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Vetoquinol ZYLKENE 225 MG X
10 TABL łagodzą objawy stresu
Cena

42,30 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

480

Opis produktu
Zylkene Pierwsza pomoc w stresujących sytuacjach
Zylkene zawiera alfa-kazozepinę – naturalny biologicznie aktywny peptyd otrzymywany z mleka. Alfa-kazozepina jest znana z wywoływania
stanu relaksacji u noworodków karmionych mlekiem matki.
Zylkene zaleca się stosować u psów i kotów reagujących nadmierną bojaźliwością bądź niepokojem. Jest z powodzeniem stosowany w
sytuacjach związanych z utratą stabilizacji środowiska i zmianami rytmu dnia codziennego zwierząt takich jak:
pojawienie się nowego zwierzęcia w domostwie
pojawienie się nowych domowników
przeprowadzki, przemeblowanie, wystawy
wizyty w lecznicach weterynaryjnych
jazda samochodem
wyjazdy właścicieli
burze, wybuchy fajerwerków

Zylkene łagodząc niepokój poprawia zdolności przystosowawcze zwierząt i wspomaga przywrócenie ich naturalnego zachowania. Podawanie
preparatu Zylkene najlepiej rozpocząć przed spodziewanym wydarzeniem i kontynuować do momentu przywrócenia równowagi zwierzęcia.
Kapsułki należy podawać doustnie, można je otworzyć i proszek wymieszać z karmą.

Podawanie
Kapsułki Zylkene zawierają apetyczny dla psów i kotów proszek o mlecznym smaku. Kapsułkę można podawać w całości lub otworzyć i jej
zawartość wymieszać z karmą, smakołykiem lub płynem. Podawać należy raz dziennie. Należy zapewnić ciągły dostęp do wody.
Zylkene® 75
Psy i koty

1 kapsułka na dzień

Psy i koty 5-10 kg

2 kapsułki na dzień

Zylkene® 225 mg

Psy 10-15 kg

1 kapsułka na dzień

Psy 15-30 kg

2 kapsułki na dzień

Psy 30-60 kg

Zylkene® 450 mg

1 kapsułka na dzień
2 kapsułki na dzień

Zalecany czas stosowania:
Krótkotrwałe podawanie: stosować 1-2 dni przed przewidywanym zdarzeniem lub zmianą w środowisku. Niektóre zwierzęta mogą wymagać
wcześniejszego podawania (5-7 dni).
Długotrwałe podawanie: 1-2 miesiące.
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Przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.
Wyłącznie dla zwierząt

Warto wiedzieć!
Czas podawania preparatu zależy od indywidualnej wrażliwości zwierzęcia – intensywności reakcji strachu.
W nasilonych przypadkach jak np. nadwrażliwości na dźwięki, w problemach separacyjnych skojarzone stosowanie Zylkene z terapią
behawioralną może być niezbędne lub nawet wymagać psychofarmakologii.

Skład
Zylkene zawiera alfa-kazozepinę – naturalny bioaktywny peptyd otrzymywany z mleka. Alfa-kazozepina jest znana z wywoływania stanu
relaksacji u noworodków karmionych mlekiem matki.
Skład: Zylkene® 75 mg

Zylkene® 225 mg

Zylkene® 450 mg

kazeina (kazeina bydlęca hydrolizowana
trypsyną)

kazeina (kazeina bydlęca
hydrolizowana trypsyną)

kazeina (kazeina bydlęca
hydrolizowana trypsyną)

maltodekstryna

maltodekstryna

stearynian magnezu

stearynian magnezu

stearynian magnezu

masa proszku w kapsułce = 255mg

masa proszku w kapsułce = 250mg

masa proszku w kapsułce = 463,5mg

zawartość proszku: 77,3% kapsułka:
22,7% (żelatyna ze skóry bydlęcej)

zawartość proszku: 76,9% kapsułka:
23,1% (żelatyna ze skóry bydlęcej)

zawartość proszku: 82,9% kapsułka:
17,1% (żelatyna ze skóry bydlęcej)

Zylkene® 75 mg

Zylkene® 225 mg

Zylkene® 450 mg

Białko surowe

40,10%

73,80%

79,50%

Popiół surowy

4,60%

10,70%

11,60%

Wilgotność

4,90%

6,60%

5,10%

Oleje i tłuszcze surowe

0,40%

0,40%

0,30%

Włókno surowe

0,80%

1%

0,70%

Składniki analityczne:

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

