Relaxer KOT PLUS
Kup w naszym sklepie
Relaxer® KOT PLUS
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla kotów
ŻEL OPRACOWANY Z MYŚLĄ O KOTACH
Zawiera: Biopeptydy z białka ryb, L-tryptofan, L-teanina, Witamina B3,
Witamina B1, Witamina B6
Zastosowanie:
Relaxer® KOT PLUS stosuje się u kotów przejawiających problemy
behawioralne spowodowane stresem (załatwianie się poza kuwetą, nadmierna
wokalizacja, agresja, ukrywanie się), niepokój, stany lękowe oraz
zapobiegawczo;przed sytuacjami potencjalnie stresującymi dla zwierzęcia np.:
- przeprowadzka, remont, podróż, wakacje, rozłąka z opiekunem
- wystawy, wizyty lekarskie lub pielęgnacyjne, pojawienie się nowych
domowników lub zwierząt, głośne dźwięki, burze.
Można podawać wspomagająco przy chorobach wywoływanych lub
potęgowanych przez stres np. przy idiopatycznym;zapaleniu pęcherza,
dermatozach psychogennych.
Właściwości:
Składniki produktu uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego
układu nerwowego działają w naturalny sposób i nie wywołują uzależnienia.
Główne substancje aktywne - Biopeptydy z białka ryb, L-tryptofan i L-teanina
działają w obrębie ośrodkowego układu nerwowego poprzez trzy różne
mechanizmy:
- wzmożenie aktywności mózgowych fal alfa odpowiadających za stan
odprężenia
- wspomaganie przekaźnictwa GABA-ergicznego co sprzyja osiągnięciu stanu
uspokojenia i ogranicza odczuwanie lęku
- jako prekursor serotoniny – tzw „hormon szczęścia”, który wpływa na poprawę
nastroju i zmniejszenie niepokoju
Synergiczne działanie substancji aktywnych pozwala na uzyskanie stanu
relaksu, odprężenia, równowagi nastroju, złagodzenie odczuwania lęku i
niepokoju.
Sposób podawania:
Relaxer® KOT PLUS można podać po zmieszaniu z karmą lub bezpośrednio do
jamy ustnej. Posiada atrakcyjny smak.

Pojedyncze sytuacje stresowe: Przy pojedynczych zdarzeniach mogących
wywołać strach lub niepokój podać ilość zgodnie z tabelą, najlepiej 1-2 godziny
przed spodziewaną sytuacją stresową.W przypadku sytuacji wywołujących silny
stres, podawanie Relaxer® KOT PLUS warto rozpocząć kilka dni przed
wydarzeniem.

Przy stosowaniu długotrwałym w problemach behawioralnych: stosować
ilość o połowę mniejszą niż podano w tabeli. Ilość produktu można zmniejszyć
po zaobserwowaniu poprawy.
Skład: Sorbitol, gliceryna, biopeptydy z białka ryb. Dodatki: Witaminy i
prowitaminy (mg/kg): Witamina B3 (3a315, niacynamid) 600 mg, Witamina B1
(chlowodorektiaminy) 120 mg, Witamina B6 (3a831, chlorowodorek
pirydoksyny) 10 mg, Aminokwasy (mg/kg): L-tryptofan 50000mg, L-teanina 30
mg.
Składniki analityczne i poziomy: Węglowodany 38,3%, białko surowe 3,7%,
włókno surowe <0,5%, tłuszcz surowy 5%, popiół surowy 1,5%, zawartość
wilgoci 65%, wartość kaloryczna 117 kcal/100 g.
Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przed użyciem
silnie wstrząsnąć.
Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Wytwórca i podmiot odpowiedzialny za etykietowanie:
CF Pharma Ltd
Unit 619b Northern Extension,
Waterford Irlandia.
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: αIEWD241387
Dystrybutor:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. (61) 426 49 20
WNI PL3003182p

Opakowania: Pojemnik 100 ml z dozownikiem
http://scanvet.pl/en/offer/owner-breeder/cats/rid,124.html

