
Canifelox Calm Dog & Cat (tablets) 
Papildbarība  suņiem  un  kaķiem.  Lietošanai
dzīvniekiem.
Suņiem un kaķiem, stresa situāciju un uzvedības
traucējumu gadījumā.
Īpašs  sastāvdaļu  maisījums  stresa  un  nemiera
mazināšanai
Unikāls  Yarrowia  lipolytica  rauga,  baldriāna
ekstrakta un triptofāna apvienojums 
SAMAZINA  STRESU  UN  NEMIERU.  PIEMĪT
NOMIERINOŠA IEDARBĪBA
Papildbarība,  kas  izveidota  uz  unikāla  Yarrowia
lipolytica rauga bāzes, un papildināta ar baldriāna
ekstraktu un triptofānu. 
Yarrowia  lipolytica  raugam  piemīt  izcilas  prebiotiskās  īpašības,  tas  ir  lielisks
psihobiotisko mikroorganismu avots, kas palīdz aizsargāt organismu pret stresu un
nemieru, pateicoties ietekmei uz nervu sistēmas smadzeņu – zarnu ass darbību.
Ārstniecības baldriānam ir nomierinoša  iedarbība, tas mazina nemieru un ļauj
vieglāk iemigt.
Triptofāns piedalās serotonīna  (t.s. laimes hormona) ražošanā,  līdz ar to veicinot
labsajūtu un mazinot stresa simptomus. 
Papildbarībai  piemīt  dabīgas  izcelsmes   nomierinoša  iedarbība,  vienlaikus
neizraisot  miegainību.  Produkts  palīdz  arī  agresijas  un  uzvedības  traucējumu
gadījumā.  To  ir  ieteicams  lietot  stresa  situāciju  laikā  (izstādes,  ceļojumi,
veterinārārsta  apmeklējums,  ievietošana  klīnikas  stacionārā,  nemiers  atstājot
dzīvnieku vienu, bailes no trokšņiem). 
Sastāvs:
Yarrowia lipolytica rauga kultūra.  Zootehniskas piedevas: ārstniecības baldriāna
ekstrakts, triptofāns. Tehnoloģiskas piedevas: celuloze, koloidālais silīcijs, magnija
stearāts.

Analītiskie komponenti [1 kg]: Kopproteīns 33%, Kopeļļas un tauki 6,7%, Koppelni
8,2%, Kopšķiedra 6%, Sausna 97% 

Uzturfizioloģiskās  piedevas:  Vitamīni  [1  tablete]:  B2  (riboflavīns)  30  μg,  B3
(niacīns)  173.66  μg,  B4  (holīns)  4.15  mg,  B5  (pantotēnskābe)  85.1  μg,  B6
(piridoksīns)  1.73  μg,  B7  (biotīns)  1.8  μg,  B9  (folijskābe)  1.53  μg,  B12
(ciānkobalamīns) 0,01  μg

Aminoskābes [1 tablete]: Triptofāns 105 mg, Lizīns 19.96 mg, Metionīns 5.62 mg,
Treonīns 12 mg, Cistīns 4.4 mg, Serīns 8.8 mg, Prolīns 11.75 mg, Glicīns  14.43
mg,  Alanīns  22.9  mg,  Valīns  17.02  mg,  Leicīns  20.56  mg,  Tirozīns  25.57  mg,
Fenilalanīns  11.92  mg,  Histidīns  6.48  mg,  Arginīns  13.05  mg,  Gamma-
aminosviestskābe 10.40 mg, Asparagīnskābe 26.18 mg, Glutamīnskābe 35.94 mg

Devas:
Dzīvnieka  svars
(kg)

Deva (tabletes/dienā)

Līdz 10 kg 1
11-25 2
26-50 3
Virs 50 4

Neto svars 48 g /120 g (40 vai  100 tabletes).
Uzglabāšana: vēsā, tumšā vietā, aizvērtā iepakojumā.

Derīguma termiņš: 12 mēneši kopš ražošanas datuma.



Ražošanas datums/Sērijas numurs: skat. uz iepakojuma.
Ražotājs: SKOTAN S.A., (Polija, 41-506 Chorzów, Dyrekcyjna 6 St.). Ražotāja atz.
Nr: αPL2402002p
IZPLATA: SIA „BERTAS NAMS”; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV
019020


