
Pomaga odnaleźć zen

Relaks i harmonia…

Zylkene® ma status karmy uzupełniającej, która zawiera 
naturalny, uspokajający bioaktywny peptyd otrzymany z 
mleka. 

Naukowcy zaobserwowali, że noworodki  wyraźnie uspokajały 
się po spożyciu mleka matki. Słusznie przypuszczano, że jest to 
związane ze specyfiką trawienia młodych osobników, gdzie w 
puli enzymów trawiennych dominuje trypsyna, a u osobników 
dorosłych pepsyna.  Spostrzeżenia te doprowadziły do odkrycia 
naturalnego składnika w mleku,  aktywnego biopeptydu   
alfa-kazozepiny - produktu trawienia kazeiny przez trypsynę. 
Potwierdzono również jej użyteczność u psów i kotów.

Zylkene® jest smaczny i łatwy w podawaniu,  
raz dziennie

· Kapsułki 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

· Należy zapewnić ciągły dostęp do wody

Jak stosować                                ?
Krótkotrwale - podawanie rozpocząć na  1-2 dni przed 
przewidywanym zdarzeniem. Niektóre zwierzęta mogą 
wymagać wcześniejszego podawania (5-7 dni lub więcej).

Długotrwale - początkowo podawać  1-2 miesiące, 
przed wydłużeniem okresu stosowania zaleca się 
konsultację z lekarzem weterynarii. 

Skojarzenie stosowania Zylkene® z programem 
modyfikacji zachowania* w pewnych przypadkach  
może być niezbędne. 

*Na czym polega program 
modyfikacji zachowania?
· Rozpoznanie i niwelowanie czynników 

wywołujących zaburzenia zachowania, niepokój
· Zapewnienie właściwych warunków utrzymania  

oraz wdrażanie przyjemnych dla zwierzęcia nawyków
· Nauczanie pożądanych zachowań poprzez 

pozytywne wzmocnienie czyli nagradzanie.  
Takie zachowania będą częściej powtarzane.

Więcej informacji o Zylkene® i metodach radzenia  
sobie ze zmianami w zachowaniu uzyskasz  
od swojego lekarza weterynarii.

Zylkene® stosowany jest z powodzeniem  w licznych 
sytuacjach wywołujących niepokój u psów i kotów. 
Pomaga w adaptacji zwierząt do 
niecodziennych i przykrych dla 
nich okoliczności, a także  
do zmian w otoczeniu. 

MLEKO

iZolacja białeK

KaZEiNa α- KaZOZEPiNa
OPatENtOwaNy biOPEPtyD

hydRoliZa TRypSyNą KoNceNTRacja

Zylkene® jest dobrze 
tolerowany w długotrwałym 
stosowaniu. 

Może być podawany kotkom 
i sukom karmiącym jak 
również szczeniętom 
i kociętom w okresie 
odsadzenia.
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Czym jest                                ?



                      twój Pupil…
Dobrze karmiony, otoczony właściwą opieką, miłością,  aLE…

Czasem zdarza się, że jego zachowania są kłopotliwe… 

Nie wszystkie sytuacje budzą niepokój u zwierząt, nie 
wszystkie zwierzęta reagują w ten sam sposób. 

Te przykre dla zwierząt  doświadczenia mogą wywoływać 
reakcje somatyczne i emocjonalne, podobne do tych 
jakie my ludzie odczuwamy i dodatkowo powodować 
kłopotliwe dla nas zachowania. 

Niepokój zwierząt może przejawiać się w następujący  
sposób:

· bojaźliwość, chęć do ucieczek 

· Nadmierne szczekanie, wycie, miauczenie

· Niszczenie przedmiotów, mebli

· Unikanie miejsc w których zwierzak dotychczas  
przebywał

· oddawanie kału i moczu w niewłaściwych miejscach

· Nadmierne wylizywanie różnych części ciała 

· Zmiany apetytu, zaburzenia snu

· drżenie, dyszenie, rozszerzone źrenice

 oblizywanie się, ziewanie

długotrwałe uczucie niepokoju może znacząco wpłynąć 
na stan zdrowia zwierząt. Nie od dziś znany jest wpływ 
przykrych doznań na wywołanie lub pogorszenie 
między innymi stanu skóry jak również, zaburzeń układu 
pokarmowego, moczowego czy innych.

Możesz pomóc swojemu zwierzakowi  
odzyskać harmonię, relaks.

aDOPCJE ZwiERZĄt

PRZEPROwaDZKa, 
REMONty

NOwy ZwiERZaK 

POZOStawiaNiE PUPiLa 
SaMEGO w DOMU  

POJawiENiE SiĘ DZiECKa,  
NOwEGO DOMOwNiKa

Niecodzienne zdarzenie Zmiany najbliższego otoczenia

Odkryj

Zwierzęta podobnie jak ludzie również mogą doświadczać przykrych wydarzeń, 
do których jest ciężko im się dostosować. Nawet niepozorne dla nas ludzi sytuacje 
mogą wywołać niepokój i zmianę zachowania u zwierząt. 

Jakie są najczęstsze czynniki wywołujące niepokój lub przerażenie u naszych pupili?

POZOStawaNiE 
ZwiERZĘCia SaMEGO  

w DOMU

SEZON bURZOwy

faJERwERKi

PODRóżE 

MaCiERZyŃStwO,  
ROZStaNiE Z MŁODyMi

StRZyżENiE, 
wyStawy

DŁUżSZa ROZŁĄKa  
(PObyt w hOtELaCh,  
ZMiaNa wŁaśCiCiELa)


