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VetiCalm
Zníženie stresu & upokojenie psov na prírodnej báze
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Úzkosť a stres pri psoch

K bežným spúšťačom stresu pri psoch patrí:

 y Stresujúce situácie môžu pri psoch viesť k úzkosti.

 y Úzkosť pri psoch môže viesť k okusovaniu a ničeniu vecí v ich okolí, močeniu alebo vyprázdňovaniu 
stolice na nevhodných miestach, vokalizácii (kňučaniu, štekaniu, vytiu...) a taktiež až k agresii.
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Zníženie stresu & upokojenie psov na prírodnej báze

Prírodné aktívne zložky

Valeriána lekárska – bylinka, ktorú ľudia tradične používajú 
k zmierneniu nespavosti, stresu a úzkosti.

L-tryptofán – prírodná aminokyselina, ktorá sa podieľa na 
produkcii hormónu serotonínu, ktorý znižuje agresiu a stres. 

Mučenka (Passiflora) – bylina známa svojimi prirodzenými 
upokojujúcimi účinkami. Používa sa mnoho rokov a je pre psy úplne 
bezpečná. Ak Váš pes trpí úzkosťou, je to prirodzený liek na zmiernenie 
príznakov.

Medovka lekárska – dlho považovaná za „univerzálny liek“ pri takmer 
akomkoľvek ochorení. Pri psoch sa najviac využíva pri zažívacích problémoch, 
riešení úzkostí z odlúčenia, pri poruchách spánku, stresu a podráždenosti.

Horčík – jeho nedostatok môže spôsobovať stres, nervozitu a podráždenosť domáceho 
miláčika. Nízka hladina horčíku môže súvisieť s „vysokou hladinou vápnika“, ktorý preťaží 
svalové a nervové bunky a spôsobí tak zvýšenie hladiny adrenalínu. To môže spôsobiť 
nevyspytateľné správanie sa, zvýšenú citlivosť, nervozitu, agresiu a / alebo napätie. Horčík, ktorý je 
obsiahnutý v prípravku VetiCalm® tento stres znižuje a upravuje nevhodné správanie sa psov.

L-theanín – sa prirodzene vyskytuje v listoch zeleného čaju a pomáha udržiavať domácich miláčikov 
v pokoji a pohode. 

Typ produktu: zníženie stresu & upokojenie psov na prírodnej 
báze
Balenie: striekačka s nastaviteľným dávkovaním
Čas použiteľnosti: 30 mesiacov 
Podmienky pri skladovaní: 
Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom.
Po použití vždy nasaďte viečko.

Návod na použitie: 
1 ml na 1 kg telesnej hmotnosti.
Jednoducho pridajte do jedla.

Neprekračujte uvedenú dennú dávku.
Ak príznaky úzkosti a stresu pretrvávajú, prosím požiadajte
o radu svojho veterinárneho lekára.
Vždy by mala byť k dispozícii čerstvá pitná voda.

Analytické zložky               V litri 
Vlhkosť  72%
Hrubý proteín  2%
Hrubý popol  1,5%
Hrubý tuk  0%
Hrubá vláknina  0%
Sodík  0%
Zloženie: extrakt zo zeleného čaju - prírodný zdroj L-theanínu,
aspartát horečnatý, mučenka.
 
Doplnkové látky (v 1 litri): prírodné produkty - medovka
lekárska (Melissa officinalis) 200 000 mg, valeriána lekárska 
(Valeriana officinalis) 4 000 mg

Vitamíny: 
3a370 taurín  18 000 mg
3a314 kyselina nikotínová  5 500 mg
3a831 vitamín B6  3 000 mg
Aminokyseliny:
3c441 tryptofán  3 000 mg

Nervózny pes 1 ml prípravku Veticalm® na 1 kg telesnej
hmotnosti. Jednoducho pridajte do jedla.

Upokojenie Vášho miláčika
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