ANXITANE S
Σκύλοι μικρού μεγέθους < 10kg σ.β. και γάτες
Το Anxitane είναι ένα εύγευστο δισκίο σχεδιασμένο για να διατηρεί τους σκύλους και τις
γάτες ήρεμους και γαλήνιους. Περιέχει L-Θειανίνη, η οποία προέρχεται από ένα φυσικό
συμπύκνωμα πράσινου τσαγιού. Η L-Θειανίνη έχει σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων συμπεριφοράς και βοηθά στη διατήρηση της ηρεμίας και χαλάρωσης

ΣΥΝΘΕΣΗ
γ-κυκλοδεξτρίνη, συμπύκνωμα από αποξηραμένο πράσινο τσάι* (ελάχιστο 22,8 %),
μαλτοδεξτρίνη, παράγωγα ψαριών, ιχνοστοιχεία, μαγιά, στεατικό μαγνήσιο, σάκχαρα.
*Πηγή πλούσια σε L-Θειανίνη

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
- Μετριάζει τις αντιδράσεις που σχετίζονται με το άγχος και το φόβο, οι οποίες μπορεί να
οφείλονται σε αλλαγές του περιβάλλοντος (φόβος προς ανθρώπους, φόβος προς άλλα ζώα,
φόβος σε εξωτερικούς χώρους, αλλαγές στο σπίτι διαμονής, πυροτεχνήματα),
- Εξασφαλίζει την προσήλωση σε μαθησιακές δραστηριότητες,
- Έχει χαλαρωτικές επιδράσεις χωρίς να προκαλεί υπνηλία.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σκύλοι  10 kg & Γάτες: ½ δισκίο Anxitane S πρωί και απόγευμα.
10 kg  Σκύλοι  25 kg: ½ δισκίο Anxitane M/L πρωί και απόγευμα.
Σκύλοι > 25 kg: 1 δισκίο Anxitane M/L πρωί και απόγευμα.
Για βέλτιστο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε το ANXITANE δύο φορές την ημέρα για ένα
χρονικό διάστημα 2 μηνών, επαναλάβετε εφόσον είναι αναγκαίο. Μην υπερβαίνετε τις
συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες.
Τα δισκία του Anxitane είναι πολύ εύγευστα και μπορεί εύκολα να χορηγηθούν με το χέρι ή
στο δοχείο φαγητού ως κέρασμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.

ANXITANE M/L
Σκύλοι μεγάλου μεγέθους > 10kg σ.β.
Το Anxitane είναι ένα εύγευστο δισκίο σχεδιασμένο για να διατηρεί τους σκύλους και τις
γάτες ήρεμους και γαλήνιους. Περιέχει L-Θειανίνη, η οποία προέρχεται από ένα φυσικό
συμπύκνωμα πράσινου τσαγιού. Η L-Θειανίνη έχει σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων συμπεριφοράς και βοηθά στη διατήρηση της ηρεμίας και χαλάρωσης

ΣΥΝΘΕΣΗ
γ-κυκλοδεξτρίνη, συμπύκνωμα από αποξηραμένο πράσινο τσάι* (ελάχιστο 22,8 %),
μαλτοδεξτρίνη, παράγωγα ψαριών, ιχνοστοιχεία, μαγιά, στεατικό μαγνήσιο, σάκχαρα.
*Πηγή πλούσια σε L-Θειανίνη

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
- Μετριάζει τις αντιδράσεις που σχετίζονται με το άγχος και το φόβο, οι οποίες μπορεί να
οφείλονται σε αλλαγές του περιβάλλοντος (φόβος προς ανθρώπους, φόβος προς άλλα ζώα,
φόβος σε εξωτερικούς χώρους, αλλαγές στο σπίτι διαμονής, πυροτεχνήματα),
- Εξασφαλίζει την προσήλωση σε μαθησιακές δραστηριότητες,
- Έχει χαλαρωτικές επιδράσεις χωρίς να προκαλεί υπνηλία.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
10 kg  Σκύλοι  25 kg: ½ δισκίο Anxitane M/L πρωί και απόγευμα.
Σκύλοι > 25 kg: 1 δισκίο Anxitane M/L πρωί και απόγευμα.
Για βέλτιστο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε το ANXITANE δύο φορές την ημέρα για ένα
χρονικό διάστημα 2 μηνών, επαναλάβετε εφόσον είναι αναγκαίο. Μην υπερβαίνετε τις
συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες.
Τα δισκία του Anxitane είναι πολύ εύγευστα και μπορεί εύκολα να χορηγηθούν με το χέρι ή
στο δοχείο φαγητού ως κέρασμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.

