Jak objawia się nadmiar
stresu u psów i kotów?

Nie otumania
Nie uzależnia

• zaburzenia snu
• brak lub nadmiar apetytu
• problemy skórne
• biegunka
• częste oddawanie moczu
• szczekanie, wycie, skomlenie
• drapanie się
• nadmierne pobudzenie
• trudności z koncentracją
• nadmierne wylizywanie się
• częste infekcje
• silne poddenerwowanie
• gryzienie i niszczenie różnych przedmiotów

Badania
pokazują, że blisko 80% zwierząt
odczuwa dyskomfort z powodu wybuchu
fajerwerków i intensywnego hałasu.

Nie upośledza pamięci

For
Dobrze tolerowany
nawet w długotrwałym
podawaniu

Calm

innowacyjny preparat uspokajający
w otwieralnych kapsułkach

Odpręża / relaksuje
pomaga zwierzętom
w adaptacji do trudnych sytuacji

Oczekujesz efektu uspokojenia u swojego zwierzęcia długotrwale?
Wybierz For Calm w kapsułkach otwieralnych, który można stosować w terapii przewlekłego stresu.
W okresie wybuchów fajerwerków zalecamy rozpocząć stosować
preparat 5-7 dni wcześniej w celu zwiększenia efektywności.
Oczekujesz efektu uspokojenia u swojego zwierzęcia krótkotrwale?
Wybierz No Stress Gel, który działa już po 40
minutach od podania i utrzymuje efekt uspokojenia przez 3 godziny.
160922-02

Polska innowacyjna marka

www.vetfood.pl
www.facebook.com/vetfood

For Calm

Dystrybutor marki Vetfood:
Recovet
Tel: +48 42 646 80 23; bok@recovet.pl
www.recovet.pl

For Calm

możesz zastosować
w następujących sytuacjach:
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warto zatroszczyć się o swojego podopiecznego i zmniejszyć powikłania związane z chronicznym stresem.
Uważa się, że odpowiednia dieta i suplementacja mają bardzo
korzystny wpływ na redukcję obciążenia organizmu zwierzęcia
spowodowaną długotrwałym stresem.

Składniki For Calm są precyzyjnie dobrane:
L-TRYPTOFAN

GABA

aminokwas, który znacząco wpływa na mentalne
i fizyczne uspokojenie zwierzęcia

neuroprzekaźnik, który jest niezbędny dla
łagodzenia napięcia nerwowego i poczucia
spokoju, relaksu.

MELATONINA

WITAMINY Z GRUPY B

hormon regulujący rytm snu i czuwania oraz
funkcjonowanie całego organizmu zwierzęcia.

substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Łagodzą napięcie nerwowe,
poprawiają nastrój, sprawność intelektualną.
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Długotrwały i intensywny stres ma natomiast destrukcyjny wpływ
na zdrowie oraz funkcjonowanie organizmu zwierzęcia, dlatego
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Stres jest nieodłączną częścią życia zwierzęcia, podobnie jak
i człowieka. Mała jego dawka jest korzystna, ponieważ pozwala
zwierzęciu na przystosowanie do nowej sytuacji i stymuluje do
działania.
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Co powinieneś wiedzieć o stresie?
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Preparat For Calm jest bardzo dobrze tolerowany przy długotrwałym podawaniu. Może
być również bezpiecznie stosowany u kociąt,
szczeniąt, fretek, szczurów i gryzoni.
Podawanie preparatu ForCalm najlepiej rozpocząć przed potencjalnie stresującym wydarzeniem i kontynuować do momentu przywrócenia równowagi zwierzęcia. Kapsułki
należy podawać doustnie, można je otworzyć i proszek wymieszać z karmą.

