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VETERINÁŘI

KLINICKY OVĚŘENO 

10 rad, jak oslavit Silvestra 
s vašimi mazlíčky

 1. ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU VČAS
•  Nejpozději 24 hodin před Silvestrem zapojte 

do zásuvky difuzér Adaptil pro psy/Feliway 
pro kočky co nejblíže místu, kde tráví nejvíce 
času nebo se schovávají 

•  Doporučujeme však zapojit difuzér ještě dříve, 
protože lidé mnohdy začínají s odpalováním 
petard už 14 dní před Silvestrem 

•  Psům v boudách lze nasadit Adaptil obojek 

 2.  VYVENČETE VAŠEHO PSA dostatečně dlouho 
před zahájením ohňostroje

 3.  Zkontrolujte, že kočka má v kočičí toaletě 
DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ PODESTÝLKY 

 4.  VYBERTE PSOVI/KOČCE MÍSTO, KDE SE BUDOU  
CÍTIT V BEZPEČÍ

•  Mohou se tam skrýt během ohňostrojů 
či silvestrovské party

•  Místo nastříkejte Adaptil/Feliway sprejem

 5. ZAVŘETE OKNA, DVEŘE A JINÉ VSTUPY DO DOMU 
•  Zabráníte tak případnému útěku zvířete

 6. ZATÁHNĚTE ZÁVĚSY ČI ROLETY A PUSŤTE TELEVIZI 
•  Zamaskujete tak silvestrovský hluk

 7. ZABAVTE PSA/KOČKU 
•  Nabídněte psovi/kočce dostatek zábavy 

ve formě hraček, pamlsků a vaší pozornosti

 8. NETRESTEJTE PSA/KOČKU 
•  Nereagujte na změnu chování psa či kočky 

z důvodu strachu
•  Utěšování nebo okřikování může stres vašeho 

mazlíčka ještě zhoršit 

 9.  NEOPOUŠTĚJTE PSA/KOČKU poté, co začne 
ohňostroj

 10.  POKRAČUJTE S POUŽÍVÁNÍM DIFUZÉRŮ 
ADAPTIL/FELIWAY

•  Nechte difuzér zapojený ještě 14 dní 
po ukončení silvestrovských oslav



•  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 
nebo napětí mezi kočkami*) 

•  K dispozici jako sprej a difuzér do zásuvky

•  Feliway je celosvětovým lídrem v oblasti 
zlepšování kvality života koček

*Napětí mezi kočkami řeší novinka Feliway Friends 

FELIWAY kočičí feromony pro lepší život koček

•  Kopie psího mateřského feromonu, 
který přirozeně uvolňují kojící feny, 
aby uklidnily štěňata a navodily 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 (ADAPTIL 
Junior)

•  K dispozici jako sprej (ideální řešení 
na cesty) nebo obojek a difuzér 
do zásuvky 
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ADAPTIL psí feromony na zmírnění stresu

10 rad, jak oslavit Silvestra s vašimi mazlíčky
Předvánoční shon a silvestrovské oslavy představují období náročné nejen pro lidi, ale i pro 
domácí mazlíčky. Pro některé psy a kočky můžou být hlasité zvuky stresující, protože některá 
zvířata se hlasitých zvuků bojí. Naštěstí existuje řešení v podobě psích a kočičích feromonů, 
které pomáhají zmírňovat stres. 
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