
Skład: 
sorbitol, gliceryna 

Dodatki: 
Witaminy i prowitaminy/litr: 
witamina B3 (3a315 - niacynamid)                    600 mg
witamina B1 (monoazotan tiaminy)                 120 mg
witamina B6                                                               10 mg
(3a831 - chlorowodorek pirydoksyny)                        
Aminokwasy mg/litr: 
L-tryptofan                                                          50000 mg
L-teanina                                                                     30 mg
konserwanty

Składniki analityczne i poziomy: 
Węglowodany: 38,3%, Białko surowe: 3,7%,Włókno 
surowe: 0 5%, Tłuszcz surowy: <0,5%, Popiół ,
surowy: <0,5%, Ca <0 01mg/kg, Na <0 1mg/kg,, ,  
P <0,01mg/kg, Zawartość wilgoci: 58%

Warunki przechowywania: 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Przechowywać w suchym miejscu, 
w temperaturze pokojowej. Wstrząsnąć przed 
użyciem. Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Wytwórca i podmiot odpowiedzialny 
za etykietowanie: 
CF Pharma Ltd., Irlandia 

Weterynaryjny numer identy�kacyjny: 
αIEWD241387

Dystrybutor: 
ScanVet Poland Sp. z o.o. 
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno, Tel. 61 426 49 20, Fax 61 424 11 47
WNI: P 3003182pL

Bezpłatna informacja na temat produktu:  
www.scanvet.pl

Opakowania: 
Pojemnik 250 ml

Zawiera: 
L-tryptofan, L-teanina, Witamina B3, Witamina B1, 
Witamina B6

Zastosowanie: 
KalmAid sprzyja relaksacji i zmniejsza nadpo-
budliwość nerwową. Jest przydatny do stosowania 
w sytuacjach takich jak: 
- strach (np. burze z piorunami, fajerwerki), 
- niepokój i stres (spowodowany m.in. nowym 
 otoczeniem lub rozłąką z właścicielem, podróż), 
- problemy behawioralne objawiające się 
 niepożądanym i niewłaściwym zachowaniem, 
 nadmierna lękliwość, nadpobudliwość. 
Może być stosowany wspomagająco przy choro-
bach wywoływanych lub potęgowanych przez stres 
np. przy idiopatycznym zapaleniu pęcherza 
u kotów, dermatozach psychogennych u psów 
i kotów.

Właściwości: 
Składniki KalmAid działają w obrębie centralnego 
uk ładu ner wowego.  Działanie sk ładników 
wzajemnie się uzupełnia i sprzyja uzyskaniu 
poprawy zachowania. Witaminy uczestniczą w pra-
widłowym funkcjonowaniu systemu nerwowego 
poprzez regulację metabolizmu, a zastosowane 
aminokwasy (L-tryptofan, L-teanina) wywołują stan 
relaksu i uspokojenia nie powodując jednocześnie 
senności. L-teanina naturalnie występuje w zielonej 
herbacie i korzystnie wpływa na fale alfa w mózgu, 
odpowiadające za stan odprężenia. L-tryptofan jest 
aminokwasem wykorzystywanym w organizmie do 
syntezy serotoniny, ważnego neuroprzekaźnika 
biorącego udział m.in. w regulowaniu nastroju. 
Produkty oparte o naturalne składniki są pomocne 
w problemach behawioralnych i sytuacjach 
stresowych, ale nie działają w sposób natychmiast-
owy (tak jak niektóre farmaceutyki), a efekty 
i szybkość działania mogą się różnić w zależności od 
osobnika. Z tego powodu, żeby uzyskać zado-
walający efekt działania polecane jest stosowanie 
KalmAid przez dłuższy czas.

Sposób podawania:
Produkt należy podawać w ilości podanej w tabeli. 
KalmAid podaje się po zmieszaniu z karmą.

Zalecana ilośćMasa ciała 

2,5 ml dziennie

   5 ml dziennie

   7,5 ml dziennie

  10 ml dziennie

   12,5 ml dziennie

Do 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

20 - 30 kg

ponad 30 kg  

KalmAid może być bezpiecznie stosowany 
u szczeniąt i kociąt w ilości 0,5 ml na 1 kg masy ciała

MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA DLA PSÓW, 
KOTÓW I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Dla nadpobudliwych, niespokojnych 
i nerwowych kotów, psów 
i zwierząt futerkowych

1 naciśnięcie dozownika = 2,5 ml

Syrop�wygodny
w�podawaniu

Naturalne składniki zawarte w KalmAid mogą 
wywołać zamierzony efekt dopiero po dłuższym 
okresie stosowania (1-2 tygodnie). W przypadku 
spodziewanych sytuacji stresowych, aby uzyskać 
zadowalający efekt stosowanie produktu należy 
rozpocząć odpowiednio wcześniej. Dodatkowo w 
dniu stresującego wydarzenia można podać 
podwójną ilość właściwą dla masy ciała zwierzęcia. W 
przypadku problemów behawioralnych produkt 
podaje się przez dłuższy czas.
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