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Snížení stresu & zklidnění psů na přírodní bázi
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Úzkost a stres u psů
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Stresující situace mohou u psů vést k úzkosti.
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Úzkost u psů může vést k okusování a ničení věcí v jejich okolí, močení nebo kálení na nevhodných
místech, vokalizaci (kňučení, štěkání, vytí...) a také až k agresi.

Mezi běžné spouštěče stresu u psů patří:

Zůstanou sami doma

Dopravní hluk

Návštěva psího salonu

Ohňostroje

(Ne)socializace

Návštěva veterináře

Bouřka (hřmění & blesky)

Pobyt v psím hotelu

Péče po operaci, rehabilitace

Cesta autem

Stárnutí

Další příčiny

+

Snížení stresu & zklidnění psů na přírodní bázi
Přírodní aktivní složky
Valeriána neboli Kozlík lékařský – bylinný doplněk, který
lidé tradičně používají ke zmírnění nespavosti, stresu a úzkosti.

L-tryptofan – přírodní aminokyselina, která se podílí na produkci
hormonu serotoninu, který snižuje agresi a stres.

Mučenka (Passiflora) – bylina známá pro své přirozené uklidňující

vlastnosti. Používá se mnoho let a je pro psy zcela bezpečná. Pokud Váš
pes trpí úzkostí, je to přirozený lék na zmírnění příznaků.

Meduňka lékařská – dlouho považovaná za „univerzální lék“ pro téměř
jakékoli onemocnění. U psů se nejvíce využívá při zažívacích problémech, řešení
úzkostí z odloučení, při poruchách spánku, stresu a podrážděnosti.
Hořčík – jeho nedostatek může způsobovat stres, nervozitu a podrážděnost domácího
mazlíčka. Nízká hladina hořčíku může souviset s „vysokou hladinou vápníku“, který
přetíží svalové a nervové buňky a způsobí tak zvýšení hladiny adrenalinu. To může způsobit
nevyzpytatelné chování, zvýšenou citlivost, nervozitu, agresi a / nebo napětí. Hořčík, který je
obsažen v přípravku VetiCalm® tento stres snižuje a upravuje nevhodné chování u psů.
L-theanin – se přirozeně vyskytuje v listech zeleného čaje a pomáhá udržovat domácí mazlíčky
v klidu a pohodě.

Typ produktu: Snížení stresu & zklidnění psů na přírodní bázi
Balení: Stříkačka s nastavitelným dávkováním
Doba použitelnosti: 30 měsíců
Podmínky pro skladování:

Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 ° C.
Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před mrazem.
Po použití vždy nasaďte víčko.

Návod k použití:

Analytické složky

V litru

Vlhkost
72%
Hrubý protein
2%
Hrubý popel
1,5%
Hrubý tuk
0%
Hrubá vláknina
0%
Sodík
0%
Složení: Extrakt ze zeleného čaje - přírodní zdroj L-theaninu,
aspartát hořečnatý, mučenka.

1 ml na 1 kg tělesné hmotnosti.
Jednoduše přidejte do jídla.

Doplňkové látky (v 1 litru): přírodní produkty - meduňka
lékařská (Melissa officinalis) 200 000 mg, kozlík lékařský 4 000 mg

Nepřekračujte uvedenou dávku pro 24 hodin.
Pokud příznaky úzkosti a stresu přetrvávají, prosím požádejte
o radu svého veterinárního lékaře.
Vždy by měla být k dispozici čerstvá pitná voda.

3a370 taurin
3a314 kyselina nikotinová
3a831 vitamín B6

Vitamíny:

Aminokyseliny:
3c441 tryptofan

Nervózní pes

1 ml přípravku Veticalm® na 1 kg tělesné
hmotnosti. Jednoduše přidejte do jídla.

Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice
tel.: +420 311 706 211 • email: info@cymedica.cz • www.cymedica.com

18 000 mg
5 500 mg
3 000 mg
3 000 mg

Zklidnění Vašeho mazlíčka

