Αnxitane

®

η πρώτη επιλογή
αντιµετώπισης του στρες
προσαρµοσµένο για µακροχρόνια χρήση
αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα
εξαιρετική γευστικότητα
καµία παρενέργεια
δεν προκαλεί υπνηλία
δεν προκαλεί εθισµό
ΑNXITΑNE® - Υψηλής γευστικότητας διατροφικό συµπλήρωµα βασισµένο σε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, καθαρή L-Theanine
(Suntheanine®), ένα αµινοξύ το οποίο είναι φυσικό συστατικό στο πράσινο τσάι. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αnxitane S : L-Theanine
(Suntheanine®) 50 mg - Αnxitane M, L : L-Theanine (Suntheanine®) 100 mg – Microcrystalline cellulose, flavouring, mannitol.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Βοηθά στην αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς: Μετριάζει τις αντιδράσεις που χαρακτηρίζονται από
φόβο ή άγχος, αντιδράσεις που µπορεί και να µην οφείλονται σε αλλαγές του περιβάλλοντος του σκύλου ( φόβος προς
ανθρώπους ή προς άλλους σκύλους, φόβος στο δρόµο, αλλαγές χώρου). Επιτρέπει στο σκύλο την επαναφορά της γαλήνης,
ηρεµίας χωρίς να προκαλεί υπνηλία ή άλλες παρενέργειες.

Δύο συσκευασίες:
• Anxitane S για σκύλους και γάτες µε Σ.Β. ≤10kg
• Anxitane M, L για σκύλους µε σ.β. ≥10 kg

Γάτα

δισκίο 2 φορές ηµερησίως

Σκύλος<10kg

1/2

δισκίο 2 φορές ηµερησίως

10kg<Σκύλος<25kg

1/2

δισκίο 2 φορές ηµερησίως

Σκύλος>25kg

1 δισκίο 2 φορές ηµερησίως

Ελάχιστη χρονική διάρκεια θεραπείας 2 µήνες. Mπορεί να επαναχορηγηθεί.
Κουτί 30 υποδιαιρούµενων δισκίων για θεραπεία 1ος µηνός.
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Γιατί η σκυλίσια ζωή
δεν είναι πάντα εύκολη

Eίναι ο σκύλος σας
ανήσυχος;

Όνοµα σκύλου:
Όνοµα ιδιοκτήτη:

Πώς αναγνωρίζετε
ένα ανήσυχο σκύλο:
Συχνά δείχνει συµπτώµατα
φόβου*:
Τρέµει / λαχανιάζει
Έχει απώλεια ούρων
Προσπαθεί να ξεφύγει
Κρύβεται πίσω
από τον ιδιοκτήτη του
Γρυλίζει ή γαυγίζει
κάνοντας προς τα πίσω

Ηµεροµηνία

Φοβάται από απροσδιόριστες
αιτίες
Αιφνιδιάζεται εύκολα
Γλύφει νευρικά το πόδι του
Πανικοβάλλεται κάθε φορά
που βγαίνει έξω
Φοβάται όταν µένει µόνο του

Γιατί είναι σηµαντικό να αναλάβετε
δράση το γρηγορότερο δυνατό
Διότι ο ανήσυχος σκύλος υποφέρει
Διότι αν καθυστερήσει η θεραπεία, το πρόβληµα εντείνεται
Διότι το άγχος και το στρες κάνουν το σκύλο επιθετικό
Διότι ο κίνδυνος ασθένειας είναι µεγαλύτερος
(δέρµα, πεπτικό σύστηµα, καρδιοπνευµονικές επιπτώσεις)
*Φόβος: Φυσιολογική αντίδραση, η οποία θεωρείτε παθολογική
όταν είναι ανεξέλεγκτη

ΤΕΣΤ:

Είναι ο σκύλος σας ανήσυχος

1. Φοβάται ο σκύλος σας στον δρόµο;
όχι
µερικές φορές
πάντα
2. Φοβάται ο σκύλος σας τους ανθρώπους;
όχι
συγκεκριµένα πρόσωπα
ναι
3. Μπορείτε να πάρετε το σκύλο σας
µαζί σας όπου και αν πάτε;
ναι
όχι πάντα / παντού
όχι

4. Ο σκύλος σας συµπεριφέρεται
καλά όταν µένει µόνο του;
ναι
όχι πάντα
όχι
5. Προσαρµόζεται ο σκύλος σας
εύκολα στις αλλαγές;
ναι
όχι πάντα
όχι

Εάν έχετε τουλάχιστον
µια απάντηση
ή µια απάντηση

Μιλήστε
στον κτηνίατρο σας
Εάν έχετε 5 απαντήσεις

Δεν υπάρχει πρόβληµα!
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