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ALYSIA®
Wysoce smaczne miękkie gryzaki L-Lizyny dla kotów 
zainfekowanych wirusem FHV-1

  Skład
(w kolejności malejącej):
• Mączka z kurczaka,
• L-lizyna,
• woda,
• monopropylenoglikol,
• syrop glukozowy,
• glicerol,
• skrobia ryżowa,
• lecytyna sojowa,
• środki aromatyzujące,
• sól,
• konserwanty,
• przeciwutleniacze.

Składniki w ujęciu analitycznym: 
• białko 44%; 
• wilgotność 17%; 
• popiół surowy 8,5%; 
• tłuszcz 7,5%; 
• błonnik surowy 0%.

Składniki aktywne na 1 miękki gry-
zak: L-Lysine (HCl), 500 mg

  Opakowania
30 miękkich gryzaków (30 dni dla 
dorosłego kota).

Wirus kotów 
Szacuje się, że co najmniej 80% kotów jest zarażonych wirusem opryszczki w pewnym momen-
cie ich życia. 

W początkowym zakażeniu wirus jest utajony i w końcu, często w stresujących sytuacjach, jest 
reaktywowany, wywołując patologie układu oddechowego i/lub oczu. 

Koty zakażone wirusem FHV-1 są przewlekłymi i stałymi nosicielami zakażenia. 

Typowe objawy: 

• Lokalne: wydzielina z nosa, kichanie, zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, owrzodzenia 
w nosie, warg, języka i dziąsła. 

• Ogólne: gorączka, utrata apetytu i senność.

Mechanizm działania
L-lizyna jest aminokwasem, który ma działanie konkurencyjne z argininą, innym aminokwasem, 
który jest niezbędny do replikacji FHV-1. Poprzez zablokowanie argininy L-lizyna hamuje zdol-
ność do replikacji wirusa opryszczki.

Wskazania do stosowania
Oftalmolodzy i eksperci medycyny kotów zalecają stosowanie L-lizyny w ostrej fazie choroby, 
aby zmniejszyć nasilenie objawów, przyspieszyć gojenie i zminimalizować wydalanie wirusów, 
aby zapobiec dalszym zakażeniom. 

Ponieważ infekcja FHV-1 ma charakter trwały, L-lizyna jest szczególnie wskazana jako środek 
zapobiegawczy lub podtrzymujący: 

• Poprawa jakości życia kotów z objawami przewlekłymi
• Zapobieganie nawrotom choroby
• Zmniejszenie ryzyka zakażenia innych kotów w domu

Gatunki docelowe: 

CECHY PRODUKTU:
• Wysoce smaczne miękkie gryzaki ułatwiają codzienne dawko-

wanie i maksymalizują skuteczność leczenia.
• Zawiera 500 mg L-lizyny w dawce zalecanej dziennej dawki dla 

dorosłego kota.
• Zaprojektowane specjalnie z myślą o długotrwałej terapii w 

przystępnej cenie u trwale zarażonych kotów.
• Dostępny w ekonomicznych 1-miesięcznych opakowaniach.

Suplement L-lizyny w postaci bardzo smacznych, miękkich gryzaków 
dla kotów zakażonych wirusem opryszczki.
Przeznaczone dla dorosłych kotów w przewlekłej fazie choroby.
Każda dawka zawiera 500 mg L-lizyny - zalecana dawka dzienna dla dorosłego kota, w posta-
ci gryzaków miękkich o wysokiej smakowitości.
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Dawkowanie i podawanie
Ostra lub aktywna faza: Dorosłe koty, 1-2 gryzaki dziennie; kocięta 0,5-1 gryzaki dziennie. 
Faza przewlekła lub ukryta: Dorosłe koty, 1 gryzak dziennie; kocięta 1/2 gryzaka dziennie. Jako 
środek zapobiegawczy, ALYSIA® powinna być podawana w sposób ciągły każdego dnia lub 
przynajmniej w okresach stresu (np. wejście nowego kota do domu, ciąża, zmiana pory roku...).

Uwaga
VetNova jest pionierem w rozwoju technologii gryzaków do stosowania jako suplementy diet 
dla kotów i psów. 

W przeciwieństwie do tabletek, kapsułek itp., które są podawane w sposób niejako „wymuszo-
ny” do jamy ustnej, aby być pewnym, że zostaną one połknięte, gryzaki mogą i powinny być 
podawane swobodnie w misce dla zwierząt, tak aby zwierzę mogło spożyć je dobrowolnie. 

Niektóre nieśmiałe koty i psy potrzebują czasu, aby zaakceptować formę swobodnego dostępu 
i dobrowolnego spożywania gryzaków. 

W pierwszym tygodniu podawania gryzaków można stosować następujące strategie ułatwia-
jące ich spożywanie: 

• Zmniejszyć dawkę i stopniowo ją zwiększać,
• Podzielić dawkę dzienną na dwie oddzielne dawki (rano i wieczorem), 
• Rozdrobnić gryzak i wymieszać z karmą dla zwierząt lub innym pokarmem będącym atrak-

cyjnym dla zwierzęcia.
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Produktów VetNova szukaj w do-
brych klinikach weterynaryjnych 
oraz sklepach zoologicznych.

Aktualną listę punktów sprzedaży 
znajdziesz w oficjalnym serwisie 
www.VetNova.pl

Oficjalny i wyłączny dystrybutor 
produktów VetNova w Polsce:

P.P.H.U. Zoo-Vet Sp. z o.o.

ul. Cicha 6
05-825 Grodzisk Mazowiecki

+48 501 756 369
+48 22 755 20 34

zoovet@zoovet.pl
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  Gdzie kupić?








