy helytelen táp 
etetésének következtében kialakult 
elhízás. Mivel az ő gyomruk egészen 
picike, nagyon kis mennyiségű tápra 
van szükségük. Fontos, hogy ízletes 
eledelt kapjanak és az adagjukat meg 
is egyék. Mindemellett, mivel aktivitá-
suk kisebb, mint a nagytestű kutyáké, 
felnőtt korukban is érdemes a pontos 
etetési mennyiséget betartani. Ha ez 
nem sikerülne, kedvenced elhízhat, 
ami számos kellemetlen betegség-
hez vezet. 

Ha kedvenced felnőttkorában nagy-, 
vagy óriás testű lesz, neked is jóba-
rátod lesz a mérőpohár! A nagytestű 
kutyák túletetése szintén elhízáshoz 
– és ami talán még ennél is rosszabb 
– túl gyors növekedéshez vezethet. 

Kis-, közepes- és nagytestű kutya etetése 1. rész

Aki látott már valaha kutyát, az valószínűleg tisztában van vele, hogy mindegyik 
egyszeri és megismételhetetlen. Csakúgy, mint az emberek. Ebből következik, 
hogy igényeik is eltérőek. A boltok polcain már számos prémium minőségű táp 
elérhető, puppy, adult és senior típusokban is. De vajon mi a helyzet a small, 
medium és large breed kifejezésekkel? Olvass tovább, és megtudod!
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https://alphazooshop.hu/blogs/cikkek/mi-a-kulonbseg-a-kis-kozepes-es-nagytestu-kutya-etetese-kozott


A termékajánlatok 2023.01.23.-02.12. között, illetve a bolti készletek erejéig érvényesek!
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák!

Dog Vital
Junior Sensitive 
prémium minőségű 
szárazeledel 
kölyökkutyáknak
• Többféle
12kg

1000Ft
kedvezmény

14 990 Ft
15 990 Ft

1 249 Ft/kg

Melyik pórázt 
mikor érdemes 
használni? Ha 
szeretnél erről 
többet tudni, 

olvasd be a QR 
kódot!

Mit jelentenek 
a kutya eledel 

csomagolás 
hátoldalán 
található 

kifejezések?

Olvasd be 
a QR kódot!

Kisállat a 
fedélzeten! Amit 
tudni érdemes az 
autós és repülős 
szállításról a QR 
kódra kattintva 

elolvasható. 

1000Ft
kedvezmény

Vision
műanyag szállítóbox ajtóval, több színben
48x32x33cm 

4 990 Ft
5 990 Ft

55x36x35cm 

6 490 Ft
7 490 Ft

59x39x41cm

7 990 Ft
8 990 Ft

+ ajándék 
Flexi Vario 

box

Az ajándék 
értéke 
3390Ft

Flexi Xtreme
szalagos automata 
póráz, narancssárga
• Több méret

9 690 Ft
XS 15kg-ig (3m)

S   20kg-ig (5m)   11 490   Ft
M  35kg-ig (5m)   14 490  Ft
L   65kg-ig (5m)   19 990  Ft
XL 55kg-ig (8m)   22 990 Ft

Ha szeretnél többet tudni a szuperprémium minőségű 
N&D sütőtökös termékekről olvasd be a QR kódot!

Hogyan 
etessem a 

kölyökkutyát? 
Ha szeretnél 
erről többet 

tudni, olvasd be 
a QR kódot!

990 Ft
7 071 Ft/kg

N&D Dog Pumpkin 
szuperprémium 
minőségű konzervek 
kistestű kölyök és 
felnőtt kutyáknak
•  bárány&áfonya 

sütőtökkel
140g

N&D Dog Pumpkin 
szuperprémium minőségű 
konzervek kölyök és 
felnőtt kutyáknak
•   bárány&áfonya sütőtökkel/

 vaddisznó&alma sütőtökkel 
285g

1790 Ft
6281Ft/kg

4990 Ft
6238Ft/kg

N&D Dog Pumpkin 
szuperprémium 
minőségű szárazeledel
•  bárány&áfonya 

sütőtökkel/
•  csirke&gránátalma 

sütőtökkel/
•  vaddisznó&alma 

sütőtökkel
800g

1,4 kg

4 kg

11,4 kg

5 840 Ft
6 490 Ft

13 490 Ft
14 990 Ft

29 690 Ft
32 990 Ft

4171 Ft/kg

3 373 Ft/kg

2 604 Ft/kg

Carnilove
True Fresh Dog Adult
szárazeledel felnőtt 
kutyáknak
• Többféle

-10%
Dog Vital
prémium 
minőségű konzerv 
eledel felnőtt 
kutyáknak 
• Többféle
1240g

300Ft
kedvezmény

990 Ft
1 290 Ft

798 Ft/kg

-13%

Dolly Dog
Junior konzerv 
eledel kölyök 
kutyáknak 
• Többféle
415g

390 Ft
450 Ft

940 Ft/kg

-13%

Jeden Tag Dog 
jutalomfalat húslap 
felnőtt kutyáknak
• Többféle
200g

690 Ft
790 Ft

3 450 Ft/kg

1000Ft
kedvezmény

Dolly
helyhezszoktató 
kendő
60x90cm
20+4db/csomag

5190Ft
6 190 Ft

216Ft/db
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-11%

Vitakraft
Crispy Crunch fogerősítő
60g

490 Ft
550Ft

8 167 Ft/kg

Jutalomfalat szárnyas hússal; 60g
550 Ft  490 Ft  (8 167 Ft/kg)

Jutalomfalat 
kacsa & feketeberkenye; 60g
750 Ft  650 Ft  (10 833 Ft/kg)

Whiskas
4-pack alutasakos 
eledel
•Többféle
4x85g / 4x100g

-13%

699 Ft
799 Ft

1748Ft/kg-tól

Perfect Fit 
szárazeledel 
macskáknak
• Többféle 
650g

1890 Ft
2 090 Ft

2 908 Ft/kg

Többféle; 750g
2090 Ft  1 890 Ft  
                         (2 520Ft/kg)

-10%

Dolly Cat
konzerv eledel 
felnőtt macskáknak
• Többféle
415g

-19%

429 Ft
529Ft

1034 Ft/kg

A termékajánlatok 2023.01.23.-02.12. között, illetve a bolti készletek erejéig érvényesek!
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák!

Perfecto Cat
krém snack 
jutalomfalat 
macskáknak,
multipack
8x15g

-20%

1190 Ft
1490 Ft

11 900 Ft/kg

Ha szeretnél 
többet tudni 

a macska 
jutalomfalatokról 

olvasd be a 
QR kódot!

Cat Vital
konzerv eledel 
kölyök 
macskáknak
• baromfi+vadhús
415g

-25%

490 Ft
650 Ft

1181 Ft/kg

My Love 
alutasakos eledel
kölyök és felnőtt 
macskáknak
•Többféle
80g/100g

-10%

179 Ft
199 Ft

1790 Ft/kg-tól

Perfecto Cat
prémium 
macskatej 
200ml

-17%

490 Ft
590 Ft

2 450 Ft/l

Zverlit 
bentonitos macskaalom

0-1mm rózsaszín 6kg
1-2 mm kék 6kg

3-4 mm zöld 10kg
3-4 mm zöld 6kg

0-1mm lila 6kg
1-2 mm narancs 6kg

3-4 mm piros 10kg
3-4 mm piros 6kg

2 490 Ft

2 990 Ft

3 590 Ft

2 390 Ft

2 390 Ft

2 990 Ft

3 990 Ft

2 690 Ft

298 Ft/kg

382 Ft/kg

289 Ft/kg

282 Ft/kg

282 Ft/kg

382 Ft/kg

329 Ft/kg

332 Ft/kg

1 790 Ft

1 690 Ft

2 290 Ft

1 690 Ft

2890Ft

2 290 Ft

3 290 Ft

1 990 Ft

500Ft 
kedvezmény

Shuttle
peremes macska WC 
medium/nagy

49x40x17 cm

2990 Ft
3 490 Ft

58x48x20 cm

4990 Ft
5 490 Ft

A nagy 
macskaalom 

kisokos - 
a részletek a 

QR kódra kattintva 
olvashatók!

StarCat
szilika alom
3,25kg (7,2l)
• pormentes

1000Ft 
kedvezmény

4990 Ft
5 990 Ft

1 535 Ft/kg

500Ft 
kedvezmény

N&D Cat Menu
szuperprémium minőségű 
nedves eledel felnőtt 
macskáknak
• 2 féle
6x70g

2990 Ft
3 490 Ft

7 119 Ft/kg

Pulykás/csirkés; 1,8kg  
6 990 Ft  6 290 Ft (3 494 Ft/kg)

Halas; 1,8kg  

7 990 Ft  7  190 Ft   (3 994 Ft/kg)

Pulykás/csirkés; 4,8kg  

16 490 Ft  14 840 Ft   (3 092 Ft/kg)

Halas; 4,8kg  

18 490 Ft  16 640 Ft   (3 467 Ft/kg)

Carnilove
True Fresh Cat Adult 
gabonamentes 
szárazeledel felnőtt 
macskáknak

Csirkés; 340g

2150 Ft
2 390Ft

6 324 Ft/kg

-10%
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https://alphazooshop.hu/products/cat-vital-kitten-konzerv-baromfi-vad-415gr?variant=41633557020855
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Az ivartalanítás előnye, hogy 

•   Megelőzhető vele a macska nem kívánt túlszaporodása

•  Hosszabb és egészségesebb életet élhet

•  Megelőzhet bizonyos hormonális változások okozta be-
tegségek.

Tények és tévhitek a macska ivartalanításáról

Az emberek számára – a kedvencük humanizálása révén - 
idegen lehet az ivartalanítás gondolata, ezért számos tévhit 
kering róla. Ezeknek legtöbbször semmilyen tudományos 
alapja nincs. Ha bármilyen kétely felmerülne benned, jobb, 
ha ezeket a kérdéseket jobb, ha állatorvosod segítségével 
tisztázod.

Tévhit, hogy a macska az ivartalanítás után el fog hízni. 
Hajlamos lehet a hízásra, de ha alacsony kalóriatartalmú 
eledelt kap, és a napi szükségletein túl nem eteted, nem 
lesz túlsúlyos. 

Az ivartalanítással megelőzhető betegségek

A macska ivartalanítását lehetőleg ivarzás előtt 
(6-8 hónapos kosa előtt) végeztesd el, mert így:

1.  elkerülhető a nemkívánatos szaporulat

2.  elmarad az ivarzás

3.  a nőstény macska nem vonzza a házhoz a környék kan-

dúrjait, és a kandúr kevesebbet kóborol

4.  kevesebbet érintkezik más, idegen állatokkal

5.  nőstény macskánál megelőzhető a gennyes méhgyul-
ladás

6.  csökkenthető a rosszindulatú tejmirigy daganat kiala-
kulásának veszélye.

Amit a macska ivarzásáról tudni érdemes

A nőstény macska évente többször, ciklikusan ivarzik, ami 
átlagosan 2-3 hétig tart. Ha a megtermékenyítés elmarad, 
1-2 hét múlva ismételten ivarzani kezd. 

Az ivarzó nőstény macskák a környékükre vonzzák a kan-
dúrokat, akik gyakran összeverekednek a párzási jogokért. 
A verekedés során szerzett sérülés akár az állat életébe is 
kerülhet. A szerzett sebek kezelés híján elfertőződhetnek.

Megsérülhet a szemük, vagy harapás, karmolás és szexuális 
úton súlyos, vírus okozta betegségeket kaphatnak el (pl. 
macskaleukosis (FeLV), macska-AIDS (FIV)). Ez utóbbiaktól 
nem védi meg kedvenced az ivartalanítás, de a fertőzés 
lehetőségét és kockázatát egyértelműen csökkenti.

Ha szeretnéd, hogy kedvenced hosszú és egészséges 
életet éljen, az ivartalanítás nem lehet kérdés. Ha mégis 
felmerülne benned némi kétely, keresd fel állatorvosodat. 

Ha egy macskát nem tenyésztés céljából tartasz, több okból is érdemes ivartalanítani, 
éppúgy, ahogy a kutyát is. Cikkünkből most megtudhatod, miért fontos ez és mi 
történik kedvenceddel, ha az ivartalanítás mellett döntesz.

A házikedvencek ivartalanítása a felelős állattartás része. Évente állatok százezrei 
pusztulnak el otthon és megfelelő életmód biztosításának hiánya miatt. Elképzelni is 
nehéz, hány állat kóborolhat az utcákon, és mennyi kerülhet menhelyre!

Ezért érdemes ivartalanítani a macskát

A termékajánlatok 2023.01.23.-02.12. között, illetve a bolti készletek erejéig érvényesek!
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák!

Carnilove Cat
szuperprémium 
minőségű tasakos eledel 
ivartalanított, felnőtt 
macskák részére
• Fürj, pitypanggal
85g

590 Ft
690 Ft

6 941 Ft

-14% Matisse
prémium minőségű 
szárazeledel 
ivartalanított felnőtt 
macskáknak
• Neutered 
• Salmon Neutered
400g

1690 Ft
1990 Ft

4225Ft/kg

-15%Prevital
alutasakos 
macskaeledel
ivartalanítot felnőtt  
macskáknak

Májas; 100 g

249 Ft
329 Ft

2490 Ft/kg

Májas-baromfis; 4x100 g

890 Ft
990 Ft

2 225 Ft/kg

-24%

-10%
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https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=prevital%20alutasak%20steril%20m%C3%A1j
https://alphazooshop.hu/products/carnilove-cat-tasakos-quail-with-dandelion-for-sterilized-furj-pitypanggal-ivart-85g?variant=41633750286519
https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=matisse%20neutered%20400g
https://alphazooshop.hu/blogs/cikkek/ezert-erdemes-ivartalanitani-a-macskat


A termékajánlatok 2023.01.23.-02.12. között, illetve a bolti készletek erejéig érvényesek!
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák!

Sanilove
padlótisztító
Aqua Marina/ 
Fresh Flower/ 
Fruit Time
1,5l

1000Ft 
kedvezmény

3 690 Ft
4 690 Ft

2 460 Ft/l

Dolly  
fapellet alom
15kg

2500Ft 
kedvezmény

7 990 Ft
10 490 Ft

533Ft/kg

Dolly 
illatosított fapellet
•  levendulás, 

zöldalmás
6kg (10l)

1000Ft 
kedvezmény

5 990 Ft
6 990 Ft

1 997 Ft/kg

-14%

Chipsi 
pormentes, 
préselt forgács 
•Citrus 
 3,2kg (60l)

1 890 Ft
2 190 Ft

582 Ft/kg

Nutrin Nature
papagájeledel 
750g

-15%

2 290Ft
2 690 Ft

3 053 Ft/kg

Nutrin Nature
rágcsáló eledelek 
•  nyulaknak, tengerimalacoknak, 

deguknak, patkányoknak és 
csincsilláknak

750g

-17%

1 990 Ft
2 390 Ft

2653Ft/kg

250g 
(2 360 Ft/kg):

500g 
(1 780 Ft/kg):

800g 
(1 363 Ft/kg):

1,2kg 
(1 492 Ft/kg):

Vitapol 
széna kiegészítő eledel 
rágcsálók részére

590 Ft
790 Ft

890 Ft
1 150 Ft

1090 Ft

1 790 Ft

1290 Ft

2 190 Ft

-16%

-18%

-23%

-25%

Téli madáretetés
Ha érdekes számodra a téli 
madáretetés, az eleségekről és az 
etetőkről érdeklődj kedvenc 
ALPHAZOO üzletedben vagy kattints ide: 
kérdésre a QR kódra kattintva 
adunk választ!

800 Ft
890 Ft

16 000 Ft/kg

-10%

Vitapol
Vita Herbal kiegészítő
eledelek rágcsálóknak
• 37 féle  termék 
• Több kiszerelésben

pl.:  petrezselyemszár 
50g

Dolly 
téli vadmadár- 
eledel

400g

590 Ft
690 Ft

1 475 Ft/kg

-14%

5kg

5 490 Ft
6 490 Ft

1 098 Ft/kg

-15%

Téli 
madáreleségek
1000 g

Napraforgó 
Iregi csíkos 1 390 Ft

1 590 Ft

1 390 Ft/kg

Téli eleség 
keverék 990 Ft

1 190 Ft

990 Ft/kg

-17%

Napraforgó 
Fekete 1 290 Ft

1 490 Ft

1 290 Ft/kg

-13%

-13%-10%

Dolly 
faggyúgolyó
6x90 g

890 Ft
990 Ft

1 648 Ft/kg; 148Ft/db
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https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=vitapol%20vita%20herbal
https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=nutrin%20nature%20750g
https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=vitapol%20sz%C3%A9na
https://alphazooshop.hu/products/chipsi-forgacs-citrus-60l-3-2kg?variant=41633668300983
https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=DOLLY%20pellet%206kg
https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=dolly%20t%C3%A9li%20mad%C3%A1r
https://alphazooshop.hu/pages/search-results-page?q=RK1
https://alphazooshop.hu/blogs/cikkek/teli-madaretetes


A termékajánlatok 2023.01.23.-02.12. között, illetve a bolti készletek erejéig érvényesek!
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák!

A közép-európai szinten egyedülálló, professzionális létesít-
mény a Sóstó Természetvédelmi Terület  rekultivációjának 
részeként készült el.

A létesítmény feladatainak összetettségét jelzi, hogy a 
konkrét gyógyítási tevékenységek mellett az állatok reha-
bilitációjára, bemutatására, valamint ismeretterjesztésre, 
szemléletformálásra és környezeti nevelésre is hangsúlyt 
fektetnek. 

Modern technológia, magas szintű szaktudás

A központban a legmodernebb orvostechnológiai eszkö-
zökkel felszerelt műtő, vizsgáló és gondozó helyiségek 
találhatók. Az ezekben zajló tevékenységekbe üvegablakon 
keresztül a látogatók is bepillantást nyerhetnek.

A sérült vadállatok gyógyítása, ellátása után pedig a szak-
emberek mindent elkövetnek azért, hogy az állatok visz-
szabocsáthatóak legyenek a természetbe. Sajnos azonban 
előfordul olyan sérülés, betegség is, amikor egy madár 
ugyan meggyógyul, de a szabad életre már képtelen. 

A központ területén ezért egy olyan röpdéket és kifutókat 

tartalmazó parkot is kialakítottak, mely alkalmas a tartósan 
sérült, vagy fogyatékkal élő madarak, emlősök és hüllők 
élethosszig tartására, bemutatására, valamint akár veszé-
lyeztetett fajok továbbtenyésztésére is.

Ezzel a Sóstói Vadvédelmi Központ életében nem csak az 
egyedvédelem kap szerepet, hanem a hazai védett vad-
állatfajok bemutatásán keresztül az ismeretterjesztés és 
szemléletformálás is. 

A tudás és az ismeretek átadása éppoly fontos, 
mint maga a mentés

A komplexum másik épületében egy közösségi ház is kiala-
kításra került, melyben két nagyobb méretű, egybenyitható 
teret alakítottak ki. Itt kulturális- és közösségi programokat 
tudnak szervezni a Sóstón, Alsóvárosban és az Őrhalmi 
szőlőkben élők számára. Az érdeklődő nagyközönség szá-
mára vadállat-bemutató programokat és természetismereti 
oktatást is tartanak gyerekeknek és felnőtteknek, iskolai- 
és óvodai csoportoknak. A szabadtéri madár röpdék igazi 
látványosságot jelentenek minden látogatónak.

Egyedülálló Vadmentő Központ Székesfehérváron
A vadállatok mentése és gyógyítása ma már a társadalom számára ugyanolyan fontosnak ítélt 
feladat, mint a kóbor, sérült háziállatok segítése. A vadállatok mentése azonban speciális 
szakértelmet, hozzáértést és hátteret igényel. Ma már hazánkban is adottak a feltételek a szakszerű 
ellátáshoz és a hosszútávú tervezéshez, miután 2023 áprilisában átadták Székesfehérváron a 
Sóstó Vadvédelmi Központot.
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ALPHAZOO áruházak:
» ALBERTFALVA  1119 Budapest, Fehérvári út 168. (DM mellett) • Tel.: 06-30/846-0986
» BÓKAY-KERT (Avena Center) 1182 Budapest, XVIII. kerület, Cziffra György út 15/B ,tel: 06-30/994-5927
» BATTHYÁNY TÉR 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. (Vásárcsarnok emelet) • Tel.: 06-30/990-9943 
» BÉCSI ÚT  1037 Budapest, Bécsi út 258. (Tesco) • Tel.: 06-30/583-1303 
» DIÓSD  2049 Balatoni út 2/A  (Interspar)  • Tel.: 06-30/561-4083
» DOHÁNY UTCA  1072 Budapest, Dohány u. 17. • Tel.: 06-30/720-9154 
» CAMPONA  1222 Budapest, Nagytétényi út 37. • Tel.: 06-30//476-2900  
» KŐBÁNYA  1108 BP, Sibrik Miklós út 32. (Family Center Kőbánya) • Tel.: 06-30/261-6726
» LURDY HÁZ 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. • Tel.: 06-30/846-0985
» MEGAPARK  1204 Budapest, Mártírok útja 281., tel: 06-20-213-5997
» ÚJPEST 1041 BUDAPEST, GÖRGEY ARTÚR UTCA 14-20. • Tel.: 06-20/426-9452 
» VÁCI ÚT 1138 Budapest, Gács u. 3. (Tesco) • Tel.: 06-30/633-0003 
» ASZÓD 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 4. • Tel.: 06-70/417-4646 
» BALATONALMÁDI 8220 Balatonalmádi  Szabolcs u. 2., Tel.:06-30/321-3914
» BALATONBOGLÁR 8630 Balatonboglár, Klapka u. 30., Tel.:06-20/402-7888
» BERETTYÓÚJFALU 4100 Honvéd u. 13., Tel.:06-30/201-7906
» BÉKÉSCSABA 5600 Békéscsaba, Szarvasi út. 68. (Tesco) Tel.: 06-30-826-5526
» BUDAKALÁSZ 2011 Budakalász, Omszk Park 1. (Auchan), tel: 06-30/277-0935
» BUDAKESZI 2092 Budakeszi, Bianka u. 1. (Tesco)• Tel.: 06-30/623-3538
» CEGLÉD 2700 Cegléd, Malomtó szél u. 29-30. (Tesco) • Tel.: 06-70/676-0517
» DEBRECEN 4031 Debrecen, Kishatár u. 7. (Auchan) • Tel.: 06-30/732-7149
» DUNAKESZI 2120 Dunakeszi, Fõ út 190. (Tesco) • Tel.: 06-30/277-0945 
» ÉRD  2030 Érd, Diósdi út 42. • Tel.: 06-30/162-0413
» GÖDÖLLŐ 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. • Tel.: 06-30/268-3092 
» GYÖNGYÖS 3200 Gyöngyös, Vásár u. 2. (Tesco) • Tel.: 06-30/469-8132
» GYŐR -  BELVÁROS  9021  Győr, Szent István út 19. • Tel.: 06-30/207-1183 
» GYŐR - TESCO  9012 Győr, Királyszék út 33. (Tesco) • Tel.: 06-30/400-2119
» HATVAN-TESCO  3000 Bibó I. út 1.  • Tel.: 06-20/317-0486
» JÁSZBERRÉNY • 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/A. (Tesco) • Tel.: 06-70/369-4545
» KESZTHELY 8360 Keszthely, Csapás u. 27., Tel.:06-30/561-4412
» KISKUNFÉLEGYHÁZA 6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet, Tanya 8. /a Tesco üzletsorán/ • Tel.: 06 30/229-9150
» KOMÁROM 2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky út 7. (Tesco) • Tel.: 06 30/936-7875
» KÖRMEND 9900 Körmend Sport út 5. (Tesco), tel: 06-20/431-845
» KŐSZEG 9700 Kőszeg Pogányi út 7. (Tesco), tel: 06-20/431-5634
» MAGLÓD 2234 Maglód, Eszterházy János u. 1. (Auchan) • Tel.: 06-30/235-5732
» MISKOLC 3527 Miskolc, József Attila u. 87. (Auchan) • Tel.: 06-30/286-5363
» MISKOLC PLÁZA 3525 Miskolc, Szentpáli u 2-6. (Miskolc Pláza)• Tel.: 06-30-440-0250
» MOSONMAGYARÓVÁR 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 42. (Tesco üzletsor) • Tel.: 06-30/956-9417
» MOSONMAGYARÓVÁR 2 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 42. (Tesco üzletsor) • Tel.: 06-30/956-9417 
» NAGYATÁD: 7500 Nagyatád, Szabadság u. 38., Tel.:06-30/997-7866
» NAGYKOVÁCSI 2094 Nagykovácsi, Lenvirág park 1., Tel.:06-30/651-6155
» NYÍREGYHÁZA 4400 Nyíregyháza, László u. 8. (Interspar I.em.), tel: 06-30/651-3037
» PAPKS  7030 Paks, Tolnai u. 2/1;  06-30/460-5828
» PÁPA 8500 Pápa, Celli út 92. (Tesco üzletsor) • Tel.: 06-30/438-8196
» SOPRON •9400 Sopron, Kodály Zoltán tér 18. • Tel.: 06-30/582-9805
» SZÁZHALOMBATTA • 2440 Százhalombatta, Városkapu út 6. (Városkapu Üzletház) • Tel.: 06-70/360-6955 

» SZEGED • 6728 Szeged, Zápor u. 4. (Auchan, U16-17-18-19 sz. üzlet) • Tel.: 06-30/277-0670
» SZENTES • 6600 Szentes, Alsórét 258 (a Tesco-n belül), Tel.: 06-30/823-3949
» SZÉKESFEHÉRVÁR (AUCHAN) • 8000 Székesfehérvár, Holland Fasor 1. • Tel.: 06-20/426-9488
» SZÉKESFEHÉRVÁR (TESCO) • 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi u. 1. (Tesco) • Tel.: 06-30/651-6122
» SZIGETSZENTMIKLÓS • 2310 Szigetszentmiklós, Háros utca 120. (Auchan), Tel: 06-30/990-9916
» SZOLNOK • 5000 Szolnok, Ady Endre út 15.  • Tel.: 06-30/418-1254
» SZOLNOK 2 • 5000 Szolnok, Téglagyár u. 30. (Tesco) • Tel.: 06-20/363-2342 
» SZOMBATHELY • 9700 Szombathely, Zanati út 70. (Tesco külső üzletsor) • +36-20-362-2165
» TAPOLCA • 8300 Tapolca, Veszprémi út 5. (Tesco) Tel.: 06-30/288-4019
» TATABÁNYA• 2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1.  • Tel: 06-30/648-8404
» TÖRÖKBÁLINT •2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. (Auchan) • Tel.: 06-30/532-7020
» ÜRÖM •2096 Üröm, Dózsa György út 63 (Lidl)• Tel.: 06-20/312-8113
» VERESEGYHÁZ •2112 Veresegyház, Budapesti u. 1. (Lidl)• Tel.: 06-30/356-4587
» VESZPRÉM  •8200 Veszprém, Endrődi u. 11. • Tel.: 06-30/431-7601
» ZALAEGERSZEG  9700 Zalaegerszeg, Sport u. 1. • Tel.: 06-30/925-9122

ALPHAZOO szaküzletek:

» ÁLLATMÁNIA • 1203 Budapest, János utca 6/b., Tel: 06-30/590-8118

» CSEPEL 1212 Budapest, Görgey Artúr tér (volt Áruház tér – a SPAR mellett) • Tel.: 06-30/201-0132

» CINKOTA, 1164 Budapest, Bugac tér • Tel.: 06-20/475-3275

» PÁSKOMLIGET 1156 Budapest, Páskomliget u. 49. (a CBA mellett) • Tel.: 06-1/414-0475

» VILLÁNYI ÚT 1114 Budapest, Villányi út 10. • Tel.: 06-30-563-6864

» BALASSAGYARMAT 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 83. • Tel.: 06-20/555-3236

» DEBRECEN 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 5. • Tel.: 06-52/525-990

» DOMBÓVÁR 7200 Dombóvár, Kórház u. 120 (A Lidl áruházzal szemben) • Tel.: 06-74/675-655

» DUNAÚJVÁROS 4200 Dunaújváros, Váci M. u. 7-9 • Tel.: 06-30/996-8765

» EGER 3300 Eger, Törvényház u. 4 (Agria Park) • Tel.: 06-30/780-0364

»HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső u. 14-18., 06-30/323-1330 1.

» KISKUNHALAS  6400 Kiskunhalas, Fejérföld u. 24. (Tesco),  Tel: 06-20/376-7223

» LEÁNYFALU 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 138. • Tel.: 06-26/580-092

» LENGYELTÓTI 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 46.

» MOHÁCS 7700 Mohács, Jókai u. 17. • Tel: 06-30/9162-105

» PÁZMÁND 2476 Pázmánd, Petőfi Sándor u. 4./A., Tel: 06-30-241-5204

» SALGÓTARJÁN • 3100 Salgótarján, Rákóczi út 143. (Tesco Üzletház) · Tel.: 06-20/584-6022 

» SIÓFOK 8600 Siófok, Honvéd u. 26. (az állatorvosi rendelõben) • Tel.: 06-84/322-400

» SOLYMÁR 2083 Solymár, Szent Flórián u. 2–4. (Auchan üzletsor) • Tel.: 06-26/920-985

» SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. (Állatkórház) • Tel.: 06-22/516-440

» SZEGED 6724 Szeged Damjanich u. 13. • Tel.: 06-30/271-0335

» SZEGED 6726 Szeged, Szőregi u.80. (Nova állateledel) • Tel.: 06-30/962-6977

»  SZEGED 6727 Szeged, Rókusi Krt. 42-64. (Tesco) • Tel.: 06-30/643-4670

» TAMÁSI 7090 Tamási, Kossuth tér 7. • Tel.: 06-30/869-4988

» TATA 2890 Tata, Május 1. út 20. (A CBA üzletházon belül) • Tel.: 06-30/469-0335

» TATABÁNYA 2800 Tatabánya, Aradi vértanúk tere 7. • Tel.: 06-34/522-559

» VÁRPALOTA 8100 Várpalota, Árpád u. 47. (Szolgáltatóház) • Tel.: 06-20/926-9134

» ZALA 8991 Teskánd, Petőfi u. 120/8. • Tel.: 06-92/370-020

» ŠTUROVO (PÁRKÁNY, Szlovákia) Komenského 4, 943 01 • Tel.: +421/915-038-456

» BUDAPEST OUTLET 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42. (az Ecseri Piac mögött) • Tel.: 06-1/348-30

www.instagram.com/ 
alphazoo_official

facebook.com/ 
alphazoo

* Az üzletek árukészlete eltérő lehet és a kisebb üzletekben egyes termékek csak rendelésre kaphatóak.
      Áraink 2023.01.23.-02.12., illetve a készlet erejéig érvényesek. Az árak a kedvezményt tartalmazzák. Kérjük, vegye 

figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezek a termékek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre és 
ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére egyes termékek a nem várt magas kereslet 
következtében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért szíves elnézését kérjük. Áraink forintban értendők és a 
27% áfát tartalmazzák. Az esetleges nyomdai hibákért és a külső partnerek hirdetéseiben szereplő  ajánlatokért nem tudunk 
felelősséget vállalni. Az ajánlatok más kedvezménnyel, promócióval nem összevonhatók.

Részletes információkért keresse fel honlapunkat: w w w.alphazoo.hu
A REKLÁMKIADVÁNY FELELŐS KIADÓJA AZ ALPHA ZOO KFT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOMOKSOR 7. 
TEL.: 06-22/516-410, 06-22/516-419 • E-MAIL: ALPHAZOO@ALPHA-VET.HU

90TÖBB MINT

AZ EGÉSZSÉGES KEDVENCEKÉRT

https://www.facebook.com/alphazoo/
https://www.instagram.com/alphazoo_official/
https://alphazoo.hu/aruhazaink



