PASSZÁZS
TERET A VÁSÁRL ÁSNAK!
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Húsvéti
TERÍTÉK

NYUSZI ÜL

A TAVASZ

illata

A FŰBEN

BOR

ajánló

A tavasz
ILLATA

Ez, az az illat, amitől azonnal szerelembe lehet esni.
Álljunk meg egy pillanatra, hogy érezzük a rózsák, a jázmin,
a pézsma és a vanília édes illatát… Szagoljunk bele a levegőbe és
lélegezzük be ezeket a friss, édes, virágos illatkompozíciókat!

Chloé Nomade
Eau de Parfum
Müller

Hugo Boss
BOSS Alive
Eau de Parfum
Müller

Lancome
Tresore Nude
Eau de Parfum
Müller

Police
Legend Eau
De Parfum
dm

Jean Patou Joy
Eau de Parfum Müller

Gucci Guilty
Pour Femme
Love Edition
Müller
Be mindful női
Eau De Toilette dm

Betty Barclay
Precious Moments
Eau de Parfum dm

Juniper Lane
Moonﬂower
Eau de Parfum
dm

Woman
Secret
Rose
Seduction
dm

Marc Jacobs
Eau de Parfum
Müller

Essential Garden Amazing
Dahlia Eau de Parfum dm
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Dior Miss Dior Rose
N’Roses Eau de Toilette
Müller
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Cafe Frei
már a
Market Centralban is!

A KÁVÉ VILÁGÁBA

Itt a vendégek megkóstolhatják a „világot”. Kávék,
sütemények, forró csokik, egészségitalok, teák és még
számtalan házi készítésű termék, érdekes receptek,
különleges ízkombinációk. A Cafe Frei-ben csak kávéból
hetven féle van a kínálatban. Az itt fogyasztható
kávék kilencven százaléka rendelkezik valamilyen
nemzetközi környezetvédelmi tanúsítvánnyal.

Beni, Monor
Felső Tesco
Farmer Tesco
Cipő Wrangler 14 500 Ft CCC
Dorci, Monor
Felső Tesco
Farmer 2 495 Ft LC.Waikiki
Cipő Jenny Fairy 5 690 Ft CCC
Ádám, Monor
Felső LC.Waikiki
Farmer 4 495 Ft LC.Waikiki
Cipő Wrangler 14 500 Ft CCC
Anna, Monor
Felső Tesco
Farmer Tesco
Cipő Jenny Fairy 9 790 Ft CCC
Ékszerek Tesco
Helyszín Frei Cafe Vecsés
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Hogyan találd meg a leginkább

HOZZÁD PASSZOLÓ FUTÓCIPŐT?
A futáshoz nem kell más, csak egy pár jó láb – sokan éppen azért szeretik
annyira ezt a sportot, mert komolyabb beruházás vagy rákészülés nélkül
neki lehet kezdeni. Egy jó cipőre azonban mindenképpen szükséged lesz.
A szakmai segítség a legjobb cipő megtalálásában még egy gyakorlott futónak is jól jön, az első futócipőd kiválasztásához pedig elengedhetetlen.
De nézzük, egyáltalán milyen cipők közül is
választhatsz, mit kínálnak a szakboltokban?

Dorci, Monor
Nike revolution cipő 17 990 Ft
Energetics kerra 11 990 Ft
Energetics glenn 15 990 Ft
Energetics gamandha 7 990 Ft
Futóöv 5 890 Ft

Beni, Monor
Salamon cipő 44 990 Ft
Energetics bueno 5 990 Ft
Energetics trikó 15 990 Ft
Pro touch tefontok 4 990 Ft
Pro touch kulacs 1 990 Ft

Anna, Monor
Skechers cipő 21 990 Ft
Energetics megan felső 13 990 Ft
Energetics gigi top 4 990 Ft
Energetics nadrág 8 990 Ft
Futóöv 5 990 Ft

Ádám, Monor
Asics gel cumulus cipő 4 6990 Ft
Pro touch padington 13 990 Ft
Energetics bueno 3 990 Ft
Nike Big Mouth 3 990 Ft
Pro touch tefontok 4 990 Ft

TUDTAD?
Az INTERSPORT szakértői egy igényfelmérés
során segítenek megtalálni a
lehető legjobb választást. Elvégzik a lábanalízist (futócipő vásárlása esetén díjtalan), kikérdeznek a
futási szokásaidról, és ez alapján
válogatják ki, hogy milyen futócipők jöhetnek szóba.
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Mizuno · Wave Rider TT
W női futócipő 51 990 Ft
Intersport
Nike · Wmns Quest 3
női futócipő 27 990 Ft
Intersport

adidas · Astrarun 2.0 W
női futócipő 31 990 Ft
Intersport

Terepcipők
A futócipőket alapvetően két fő kategóriára bontjuk , aszfalt- és terepfutócipőkre. Ezér t a vásárlás során
először is tisztázni kell a futóval ,
hog y milyen talajon és milyen körülmények közöt t fut.
A futóknak nag yon fontos a megfelelő tapadás és a láb védelme. A
terepcipők középtalpa a rossz és
eg yenetlen út viszonyok miat t merevebb, külső talpát pedig bordákkal
lát ták el.
Könnyebb terepre, ahol sok esetben kemény, szilárd burkolatú talajról beszélünk – pl. eg y töltés – még
aszfaltos futócipőt javasolunk , és ez
lehet az ideális választás akkor is, ha
például eg y parkban futsz, ahol néha
térsz csak le a járdáról , vag y eg yenletes, letaposot t talajon futsz.

Aszfaltcipők
A z aszfaltos futócipők középtalpa
könnyebb, rugalmasabb, sokkal jobban párnázot t, több csillapítóréteget
tar talmaz. Ezt a kategóriát lábtípus szerint két további kategóriára
oszthatjuk , az úg ynevezet t neutrális

(semleges) cipőkre, valamint a stabil
(alátámasztot t) modellekre. Léteznek
házi módszerek arra, hog y megállapítsd, milyen a te lábtar tásod, például
meg fig yelheted a vizes lábnyomod
rajzolatát, vag y hog y hog yan kopnak
el a már hosszabb ideje használatban
lévő cipőid, de a legbiztosabb módszer mégis csak eg y professzionális
vizsgálat. Érdemes erre időt szánni,
hiszen nem kerül semmibe, viszont
tényleg komoly sérülésektől , hoszszabb távon jelentkező problémáktól
óv meg.
Eg y lábanalízis során – számos
paraméter t meg vizsgálva – megállapítják , hog y a vásárlók lába milyen
mozdulatsor t hajt végre a futás során.
A zok esetében, akiknek a lába kifelé dől (szupinál) vag y semlegesen
viselkedik , neutrális cipőt javasolnak.
A zoknak pedig akik befelé dőlő lábbal
(pronáció) futnak , stabil cipőt érdemes választaniuk.
Speciális, a futók eg yedi igényei
alapján további alkategóriákat is
kialakítot tak a g yár tók , mint pl. az
úg ynevezet t mezítlábas- vag y a verseny futócipők , ezeket már inkább a
profi versenyzők keresik.

adidas · Solar Glide 3 W
női futócipő 54 990 Ft
Intersport

adidas · Solar Glide M
férﬁ futócipő 54 990 Ft
Intersport

ASICS · Gel-Excite 8
férﬁ futócipő 28 990 Ft
Intersport

ASICS · Gel-Flux 6 női
futócipő 39 990 Ft
Intersport
Nike · Wmns Air Zoom
Pegasus 36 női futócipő
41 990 Ft Intersport
ASICS · GT-2000 9 M
férﬁ futócipő 46 990 Ft
Intersport
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Húsvéti teríték
Idén a húsvétot kissé visszafogottabban ünnepeljük, mint ahogy
azt eddig tettük. Családi körben, otthon, de a kertben esetleg
azért mindenképp jár a lányoknak a locsolás, a ﬁúknak a hímes
tojás. Természetesen a ﬁnom falatok sem maradhatnak el.
Míg az ételek ízét a fűszerek határozzák meg, a hangulatot
a színes terítékek teszik vidámmá.

Regina Easter szalvéta
1 rétegű 33 x 33 cm
20 db 149 Ft Tesco

Salátástál 14 cm
Practica 1 299 Ft
Praktiker

Porcelánbögre
350 ml 599 Ft Praktiker

Regina Easter szalvéta
3 rétegű 33 x 33 cm
15 db 299 Ft Tesco

Zenker fonottkalács-koszorú
forma 8 990 Ft
Praktiker

Szívószálas színes
üvegpohár 500 ml 599 Ft
Praktiker

PICK Békebeli
füstölt
sertéslapocka
2 930 Ft
Tesco

Porcelántányér
26 CM 1 499 Ft Praktiker

Porcelántálka
610 ml 799 Ft Praktiker

HÚSLEVES FÜSTÖLT HÚSSAL, PIRÍTOTT ZSEMLEKOCKÁKKAL
HOZZÁVALÓK
• 400 g sárgaborsó (konzerv)
• 2 kanál étolaj
• 1 fej vöröshagyma
• 2 darab paradicsom
• 2 darab sárgarépa
• 4 gerezd fokhagyma
• 2½ tk só
• 500 g sertéscsülök (füstölt)
• 1 tk őrölt fekete bors
• 1 darab babérlevél
• 1 tk majoranna
• 1 tk szárított kakukkfű
• 2 l víz
• 5 szelet rozskenyér
• 1 egész angol zeller
• 1 tk friss kakukkfű
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ELKÉSZÍTÉS
Öblítsük le a sárgaborsót, szűrjük le egy szitán,
borítsuk közepes méretű lábasba és öntsük rá a
vizet. Főzzük körülbelül 15 percig, ekkor vegyük el
a tűzről.
Kockázzuk fel a hagymát, a fokhagymát és a
többi zöldséget. Forrósítsuk fel egy serpenyőben az
olajat, adjuk hozzá a feldarabolt hozzávalókat, a kakukkfüvet és a majoránnát is. 8-10 percig pirítsuk,
időnként megkeverve, amíg a zöldségek teljesen
meg nem puhulnak.
A puhára főtt zöldségekhez keverjük hozzá a
sárgaborsót, és az egészet szedjük át egy lábasba. Vágjuk fel a füstölt húst kockákra, majd a babérlevéllel
együtt tegyük a lábasba. Fűszerezzük sóval és fekete borssal. Forraljuk fel, majd lassú tűzön főzzük kb.
1,5 órán át, néha megkevergetve. Amikor a sárgaborsó kezd szétfőni, a levesünk is sűrűbb lesz. Tálalás
előtt a babérlevelet halásszuk ki a levesből. Díszítsük vajon megpirított kenyérkockákkal, és szórjuk meg
friss kakukkfűvel, valamint aprított zellerrel. (A hozzávalók a Tescoban megvásárolhatók.)

Milyen bor kerüljön
Akár sonkát, bárányt vagy zöldségeket
teszünk az asztalra húsvétkor,
elmaradhatatlan mellé egy pohár ﬁnom bor.
Tudjuk vajon, hogy mit ajánlanak ezekhez
a fenséges ételekhez a borászok?
A ﬁnom báránysült mellé ízgazdagsága
miatt tökéletes választás a tanninban
gazdag Cabernet Sauvignon. Ha csirke
kerül a asztalra, akkor Chardonnay. A
klasszikus fehér hús klasszikus fehérbort
igényel. A sonkához a legnagyszerűbb
választás a Pinot Noir. Egyesek úgy
gondolják, hogy a sonka a vörös
és a fehér hús kereszteződése, és
egy ﬁnom bor párosítása ehhez
az ételhez hasonló. A jó Pinot
Noir olyan friss, mint egy üde
fehérbor, de természetesen
összetéveszthetetlenül vörös,
így tökéletesen illeszkedik egy
csodás húsvéti sonkához. Alacsony
a tannintartalma, de elég magas
savtartalommal rendelkezik.
Mindezek mellett megannyi ﬁnom
bor közül választhatunk az
illatozó húsvéti falatokhoz,
Mészáros Pál Classic
bízzunk a megérzéseinkben.
Selection Szekszárdi
Pinot Noir száraz
vörösbor 0,75 l Tesco

Grand Tokaj Tokaji
Furmint félédes fehérbor
0,75 l Tesco

Csányi Pincészet
Chateau Teleki Villányi
Merlot premium száraz
vörösbor 75 ml Tesco

az asztalra?

Tokajicum Tokaji
Mandulás Furmint száraz
fehérbor 0,75 l Tesco

Frittmann
Duna-Tisza közi Rosé
Cuvée száraz rosébor
750 ml Tesco

Csányi Pincészet Teleki
Bock Villányi Kékfrankos Villányi Cabernet Franc
száraz classicus vörösbor classicus száraz vörösbor
750 ml Tesco
75 cl Tesco

Varga Töpszli
édes vörösbor
0,75 l Tesco

Thummerer Bikavér
száraz vörösbor 0,75 l
Tesco
2021. tavasz
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Nyuszi ül a fűben
A nyuszi a fűben talán a legaktuálisabb húsvétkor.
A kicsik boldogan keresgélik a bokrok aljára rejtett tojásokat, és ha még
egy kis játék is kerül mellé, akkor az öröm felülmúlhatatlan.
A tojásfestésnek is most van itt az ideje, de ha valaki úgy érzi, hogy nem
igazán jó a kézügyessége ehhez, akkor rengeteg gyönyörű mintás vagy
csokitojás közül válogathat. Ne felejtsünk el egy ﬁnom illatot választani
a locsoláshoz.
Boci tejcsokoládé-nyuszi
88 g Tesco

Milka alpesi
tejcsokoládé tejes
krémtöltelékkel és
mogyoródarabokkal
86 g Tesco

Szerencsi PaleoBon
tojásﬁgura
étcsokoládéból
édesítőszerekkel
20 g Tesco

Szerencsi tojás
tejcsokoládé-ﬁgura
édesítőszerrel 20 g
Tesco

Smarties tejcsokoládé-csirke tejcsokoládés
cukordrazséval 18,5 g Tesco
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Lindt csokoládényúl
Müller

Ferrero Rocher tejcsokoládéval és
mogyoródarabkákkal borított ropogós
ostya lágy töltelékkel 125 g Tesco

Vadász Húsvéti
tejcsokoládé-tojás
3 x 20 g Tesco

Lindt tejcsokoládé
mogyorópasztával
6 db 81 g Tesco

Bruder
tolólétrás
tűzoltóautó
Müller

Üvegmatricaszett
Müller

Tojásfesték
4 színű
439 Ft
Praktiker
Dekornyuszi 13x8x28 cm 1 699 Ft
Praktiker
Dekortojás szett
6 cm,
6 db-os többféle
színben 329 Ft
Praktiker
Dekortojásszett 2 db
599 Ft
Praktiker

Steﬃ Love Steﬃ és Évi
baba lovakkal Müller
Dekornyuszi
1 490 Ft
Praktiker

Dekornyuszi 12 cm
hímzett orral 4-féle
modell 1 199 Ft Praktiker

Jean Paul Gaultier
Scandal a Paris
Müller

Nina Ricci Bella
Eau De Toilette hölgyeknek
Müller

Ajándékcsomag
Müller
Classique by Jean Paul
Gaultier Eau de Parfum
Müller

2021. tavasz
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FRISSÍTSÜK FEL

a ruhatárunkat!

Pamut rövid ujjú
felső 1 200 Ft Pepco

Pamut rövid ujjú
felső 1 200 Ft Pepco

A tavasz mindig a megújulás ideje.
Újítsuk fel ruhatárunkat néhány színes
darabbal, és a kedvünk is sokkal jobb lesz.
Felejtsük el a szürkeséget, vegyük elő
a színeket!

Pamut rövid ujjú
felső 600 Ft Pepco
Biopamut póló
1200 Ft Pepco
Férﬁfelső 4 995 Ft
C&A

Férﬁnadrág
9 995 Ft C&A

Ing 6 995 Ft C&A

Cargo nadrág 6 995 Ft
H&M

Férﬁfelső 4 995 Ft
C&A

Biopamut bomber
pulóver 2 200 Ft
Pepco

2 db ﬁnomkötött
kardigán
6 995 Ft H&M

Ádám, Monor
Kabát 5 995 Ft Tesco
Ing 12 990 Ft budmil
Farmer 3 995 Ft LC.Waikiki
Cipő Tom Tailor 12 900 Ft CCC
Anna, Monor
Felső 3 995 Ft LC. Waikiki
Bőrnadrág 5 995 Ft LC.Waikiki
Körömcipő DeeZee 9 790 Ft CCC

Pamut
szabadidőnadrág
lány 1 500 Ft Pepco
Bokacipő
DeeZee
12 990 Ft
CCC
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Ruha megkötős övvel
6 995 Ft H&M

Félcipő Gino Rossi
24 500 Ft CCC

Beni, Monor
Póló 11 990 Ft budmil
Farmer 18 990 Ft budmil
Cipő New Balance 17 900 Ft CCC
Dorci, Monor
Blúz C&A
Farmer Tesco
Körömcipő DeeZee 9 790 Ft CCC
Ékszerek: Tesco
Virágok, kosár, szélforgók: KIK

Sál
1 495 Ft
C&A

Pamut rövid ujjú
felső 600 Ft Pepco

Balázs, Monor
Mellény 21 990 Ft budmil
Pulcsi Tesco
Farmer 18 990 Ft budmil
Cipő 17 900 Ft CCC
Balázs, Monor
Kabát Tesco
Nadrág 2 495 Ft LC.Waikiki

Táska 6 995 Ft C&A

Melinda, Monor
Kabát 14 995 Ft C&A
Blúz 12 990 Ft budmil
Szoknya 15 990 Ft budmil
Cipő Jenny Fairy 5 690 Ft CCC
Maja, Monor
Kabát Tesco
Ruha 3495 Ft LC.Waikiki
Cipő 4 495 Ft LC.Waikiki

Női farmer
9 995 Ft C&A

Farmerdzseki
9 995 Ft
C&A

Táska 6 995 Ft C&A

Női felső
6 995 Ft C&A

Mintás
dzsörzéruha
1 295 Ft H&M
Férﬁing 4 995 Ft
C&A

2 db nyomott mintás
ruha 3 995 Ft H&M

Sportcipő Marie Cat
8 190 Ft CCC

Nyomott mintás
tornacipő 5995Ft
H&M

Blúz
2900Ft
Pepco
Férﬁfarmer
9 995 Ft C&A
Sportcipő ﬁú ADIDAS
10 990 Ft CCC

Körömcipő DeeZee
9 790 Ft CCC
Férﬁfarmer
9.995Ft C&A

Sportcipő Sprandi
8 190 Ft CCC

Félcipő Gino Rossi
22 900 Ft CCC

Kabátruha 11995Ft
H&M

Körömcipő Gino Rossi
20 990 Ft CCC

Bordás kardigán
2 995 Ft H&M
Sportcipő Sprandi
7 390 Ft CCC

Leggings
750 Ft Pepco

Körömcipő
DeeZee 8 190 Ft
CCC
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TAVASZI mesesarok
690 Ft
Líra

Tudjuk, hogy ez az év sem a jövés-menés időszaka, de a tavaszi szünetben próbáljunk meg sokat kirándulni és levegőn lenni a gyerekekkel. Akár a kertben
is le tudunk teríteni egy plédet, és kezünkbe vehetjük a mesekönyveket.
Hamarosan itt a húsvét, és vele a húsvéti könyvek és foglalkoztatók is! Tóth
Krisztina Malac és Liba-sorozatának legújabb kötetében hőseink húsvéti tojást
festenek, Bori és Jakab a nyuszi érkezésére várnak, Molly, a kis mopsz ezúttal húsvéti nyuszinak öltözik, és persze az olyan örökbecsű történetek sem maradhatnak ki ilyenkor, mint Nyúl Péter összes meséje, a Károlyi kert nyuszija vagy Tony
Wolf nyuszis mesekönyve. Mechler Anna új könyvében Nadinnal, a virágtündérrel ismerkedhetünk meg, Simon Réka Zsuzsanna pedig egy bájos kisnyúlról, Bojtáról írt meséiben. Az Állatmentők egy elkóborolt nyuszit menthetnek meg.
Kicsiknek és nagyobbaknak is remek játékot kínálnak a húsvéti lapozgatók és foglalkoztató füzetek, így az ünnep igazán játékosan telik majd.

690 Ft
Líra

2490 Ft Líra

2490 Ft Líra

2490 Ft Líra

9 990 Ft Líra

1 190 Ft Líra

1 490 Ft Líra
2990 Ft Líra

890 Ft Líra
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1290 Ft Líra

2490 Ft Líra

2490 Ft Líra

1 990 Ft Líra

2 990 Ft Líra

1 990 Ft Líra

1 990 Ft Líra
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KUKORICÁBÓL
Manapság egyre ritkább, hogy a hazai vagy
külföldi horgászmárkák olyan termékekkel
álljanak elő, amelyek tényleg tudnak valami
különlegeset, olyat, amit korábban semmi
más. A termékfejlesztésre ugyanis sokkal
inkább az a jellemző, hogy a vállalatok a
meglévő szortimentjüket próbálják tökéletesíteni és mindig az aktuális trendekhez,
illetve a vízpartokról származó visszajelzésekhez igyekeznek igazítani a termékeiket.

Pro Corn Wafters 24833.33 Ft/L Peca Pláza

A

nagyszerű csali megalkotásánál a
kiindulási alapot a kukorica jelentette. Tehát az
egyik legősibb horogcsali,
mellyel még napjainkban
is nehéz hibázni, horgászszunk kis túlzással bárhol
az országban. Számtalan
felhasználási lehetősége
már manapság is ismert a
tengerinek, legyen szó csalizásról vagy etetésről, így születhetett meg a Pro Corn Wafters névre
keresztelt csaliújdonság.
A csali bizony megszólalásig hasonlít a
kukoricára!
A fejlesztési folyamat során az volt a
cél, hogy egy olyan csali jöjjön létre, amely
küllemét tekintve nagyon hasonlít a takarmánykukoricára, víz alatti viselkedése,
állaga és összetétele viszont a legmodernebb horogcsalikéval versenyez. A feladat
tehát nem volt egyszerű, de három nagy
múltú csalimárka, a Poseidon, a Timár Mix
és a Benzár Mix összehangolt fejlesztési
tevékenységének köszönhetően megszü-

letett az áhított termék, amely minden
szempontból világújdonság!
A Pro Corn Wafters csalik
minden békéshalas horgász számára érdekesek
lehetnek!
Nézzük akkor részletekbe menően, hogy
mit tudnak pontosan a
Pro Corn Wafters csalik?
Az első és legfontosabb,
hogy nagyon-nagyon hasonlítanak a valódi takarmánykukoricára,
így a halaknak egy jól ismert, táplálékkal
azonosított formát testesítenek meg már
önmagukban is. Ez azonban csak a kezdet.
A csalik alapanyagainak jelentős része is
kukoricaszármazék, így aromázatlan formában is nagyon kellemes kukoricaillatuk
és ízük van a Pro Corn Wafterseknek, de
aromázva még fogósabbak, így természetesen már ízesítve kerültek a tégelyekbe,
majd a boltok polcaira.
A csalik 14 mm-es mérettel bírnak, így
célszerű hozzájuk 6-os vagy 8-as horgot
választani.

Benzar method
feeder mono
Benzar method kötött
sötétzöld zsinór
horog fonott
300m, 600m 1 590 Ft
zsinórral
PecaPláza
690 Ft PecaPláza

Carp expert kemény
dippelt horogpellet
490 Ft PecaPláza

Benzár mix
turbo soft
pellet 990 Ft
PecaPláza

Arno kid 200
orsó 1 290 Ft
PecaPláza

Arno lodiax
nyeletőfékes
orsó 6 390 Ft
PecaPláza

Benzar Mix Method
Pellet 890 Ft PecaPláza
2021. tavasz
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ÚJ CSALÁDTAG
érkezése

AniOne cica
kaparófa Toni
hordóval
Fressnapf

Egy négylábú apróság érkezése mindig izgalmas és boldog időszak az újdonsült gazdiknak. Ugyanakkor a közös élet kezdete
legtöbbször nem teljesen zökkenőmentes: mind a családnak,
mind a jövevénynek alkalmazkodnia kell az új körülményekhez. Igyekszünk segítséget nyújtani a leendő kutya- és cicatulajdonosoknak ahhoz, hogy az összecsiszolódás minél könynyebb, gyorsabb és eredményesebb legyen.

M

iután eldöntöttük, hogy kisállatot
veszünk magunkhoz, a legfontosabb, hogy érkezése előtt minden
szempontból készüljünk fel. Beszéljük
meg a háztartás többi tagjával a jövőbeli
teendőket (például ki fogja sétáltatni,
ki eteti, ki marad vele, ha a család egyes
tagjai elutaznak stb.), hogy mindenki
érezze: az új jövevény bizony felelősséggel jár, és nem maradhat magára.
Természetesen a későbbiekben bármikor
felcserélhetők az ekkor vállalt feladatok,
de az előzetes megbeszélés biztosítja,
hogy senkit nem ér majd váratlanul, ha
segítenie kell az állatka körül.
A felkészülés másik összetevője az
eszközök beszerzése. Vegyük számba, mik
azok a felszerelések, amelyekre biztosan
szükség lesz.
A legalapvetőbbek: fekhely, nyakörv,
etető- és itatótál, macskák esetén alom,
játékok és természetesen az állat korának
megfelelő táp.
Természetesen minden állat igényei
különbözőek, és új kedvencünk esetében

is a későbbiek során derül majd ki, mi az,
ami tényleg fontos a gondozásához.
Bizonyára minden leendő gazdi azt
szeretné, hogy a jövevény komfortosan érezze magát új otthonában. Ehhez
biztosítanunk kell számára a nyugalmat:
az első napokban valószínűleg fáradt
és érzékeny lesz, hiszen idegen környezetben, ismeretlen emberek között,
az anyjától és a testvéreitől távol kell
helytállnia. A gyermekekkel is értessük
meg, hogy az apró állatnak nagyon sok
pihenésre van szüksége, és kérjük meg
őket, hogy ilyenkor ne zavarják kedvencüket.
A lakást, és ha van, az udvart is biztonságosabbá kell tenni. A legfontosabb
eltávolítandó dolgok: kilógó kábelek és
vezetékek, mérgező növények és ételek
vagy étrend-kiegészítők (gyógyszerek, fáradt olaj stb.), könnyen elérhető
helyen lévő nehéz dísztárgyak (például
nagyobb vázák). Győződjünk meg róla,
hogy az ajtók, a kapu és az ablakok
megfelelően zárnak, a kerítés pedig elég

magas és elég sűrű drótozású ahhoz,
hogy egy esetleges szökési kísérletet
meghiúsítson.
Már a kölyök érkezése előtt keressünk
egy közeli állatorvost, akivel szükség
esetén konzultálhatunk. A kicsinek
hamarosan egyébként is oltásokra lesz
szüksége, de érdemes új kedvencünket
érkezése után néhány nappal elvinni
a rendelőbe egy általános vizsgálatra,
hogy meggyőződjünk róla, nincs semmilyen lappangó betegsége. A z oltási program megkezdése vagy folytatása csak
egészséges állatok esetében lehetséges,
ezért is fontos a kivizsgálás.
A legelőrelátóbb gazdi sem készülhet fel mindenre. Bármikor adódhatnak
váratlan élethelyzetek, de a fent leírtak
biztos alapot jelentenek a későbbiekre
nézve is. Ne feledjük: nem kell minden
felmerülő problémát egyedül megoldanunk. Indokolt esetben kérjük családunk,
barátaink vagy szakemberek segítségét,
hiszen kedvencünk boldogsága, egészsége és biztonsága a legfontosabb.

AniOne
fekhely kis
kedvenceknek
XXS Fressnapf
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AniOne szőnyeg kis
kedvenceknek Fressnapf

AniOne
szállítóbox
68x51x47cm
Fressnapf

AniOne cicajáték
unikornis tölthető
Fressnapf

AniOne kutyajáték
snackcsont strong
Fressnapf

Real Nature Wilderness
junior csirke és lazac
Real Nature
tálkás eledel 100g
Wilderness kitten
Fressnapf
bárány és vad tálkás
eledel 100g Fressnapf
Real Nature Wilderness
junior lóhús és marha
száraz eledel 4kg
Fressnapf

Real Nature Classic
junior vadnyúl
nedves eledel 400g
Fressnapf

Select Gold Kitten
csirke száraz eledel
400g Fressnapf

Select Gold Sensitive
medium junior bárány
száraz eledel 4kg
Fressnapf

Select Gold Sensitive
junior bárány és lazac
nedves eledel 400g
Fressnapf

Select Gold Complete
Baby dog nedves eledel
180g Fressnapf

Hallott már a Fressnapf kezdőcsomagösszeállítás lehetőségéről?
A 10%-os alapcsomag-kedvezmény ajánlat
kifejezetten az új kedvencek (kutya, macska, kisemlős, madár, hal) boldog és büszke
gazdáinak részére készült, hogy minél felkészültebbek legyenek az új családtag érkezésekor. A szórólapos kedvezmény nemcsak kutya- és macskakölyköknél, hanem a
családba újonnan bekerülő, idősebb kisállatok esetén is igénybe vehető. További részletekért és a szórólapért forduljon szakértő
kollégáinkhoz a Fressnapf üzletben.

Premiere
cicaalom
Hygenic kitten
Fressnapf

Premiere Excellent Pearls Deo
Baby Fressnapf

2021. tavasz
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MARKET CENTRAL FERIHEGY bevásárlópark
2220 Vecsés, Fő út 246–248.
Telefon: 06-29/557-000 • E-mail: info@marketcentral.hu
Honlap: www.marketcentral.hu

ÜZLETEK ÁLTALÁNOS NYITVATARTÁSA:
Hétfőtől szombatig: 10–19 óráig • Vasárnap: 10–18 óráig
TESCO: hétfőtől vasárnapig 6–19 óráig
Az üzletek az aktuális kormányrendelet értelmében este 19.00-ig tartanak nyitva. A rendelet a
jelenlegi helyzet ﬁgyelembe vételével bármikor módosulhat.
Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a www.marketcentral.hu üzleteink menüpont alatt!

IMPRESSZUM

Kiadó: MARKET CENTRAL FERIHEGY
Kivitelezés: Régió Lapkiadó Kft.
Telefon: 06-29/412-587
E-mail: info@regiolapok.hu
Szerkesztő: Vladár Beatrix
Haj: Reiner Lázár Tina
Smink: Ilkó Zsóﬁa – Make-Up/SFX Artist
Címlap és modellfotók: Boldog Attila
Tördelés: Hajnal Hédi
Helyszín: Market Central
Ferihegy bevásárlópark
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az oldalakon feltüntettet termékek csak a készlet
erejéig kaphatók. Az esetleges nyomdai hibáért
felelősséget nem vállalunk.

Gépjárművel érkező vásárlóinkat

1550

FÉRŐHELYES
ingyenes
parkolóval
várjuk!

