
ZYLKENE  
Pašarinis papildas šunims ir katėms nerimui mažinti, esant stresinėms situacijoms 

 
PASKIRTIS 
Preparatas skirtas naudoti šunims ir katėms, kurie susiduria su neįprastomis stresinėmis 
situacijomis, kaip pavyzdžiui: 

� pasikeitusi aplinka 
� namie gyvūnas paliktas vienas 
� nauji šeimininkai ar gyvūnai 
� laktacijos ar nujunkymo periodu 
� kelionių metu 
� fejerverkų ar perkūnijos metu 
� pasikeitus gyvūno kasdieninei rutinai. 

 
SUDĖTIS 

 Zylkene 75 mg Zylkene 225 mg Zylkene 450 mg 

Milteliai 77,3 % 76,9 % 82,9 % 

 Maltodekstrinas 
Kazeinas (hidrolizuotas tripsino 
kazeinas iš galvijų) 

Kazeinas (hidrolizuotas tripsino 
kazeinas iš galvijų) 

 
Kazeinas (hidrolizuotas tripsino 
kazeinas iš galvijų) 

Maltodekstrinas Magnio stearatas 

 Magnio stearatas Magnio stearatas  

Kapsulė 22,7 % 23,1 % 17,1 % 

 Želatina iš galvijų odos Želatina iš galvijų odos Želatina iš galvijų odos 

 
ANALITINĖ SUDĖTIS 

 Zylkene 75 mg Zylkene 225 mg Zylkene 450 mg 

Žalieji baltymai 39 % 75 % 78 % 

Žalieji pelenai 4 % 10,5 % 12 % 

Drėgmė 8 % 8 % 8 % 

Žalieji riebalai 2,5 % 2 % 3 % 

Žalioji ląsteliena 0 % 0 % 0 % 

 
NAUDOJIMAS 
Preparatas nėra subalansuotas visavertis pašaras, todėl negali būti naudojamas kaip pašaro pakaitalas. Šalutinis poveikis nenustatytas 
preparatą naudojant kasdieniniame gyvūno racione. Preparatą naudoti oraliai. Rekomenduojama paros norma suduoti per vieną kartą. 
Milteliai iš kapsulės gali būti maišomi su pašaru ar vandeniu. 
 

 Zylkene 75 mg Zylkene 225 mg Zylkene 450 mg 

Katėms ir šunims (< 5 kg) 1 kapsulė per dieną   

Katėms ir šunims (5-10 kg) 2 kapsulės per dieną   

Šunims (10-15 kg)  1 kapsulė per dieną  

Šunims (15-30 kg)  2 kapsulės per dieną 1 kapsulė per dieną 

Šunims (30-60 kg)   2 kapsulės per dieną 

* Pasirūpinti, kad gyvūnas visauomet turėtų šviežio, lengvai prieinamo geriamojo vandens. 
 
Trumpalaikis naudojimas: 
Naudoti 1-2 dienas prieš numatomą renginį ar aplinkos pasikeitimą. 
Kai kuriems gyvūnams galima skriti preparatą anksčiau (prieš 5-7 dienas). 
Ilgalaikis naudojimas: 1-2 mėnesiai. 
 
LAIKYMO SĄLYGOS 
Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti sausai, kambario temperatūroje (< 25 0C). Negalima užšaldyti. 
Serijos numeris ir tinkamumo terminas įspausti lizduotėje. 
 
PAKUOTĖ 
Lizduotės po 10 kapsulių. 
 
GAMINTOJAS 
VETOQUINOL, Prancūzija 
 
PLATINTOJAS 
UAB VETFARMAS, nemokama linija 8 800 00016, tel.: 8 346 67626, info@vetfarmas.lt, www.vetfarmas.lt  
 


