
                          
Hoe wordt Zylkène gegeven?
• Slechts 1x daags.
• De capsule kan in zijn geheel gegeven worden.
• U mag ook de capsule openen en het smakelijke 

poeder door het voer mengen.

Checklist voor een “happy cat”:
• Meerdere katten? Geef elk z’n eigen etensbakje, 

slaapplaats en kattenbak + 1 extra, en verspreid 
deze door het huis, op beschutte plaatsen.

• Zorg voor een hoge slaapplaats; katten 
observeren graag en voelen zich veilig op 
hoge plekken.

• Een kartonnen doos bezorgt uw kat 
uren plezier of biedt een veilig rustpunt 
wanneer het even teveel wordt.

• Het is belangrijk voor katten hun natuurlijk 
gedrag te kunnen uitvoeren: zorg voor een krabpaal bij in- en 
uitgangen voor het afbaken van hun territorium.

• Zorg voor voldoende speeltjes zodat ze kunnen ‘jagen’.

Wat is                        Zorgeloze werkdag? 
Dankzij deze tips lukt het zeker!

BE: tel. 03/877 44 34  -  www.myhappypet.be
NL: tel. 010/498 00 79  -  www.myhappypet.nl
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voor een natuurlijke rust 

Geniet van je werkdag, 
doen wij ook!

• Start met Zylkène 1-2 dagen voor de verandering 
van omgeving of verontrustende gebeurtenis 
(dierenartsbezoek, reizen, naar de kennel,…)

• Is uw huisdier reeds uit balans? Hij kan gebaat zijn bij 
langere toediening. Begin dan 5-7 dagen van te voren 
(vuurwerk, verhuizen,...).

• Geef Zylkène in langdurige situaties minimaal 
1 maand en evalueer uw huisdier dan opnieuw 
(nieuwe huisgenoten, niet goed alleen thuis kunnen 
zijn, …).

Zylkène helpt uw huisdier om te gaan met 
veranderingen en ongemakkelijke leefsituaties. 
Dit voedingssupplement bevat het natuurlijke 
alpha-casozepine, wat uw dier een ontspannen 
gevoel bezorgt zonder dat het suf wordt. 

• Zorg voor een comfortabele bench 
of hok. Uw hond moet er in kunnen 
rechtstaan, draaien en keren.

• Leg gebruikte dekens of oude kleren 
in de mand. Geuren zorgen voor een 
vertrouwd gevoel.

• Sluit uw hond niet onder dwang op 
in z’n hok of bench maar zorg dat hij 
er uit vrije wil in stapt.

• Maak het extra leuk door af en toe 
snoepjes of speeltjes te geven op 
deze plaats.

Checklist voor een “happy dog”:

Denk ook aan Zylkène. Dit voedingssupplement helpt uw 
hond of kat om te gaan met veranderingen in de omgeving. 
Vraag advies aan uw dierenarts of een gedragstherapeut.



Help uw huisdier zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving 

Mijn kat: 
	verstopt zich meer
 likt zichzelf overmatig
	plast af en toe naast de bak
	krabt aan het meubilair
	gedraagt zich anders: 

chagrijnig of juist 
aanhankelijker, meer of 
minder slapen, ...

Mijn hond
	heeft moeite met 

alleen thuis zijn
	heeft minder zin 

om te spelen
	likt zichzelf meer 

of bijt op de poten
	toont overdreven of 

verminderde aanhankelijkheid
	vindt harde geluiden eng
	gedraagt zich anders: meer of minder blaffen, 

janken, grommen, ...

Vertoont uw huisdier deze signalen? Bepaalde situaties kunnen uw hond of kat behoorlijk uit balans brengen

Veranderingen in de omgeving Ongebruikelijke situaties

Herkenbaar?  Zylkène helpt uw huisdier hiermee om te gaan. Vraag advies aan uw dierenarts of gedragstherapeut. 

Alleen thuis zijn Harde geluiden (onweer, vuurwerk)

Reizen

Naar de dierenarts  

Weg van huis (vakantie, dierenpension) 

Samenleven met andere huisdieren

Verhuizen/verbouwen 

Verandering van gezinssamenstelling 

voor een natuurlijke rust 

Deze gedragingen kunnen signalen zijn dat uw hond of 
kat  moeite heeft om zich aan te passen aan bepaalde 
situaties of veranderingen in de omgeving.

Het kan een manier zijn om uw aandacht te trekken.


