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Kategori Træningsudstyr og mundkurve

Adaptil diffusor med refill 48ml
269,00 DKK
Adaptil diffusor+refill - DAP diffusor
Til hvalpe og voksne hunde
Adaptil diffusor kan anvendes for at kontrollere
og forebygge, at hvalpen eller den voksne hund
bliver angst, urolig eller stresset.
Sprayen kan afhjælpe situationer som:
• Uro og angst udendørs
• Tilvænning til nye miljøer / nyt hjem
• Problemer med at finde hvile
• Angst for lyde og fyrværkeri (typisk nytårs angst)
• Alene hjemme problemer
ADAPTIL (Dog Appeasing Pheromone) ligner
tævens naturligt beroligende feromon og virker
ved, at fjerne eller forebygge frygt eller
stressrelaterede reaktioner hos hvalpe og
voksne hunde. De stressrelaterede reaktioner
ses typisk som ødelæggelsestrang, gøen,
urenlighed i huset og problemer med at være
alene hjemme.
Feromon er en duftsubstans, som alle dyr
udsondrer for at kommunikere ordløst med sine
artsfæller. Ved at afgive en vis mængde feromon,
påvirker individet adfærden hos et andet individ af
samme art. Feromoner skal ikke forveksles
med hormoner, hvilket er stoffer, der
produceres inden i kroppen af et organ eller i
vævet, og som efter transport via blod eller lymfe
til et andet organ udløser en specifik reaktion.
Alle dagsaktive dyr afgiver et feromon, på
engelsk kaldet ”appeasing pheromone” (på dansk
'beroligende feromon'), hvilket formidler en
følelse af tryghed hos afkommet. Hundens
ADAPTIL Feromon udsondres af tæven og giver
tryghed hos hvalpene. ADAPTIL feromon
påvirker hvalpene, så de tør undersøge deres
omgivelser, og indøver en grundtryghed i at møde
nye og fremmede ting og situationer. Studier
viser at også voksne hunde beroliges af
feromonet adaptil.
Brugsanvisning:
ADAPTIL Diffusoren sættes i stikkkontakten, og
udsender feromoner med jævne mellemrum i
rummet. En diffusor+flaske rækker til 50-70 m2 i
ca. en måned.

Indhold:
Hundens beroligende feromon DAP 2,5%
(syntetisk fremstillet)
Halsbåndet er lavet af polyvinylklorid (pvc)
Pakning:
En diffusor + refill flaske på 48ml.
Hundens feromoner er artsspecifikke og har
ingen effekt på andre dyrearter end hund. D.A.P
er ikke et lægemiddel. Ved mistanke om sygdom,
kontakt din dyrlæge.
Skal du bruge lyde til at tilvænne din hund kan de
downloades her: ADAPTIL LYDTRÆNINGS-CD

