
ADAPTIL® ovratnica M-L/ SREDNJE VELIKI IN VELIKI PSI 

Zmanjša simptome stresa pri mladičih in odraslih psih. Učinkovita rešitev brez zdravil, ki izboljšuje 

počutje psov. 

Pomaga psom, da ostanejo sproščeni in se počutijo udobno tako doma kot tudi zunaj doma. 

Ovratnica za srednje velike in velike pse – 70 cm. 

Primerna za obseg vratu do 62,5 cm. 

Priporočena telesna masa do približno 50 kg. 

Učinek traja do 4 tedne 

ADAPTIL® Ovratnica s pomočjo feromonov pomaga psom, da ostanejo sproščeni in se počutijo 

udobno tako doma kot tudi zunaj doma. 

ADAPTIL® je rešitev številka 1 za pomoč psom pri prilagajanju na zahtevne situacije ter zmanjševanju 

s stresom povezanega neželenega vedenja. V določenih primerih je potrebna dodatna vedenjska 

terapija ali prilagoditev okolja, priporoča pa se tudi obisk ter nasvet veterinarja. 

Uporabite ga, da psom pomagate: 

- da se v stresnih situacijah (petarde, ognjemeti, grmenje) počutijo udobno in sproščeno 

- k boljši koncentraciji med treningom 

- k večji samozavesti med obdobjem socializacije 

- k udobju med nastanitvijo v pasjih hotelih, zavetiščih 

ADAPTIL® Ovratnica se ne priporoča v primeru hiperaktivnosti ali agresije. Pasji pomirjevalni 

feromoni so varni za živali in ljudi, če se jih uporablja v skladu z navodili. Lahko se jih uporablja skupaj 

z drugimi zdravili za živali. Pasji pomirjevalni feromoni so primerni za vse starosti psov. 

ADAPTIL® je vrstno specifičen. Zaznajo ga lahko le psi. Je naraven in nima pomirjevalnega učinka na 

ljudi ali druge domače živali. 

 

ADAPTIL® nima kontraindikacij za uporabo s katerimkoli drugim izdelkom.  
Pasje vedenje je pogosto precej kompleksno in obstaja mnogo načinov za njegovo uravnavanje. 
 

ADAPTIL® se lahko uporablja kot dopolnilo drugih vedenjskih terapij, ki jih priporoči vaš veterinar ali 

kvalificiran vedenjski terapevt. ADAPTIL® ni veterinarsko zdravilo. Če so prisotni znaki bolezni, se 

posvetujte z izbranim veterinarjem. 

 

Kaj so feromoni? 

Pasje mame naravno izločajo kemična sporočila svojim mladičem, ki jih mi ne moremo zaznati in jih 

poznamo kot pasje pomirjevalne feromone. To »pomiritveno sporočilo« je močan znak varnosti in 

udobja za mladiče, ko raziskujejo svet in se soočajo z novimi izzivi. Psi feromone iz okolja zaznavajo 

preko področja blizu nosu. Feromoni so prisotni v neposrednem okolju psov. Feromoni se sproščajo s 

pomočjo telesne toplote psa.  

Za najboljši rezultat namestite ovratnico tesno na vrat psa, med vratom psa in ovratnico pustite za 

približno do dva prsta prostora. Ovratnico se enostavno prilagaja za varno namestitev. Ovratnico naj 

pes nosi ves čas (razen med kopanjem ali negovanjem). 



ADAPTIL® je sintetična kopija teh feromonov in klinično dokazano izboljšuje koncentracijo med 

treningi ter zmanjšuje stres pri mladičih in odraslih psih, ki lahko vodi v neželeno vedenje. 

ADAPTIL® je klinično dokazana učinkovita feromonska rešitev. NI sedativ ali pomirjevalo. 

* Učinkovitost izdelka ADAPTIL® je bila dokazana v številnih kliničnih študijah, objavljenih v uglednih 

znanstvenih revijah, ali predstavljena na mednarodnih konferencah (pod blagovno znamko D.A.P.® 

do leta 2011). 
 

Prosimo, obiščite spletno stran www.adaptil.com za popoln seznam virov koristnih informacij, 

vizualnih orodij in nasvetov strokovnjakov ter več podrobnosti o uporabi in prednostih izdelkov 

ADAPTIL®. 

 

ADAPTIL® nudi pomoč v raznolikih situacijah. 

ADAPTIL® ovratnica nudi stalno udobje doma in zunaj. 

ADAPTIL® difuzor je odlična rešitev za uporabo doma. 

ADAPTIL® pršilo je trenutna pomoč na poti (stres zaradi potovanja, obisk veterinarja). 

ADAPTIL® tablete so peroralni dodatki k prehrani, ki se ga lahko uporabi v kratkotrajnih zahtevnih 

situacijah. 

 

SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!  

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO! 

Vsebuje: 

Analog pasjega pomirjevalnega feromona …… 5% 

Pomožne snovi do 1 ovratnice ………………….100 g 

Patentirana tehnologija. 

Proizvaja: Ceva Santé Animale, ZI Très Le Bois, 22600 Loudeac, Francija 

Zastopa: SALUS, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46 A, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 

 

 

 

 


