
Zawiera:
Biopeptydy z białka ryb, L-tryptofan, L-teanina, 
Witamina B3, Witamina B1, Witamina B6, witamina E.

Zastosowanie: 
®Relaxer  Kęsy stosuje się u psów lękliwych, nad-

pobudliwych lub przejawiających inne problemy 
behawioralne (np. lęk separacyjny, fobie dźwiękowe). 
Podawanie zaleca się także przed sytuacjami 
potencjalnie stresującymi dla psa np. burze, fajer-
werki, przeprowadzka, podróż, rozłąka z opiekunem, 
wystawy, wizyty lekarskie, zabiegi pielęgnacyjne, 
odstawianie od matki, adopcja, hospitalizacja. Można 
także podawać wspomagająco przy chorobach 
wywoływanych lub potęgowanych przez stres np. przy 
dermatozach psychogennych.

Właściwości: 
Naturalne składniki produktu wykazują działanie 
w obrębie ośrodkowego układu nerwowego 
i uczestniczą w produkcji neuroprzekaźników np. 
serotoniny nazywanej ”hormonem szczęścia”, GABA 
i melatoniny, sprzyjają poprawie nastroju, zmniejszają 
niepokój i nadpobudliwość. Zawartość innowa-
cyjnego biopeptydu z białka ryb sprzyja uzyskaniu 
działania przeciwlękowego i obniżenia odczuwania 
niepokoju w sytuacjach stresowych. Żeby uzyskać 
zadowalający efekt działania naturalnych skła-
dników, polecane jest stosowanie Relaxer Kęsy przez ® 
dłuższy czas. Składniki Kęsów nie wywołują 
uzależnienia.

Sposób podawania:
Kęsy można rozkruszyć i podać z karmą lub jako 
smakołyk.
Sytuacje stresowe: Podawać ilość zgodnie z tabelą. 
W przypadku spodziewanych sytuacji stresowych, 
aby uzyskać zadowalający efekt stosowanie produktu 
należy rozpocząć co najmniej kilka dni wcześniej. 
Dodatkową porcję produktu należy podać 1-2 
godziny przed spodziewaną sytuacją stresową.
Problemy behawioralne (długotrwałe stosowanie): 
Podawać ilość połowę mniejszą niż podano w tabeli. 
W przypadku problemów behawioralnych produkt 
podaje się przez dłuższy czas. Ilość produktu w razie 
potrzeby można zwiększyć (do ilości podanej w tabeli) 
lub zmniejszyć po zaobserwowaniu poprawy. 
Naturalne składniki zawarte w  mogą ®Relaxer  Kęsy
wywołać zamierzony efekt dopiero po dłuższym 
okresie stosowania (1-2 tygodnie).  

Pojedyncze sytuacje stresoweMasa ciała 

do 5 kg

6 - 10 kg

11 - 20 kg

21 - 30 kg

ponad 30 kg

1 kęs 

2 kęsy 

3 kęsy

4 kęsy

5 kęsów

Składniki Kęsów nie wywołują uzależnienia
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MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA 
DLA PSÓW

Sytuacje stresowe, lęk i niepokój u psów

Kęsy wygodne
w podawaniu

Karton użyty do produkcji zewnętrznych opakowań zawiera materiały pochodzące 
z recyklingu, dlatego różne partie produkcyjne mogą różnić się od siebie kolorem.

Dodatki: 
3a Witaminy (mg/kg): 
Witamina B3 (3a315, niacynamid) 375 mg, 
Witamina B1 (3a820, chlorowodorek tiaminy) 75 mg, 
Witamina B6 (3a831, chlorowodorek pirydoksyny) 
6,3 mg, Witamina E (3a700) 12500IU.
3c Aminokwasy (mg/kg): 
L-tryptofan (3c440) 34500 mg, L-teanina 19 mg, 
konserwanty (sorbinian potasu – E 202). 

Składniki analityczne i poziomy: 
Węglowodany 52%
Białko surowe 23%
Włókno surowe 1,7%
Tłuszcz surowy <0,5%
Popiół surowy 3,3%
Zawartość wilgoci: 20%
Wartość kaloryczna – 354 kcal/100 g

Warunki przechowywania: 
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 

Wyłącznie dla zwierząt.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Bezpłatna informacja na temat produktu jest 
dostępna na scanvetsupplements.com www.

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

Weterynaryjny numer identykacyjny: 
αIEWD 241387 

Dystrybutor: 
ScanVet Poland Sp. z o.o., 
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9, 
62-200 Gniezno,
Tel. 61 426 49 20, Fax 61 424 11 47
www.scanvetsupplements.com

WNI: PL3003182p

Opakowania:
Pojemnik 60 kęsów

Masa netto: 
480 g

Skład: 
Płatki pszenne, kukurydza (ekstrudowana), gliceryna, 
siemię lniane, biopeptyd z białka ryb (hydrolizowane 
białko ryb), melasa z trzciny cukrowej, olej roślinny 
(sojowy), hydrolizowane białko drobiowe (hipo-
alergiczne).
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