skupaj v

POLETJE

AKCIJE
Akcijska ponudba velja v
vseh trgovinah Tačka
od 1. 6. do 30. 6. 2022.

Tačka, veterina in trgovina
03 818 27 70 | 041 613 301
www.tacka-veterina.si | info@tacka-veterina.si
Celje | Šentjur pri Celju | Šmarje pri Jelšah | Rogaška Slatina | Podčetrtek | Trbovlje

IZJEMNI POPUST

-20 %

na transportni boks
SKUDO

SAMO V JUNIJU!

POPUST
NA DOPUST

Preverite izjemne popuste na opremo za dopustovanje s psom:
TRANSPORTNI BOKSI, HLADILNE BLAZINE TER IGRAČE ZA VODNO ZABAVO.

TRANSPORTNI BOKS

SKUDO

Transportni boks je narejen iz trpežne plastike
z dovolj zračnimi predeli s treh strani. Spredaj
so v celoti mrežasta kovinska vrata, ki se lahko
zaklenejo. Po potrebi je primeren za namestitev
na zadnje sedeže avtomobila.

Skudo 1		

48x31,5x31 cm

Skudo 2		

55x36x35 cm

Skudo 3		

60x40x39 cm

Skudo 4		

68x48x51 cm

Skudo 5		

79x58,5x65 cm

Skudo 6		

92x63x70 cm

Skudo 7

105x73x76 cm

ŽE OD

16,62 €
dalje

s psom na pot

brezskrbno
ČEZ MEJO
Psi in mačke lahko z
nami potujejo čez mejo
pod posebnimi pogoji.
V primeru, da potujemo
znotraj EU, recimo na
Hrvaško, mora imeti žival:
• označbo s čipom,
• identifikacijski
dokument (potni
list ali veterinarsko
spričevalo) in
• veljavno cepljenje
proti steklini.
Veljavno cepljenje pomeni,
da preteče 3 tedne od prvega
cepljenja proti steklini ali
pa da ponovimo cepljenje
pravočasno - znotraj roka,
ki ga je predpisal veterinar.

Če z živaljo potujete
izven meja EU so pogoji
odvisni od posamezne
države. Pred potovanjem
se o pogojih pozanimajte
na spletu (www.gov.si) ali
pri veterinarju.

Transporter se hitro in enostavno razstavi v
dve enaki polovici in zloži vase, tako da prazen
boks zavzema le polovico prostora.

Izven EU so zahteve
strožje
Pomembno je, da takšna
potovanja
z
vašim
ljubljenčkom
planirate
vnaprej,
saj
nekatere
izvide
za
zahtevane
preiskave za vstope v
druge države ali nazaj v
Slovenijo lahko čakamo
tudi več kot mesec dni.

Idealen boks za prevoz z letalom, saj je izdelan
v skladu z IATA predpisi in ga sprejema večina
letalskih družb. Zelo uporaben tudi
ko ste s psom namenjeni na
razstavo ali v hotel.

PRIMEREN Z A VSE VELIKOSTI PSA

CROCI

Hladilne
blazine

Cocktails, Leopard, Fresh, Gray, Whales, Summer

Hladilne blazine so nepogrešljiv sopotnik na poletnih
potovanjih. Psi se zaradi poraščenosti hladijo zgolj preko
uhljev, šapic in gobčka. S hladilno blazino jim omogočimo
lažje uravnavanje primerne telesne temperature.

na vse hladilne
blazine znamke
Croci

Na voljo v velikostih:
50x40 cm | 60x60 cm | 65x50 cm | 90x50 cm
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HUNTER

Aqua
Mindelo
oranžen, 52 cm

HUNTER

Aqua
Hawi

HUNTER

skaGen
starFish

HUNTER

Aqua
avio

19 cm

sivo/moder, 20 cm

dvojni obroč, 17 cm

HUNTER

HUNTER

HUNTER

Aqua
BALI

Ø = 20 cm

TouGh
Tambo

Palu
Tortoise

KONG

KONG

32 cm

AQUA

L/M

18 cm

WET
WUBBA

L/XL

HUNTER

TadleY
toY

Ø = 6 cm

Akcija velja na izbrane igrače znamk Hunter in Kong od 1. 6. do razprodaje zalog.

na dopustu

Hrana za pse velikih pasem

MONGE

Za velike in zelo velike pasme.
Piščanec in riž.

PREPREČITE

Glukozamin in hondroitin.
Delež mesa: 42 %.

Piščanec MAXI odrasel pes

3 kg | 15 kg

Piščanec MAXI mladiček

3 kg | 15 kg

drisko

Monoproteinska hrana za pse
na vso hrano
blagovne znamke
Oasy One Dog

OaSY one doG

Idealna hrana za alergike.
Za mladičke in odrasle pse.
Monoproteinska hrana: losos, kunec, jagnjetina.
Omega 3 in 6 maščobne kisline ter probiotiki.
Brez umetnih barvil in arom.

Losos

2,5 kg | 12 kg

Jagnjetina

2,5 kg | 12 kg

Kunec

2,5 kg | 12 kg

HILL’S PRESCRIPTION DIET
GASTROINTESTINAL BIOME & DIGESTIVE CARE

Hillsova revolucionarna tehnologija activbiome+ je edinstvena
mešanica prebiotikov, ki hitro neguje mikrobiom črevesja hišnih
ljubljenčkov. Spodbuja delovanje mikrobioma ne glede na osnovno hrano.

Kaj je mikrobiom?

Kompleksni ekosistem bakterij, virusov, gliv in drugih
mikroorganizmov, odgovornih za zdravje in počutje naših
ljubljenčkov.

Mladiček: piščanec in
puran.
Odrasli psi: piščanec in riž,
jagnjetina, govedina in jetra,
goveji vampi, tuna.

Hill’s Biome TEŽAVE S PREBAVILI OMILI V MANJ KOT 24. URAH!
hrani črevesni mikrobiom hišnega ljubljenčka,
podpira splošno zdravje in dobro počutje.
klinično dokazano pomaga omejiti ponavljanje prebavnih motenj,
voljo v manjših in večjih pakiranjih ter kot mokra hrana.

mokra
hrana

400 g

Hill’s Digestive care KLINIČNA PREHRANA ZA IZBOLJŠANJE PREBAVE
zamenja izgubljena hranila in zagotavlja lahko vpijanje hranil,
izboljša prebavo ter kakovost blata.
omega 3 in 6 maščobne kisline, elektroliti in vitamini B,
na voljo za pse in mačke.

Suha hrana za pse

Fish4doGs
Izvrstna briketirana hrana za
pse na osnovi bele ribe.

23,03 €

FISH4DOGS

lososovo
olJe

100 ml

Riba odrasel/mladiček

1.5 kg

19,03 €

POPUST 4 € NA HRANO
V vseh poslovalnicah Veterina & trgovina Tačka ob
nakupu 1,5 kg pakiranja pasje ali mačje briketirane hrane
Hill’s Biome ali Digestive Care prihranite 4 €.
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18,54 €

14,54 €

Suha mačja hrana, 2 kg

BRIT care cat

Tobby, Crazy, Angel, Cheeky, Cocco, Daisy, Lilly, Lucky, Missy, Monty, Sunny

Za odrasle mačke in mladičke.
Različni okusi.

Za sterilizirane mačke.
Zdrava hrana za mačje gurmane.

EXCLUSION

SCHMUSY

MOKRA
hrana

MacJa
hrana

BRIT

MOKRA hrana
različni okusi | 100 g

300 g | 1,5 kg

tuna, tuna in riž | 100 g

Govedina,
losos in rakci,
piščanec in puran,
zajec,
tuna in riba.

mokra
hrana

415 g

GEMON

suha
hrana

različni okusi | 1,5 kg

w

CHIPSI JAGODA

STELJA iz
zaGovine

CUNIPIC

hrana za KUNCE

adult, junior | 3 kg

aroma jagod
60 l | 3,2 kg

CHIPSI CLEAN

STELJA
IZ KONOPLJE
30 l | 6 kg

Ob nakupu hrane
Cunipic rabbit adult/
junior (3 kg), prejmete
1 kg sena Cunipic
GRATIS.

Cunipic, 1 kg

