
Chew“

Reikia greito sprendimo 
stresą patiriančiam  
šuniui?

Rinkitės „ADAPTIL Chew“,
kad padėtumėte savo šuniui 
įveikti stresą keliančias 
situacijas

                
Chew

,,
,,
greitai raminantis
ir gardus 
pasirinkimas

Greitai nuramina jūsų šunį 

Noriai ėdamas 

Didelis triukšmas? Kitos stresą keliančios situacijos?
 Išbandykite „ADAPTIL Chew“, 

greitai raminantį ir gardų pasirinkimą
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„ADAPTIL  “ yra registruotas „Ceva Santé Animale S.A.“ prekės ženklas. 
Sudėtis: tiaminas (vitaminas B1), L-triptofanas, žaliosios arbatos ekstraktas (Camellia sinesis), ir krekenos. 
1 Blackwell et atl. (2013) doi:org./10.1016/j.applanim.2012.12.004
2 PDSA Animal Wellbeing (PAW) Report 2018
3 Šis laikas paremtas šuns savininko patirtimi ir, tikėtina, gali skirtis, priklausomai nuo individualių aplinkybių 
   

®

< 16-30 kg: 1 kramtomoji tabletė < 15 kg: ½ kramtomosios tabletės 

> 30 kg: 2 kramtomosios tabletės 

Duoti kartu su kasdieniu šuns ėdalu 

Kiek „ADAPTIL Chew“

turėčiau duoti savo šuniui? 

Geriau kartu 

“
Gamintojas:
„Ceva Santé Animale S.A.“, 10 Avenue de la Ballastière, F33500 LIBOURNE

Oficialus atstovas Lietuvoje:
UAB „Vetmarket“, Nemuno g. 4, Virbališkių k., Kauno raj., LT-53458, Lietuva
Telefonas: +370 37 384003, El. paštas: info@vetmarket.lt, www.vetmarket.lt

Pagamintas iš natūralių ingredientų 



Ar žinojote? 

Didelis triukšmas šunims 
kelia stresą ...

ir daugelis kitų nerimą keliančių situacijų 

Fejerverkai, griaustinis 

Greitai nuramina jūsų šunį
• Veikia greitai – duokite 30 minučių

iki numatomo įvykio 
• Patobulinta formulė 

Gero skonio 
• Minkšta kramtomoji tabletė, 
   sukurtas specialiai šunims 

• Šunys su malonumu ėda tiesiai 
   jums iš rankų

Pagaminti iš natūralių ingredientų 
• Pašaro papildas iš natūralių 
   produktų iš gamtos!

• Naudokite kasdien arba esant poreikiui 
• Kai stresas padidėja, galima 
   padvigubinti dozę 

• Neskatina priklausomybės, mieguistumo 

Svečiai, kelionės automobiliu, apsilankymai 
pas veterinarą, kailio priežiūros procedūros ... 

išgirdus didelį triukšmą, pasireiškia 
bent 1 baimės požymis1

49% šunų GREITO 
VEIKIMO
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teigia, jog jų šunys patiria stresą 
įvairios situacijose2

8   iš 10 augintinių 
savininkų 

Fejerverkai Griaustinis

Atraskite greitai raminantį 
ir gardų sprendimą

Chew“
„


