Tisztelt Doktor Úr / Nő!
Mai hangos, rohanó világunkban nem csak mi emberek, hanem kisállataink is lehetnek stresszesek. A kisállatokat tartósan megterheli
az új otthonba való költözés, kisgyermek születése vagy esetleg állatpanzióban való tartózkodás, de vannak rövid távon jelentkező
stresszfaktorok, mint a tüzijáték vagy az újévi petárdázás.
Ezek a stresszhelyzetek változatos tüneteket idézhetnek elő kedvenceinknél, mint például
• a szobatisztaság “elfelejtése” (lakásban belüli vizelet- és bélsárürítés),
• a táplálkozási szokások megváltozása,
• a játszókedv csökkenése,
• megváltozott “környezet használat”,
• félelemérzés, rejtőzködés vagy éppen “világgá futás”,
• kényszeres viselkedési formák kialakulása (állandó tisztálkodás)
• alvásszavarok, stb.
Jó hír, hogy ma már ezek a stresszhelyzet által kiváltott tünetek megelőzhetők, vagy jelentősen csökkenthetők. Örömmel értesítjük,
hogy mostantól Magyarországon is elérhető vállalatunk, új, innovatív készítménye, a Zylkene, amelyet éppen ilyen esetekre ajánlunk
az Ön figyelmébe.
A Zylkéne olyan vény nélkül kapható készítmény, amelynek hatóanyaga egy bioaktív, tejfehérje eredetű dekapeptid (a-kazeozepin).
Ez a természetes eredetű megoldás hatékonyan segít a macskáknak és kutyáknak túljutni a stresszes állapotokon.
A Zylkene nem tartalmaz tartósítószert, sem laktózt, így az allergia kialakulásának a veszélye is minimális.
A Zylkéne adagolása egyszerű: rövid idejű, átmeneti stressz kezelése esetén, egy nappal az esemény előtt kezdjük el etetni az
állatot, amíg meg nem nyugszik. A Zylkéne tartós stressz helyzetekben is hatékony, 1-2 hónapig is lehet alkalmazni, az ilyen esetekben
mindenképp javasoljuk az állatorvosi felülvizsgálatot.
Bővebb információért kérjük olvassa el a mellékelt használati utasítást illetve forduljon biztalommal területi képviselőinkhez.
Kérjük, éljen a Zylkene kínálta új lehetőséggel és alkalmazza Ön is a készítményt kutyák, macskák stresszhelyzet okozta tüneteinek
megelőzésére, kezelésére.
Az új készítményünkkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal területi képviselőinkhez az alábbi telefonszámokon, illetve tanulmányozza át a termékhez mellékelt használati utasítást.
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Zylkéne® Kiegészítő állateledel
Zylkéne® 75 mg Alfa-S1 tryptic kazein* 75 mg
Segédanyag egy kapszulához
Zylkéne® 225 mg Alfa-S1 tryptic kazein* 225 mg
Segédanyag egy kapszulához
JAVALLAT(OK)
Elhúzódó stresszes állapot, vagy stresszhelyzetek olyan viselkedési zavarokhoz vezethetnek, amelyek a takarmányozással állhatnak
összefüggésben. Ilyen például a rendszertelen takarmányozás, széklet,- és vizeletürítés, a környezet iránti csökkent érdeklődés,
félelem, ingerlékenység, megváltozott vagy sztereotíp viselkedés (pl. állandó tisztálkodási kényszer).
A Zylkéne®-t abból a célból fejlesztették ki, hogy a társállatokat átsegítsék olyan stresszes állapoton, vagy stresszhelyzeteken mint
például otthoni egyedüllét, új környezet, ismeretlen emberek vagy állatok megjelenése, kórházi ápolás, utazás, szoptatás, ellés vagy
bármilyen, a napi megszokott élettől eltérő állapot megváltozása.
A Zylkéne® egy szabadalmaztatott bioaktív peptidet tartalmaz, amelyet éveken át ismert intézmények és viselkedési zavarokkal
foglalkozó állatorvosok bevonásával vizsgáltak.
ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Olyan kutyák és macskák esetében alkalmazzuk, amelyek napi stressznek vannak kitéve, vagy várhatóan ilyen helyzetbe kerülhetnek. A Zylkéne® lehetővé teszi a változásokhoz történő könnyű és gyors alkalmazkodást. A Zylkéne® alkalmazásának nincs ellenjavallata és nem várható mellékhatás kialakulása. Rövid és hosszú időtartamban is alkalmazható.
Szájon át alkalmazandó. A Zylkéne® zselatin kapszulában forgalomba kerülő ízletes, vízben oldódó por. A kapszulát egyben is beadhatjuk, de előnyösebb, ha azt felbontva a benne lévő port az állat takarmányába keverjük. A előírt napi adag 15 mg/ttkg, naponta
egyszer. 15 – 30 nap elteltével az állat viselkedését újra meg kell vizsgálni, értékelni kell az esetleges viselkedésterápiát és
ennek figyelembe vételével módosítani kell a napi adagot, ha szükséges. Az alkalmazás időtartama 1-2 hónap, az állatorvos
tanácsától függően ismételhető.
Zylkéne® 75 mg

Zylkéne® 225 mg

5 ttkg alatt
5-10 ttkg-ig
10-20 ttkg között
20-40 ttkg között
40-60 ttkg között

1 kapszula naponta
2 kapszula naponta
1 kapszula naponta
2-3 kapszula naponta
3-4 kapszula naponta

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Száraz, hűvös helyen tartandó.
Használat után visszazárandó.
* szabadalmaztatott bioaktív peptid
Gyártja: ORSCO Laboratoire Vétérinaire – 24 Porte du Grand Lyon F-01700 Neyron Franciaország FR01.249.05 – emb 01275
Forgalmazza: Intervet Hungária Kft. az MSD Animal Health tagja • 1139 Budapest Teve u. 1/A-C. Eng. sz.: HU 20 2 00062
Jelen levelünk nem tartalmaz teljes körű információt a termékről. Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást!

