FELIWAY® CLASSIC

FELIWAY loob eelduse heaks käitumiseks
erinevates situatsioonides.
®

FELIWAY® CLASSIC
Märgistamine
Kraapimine
Elukeskkonna muutused
Hirm (peitumine)
Reisimine
Loomaarsti külastused

Jõllitamine
Takistamine

• Märgistamine (uriiniga) või kraapimine
• Konfliktid ilma (uriiniga) märgistamata
• Konfliktid koos märgistamise ja kraapimisega





Õnnelik kooselu algab
koos FELIWAY® ’ga

Õnnelikult koos FELIWAY® ’ga





Tagaajamine

• Sobimatu käitumise vältimine

FELIWAY® FRIENDS








Pinged ja konfliktid (tülid)

Uue kassi tutvustamine:

Pidev kodurahu ja mugavus

FELIWAY® CLASSIC & FELIWAY® FRIENDS
30 päeva kontaktdifuusor
ja täitepudel
• Jagub kuni 30 päevaks
• Levib kuni 70 m2 alal

• Mugav kasutada koduses
majapidamises ja reisil
poolt märgistatud
pindadele

• FELIWAY® CLASSIC´u & FELIWAY® FRIENDS´i tõestatud efektiivsus aitab teil lahendada
kasside käitumisprobleeme.

• Aitab teil suunata loomaomaniku tähelepanu kasside käitumisprobleemidele ja nende

Pidev kassidevaheline
harmoonia

• Toime püsib

4–5 tundi peale
pihustamist




Aitab loomaomanikel lahendada lemmiku käitumisprobleeme, misläbi
tugevdab omaniku ja kassi omavahelist sõprussidet.

FELIWAY® FRIENDS

• Lihtne kanda kassi

• Täitepudeli abil
lihtsasti vahetatav

Esimene lahendus kasside käitumisprobleemidele

FELIWAY® CLASSIC
20 & 60 ml pihustid

Ülemaailmne liider kasside käitumisprobleemide lahendamisel
• Kiidetud heaks sertifitseeritud käitumisspetsialistide poolt ülemaailma
• Kliiniliselt tõestatud 30 publitseeritud kliinilise uuringuga
• F ELIWAY® CLASSIC feromoonteraapia on abistanud üle 11 miljoni kassiomaniku

võimalikule lahendamisele, mis omakorda aitab luua usalduslikku suhet teie ja
loomaomaniku vahel.
Rohkem infot

feliway.com

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, Prantsusmaa

Me oleme facebookis ja twitteris

Feliway

@feliway

FELIWAY® on lahendus erinevatele situatsioonidele

Kodu jagamine ei tee
alati kasse õnnelikuks

FELIWAY® CLASSIC – püsiv rahustav efekt kodus ja reisil

Modernne elustiil ei sobi
kõikidele kassidele

50%

kassiomanikest
on viimase 12 kuu jooksul märganud
vähemalt üht kassi käitumisprobleemi*

Kuni

2/3

lemmikuomanikest
on käitumisprobleemi pidanud
halvaks või sobimatuks käitumiseks*

FELIWAY® CLASSIC aitab muuta sobimatut käitumist
• On kliiniliselt tõestatud, et FELIWAY® CLASSIC aitab vähendada sobimatut käitumist nagu:

°
° kraapimine
° hirm (peitumine)
° stress (tulenevalt kassi keskkonnamuutustest)
märgistamine

Märgistamine

Kraapimine

• Peale 1-kuist kasutamist
vähendab märgistamiskäitumist
90% kassidest.6

• 80% kassidest vähendab
kraapimist juba 7-päevasel
kasutamisel.4

Hirm (peitumine)

Uus kodu/keskkond

• Aitab kassidel kohaneda uudsete
situatsioonide ja ümbrusega.

• 100% kassidest alates tunnevad ennast
uues kodus turvaliselt juba esimesest
päevast alates.5

Reisiärevus

Kasutamine kliinikus

• Vähendab oluliselt stressist tingitud
oksendamist, kõhulahtisus ja
kaeblemist.3

Kasside käsitlemine kliinikus muutus
oluliselt lihtsamaks ning lisaks kiirenes
hospitaliseeritud kasside paranemine. Kasside
heaolu märgid nagu puhastamine (5X) ja huvi
toidu (11X) vastu suurenes juba 2 tunni jooksul
peale feromoonteraapia kasutamist.1

FELIWAY® FRIENDS

Järjepidev harmoonia mitme kassiga
majapidamistes

Pingete vähendamine
• FELIWAY® FRIENDS vähendab oluliselt pingete
intensiivsust ja sagedust mitme kassiga
majapidamistes.7
• Juba 7 päeva jooksul märgatavad tulemused.7

Kaklemine

Takistamine

Jõllitamine

...peaksid kasside toidu-ja jooginõud, liivakastid ja kraapimispuud olema paigutatud niimoodi, et need oleksid
kergesti kättesaadavad igale kassile.

Kõik kassid on unikaalsed ja tulemused võivad olla varieeruvad. Parima tulemuse saavutate kui kasutate lisaks
keskkonna rikastamist (MEMO – multimodal environmental modifications).

9 kassiomanikku 10-st.

**

*FELIWAY® brand equity research, Burke 2014. **Insight Track 2014.

FELIWAY® FRIENDS aitab leevendada ebasobivat käitumist
enam kui ühe kassiga majapidamistes.
• F ELIWAY® FRIENDS on ainuke kliiniliselt tõestatud feromoonteraapia, mis aitab
vähenadada pingeid ja konflikte mitme kassiga majapidamistes**

• Omab looduslikule feromoonile sarnaselt stressi leevendavat toimet ja parandab seeläbi

FELIWAY CLASSIC feromoonteraapiaga oli rahul enam kui

peab seda probleemi halvaks ja sobimatuks*

ei väljendu ainult ägedates konfliktides, vaid ka pikaajalises jõllitamises,
tagaajamises ja takistamises.

mida kassid eritavad inimestele ja koduses keskkonnas.

®

Euroopa mitme kassiga majapidamistes, on täheldatud
kasside vahelisi pingeid ja konflikte viimase 12 kuu
jooksul*

kassiomanikest
märkas, et peale FELIWAY®
FRIENDS kasutamist
kasside omavaheline
läbisaamine muutus
oluliselt paremaks.**

•K
 asside vahelised pinged

• Kliiniliselt tõestatud tõhusus uute ja aastaid kestnud
mitmesuguste pingete ja kakluste leevendamisel.7

Harmoonia tagamiseks...

käitumisprobleeme.

•2
 0%–30%

•Ü
 le 50% kassiomanikest

Tagaajamine

• K asside näo feromooni (feline facial feromone F3) ehk õnnehormooni sünteetiline analoog,

84%
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• Tegemist on kasside rahustava feromooni (cat appeasing pheromone – CAP)
sünteetilise analoogiga. CAP feromooni levitavad emakassid oma kassipoegadele.

•C
 AP aitab kassidel tunda end turvaliselt ja kaitstult mitme kassiga majapidamistes
ning tagab kasside vahel harmoonilise sideme.

*Brand equity research, May 2014. **DePorter et al,. 2014.

