
АДАПТІЛ 

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
Адаптіл містить синтетичний аналог феромону лактуючої суки. Лактуючі суки виділяють 
спеціальні феромони для своїх цуценят, які, як відомо, діють на них заспокійливо. Доведено, що 
«відчуття материнського тепла» собака «пам'ятає» протягом усього життя, тобто 
не тільки цуценята, а й дорослі собаки сприйнятливі до цих феромонів. Дані феромони є 
сильним сигналом заспокоєння та комфорту для собак у стресових ситуаціях. 
Феромони Адаптіл: 
• безпечні для тварин та людей; 
• можна використовувати в поєднанні з ветеринарними препаратами; 
• безпечні для цуценят та тварин похилого віку; 
• безпечні для вагітних та лактуючих тварин. 
ЗАСТОСУВАННЯ 
- При ранньому відлученні цуценят від матері 
- При боязні шумів, вибухів (салюти, феєрверки, гроза, постріли і т.п.) 
- При розставанні з господарем (страх самотності, тимчасова розлука) чи при появі нового 
члена сім’ї 
- Під час і після візиту до ветеринара 
- При відвідуванні виставки та при транспортуванні тварини. 
Адаптіл є безпечним для тварин та людей, при використанні відповідно до рекомендацій. 
Можна використовувати в поєднанні з ветеринарними препаратами. Адаптіл безпечний 
для цуценят та собак похилого віку. 
ДОЗУВАННЯ 
Флакон ємністю 48 мл з дифузором на ЗО днів безперервного використання. 
Адаптіл дифузор слід підключити в приміщенні, де собака проводять більшу частину свого часу. 
Використовувати лише при напрузі з діапазоном 110 - 240 В. Не використовати через мульти 
гніздо, подовжувач або адаптер. 
Площа дії: 50-70 м2. 
Адаптіл спрей розпилюється безпосередньо на лежак, підстилку чи клітку собаки, за 15 хвилин 
до потенційно стресової ситуації. Адаптіл спрей також можна розпилювати на улюблені 
речі, іграшки чи повідок вашої собаки.  Випускається у флаконах по 60 та 20 мл. 
Нашийник для цуценят та собак малих порід -46,5 см. 
Для собак з обхватом шиї до 37,5 см. 
Для собак середніх та великих порід - 70 см. 
Для собак з обхватом шиї до 62,5 см. 
Ефекту від застосування нашийника вистачає на 4 тижні. Не знімати нашийник, окрім 
випадків, коли ви купаєте собаку. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Відсутні. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати при кімнатній температурі в недоступному для дітей місці. 
 
 


