
Co s tím uděláte?
Máte více možností. Pro koho jsou domácí 
mazlíčci členy rodiny, přitulí se k sobě 
a slaví přelom roku spolu. Jiní odjedou 
na dovolenou a odloží je do psího hotelu, 
tam už si s nimi poradí. Další chovatelé 
už vědí, že si mohou u veterináře koupit 
„něco, aby prospal silvestrovskou noc“, 
neboli sedativa.

Pokud utlumíte vašeho psa sedativy, 
očekávejte, že se bude po probrání cítit 
podobně, jako se cítíte vy po prohýřené 
noci. Nebude vědět, co se s ním dělo, 
bude se cítit zmateně a bude mít z této 
situace strach.

Zylkéne - možnost zklidnění, 
účinné i bez sedativ.
Všimli jste si, že miminka, štěňata 
i koťata se po napití mateřského mléka 

zklidní? Pouze mláďata mají schopnost 
rozkládat mléčný kasein na α-casozepin, 
který navozuje pocit spokojenosti. Žádný 
dospělý už si ho sám z mléka vytvořit 
neumí.

Zylkéne obsahuje α-casozepin v modro-
bílých kapslích ve formě prášku, které 
můžete větším psům podat přímo, nebo 
u menších plemen rozlomit a nasypat do
krmení. Pro optimální účinek je potřeba,
aby byl Zylkéne podáván několik dní pře-
dem, dojde tak k vyladění organizmu
do pohody a dobré nálady, hluk a rachej-
tle je pak nemohou rozhodit.

Psi dostávající Zylkéne jsou plně vnímaví, 
není narušeno jejich vědomí, učení ani 
paměť, nedochází k otupělosti a spánku 
mimo běžnou dobu. Zylkéne není návy-
kový a lze ho využít při adaptaci na ne-
příjemné situace. Například pomáhá 
u bázlivých psů při zvykání na kontakty

s cizími lidmi a psy, ke snadnému přije-
tí plačícího miminka a dalších změn v do-
mácnosti.

Zylkéne je naprosto bezpečný, lze ho 
podávat v každém věku a bez ohledu na 
zdravotní stav psa. Zklidnění a uvedení 
do pohody může pomoci neklidným 
a nemocným psům, nebo jedincům 
s psychosomatickým onemocněním 
(některá kožní onemocnění).

Pokud podle předchozích zkušeností 
očekáváte, že váš pes bude na vánoční 
a silvestrovské dění reagovat nadměrně, 
podávejte Zylkéne několik dní a na stavy 
připomínající paniku použijte lék, který 
vám doporučí váš veterinární lékař. 
S α-casozepinem v Zylkéne pomůžete 
vašemu psovi vše lépe zvládnout. 

Další informace najdete na
www.vetoquinol.cz

Chystáte se na Silvestra?  
A jak připravíte svého psa?
Stresující může být pro psy už změna vašeho chování, ale zejména hluk, rachejtle, 
ohňostroj, rychle vycítí, že se něco bude dít. Pes s negativní zkušeností se může třást, 
kňučet i neutišitelně štěkat, napáchat v domácnosti škody.


