
Jedinečné
No Stress

řešení
Jak uklidnit 

vašeho psa 
nebo kočku



Stejně jako my ...
... i naše domácí zvířata mohou trpět strachem, 
nervozitou a úzkostí. 

U některých psů a koček může cestování v autě, 
návštěva veterináře, delší odloučení, bouřka, oh-
ňostroj apod. vyvolávat stresové situace a pro-
blémy s chováním. 
Neklidné chování mazlíčci demonstrují několika 
způsoby, které mohou být stresující a destruktiv-
ní také pro jejich okolí a chovatele. 
Pro tyto případy společnost Beaphar vyvinula 
a na trhu nabízí řadu přírodních produktů pro 
psy a kočky, které pomohou efektivně uklidnit 
domácí mazlíčky.

Řešíte problémové 
chování vašich mazlíčků?   
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Beaphar No Stress Spot On
pro psy
Přírodní pipety snižující stres jsou vhodné pro všechna plemena a vě-
kové kategorie psů. 
No Stress Spot On pro psy snižuje stres a udržuje zvíře v klidu díky 
účinku extraktu kozlíku lékařského, který je obsažen v mikrokapslích. 
Ty fungují na principu pomalého uvolňování a dlouhodobého účinku.
Používá se v případě nadměrného štěkání nebo kňučení v důsledku úz-
kosti z odloučení, návštěvy veterináře, při cestování, bouřce, ohňostroji….
Účinek nastupuje zhruba hodinu po aplikaci (v závislosti na váze zvířete).
Návod k použití: každý týden aplikovat 1 pipetu na kůži mezi ušima tak, 
aby si zvíře nemohlo přípravek olízat.

• Účinnost pipety 1 týden. • Obsah: 3x pipeta 0,7ml.



Beaphar No Stress Spot On
pro kočky
Přírodní pipety snižující stres jsou vhodné pro všechna plemena a vě-
kové kategorie koček.
No Stress Spot On pro kočky snižuje stres díky zklidňujícímu účinku 
extraktu kozlíku lékařského, který je obsažen v mikrokapslích. Ty fun-
gují na principu pomalého uvolňování a dlouhodobého účinku. 
Používá se v případě nadměrného mňoukání nebo prskáni v důsledku 
odloučení, návštěvy veterináře, při cestování, bouřce, ohňostroji….
Návod k použití: každý týden aplikovat 1 pipetu na kůži mezi ušima tak, 
aby si zvíře nemohlo přípravek olízat.
Účinek nastupuje zhruba hodinu po aplikaci (v závislosti na váze zvířete).

• Účinnost pipety 1 týden. • Obsah: 3x pipeta 0,4ml.
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Beaphar No Stress Collar
pro psy
Zklidňující obojek pro psy obsahuje esenciální oleje, které mají na psy 
nacházející se ve stavu stresu nebo úzkosti rušivý vliv, odvádí jejich po-
zornost od stresových faktorů. Levandule zmírňuje svědění, má anti-
bakteriální a zklidňující účinek, zklidňuje nervózní psy. Kozlík lékařský 
má sedativní účinek na nervózní úzkostné psy nebo psy se záchvaty 
paniky.
No Stress Collar pro psy se doporučuje používat u štěňat starších 12 
týdnů a u psů při návštěvách u veterinárního lékaře, cestování, proti 
strachu z odloučení, při bouřkách a ohňostrojích. 
Složení: éterické oleje kozlíku lékařského 2,47% a levandule 0,94%. 

• Účinnost obojku až 6 týdnů. • Délka obojku 65 cm.
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Beaphar No Stress Collar
pro kočky
Zklidňující obojek pro kočky obsahuje esenciální oleje, které mají na 
kočky nacházející se ve stavu stresu nebo úzkosti rušivý vliv, odvádí je-
jich pozornost od stresových faktorů. 
No Stress Collar pro kočky se doporučuje používat u koťat starších 12 
týdnů a u koček při návštěvách veterinárního lékaře, cestování, proti 
strachu z odloučení, při bouřkách a ohňostrojích. 
Složení: éterické oleje kozlíku lékařského 2,47% a levandule 0,94%. 

• Účinnost obojku až 6 týdnů. • Délka obojku 35 cm.

Beaphar No Stress Tablets
pro psy a kočky
Přírodní uklidňující tablety s obsahem výtažků z léčivých rostlin (me-
duňka, rozmarýn, lípa a chmel). 
No Stress Tablets se doporučují psům a kočkám všech plemen a vě-
kových kategorií pro uklidnění a odstranění stresu (při nadměrném 
štěkání, mňoukání a kňučení, proti strachu z odloučení, při návštěvách 
veterinárního lékaře, v období cestování či stěhování, při bouřkách 
a ohňostrojích).
Návod k použití: tablety je možno podávat přímo nebo do krmiva. 
Dávkování: kočkám a psům malých plemen 0,5 tablety, psům středních 
plemen – 1 tableta, psům velkých plemen – 2 tablety. Účinek se projeví 
za 1,5 hodiny po požití. Aplikaci je možno opakovat po 2,5 hodinách,
Nepodávejte více jak 3 krát denně.

• Obsah balení 20 tablet.
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Beaphar No Stress Cat Treats
pro kočky
Zklidňující pamlsky pro kočky ve formě křupavých polštářků s atraktiv-
ní vůní pro kočky. Tento přírodní uklidňující přípravek obsahuje léčivé 
rostliny (kozlík lékařský, meduňka, chmel).
No Stress Cat Treats se doporučují kočkám všech plemen i věkových 
kategorií pro uklidnění a odstranění stresu při nadměrném mňoukání, 
sprejování, ničení nábytku, škrábáním, bouřkách, ohňostrojích ....
Návod k použití: funkční pamlsky je možno podávat přímo z ruky nebo 
do krmiva. Doporučujeme podávat 1,5 hodiny před uskutečněním před-
pokládané stresové události. 
Dávkování: optimálně 2 ks/den. Nedoporučujeme překračovat množ-
ství 6 ks za den. Účinek se projeví za 1,5 hodiny po požití. Aplikaci je 
možno opakovat po 2,5 hodinách.
Nepodávejte více jak 3 krát denně.

• Hmotnost balení 35g.

Beaphar No Stress Spray
pro kočky
Zklidňuje a podporuje dobré chování koček. Roztok 10% kozlíku lékař-
ského pro použití na přepravkách a pelíšcích ve kterých přebývá kočka 
v období stresu a neklidu. Vůně kozlíku je pro kočky známým atraktan-
tem (přitahuje zvíře ke zdroji vůně). 
No Stress Spray rozptyluje kočky nacházející se ve stavu stresu nebo 
úzkosti a odvádí jejich pozornost od stresových faktorů a soustřeďuje je 
na předměty ošetřené sprejem. 
Návod k použití: sprej použijte v místnosti, ve které kočka projevuje 
stresové chování. Nastříkejte sprej na přikrývky, polštáře, hračky, i na 
místa, kde se kočka často pohybuje.
Za účelem prevence další stresové reakce sprej neaplikujte přímo na 
kočku!

• Obsah balení 125ml.
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Beaphar No Stress difuzér sada 
Beaphar No Stress náhradní náplň 
pro psy
No Stress sada je šikovným řešením pro uklidnění vašeho psa. 
Beaphar No Stress difuzér rozšiřuje do prostoru přírodní výtažky  
z kozlíku lékařského a levandule, které jsou známé svým uklidňujícím 
účinkem. 
Jedna náplň (30 ml) snižuje stres a nežádoucí chování u psů všech 
věkových kategorií a plemen po dobu přibližně 4 týdnů.
Uklidňuje psy během stresových situací: změna prostředí, bouřky, 
ohňostroje apod.
Snižuje problémy s chováním: nadměrné štěkání, destruktivní chování, 
značkování apod.
Vhodné pro prostor do 50m2.
• Účinnost cca 1 měsíc   • Sada obsahuje: 1x difuzér, 1x náplň 30 ml
 • Náhradní náplň obsahuje: 1x náplň 30 ml

Beaphar No Stress difuzér sada 
Beaphar No Stress náhradní náplň 
pro kočky
No Stress sada je šikovným řešením pro uklidnění vaší kočky. 
Beaphar No Stress difuzér rozšiřuje do prostoru přírodní výtažky  
z kozlíku lékařského a levandule, které jsou známé svým uklidňujícím 
účinkem. 
Jedna náplň (30 ml) snižuje stres a nežádoucí chování u koček všech 
věkových kategorií a plemen po dobu přibližně 4 týdnů.
Uklidňuje kočky během stresových situací: změna prostředí, bouřky, 
ohňostroje apod.
Snižuje problémy s chováním: nadměrné mňoukání, destruktivní 
chování, sprejování apod.
Vhodné pro prostor do 50m2.
• Účinnost cca 1 měsíc  • Sada obsahuje: 1x difuzér, 1x náplň 30 ml
 • Náhradní náplň obsahuje: 1x náplň 30 ml
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No Stress řešení pro vaše psy a kočky
Cestování v autě, návštěva veterináře, 
odloučení, bouřka, ohňostroj apod.mohou 
vyvolávat stresové situace a problémy 
s chováním. Pro tyto případy jsou produkty, 
které pomohou efektivně uklidnit 
domácí mazlíčky opravdu efektivně. 
 
Spot-On • Obojek • Tablety • Sprej • Difuzér

Osobní strážce
uklidní vaše mazlíčky a pomůže 
vyřešit jejich problémové chování

Beaphar Eastern Europe s. r. o.
Revoluční 1381/III.
290 01 Poděbrady
info@beaphar.cz
www.beaphar.cz BE

A 
2/

20
18


