Jul og nyttår med Kalm
Gode råd og guide til bruk
Dyrets navn:

Kalm

– selges hos din
veterinær

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

Jul og nyttår er for mange en festlig tid med gjester, musikk og fyrverkeri. For noen av våre kjæledyr
er denne perioden en stressende tid. Forandringer i lukter, lyder og familiens spenning, og kanskje
litt stressende atferd, påvirker noen dyr og utløser utrygghet, stress og i noen tilfeller angst.
Igjennom tiden har man blitt oppmerksom på at forskjellige naturlig forekommende aminosyrer,
peptider og vitaminer har hensiktsmessig effekt på dyrs atferd. De understøtter hjernens produksjon av signalstoffer, og er med på å gi dyret en indre ro og overskudd til å motstå de ytre
påvirkninger.
Kalm er et unikt kosttilskudd til hunder og katter. Kalm inneholder en kombinasjon av de naturlig
forekommende aminosyrene L-Tryptofan, og L-Theanin, i tillegg til peptider* og B-vitamin.
Kalm kan brukes i situasjoner hvor dyret opplever nervøsitet, stress, utrygghet og angst.
Denne brosjyren er en veiledning for hvordan Kalm brukes i forbindelse med jul og nyttår, men Kalm
kan også brukes til andre situasjoner hvor dyret opplever stress, utrygghet, nervøsitet og angst.
* Finnes naturlig i flere matvarer som melk, fisk, fjærkre, og i ulike kjerner, frø, frukt og nøtter.
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Fra først/midt i desember måned
Kalm tildeles en gang daglig i henhold til skjemaet.
• Det er en god ide å gi denne dosen 1-2 timer før mørkets frembrudd.

Program for selve nyttårsaften
Ved 12 tiden, evt før – tildeles Kalm i henhold til skjemaet.
• Ikke la hunden/katten være alene hjemme i løpet av dagen.
• Luft hunden/katten godt om formiddagen og igjen om ettermiddagen.
• Aktiver også gjerne hunden/katten mentalt.
Ved 16-17 tiden tildeles Kalm i henhold til skjemaet.
• Ikke la hunden/katten komme utenfor når det avfyres fyrverkeri
• Trekk gardinene for vinduet der hunden/katten oppholder seg og skru på
radio/tv i rommet.
Ca. kl. 21-22 tildeles Kalm i henhold til skjemaet.
• Hvis dyret er veldig urolig kan tildelingen gjentas ca kl. 23
Da det er individuelle forskjeller på dyrenes behov, skal det overnevnte betraktes som en
veiledning. Enkelte dyr vil ha et litt større behov, og noen et litt mindre.

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

Kalm

KOST T I L SKUD D T I L H U N D O G K AT T

Kalm kan brukes daglig eller ved
spesielle begivenheter, som dyret
erfaringsmessig reagerer på. Bør
gis 1-2 timer før den forventete
begivenhet.
Brukes Kalm over en lengre
periode, kan doseringen reduseres
til det halve, avhengig av dyrets
behov. Ved behov kan doseringen
periodevis igjen økes til veiledende
dose.
Kalm kan gis med eller uten fôr,
eller direkte i dyrets munn.
Kosttilskudd til dyr.
Oppbevares tørt og kjølig, og
utilgjengelig for barn.
De flytende formuleringer skal
ristes før bruk og oppbevares
kjølig etter åpning. Unngå at
produktet utsettes for direkte sollys.
Holdbarhet: se datomerking.

Kalm Hund
Flytende 250, 500 og 1000 ml

DAGLIG TILDELING HUND:
1 pumpetrykk inneholder 2,2 ml.
Vekt
0-5 kg
6-10 kg
11-20 kg
21-30 kg
Over 30 kg

Dosering
2 pumpetrykk
4 pumpetrykk
6 pumpetrykk
8 pumpetrykk
10 pumpetrykk

Etter 3-4 uker kan doseringen nedjusteres til
ca. det halve, tilpasset det enkelte dyrs behov.
Generelt anbefales halv dose til valper.

Kalm Katt
Flytende 100 ml

DAGLIG TILDELING KATT:
1 pumpetrykk giver 2,2 ml.
Vekt
0-4 kg
Over 4 kg

Dosering
1 pumpetrykk
2 pumpetrykk

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 & Katt
Tabletter 30 stk.

DAGLIG TILDELING HUND OG KATT:
1 tablet pr. 10 kg hund
Vekt
Dosering
0-5 kg
½ tablett
5-10 kg
1 tablett
10-25 kg
2 tabletter
25-40 kg
3 tabletter
Over 40 kg
4 tabletter
Etter 3-4 uker kan doseringen nedjusteres til ca.
det halve, tilpasset det enkelte dyrs behov. Generelt
anbefales halv dose til valper og kattunger.

Kalm Stor Hund
Tabletter 30 stk.

DAGLIG TILDELING HUND:
1 tablett pr. 30 kg hund
Vekt
Dosering
15 kg
½ tablett
30 kg
1 tablett
45 kg
1½ tablett
60 kg
2 tabletter
75 kg
2½ tablett
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Etter 3-4 uker kan doseringen nedjusteres til
ca. det halve, tilpasset det enkelte dyrs behov.
Generelt anbefales halv dose til valper.
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