Kedves Gazdi!
Örömmel értesítjük, hogy egy új termék jelent meg a piacon, amely
egy lehetséges megoldást kínál számunkra, hogy segítsünk kedvenc négylábú barátainknak túljutni bizonyos „stresszes” élethelyzeteken, mint például az ünnepek, a vendégek, új állat megjelenése
a családban, költözés vagy esetleges panzióztatás. Kérem, olvassa
át az alábbi levelet, amely részletes tájékoztatást nyújt Önnek
a kisállataink életében fellépő stresszről, ennek tüneteiről, és a
lehetséges megoldásokról!
A stressz bizonyos fokig normális minden kutya és macska
életében, éppen úgy, mint nálunk embereknél! Ha azonban túlzott
mértékűvé válik, akkor komoly viselkedési problémákhoz vezethet. Ez
nemcsak az állatok részére kellemetlen, de megviseli az egész családot is.
Bármely változás a kutyája, macskája életében vagy környezetében stresszt válthat ki. A legtöbb állat könnyedén
alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, de néhánynak segítségre van szüksége.

Mindennapi élethelyzetek is kiválthatnak stresszes állapotot:
• A környezeti változások:
- kisbaba születése
- új állat megjelenése a családban
- költözés
• Több macska egy háztartáson belül
• Állatotthon, panzió
• Tűzijáték
• Egyedüllét
• Utazás
• Kozmetika

Honnan tudjam, hogy a kisállatom „stresszes”?
Mivel a kutyák és macskák nem tudják elmondani, hogy mit éreznek, ezért a viselkedésük árulkodik arról, ha valami
zavarja őket. Nagyon sokféle módon tudják értésünkre adni, ha feszültek, „stresszesek”. Viselkedésbeli reakciójuk
közül egyesek önmagukért beszélnek, másokat viszont már nehezebb értelmezni. Sok esetben nem tudja mire vélni
azt, hogy a kutyája vagy macskája visszahúzódóvá vált, elbújik, passzív és/vagy nem hajlandó a lakás bizonyos helyiségeibe bemenni.

A stressz tünetei
• Megváltozott viselkedés;
• Megváltozott testtartás – összegörnyedt járás;
• Megszokottól eltérő viszony vagy csökkenő érdeklődés az emberek vagy más társállatok iránt;
• Szobatisztaság „elfelejtése”, vizelet- és bélsárürítés a lakásban;
• Rendellenes viselkedési formák, mint pl. a megszállott tisztálkodás;
• Csökkent étvágy;
• Alvászavar;
• Csökkent játékkedv;

Mit tehetek a kutyámért vagy a macskámért?
Ha arra gyanakszik, hogy kutyája vagy macskája „stresszes”, keresse fel állatorvosát! Egy alapos kivizsgálás – vér- és
vizeletvizsgálattal egybekötve - eldöntheti, hogy betegség áll-e a tünetek hátterében. Megbeszéljük a problémát, és
megoldásokat keresünk, amibe akár kiképzési és tréning technikák is beletartozhatnak.

Mikor kell a Zylkénéhez fordulni
Ha állatorvossa úgy állapítja meg, hogy kisállata a túlzott stressz jeleit mutatja, első lépésként a nyugtató hatású Zylkénét
írja fel kedvence számára, mert ez egy kíméletes, biztonsággal adható, természetes eredetű hatóanyagot tartalmazó
készítmény, amelyet hetekig vagy akár hónapokig is lehet használni. Természetesen előre meghatározott időközönként
kisállata állapotát felül kell vizsgálni.
Amennyiben előre tudja, hogy rövid időtartamú stresszhatás éri majd a kutyáját vagy macskáját, úgy előre fel tudja
készíteni Zylkéne adagolásával, amelyet a várható stresszfaktor megjelenése előtt egy-két nappal el kell kezdeni adni
kedvencének. Ettől Ő nyugodtabb lesz és a stresszhelyzet kevésbé fogja megviselni.

Mi a Zylkéne?
Olyan természetes anyagokat tartalmazó termék, amely segít kutyájának és macskájának túljutni a stresszes állapoton,
megbirkózni a változásokkal. A Zylkéne szükség szerint rövid időszakra és tartós használatra is alkalmas. A Zylkéne
kutyáknál és macskáknál is alkalmazható.

Hogyan kell alkalmazni a Zylkéne-t?
A Zylkéne ízletes por kapszulában. Nagyon könnyű az állatnak beadni – kinyitjuk a kapszulát és a port rászórjuk az
állat eledelére, vagy egy darab sajtra, szalámira. A kapszulát bontatlan formában is beadhatjuk. A Zylkéne-t naponta
csak egy alkalommal kell alkalmazni. Rövid idejű, átmeneti stressz helyzetre (pl. áttérés kennel tartásra, panzióztatás)
egy nappal az esemény előtt kezdjük el az állat felkészítését Zylkéne adagolásával és addig etessük vele a terméket,
amíg meg nem nyugszik. A Zylkéne hatékony a tartós stresszhelyzetekben is, 1-2 hónapig is alkalmazhatjuk, majd igény
szerint újból elkezdhetjük etetni az állattal a terméket.

Kedvenced Állatorvosa

