	 1. I VÁŠ MAZLÍČEK POTŘEBUJE DO ZAHRANIČÍ SVŮJ PAS
• Musí mít „Pas zvířete v zájmovém chovu“
• Musí být označen mikročipem
• Musí mít platné očkování proti vzteklině
Navíc si včas ověřte další podmínky pro danou zemi.
2. NAVŠTIVTE VAŠEHO VETERINÁŘE
• Vyšetří psa/kočku a potvrdí jejich zdravotní stav
3. ODČERVĚTE VAŠEHO MAZLÍČKA
• Psa např. ochucenými tabletami Cestal Plus flavour,
kočku tabletami Cestal Cat flavour

4. 	OŠETŘETE VAŠE MAZLÍČKY PROTI KLÍŠŤATŮM,
KOMÁRŮM A BLECHÁM
• Ideálně přípravky s repelentním účinkem
5. NEZAPOMEŇTE SBALIT NA CESTU
• Autopostroj/autosedačku, přepravku pro kočku
• Deku, vodítko
• Cestovní misku na vodu, granulky
• Sáčky na exkrementy
• Pro psa: Adaptil sprej a psí lékárničku
• Pro kočku: Feliway sprej a kočičí lékárničku
6. NEKRMTE MAZLÍČKY TĚSNĚ PŘED CESTOU
7. ADAPTIL A FELIWAY NA KLIDNOU CESTU
• Pro psa: 15 minut před odjezdem nastříkejte
do auta Adaptil sprej
• Pro kočku: 15 minut před odjezdem nastříkejte
do přepravky pro kočku Feliway sprej
• Zmírní stres z jízdy
8. BĚHEM CESTY
• Nechte proudit do auta čerstvý vzduch
• Dělejte pravidelné přestávky
• Zajistěte dostatečný přísun čerstvé vody
9. PO NÁVRATU DOMŮ
• Odčervěte psa (Cestal Plus flavour)
a kočku (Cestal Cat flavour )
• Ošetřete je proti vnějším parazitům
10. ŠŤASTNOU CESTU!

POMOCNÍCI PRO POHODOVOU CESTU
ADAPTIL psí feromony na zmírnění stresu během jízdy
• Kopie psího uklidňujícího feromonu, který přirozeně uvolňuje fena
po porodu, aby uklidnila štěňata a navodila jim pocit bezpečí
• Pomáhá psům v každém věku zvládat náročné a stresující situace
a tím zlepšuje vztah chovatelů a jejich domácích mazlíčků
• Používá se např. během cestování, když je pes sám doma, během
ohňostrojů a bouřek nebo při příchodu nového štěňátka
• K dispozici jako sprej (ideální řešení na cesty) nebo obojek a difuzér
do zásuvky
www.adaptil.cz

NOVINKA - ADAPTIL JUNIOR
®

ADAPTIL
vysílá stejné “uklidňující signály” jako fena po
porodu, která uklidňuje a utěšuje svá štěňata (psí feromony DAP).
• Vhodný pro nově osvojená štěňata
• Doporučuje se od prvního dne
• 4 týdny nepřetržité podpory
• Aktivace tělesným teplem
• Obojek štěňatům nesundávejte*
• Doporučujeme používat každý měsíc nový obojek ideálně do věku 6 měsíců
s výjimkou šamponování

*

FELIWAY kočičí feromony pro lepší život koček

• Kopie kočičího tvářového feromonu, který kočka přirozeně zanechává v prostředí, kde se cítí spokojeně a bezpečně
• Použitím Feliway označíte místo jako bezpečné pro kočku
• Jediný klinicky ověřený přípravek na trhu, který zabezpečí
kočce pohodu
• Prokazatelně snižuje nežádoucí chování u koček vyvolané
stresem (jako např. značkování močí, škrábání, strach
z cestování, ohňostrojů nebo napětí mezi kočkami)*
• K dispozici jako sprej a difuzér do zásuvky
• Feliway je celosvětovým lídrem v oblasti zlepšování kvality
života koček
www.feliway.cz
*Napětí mezi kočkami řeší novinka Feliway Friends
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