MULTIVA® Calming
Komplett naturligt lugnande kosttillskott för katter & hundar med oro och/
eller beteendeproblem.

Aktiva ingredienser (per tuggbit):

L-Teanin
Calostrum Komplex
Vitamin B1 (Tiamin)
Lecitin

Katt &
Liten Hund
14,78 mg
5,28 mg
34,75 mg
60,00 mg

Medium &
stor Hund
29,57 mg
10,56 mg
75,55 mg
128,00 mg

Funktioner
Sammansättning: (i fallande ordning): öljäst, hydroliserad
kycklinglever, glycerol, rapsolja, sojalecitin, maltodextrin,
natriumalginat,
kalciumsulfat,
L-Theanin,
Calostrum
lugnande komplex, propionsyra, naturlig tokoferolblandning.
Tillsatser (per kg): vitaminer - Vitamin B1 (tiamin mononitrate) 23,465 mg.
Analytiska beståndsdelar: råprotein 33.70%, råoljor och fetter 13,24%, rå fiber 2,45%, Aska 8,44%.
Verksamma beståndsdelar: MULTIVA® Calming innehåller en kombination av ämnen som agerar
synergistiskt för att bidra till att lindra oro i samband med beteendeproblem.
• L-Theanin är en naturligt förekommande aminosyra som finns i grönt te, härrör från glutaminsyra, en
cerebral signalsubstans. Det antas att L-Theanin gynnar produktionen av andra aminosyror med
lugnande egenskaper såsom dopamin, GABA och tryptofan, och att det hjälper att förbättra
signalsubstansens balans. Administrering av L-Theanin främjar tillstånd av lugn och avkoppling utan att
orsaka dåsighet, det minskar tillfällen av stress, oro, hyperaktivitet, irritabilitet, och kan öka vakenhet,
förbättra förmågan att koncentrera sig och lära. Dessutom har L-Theanin studerats för dess förmåga att
hjälpa till att minska destruktivt beteende. Studier som utförts med L-Theanin visade att hundarna var
lugnare och mer avslappnad än väntat och de bibehöll en god nivå av aktivitet; inga biverkningar
observerades.
• Calostrum lugnande komplex är utvunnen ur råmjölkproteiner. Det har visats att råmjölk innehåller
prekursorer av viktiga neuroaktiva molekyler som kan inverka på vakenhet och kognitiv funktion hos
oroliga/stressade djur. Utvärderingarna av proteinfraktionerna ifrån råmjölk given till katter och hundar
har visat en minskad oro/stress och negativa beteendemönster. Calostrum lugnande komplex fungerar
synergistiskt med L-Theanin.
• Tiamin (vitamin B1) är involverad i det centrala nervsystemets ämnesomsättning, hjälper till att
bibehålla dess rätta funktion och främja ett tillstånd av lugn. Förbättrar cirkulationen, optimera kognitiv
aktivitet och hjärnfunktionerna. Eftersom det inte lagras i kroppen, kan ökad aktivitet, oro/stress,
sjukdom eller ökad ämnesomsättning tömma de systemiska nivåerna. Brist på B1 kan orsaka mental
förvirring, muskelsvaghet, muskelkramper, nervositet och aptitlöshet, varför det är viktigt att säkerställa
intag under perioder av stress.
• Lecitin är en fosfolipid som innehåller fosfatidylkolin och fosfatidylserin som förbättrar kognitiv funktion, •
beteendeproblem och neurologiska sjukdomar. Det är rikt på B-gruppens vitaminer, särskilt kolin och
inositol, som stöder hjärnans funktion och hjälper till att hantera stress. Det har visats att liknande
substanser kan minska stressreaktioner hos människor. Forskare teoretisera att effekten produceras
genom hypofys-binjure-axeln. Det har också visat sig förbättra minnet och humör i människor.
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Minskad oro/stress orsakade av
miljöfaktorer.
Stöd för att motverka oönskade
beteenden associerade
med oro/nervositet (hyperaktivitet,
skällande, urinmarkering...).
Ändrar inte djurets personlighet
eller energinivån.
Mycket säker - utan biverkningar
som kan förekomma med
traditionella lugnande medel.
Det kan användas när behövs
eller dagligen.
Idealisk för långvarig användning på
grund av dess avsaknad av
biverkningar.
Hög smaklighet - underlättar
dagligt intag.
Passar alla raser och åldrar.
Mycket ekonomiska.
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• En klinisk studie utförd på katter och hundar visade att kombinationen L-Theanin, Calostrum lugnande
komplex, Vitamin B1 och Lecitin gav en märkbar effekt i lugnare djur när de utsattes för olika
påfrestande situationer (t.ex. långvarig ensamhet, öronrengöring, trimning, fyrverkerier, införandet av
ett nytt djur i hemmet, etc.).
Indikationer: Främjar ett tillstånd av lugn hos katter och hundar med oro och/eller stressproblem med
någon form av miljöfaktorer. Tillåter djuret att bättre anpassa sig till den aktuella stressfaktorn, därmed
minska förekomsten av oönskade beteenden och förbättra deras välbefinnande. Rekommenderas för
tillfällig användning (resa, besök till veterinären, hos trimmaren, bilåkning, fyrverkerier eller åskväder)
eller som långsiktig behandling (separationsångest, längre perioder av ensamhet, byte av bostad,
kennel vistelser, sjukhusvistelse). Också användbar som en understödjande terapi vid behandling av
beteendeproblem.
Målgrupp: katter och hundar.
Säkerhet: MULTIVA® Calming är en mycket säker produkt. Innehåller inte Valeriana eller L-tryptofan.
Dess ingredienser orsakar inga biverkningar, ej vanebildande eller ge dåsighet, minskar ej djurets
fysiska förmåga.

Dosering:

• MULTIVA® Calming katt & liten hund: 1 tuggbit/ dag/ 10 kg kroppsvikt.
• MULTIVA® Calming Medium & Large hund: 1 tuggbit / dag / 20 kg kroppsvikt.
• Administrera en halvtimme till en timme före uppkomsten av stressfaktor. För tillfällig användning i
episoder av svår stress (resor, fyrverkerier, besök hos veterinären...) kan dosen fördubblas eller
tredubblas säkert. I situationer av långvarig stress (separationsångest, vistelser i kennlar...) kan vara
nödvändigt att upprepa dosen var 8-12 timmar.

VetNova är pionjär i utvecklingen av tuggbitsteknik för att underlätta administrationen av kosttillskott till
katter och hundar. Till skillnad från tabletter, kapslar, etc. som administreras på en ”påtvingad” sätt, att
man tvingar in i munnen för att säkerställa att produkten tas, vill VetNova istället att husdjuret frivilligt
ska välja att ta tuggbiten ifrån handen eller ifrån sin skål. Vissa blyga katter och hundar kan behöva
längre tid att fullt ut acceptera dem, men när de gör det, blir det dagliga intaget enklare och mer
tillfredsställande.
Följande strategier kan användas under den första veckan för att underlätta första godkännande:
1) minska dosen och gradvis öka det
2) dela upp den dagliga dosen i två separata doser (morgon och kväll)
3) krossa tuggbiten och blanda det med paté eller någon mat som djuret äter
Håll behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och utom räckhåll för barn och
djur. Förpackningsstorlek: 21 tuggbitar.
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