Jul og nytår med Kalm
Gode råd og guide til anvendelse
Dyrets navn:

Kalm

– købes hos
din dyrlæge

V E L S M A G E N D E F O D E R T I L S K U D T I L H U N D E O G K AT T E

Jul og nytår er for mange en festlig tid med gæster, pynt, musik og fyrværkeri. For nogle af vores
kæledyr er denne periode en meget stressende tid. Forandringer i dufte, lyde og familiens forventningsfulde, og måske lidt stressede adfærd, påvirker nogle dyr og udløser utryghed, stress
og i nogle tilfælde ligefrem angst.
Gennem tiden er man blevet opmærksom på, at forskellige naturligt forekommende aminosyrer,
peptider og vitaminer har gavnlig effekt på dyrs adfærd. De understøtter hjernens egen produktion af signalstoffer, og er med til at give dyret en indre ro og overskud til at modstå de ydre
påvirkninger.
Kalm er et unikt fodertilskud til hunde og katte. Kalm indeholder en kombination af de naturligt
forekommende essentielle aminosyrer* L-Tryptophan og T-Theanin samt peptider* og B-vitamin*.
Kalm kan anvendes i alle situationer, hvor dyret oplever nervøsitet, stress, utryghed og angst.
Denne folder er en vejledning i, hvorledes Kalm kan anvendes i forbindelse med jul og nytår, men
Kalm kan anvendes i alle situationer, hvor dyret oplever stress, utryghed, nervøsitet og angst.
* Findes naturligt i en række fødevarer som mælk, kød, fisk, fjerkræ samt i forskellige kerner, frø, frugt og nødder.
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Fra først/midt i december måned
Kalm tildeles én gang dagligt i henhold til skemaet.
• Det er en god idé, at give denne dosis 1-2 timer før mørkets frembrud.

Program for selve nytårsaften
Ved middagstid, evt. før, tildeles Kalm i henhold til skemaet.
• Lad ikke hunden/katten være alene hjemme i løbet af dagen.
• Luft hunden/katten grundigt om formiddagen, og igen om eftermiddagen.
• Aktiver også gerne hunden/katten mentalt.
Ved 16-17 tiden tildeles Kalm i henhold til skemaet.
• Lad ikke hunden/katten komme udenfor når der affyres fyrværkeri.
• Træk gardinerne for vinduet hvor hunden/katten opholder sig og tænd for
radio/tv i rummet.
Ca. kl. 21-22 tildeles Kalm i henhold til skemaet.
• Hvis dyret er meget uroligt kan tildeling gentages ca. kl. 23.
Da der er individuelle forskelle på dyrenes behov, skal ovennævnte alene betragtes som en
vejledning. Enkelte dyr vil have et lidt større behov og nogle et lidt mindre.

V E L S M A G E N D E F O D E R T I L S K U D T I L H U N D E O G K AT T E

Kalm

F ODE R T IL SKU D T I L H U N D E O G K AT T E

Kalm kan anvendes dagligt eller
ved særlige begivenheder, som
dyret erfaringsmæssigt reagerer
på. Bør tildeles 1-2 timer før den
forventede begivenhed.
Anvendes Kalm over en længere
periode, kan doseringen nedsættes
til det halve, afhængigt af dyrets
behov. Ved behov kan doseringen
lejlighedsvis igen øges til vej
ledende dosering.
Kalm kan gives med eller uden
foder eller direkte i dyrets mund.
Fodertilskud til dyr.
Opbevares tørt og køligt og
utilgængeligt for børn.
De flydende formuleringer skal
omrystes før brug og opbevares på
køl efter åbning.
Undgå at produktet udsættes for
direkte sollys.
Holdbarhed: se datomærkning.

Kalm Hund
Flydende 250, 500 og 1000 ml

DAGLIG TILDELING HUND:
1 pumpeslag indeholder 2,2 ml.
Vægt:
0-5 kg
6-10 kg
11-20 kg
21-30 kg
Over 30 kg

Dosering
2 pumpeslag
4 pumpeslag
6 pumpeslag
8 pumpeslag
10 pumpeslag

Efter 3-4 uger kan doseringen nedjusteres til ca.
det halve, passende til det enkelte dyrs behov.
Generelt anbefales halv dosering til hvalpe.

Kalm Kat
Flydende 100 ml

DAGLIG TILDELING KAT:
1 pumpeslag indeholder 2,2 ml.
Vægt:
0-4 kg
Over 4 kg

Dosering
1 pumpeslag
2 pumpeslag

Efter 3-4 uger kan doseringen nedjusteres til ca.
det halve, passende til det enkelte dyrs behov.
Generelt anbefales halv dosering til killinger.

Kalm Hund & Kat
Tabletter 30 stk.

DAGLIG TILDELING HUND OG KAT:
1 tablet pr. 10 kg hund
Vægt:
Dosering
0-5 kg
½ tablet
5-10 kg
1 tablet
10-25 kg
2 tabletter
25-40 kg
3 tabletter
Over 40 kg
4 tabletter
Efter 3-4 uger kan doseringen nedjusteres til ca. det
halve, passende til det enkelte dyrs behov.
Generelt anbefales halv dosering til hvalpe og killinger.

Kalm Stor Hund
Tabletter 30 stk.

DAGLIG TILDELING HUND:
1 tablet pr. 30 kg hund
Vægt:
Dosering
15 kg
½ tablet
30 kg
1 tablet
45 kg
1½ tablet
60 kg
2 tabletter
75 kg
2½ tablet
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Efter 3-4 uger kan doseringen nedjusteres til ca. det
halve, passende til det enkelte dyrs behov.
Generelt anbefales halv dosering til hvalpe.
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