
www.VetNova.pl

MULTIVA®
Calming

Naturalny produkt w postaci gryzaków o dzia-
łaniu uspokajającym dla psów i kotów z pro-
blemami związanymi ze stresem i/lub stanami  
lękowymi.
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MULTIVA®
Calming
Naturalny produkt w postaci gryzaków o działaniu uspokajającym  
dla psów i kotów z problemami związanymi ze stresem i/lub stanami 
lękowymi.

  Skład
(w kolejności malejącej): 
Drożdże piwowarskie, hydrolizat z wątroby 
kurczaka, glicerol, olej rzepakowy, lecytyna 
sojowa, maltodekstryna, alginian sodu, 
siarczan wapnia, L-Theanina, kompleks 
Calostrum Calming z siary, kwas propiono-
wy, naturalna mieszanina tokoferoli.

Składniki w ujęciu analitycznym:

Białko surowe 33,70%; oleje i tłuszcze su-
rowe 13,24%; błonnik surowy 2,45%; popiół 
8,44%.

  Dodatki
(w kg produktu):
Witamina B1 (tiamina) 23,465 mg.

  Opakowanie
Opakowanie zawiera 21 gryzaków.

Składniki aktywne (na jeden gryzak):

Koty i małe psy Średnie i duże psy

L-Theanina 14,78 mg 29,57 mg
Complex Calostrum Calming 5,28 mg 10,56 mg
Witamina B1 (Tiamina) 34,75 mg 75,55 mg
Lecytyna 60 mg 128 mg

Mechanizm działania
MULTIVA® Calming zawiera kombinację czynników, które działają synergistycznie i pomagają 
złagodzić stres związany z problemami behawioralnymi. 

L-Theanina jest naturalnie występującym aminokwasem występującym w zielonej herbacie. 
Uważa się, że L-Theanina sprzyja produkcji innych substancji o właściwościach uspokajają-
cych, takich jak dopamina, GABA i tryptofan, a także pomaga poprawiać równowagę neuroprze-
kaźników. 

Podawanie L-Theaniny wprowadza stan spokoju i relaksu bez powodowania senności, redukuje 
stres, niepokój, nadpobudliwość i rozdrażnienie oraz zwiększa czujność, poprawiając zdolność 
koncentracji i uczenia się. Ponadto, L-Theanina została szeroko zbadana pod kątem jej przydat-
ności w ograniczaniu agresywnych zachowań. Badania przeprowadzone z użyciem L-Theaniny 
wykazały, że psy były spokojniejsze i bardziej zrelaksowane niż oczekiwano i utrzymywały dobry 
poziom aktywności; nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych. 

Kompleks Calostrum Calming jest izolowany z białek siary. Wykazano, że siara zawiera prekur-
sory ważnych neuroaktywnych cząsteczek, które mogą wpływać na czujność, funkcje poznaw-
cze i poziom lęku u zwierząt w stresujących warunkach. Podanie frakcji białkowych pochodzą-
cych z siary kotom i psom wykazało zmniejszenie stresu i zaburzeń behawioralnych. Calostrum 
Calming Complex działa synergistycznie z L-theaniną. 

Gatunki docelowe: 

CECHY PRODUKTU:
• Daje ulgę w stanach stresowych związanych z czynnikami śro-

dowiskowymi.
• Stanowi wsparcie w zwalczaniu niepożądanych zachowań 

związanych z nerwowością takich jak nadpobudliwość, szcze-
kanie, znakowanie moczem.

• Nie zmienia osobowości ani poziomu energii zwierzęcia.
• Bardzo bezpieczny w stosowaniu bez ryzyka jakie mogą wystę-

pować przy stosowaniu tradycyjnych środków uspokajających.
• Można go stosować doraźnie lub przez dłuższy okres czasu.
• Idealny do długotrwałego stosowania z powodu braku efektów 

ubocznych.
• Przygotowany w postaci smacznych gryzaków co ułatwia jego spożycie.
• Odpowiedni dla wszystkich ras i grup wiekowych kotów i psów.
• Ekonomiczny w stosowaniu.
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MULTIVA®
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Tiamina (witamina B1) jest zaangażowana w metabolizm centralnego układu nerwowego, po-
magając w utrzymaniu jego prawidłowej funkcji i powodując stan spokoju.  Poprawia krążenie, 
optymalizuje aktywność poznawczą i funkcje mózgu. Ponieważ nie jest ona przechowywana 
w organizmie, wzmożona aktywność, stres, choroba lub wzmożony metabolizm mogą do-
prowadzić do obniżenia jej ogólnego poziomu. Jej niedobór powoduje problemy psychiczne, 
osłabienie mięśni, skurcze, zdenerwowanie i utratę apetytu, dlatego ważne jest zapewnienie jej 
spożycia przez zwierzę w okresach stresu. 

Lecytyna jest fosfolipidem zawierającym fosfatydylocholinę i fosfatydyloserynę, która popra-
wia funkcje poznawcze i pomaga w zwalczaniu problemów behawioralnych i zaburzeń neuro-
logicznych. Jest bogata w witaminy z grupy B, zwłaszcza cholinę i inozytol, które wspomagają 
funkcje mózgowe i pomagają w radzeniu sobie ze stresem. Wykazano, że te substancje mogą 
zmniejszać reakcje na stres u ludzi. Teoretyczne badania stwierdzają, że efekt ten jest uzyski-
wany poprzez procesy zachodzące   na osi przysadka-nadnercza. Udowodniono również, że 
substancje te poprawia pamięć i nastrój u ludzi.

Badania kliniczne przeprowadzone u kotów i psów wykazały, że kombinacja L-Theanine, 
Calostrum Calming Complex, Witaminy B1 i Lecytyny jest bardzo skutecznym środkiem 
uspokajającym u zwierząt poddawanych różnym rodzajom stresu takich jak np. długotrwa-
łe osamotnienie, czyszczenie ucha, zabiegi fryzjerskie, fajerwerki, wprowadzenie nowego 
zwierzęcia do domu itp.

Wskazania do stosowania
• U kotów i psów z problemami lękowymi i/lub stresowymi związanymi z jakimikolwiek 

czynnikami środowiskowymi. 
• Pozwala zwierzęciu dostosować się do stresu, zmniejszając częstotliwość niepożądanych 

zachowań i poprawiając jego samopoczucie. 
• Polecany do okazjonalnego stosowania np.   w podróży, wizyt u fryzjera, wizyt u lekarza 

weterynarii, fajerwerków l, burz / piorunów) jak i do dłuższego stosowania w przypadkach 
np.  niepokoju, długich okresów samotności, zmian miejsca zamieszkania, pobytu w hote-
lu, wyjazdu na wakacje, hospitalizacji. 

• Wskazany również jako terapia wspomagająca w leczeniu zaburzeń behawioralnych.

Preparat MULTIVA® Calming jest dedykowany do stosowania u psów i kotów.

Bezpieczeństwo stosowania 

MULTIVA® Calming jest produktem bardzo bezpiecznym. Nie zawiera waleriany ani L-Trypto-
fanu. Jego składniki nie powodują skutków ubocznych, uzależnienia i senności, ani nie zmniej-
szają fizycznej sprawności zwierzęcia

Dawkowanie
• MULTIVA® Calming Cat & Small Dog: jeden gryzak dziennie na 10 kg masy ciała. 
• MULTIVA® Calming Medium & Large Dog: jeden gryzak dziennie na 20 kg masy ciała. 

Preparat należy podać od pół godziny do godziny przed rozpoczęciem działania czynnika stre-
sującego. W przypadku okazjonalnego stosowania w okresach silnego stresu (podróż, fajerwerki, wizyta 
u lekarza weterynarii) można bezpiecznie podwoić lub potroić dawkę. W sytuacjach długotrwałego stresu (lęk, przebywanie w 
hotelach.) może być konieczne, aby powtarzać dawkę co 8-12 godzin

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 „wymuszony” 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. 
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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

www.VetNova.pl
2

  Gdzie kupić?








