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Το WeCalm είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής για σκύλους και γάτες 
που προσφέρει ηρεμία και 
χαλάρωση. Συνίσταται για αγχώδεις 
καταστάσεις λόγω αλλαγής 
περιβάλλοντος, φοβιών και ισχυρών 
θορύβων (Καταιγίδες, 
Πυροτεχνήματα κ.α.), κατά τον 
απογαλακτισμό, τον αποχωρισμό, τα 
ταξίδια, την επίσκεψη στον 
Κτηνίατρο, την παραμονή σε 
κυνοτροφεία / ξενοδοχεία και άλλες 
στρεσογόνες μακροχρόνιες ή μη 
συμπεριφορές.
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Εξαρτήματα
Υδρολυμένο θαλάσσιο πεπτίδιο  (Peptazine®)
L-Τρυπτοφάνη  
L-Θεανίνη 
Βιταμίνη B1
Βιταμίνη B3
Βιταμίνη B6

WeCalm®

136 mg
250 mg
0,15 mg
0,68 mg
3 mg
0,06 mg

Οδηγίες χρήσης, συστάσεις και δοσολογία:
Βάρος ζώου
<5 κιλά
5-10 κιλά
10-25 κιλά
25-40 κιλά
>40 κιλά

Ημερήσια δοσολογία
½ δισκίο
1 δισκίο
2 δισκία
3 δισκία
4 δισκία

Σύνθεση ανά δισκίο WeCalm®:

Know us better!

Μορφή:

10 & 30 δισκία

10 & 30 δισκία:

Σκύλοι και γάτες

Το WeCalm® μπορεί να αναμειχθεί στην τροφή του ζώου ή να χορηγηθεί απευθείας 
στο στόμα.

Χορήγηση:
Να χορηγείται μία με δύο ώρες πριν το γεγονός. Μπορεί να επαναληφθεί εάν τα 
αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, η ποσότητα μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τα 
επιθυμητά αποτελέσματα.

Για μακροχρόνια χρήση και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς:
Χορηγείστε τη μισή απαιτούμενη δόση. Η δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω μόλις 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να συνεχίζεται (στην ίδια δοσολογία) για 
όσο χρονικό διάστημα παρατηρείται η ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος στη συσκευασία του, σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 
τους 25° C. Διατηρήστε το μακριά από το ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. 
Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
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Ηρεμία και Χαλάρωση,  με φυσικό τρόπο WeCalm®

Γιατί όμως, κάποιες τόσο συνηθισμένες 
καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν φόβο 
ή άγχος;

Μικρές αλλαγές, πολλές από τις οποίες δεν 
μπορούμε να ελέγξουμε, αρκούν για να 
ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς άγχους και 
φόβου. Αυτοί οι μηχανισμοί γίνονται πιο 
εμφανείς εξαιτίας κληρονομικών 
χαρακτηριστικών καθώς και προηγούμενων 
εμπειριών που μπορεί να έχουν προκαλέσει 
κάποιο είδος απειλής.

Στην πρώτη επαφή με την απειλή, το ζώο 
παρουσιάζει μια στάση εγρήγορσης, ενώ 
προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα άμεσα 
(τρέχει, απομακρύνεται, γαβγίζει κ.λπ.). 

Οι πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις φόβου και άγχους στο ζώο μπορούν 
να προσεγγιστούν με διαφορετικούς τρόπους. 

Θεραπείες Συμπεριφοράς: Τα ζώα έχουν την τάση σταδιακά να επιστρέφουν σε παλαιότερες ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές. Η διαδικασία εκπαίδευσης – κοινωνικοποίησης είναι αποτελεσματικότερη εάν ταυτοχρόνως χορηγείται 
το WeCalm®, το οποίο επιδρά θετικά στον μεταβολισμό της ντοπαμίνης και σεροτονίνης.

Σιελόρροια

Πρόκληση Φθορών Ανορεξία Πολυουρία

Υπέρμετρο 
Γλύψιμο

Γάβγισμα Κνησμός Κρύψιμο

Τρόμος

Καθώς οι περισσότερες απειλές δεν 
σταματούν με την αντίδραση αυτή, το 
ζώο αντιδρά εντονότερα θεωρώντας 
ότι έτσι θα εξαφανιστεί η απειλή. 
Εάν επανέλθει η απειλή, η απόκριση 
του ζώου γίνεται άμεση, αυτόματη και 
ολοένα και πιο έντονη. Μετά από 
πολλές επαναλήψεις, η αντίδραση 
είναι αυτόματα πιο έντονη σε 
οποιοδήποτε ερέθισμα ή απειλή, 
ακόμη και σε εκείνα μικρότερης 
έντασης. 
Οι αντιδράσεις είναι ανεπιθύμητες, 
ακόμη και σε περιπτώσεις με λιγότερα 
ερεθίσματα ή και σε άλλες κανονικές 
καταστάσεις που θυμίζουν τις απειλές 
αυτές. 

Οι αλλαγές συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα συχνές στους σκύλους 
και τις γάτες. Προέρχονται από καταστάσεις και εμπειρίες που 
πιθανόν τους προκαλούν φόβο και άγχος.

Άγχος λόγω νέου περιβάλλοντος: Η παραμονή 
σε κυνοκομείο, η μετακόμιση, ένα νέο ζώο ή 
καινούριο μέλος της οικογένειας, αποχωρισμός ή 
μοναξιά.

Κροτοφοβία: Πυροτεχνήματα, κεραυνοί, 
σειρήνες, κλπ.

Περιστασιακό άγχος:  Ταξίδια με το αυτοκίνητο, 
επίσκεψη στον κτηνίατρο ή για 
καλλωπισμό/κούρεμα.

Βραχύχρονη χρήση του WeCalm® ή χρήση σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Προβλήματα συμπεριφοράς: Το ζώο αφήνει ούρα 
ή/και κόπρανα σε ακατάλληλα μέρη, δαγκώνει 
αντικείμενα, γαβγίζει ή κλαψουρίζει, κυνηγάει την ουρά 
του.

Άγχος αποχωρισμού: Σημάδια καταστροφής 
αντικειμένων, γάβγισμα, απώλεια όρεξης.

Αντίδραση σε άλλα ζώα, ανθρώπους ή αντικείμενα:  
Σημάδια επιθετικότητας προς άλλα ζώα, ανθρώπους 
και διάφορα αντικείμενα.

Μακροχρόνια χρήση του WeCalm® και άλλα 
προβλήματα συμπεριφοράς:

Το WeCalm® είναι ένα φυσικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για να αυξάνει τα επίπεδα των 
νευροδιαβιβαστών όπως του GABA, της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης. Βοηθάει το ζώο να 
βελτιώσει την στάση του απέναντι σε πιθανές απειλές, και στους φόβους του. Το WeCalm® 
επαναφέρει την ηρεμία και την χαλάρωση σε σκυλιά και γάτες.

L-Θεανίνη
Αυξάνει τα επίπεδα του 
νευροδιαβιβαστή GABA, που είναι 
κρίσιμος για τον έλεγχο των αποκρίσεων 
του κεντρικού νευρικού συστήματος, 
δηλαδή εκείνων που σχετίζονται με τον 
φόβο και το άγχος. Βοηθά επίσης στην 
αύξηση των επιπέδων σεροτονίνης και 
ντοπαμίνης και μειώνει τα επίπεδα 
νοραδρεναλίνης.

Βιταμίνες Β1, Β3 και Β6
Αυτές οι βιταμίνες συμβάλλουν στην υγεία 
των νευρώνων και στην καλή λειτουργία 
του εγκεφάλου, μειώνοντας τα επίπεδα 
νευρικότητας και βελτιώνοντας τη 
συγκέντρωση. Είναι σημαντικοί 
παράγοντες για την παραγωγή και τη 
λειτουργία των νευροδιαβιβαστών, όπως 
για παράδειγμα η βιταμίνη Β6 
(Πυριδοξίνη), που είναι απαραίτητη για την 
μετατροπή της 5-Υδροξυ-Τρυπτοφάνης σε 
Σεροτονίνη.

L-Τρυπτοφάνη
Είναι πρόδρομος της σεροτονίνης, ενός 
νευροδιαβιβαστή του οποίου η λειτουργία 
είναι να ελέγχει τη συμπεριφορά και τη 
διάθεση. Έχει παρατηρηθεί ότι τα χαμηλά 
επίπεδα σεροτονίνης σχετίζονται άμεσα με 
το άγχος, την κατάθλιψη και την 
επιθετικότητα.

Peptazine®
Πρόκειται για ένα υδρολυμένο θαλάσσιο 
πεπτίδιο με δράση παρόμοια με αυτή της 
βενζοδιαζεπίνης στον υποθάλαμο και την 
υπόφυση και στο συμπαθητικό νευρικό 
σύστημα. Αυξάνει τα επίπεδα 
γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) στον 
ιππόκαμπο και τον υποθάλαμο. Βελτιώνει 
έτσι τον έλεγχο του άγχους και τη 
διαδικασία εκμάθησης.


