
Podróż?
Wizyta u weterynarza?

Fajerwerki?
Nowy członek rodziny?

Tłok i hałas?

NO
STRESS!
Czyli jak poradzić 
sobie ze stresem 

psa i kota?



No Stress tabletki z melisą
Preparat stabilizujący kondycję nerwową dla psów i kotów 
oraz wzmacniający odporność na stres. Można podawać 
incydentalnie lub w kuracji ciągłej. Skuteczne działanie 
preparatu rozpoczyna się około 90 min. po zażyciu tabletek.

Calming Cat Treats – ziołowe przysmaki dla kotów
Beaphar Calming Treat to przepyszne, mięsne 
przysmaki skomponowane tak, by redukować niepokój 
kotów w stresujących sytuacjach. Beaphar Calming 
Treats zawierają walerianę, kwiaty chmielu i melisę, 
składniki wykorzystywane w produktach 
prozdrowotnych dla ludzi, mające na celu ograniczenie 
lęku i niepokoju w stresogennych sytuacjach.

Calming Home Spray – spray relaksujący
Beaphar Calming Home Spray zawiera walerianę, dając 
naturalny efekt ukojenia, odprężenia i spokoju, pomagając 
zwierzętom czuć się pewniej w sytuacjach nietypowych czy 
stresujących. Spray jest przeznaczony do użycia wewnątrz 
domu, pomaga zapobiegać pojawieniu się objawów niepokoju 
i innych niepożądanych zachowań, jak: drapanie, natrętne 
miauczenie czy znaczenie terenu. Jest szczególnie przydatny 
w podróży, podczas wizyty u weterynarza lub w trakcie 
zmiany środowiska. Jest także w pełni skuteczny w domu, 
pomaga zmniejszyć lęk, napięcie nerwowe, nadpobudliwość. 

Doskonale sprawdzi się także w domu, aby zmniejszyć lęk, napięcie 
nerwowe i nadpobudliwość. Doskonale sprawdza się, gdy pojawiają się 
nowi domownicy lub zwierzęta, podczas remontu domu, przeprowadzki, 
burzy oraz podczas wystrzałów fajerwerków.

No Stress Spot on
Krople hamujące problemy behawioralne, preparat, 

który skutecznie i w naturalny sposób, 
pomaga wyciszyć się psom i kotom oraz 
ogranicza problemy behawioralne 
u psów i kotów wszystkich ras. Zawarty 
w kroplach ekstrakt walerianowy 
po jednorazowej aplikacji działa 
wyciszająco do 1 tygodnia.

Calming collar – obroża relaksująca
Beaphar Calming Collar zawiera walerianę i lawendę, 
które są często wykorzystywane w produktach 
prozdrowotnych dla ludzi, mających na celu radzić 

sobie z lękiem i stresem. Obroża jest 
produktem długodziałającym, dlatego 
doskonale sprawdza się, gdy pojawiają 
się nowi domownicy, przy częstych 
podróżach, podczas pobytu w klinice lub 
hotelu dla zwierząt oraz w sezonie 
karnawałowym obfitującym w częste i 
huczne zabawy. Założona obroża 
natychmiast uwalnia walerianę tak, że 
objawy zrelaksowania można 
zaobserwować w ciągu jednej godziny. 


