Co je

?

Zylkène® - je čistě přírodní doplňkové krmivo pro psy
a kočky na bázi mléka s uklidňujícími účinky, které
pomáhá obnovit rovnováhu a harmonii ve Vašem
domově.
Je vědecky dokázáno, že po požití mléka dochází u
kojenců ke zklidnění. To je způsobené specifiky trávení
u novorozeňat, u kterých dominuje trávení trypsinem,
u dospělých pak pepsinem. Tato skutečnost vedla
k objevu přírodní zklidňující složky mléka - aktivního
biopeptidu alfa-kasozepinu (alfa-S1 kasein), který
je enzymaticky štěpen právě trypsinem. Stejný
mechanismus byl prokázán i u psů a koček.
IZOLACE BÍLKOVIN
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PATENTOVANÝ BIOPEPTID

Zylkène® byl opakovaně úspěšně použit v mnoha
různých situacích. Pomáhá v adaptaci zvířat na
nepříjemné nebo neobvyklé situace či změnu
prostředí.
Zylkène® je výborně tolerovaný
i při dlouhodobém podávání.
Nemá nežádoucí tlumící efekt
a není návykový.
Může být podáván bez omezení
všem psům a kočkám
jakéhokoliv stáří, březím
či laktujícím zvířatům
i mláďatům.

Zylkène® - jednoduché podávání jednou denně
	Kapsle obsahující velmi chutný, vodorozpustný
prášek mléčné chuti
	Kapsle mohou být podávány vcelku nebo může
být jejich obsah přimíchán do krmiva, léčiva
nebo tekutiny
	Důležité je zabezpečit zvířeti stálý přístup k vodě

Jak podávat

?

Krátkodobě - s podáváním začít minimálně 1-2 dny
před očekávanou událostí (např. transport), ideálně
5-7 dnů předem.
Dlouhodobě - při dlouhodobých změnách (např.
nový domov) podávat po dobu 1-2 měsíce. Před
prodloužením doby podávání se doporučuje vyžádat
si stanovisko veterinárního lékaře.
Podávání současně s programem zaměřeným na
modifikaci chování* podstatně zvyšuje šanci na
úspěšné výsledky.

* V čem spočívá program zaměřený
na modifikaci chování ?

Méně úzkosti.
Více radosti.

	Identifikace a odstranění faktorů způsobujících
abnormální chování
	Vytvoření vhodných podmínek k provádění
a udržení příjemných návyků pro zvíře i majitele
	Výuka požadovaného chování prostřednictvím
pozitivního posilování (např. častá odměna za
správné chování)

Pomáhá nalézt ZEN

Více informací o Zylkène® a metodách zvládání
poruch chování žádejte u svého veterinárního lékaře.
Vétoquinol s.r.o.
Zámečnická 411, 288 02 Nymburk
tel.: 325 513 822, e-mail: vetoquinol@vetoquinol.cz
www.vetoquinol.cz

Čistě přírodní doplňkové
krmivo pro psy a kočky
s uklidňujícími účinky

		

Ne všechny situace jsou znepokojující pro každé
zvíře a ne všechna zvířata reagují na napětí stejným
způsobem.

Váš mazlíček ...

je dobře živený, obklopený péčí a láskou, ALE...

Strach a úzkost mohou vyvolat negativní somatické
a emoční reakce a vést k nežádoucímu chování.

někdy se stane, že jeho chování je nepříjemné...

Zvířata projevují úzkost různými způsoby:

U zvířat, stejně jako u lidí, mohou nastat nepříjemné situace, se kterými je těžké se vyrovnat.
I zdánlivě nenápadné změny a situace mohou způsobit úzkost a mohou změnit chování zvířete.

	Plachost, sklon k útěku
	Nadměrné štěkání, vytí a mňoukání

Jaké jsou nejčastější spouštěče úzkosti nebo strachu u domácích mazlíčků ?
Změny bezprostředního okolí

Neobvyklé události
DELŠÍ ODLOUČENÍ
(POBYT V PSÍM HOTELU,
ZMĚNA MAJITELE)

ADOPCE ZVÍŘETE

	Ničení nábytku a jiných předmětů
	Vyhýbání se místům, ve kterých se zvíře
dříve běžně pohybovalo
	Močení a defekace na neobvyklých místech
	Nadměrné olizování a péče
	Poruchy příjmu potravy, poruchy spánku
	Zrychlené dýchání, rozšířené zorničky

STĚHOVÁNÍ,
OPRAVY

CESTOVÁNÍ

NOVÉ ZVÍŘE
V DOMÁCNOSTI

KDYŽ JE ZVÍŘE ČASTO
DOMA OSAMOCENÉ

PÉČE O POTOMSTVO,
ODSTAV

STŘÍHÁNÍ,
VÝSTAVY

NOVÝ LIDSKÝ ČLEN
DOMÁCNOSTI

	Letargie, únava, časté zívání
Dlouhodobá úzkost přitom může významně ovlivnit
zdraví zvířat. Je známo, že způsobuje nebo zhoršuje
celou řadu nemocí, např. nemoci kůže, trávicího,
močového, kardiovaskulárního či nervového systému.
Nyní můžete pomoci svému
mazlíčkovi obnovit rovnováhu
a harmonii.

BOUŘKOVÁ SEZÓNA
OHŇOSTROJE

Objevte

