
Zylkene® 

Karma uzupełniająca dla psów i kotów  

Skład: 

Zylkene® 75 mg Zylkene® 225 mg Zylkene® 450 mg 

kazeina (kazeina bydlęca 

hydrolizowana trypsyną) 

kazeina (kazeina bydlęca 

hydrolizowana trypsyną) 

kazeina (kazeina bydlęca 

hydrolizowana trypsyną) 

maltodekstryna maltodekstryna  

stearynian magnezu stearynian magnezu stearynian magnezu 

masa proszku w kapsułce = 

255mg 

masa proszku w kapsułce 

= 250mg 

masa proszku w kapsułce = 

463,5mg 

zawartość proszku: 77,3% 

kapsułka: 22,7% (żelatyna 

ze skóry bydlęcej) 

zawartość proszku: 

76,9% kapsułka: 23,1% 

(żelatyna ze skóry 

bydlęcej) 

zawartość proszku: 82,9% 

kapsułka: 17,1% (żelatyna ze 

skóry bydlęcej) 

 

Składniki analityczne: 

 Zylkene® 75 mg Zylkene® 225 mg Zylkene® 450 mg 

Białko surowe 40,1% 73,8% 79,5% 

Popiół surowy 4,6% 10,7% 11,6% 

Wilgotność 4,9% 6,6% 5,1% 

Oleje i tłuszcze 

surowe 
0,4% 0,4% 0,3% 

Włókno surowe 0,8% 1% 0,7% 

 

Stosowanie: Podawać psom i kotom narażonym na nietypowe sytuacje lub przed zmianą środowiska, 

pozostawieniem samemu, pojawieniem się nowych ludzi lub zwierząt, laktacją, odsadzaniem, podróżą, 

wybuchami fajerwerków lub kiedy zaburzony będzie rutynowy dzień zwierzęcia. Zylkene® nie stanowi 

substytutu zbilansowanej diety. Brak efektów ubocznych związanych ze stosowaniem produktu w 

zalecanym dziennym spożyciu. 

Podawanie: Podawać doustnie. Zalecaną ilość należy zastosować w trakcie jednego podania. Kapsułkę 

można otworzyć i proszek wymieszać z paszą lub ze smakołykiem. 



 Zylkene® 75 mg Zylkene® 225 mg Zylkene® 450 mg 

Psy i koty < 5 kg 1 kapsułka na dzień   

Psy i koty 5-10 kg 2 kapsułki na dzień   

Psy 10-15 kg  1 kapsułka na dzień  

Psy 15-30 kg  2 kapsułki na dzień 1 kapsułka na dzień 

Psy 30-60 kg   2 kapsułki na dzień 

Należy zapewnić ciągły dostęp do wody. 

Zalecany czas stosowania: 

Krótkotrwałe podawanie: stosować 1-2 dni przed przewidywanym zdarzeniem lub zmianą w środowisku. 

Niektóre zwierzęta mogą wymagać wcześniejszego podawania (5-7 dni). Długotrwałe podawanie: 1-2 

miesiące. 

Przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Wyłącznie dla 

zwierząt 

Numer partii (Lot) oraz najlepiej wykorzystać przed (EXP) znajdują się na jednostkowych blistrach 

 

Warunki przechowywania: 

Trzymać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (<25°C). 

Nie przechowywać w lodówce. 

 

Wytwórca: 

Vetoquinol S.A. 

Magny-Vernois 70200 Lure (FRANCE) 

Nr zatwierdzenia a- FR-70-321-001 

 

Dystrybutor: 

PL: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp.  

Informacja o produkcie: www.vetoquinol.com 453935 0717 C 

 

http://www.vetoquinol.com/

