Hjälper hund och katt att hantera stressiga situationer.
Välj mellan kapslar
med välsmakande pulver eller
smakliga tuggtabletter

3 Innehåller naturligt alfa-casozepine
Separering
av peptider

Hydrolys m.h.a
trypsin

Koncentrat

Mjölk
Kasein

Alfa-casozepine

3 Alfa-casozepine ger en avslappnande känsla utan dåsighet
- Ingen sedering eller beroende
- Laktosfri, inga konserveringsmedel
- Kan ges till dräktiga och digivande

3 Enkel att administrera
- Ges en gång per dag
- Kapsel med välsmakande pulver, ges hel eller strös över fodret
- Nu även som smaklig tuggtablett

5 kg
Zylkene 75mg
5 - 10 kg

10 - 15 kg
Zylkene 225mg
15 - 30 kg

15 - 30 kg
Zylkene 450mg
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30 - 60 kg

www.myhappypet.se

Kortvarig situation
Broschyr
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MASCOT

❷ Ge ditt husdjur Zylkene

PACKAGINGS

5 - 10 kg
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❸ Ta en tidig promenad

OTH

Flytt/renovering

med hunden, helst på
en avlägsen plats utan
fyrverkerier eller smällare

CAPSULES

15 - 30 kg

Nyårsaftons kväll

15 - 30 kg
Zylkene 450mg

Ensam hemma

Nyårsafton

10 - 15 kg
Zylkene 225mg

Resa

❶ Träna ditt husdjur att vänja

OUR IDEN
TITY

OUR IDEN

Upp till 5 kg
Zylkene 75mg

Långvarig situation

30 - 60 kg

23

❹ Dra för gardinerna och sätt på
musik eller TV (på låg volym)

❺ Lämna inte ditt husdjur ensam

r att
r ditt husdju
Zylkene hjälpe iga situationer
hantera stress
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Zylkene är ett kompletteringsfoder med naturliga
ingredienser som hjälper ditt husdjur att hantera
stressiga situationer. Rådfråga din veterinär.

ol.com

Box 9, 265

Veterinärbesök

Kom ihåg att köpa
Zylkene inför
jul- och nyårshelgen!

t.se

www.myhappype

Zylkene är ett kompletteringsfoder och ersätter
inte en normal, balanserad kost.

Pensionat

Film till väntrummet
Åska/fyrverkerier

- Börja ge 1-2 dagar innan
förutsedd händelse
- Kan även ges 5-7 dagar innan,
vid behov
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Beställs via info.se@vetoquinol.com

www.myhappypet.se

Samlevnad med
andra djur
Ny familjemedlem

- Ge i längre period, minst en månad
- Förväntad effekt efter ca 1-2 veckor
- Kombinera med beteendeterapi

