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Ontspannen huisdieren 
koesteren tedere 

momenten,
dankzij Zylkene.

Kontichsesteenweg 42, 2630 Aartselaar België of 
Postbus 3191, 5203 DD ’s-Hertogenbosch, Nederland

www.myhappypet.be
www.myhappypet.nl

Je kan kiezen voor capsules met een smakelijk poeder of 
voor handige smakelijke kauwbrokjes.
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 MASCOT PACKAGINGS

 CAPSULES  OTHER ELEMENTS

Dank je baasje! 

Hoe wordt Zylkene gegeven? 

 Korte termijn gebruik:
 Start met het geven van Zylkene 1-2 dagen

vóór de voorspelde stressvolle situatie.
 Dieren die  reeds uit balans zijn, geef je best 

5 -7 dagen op voorhand Zylkene.

 Lange termijn gebruik: 
 Geef Zylkene dagelijks gedurende 1 maand en evalueer 

nadien het effect. Het is aan te raden om bij langdurige 
stressvolle situaties ook steeds contact op te nemen 
met een dierenarts of met een gedragstherapeut.

Zylkene 75mg

tot 5 kg

5 - 10 kg

Zylkene 225mg

10 - 15 kg

15 - 30 kg

Zylkene 450mg

15 - 30 kg

30 - 60 kg

Zylkene helpt uw huisdier om te gaan
met stressvolle situaties 
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Denk aan Zylkene bij 

Vertoont jouw huisdier bij bepaalde situaties vreemd 
gedrag zoals: 

 Zich verstoppen
 Behoefte doen in huis
 Krabben aan het tapijt 
 Veel miauwen of janken
 Plotseling meer blaffen
 Onrustig rondlopen
 Kwijlen
 Zich veelvuldig likken
 Vaak geeuwen

Verschillende situaties kunnen jouw huisdier behoorlijk
uit balans brengen.  

Deze gedragingen kunnen het signaal  zijn dat je hond 
of kat moeite heeft om zich aan te passen aan bepaalde 
situaties of veranderingen in de omgeving. Jouw hond of 
kat probeert je op deze manier duidelijk te maken dat deze 
situatie stressvol is voor hem. Gelukkig is er Zylkene, dat 
dieren helpt om te gaan met deze situaties! 

Gelukkig is er Zylkene! 

Zylkene is een 100 % natuurlijk voedingssupplement dat 
huisdieren helpt om te gaan met stressvolle situaties. 

Zylkene bevat alpha-casozepine. Dit is een melkeiwit 
wat voor een ontspannen gevoel zorgt, zonder dieren te 
versuffen. Denk maar aan die ontspannen pups of kittens 
die net gedronken hebben bij hun moeder! 

Zylkene zorgt ervoor dat jouw huisdier zich rustiger kan 
aanpassen en zo vermijd je emotionele problemen bij 
jouw huisdier. Zowel dierenartsen, gedragsdeskundigen 
als eigenaren zijn overtuigd dat Zylkene een waardevolle 
ondersteuning biedt.

Moest uw huisdier kunnen kiezen,
dan koos deze voor Zylkene! 

 Zylkene wordt één keer per dag gegeven. Je kan 
kiezen voor capsules met een smakelijk poeder of voor 
handige smakelijke kauwbrokjes. 

 De capsules kan je zo toedienen, of openen en het 
smakelijke poeder mengen door het voer. Of kies voor 
de kauwbroekjes, deze worden als snoepje gegeven. 
Lekker makkelijk dus! 

 Zylkene ontspant jouw huisdier, zonder hem te 
versuffen.

 Het is een 100 % natuurlijk voedingsmiddel, dat zeer 
veilig kan gebruikt worden ook gedurende langere 
periodes.

 Zylkene mag ook aan jonge pups of kittens gegevens 
worden. Het helpt hen om op een ontspannen manier 
nieuwe situaties te ontdekken.

Zylkene is een aanvullend diervoeder en dient niet ter
vervanging van een normale, evenwichtige voeding.


