
ZENIFEL® Spray – feromony o działaniu uspokajającym z dodatkiem
kocimiętki do stosowania u kotów w przypadkach niewłaściwego
zachowania wynikającego z zaburzeń behawioralnych

ZASTOSOWANIE: ZENIFEL® Spray zawiera feromony o działaniu uspokajającym i wyciąg z Nepeta cataria, 
które są zalecane do poprawy komfortu życia kotów wykazujących niewłaściwe zachowanie wynikające z 
zaburzeń behawioralnych oraz do stosowania w stresujących sytuacjach. ZENIFEL® Spray jest preparatem 
skutecznym w przypadkach nieoczekiwanych (nagłych lub nieprzewidzianych), stresujących wydarzeń. Każde 
opakowanie 20 ml & 60 ml to odpowiednio minimum 130 & 400 psiknięć.
SKŁAD: ZENIFEL® Spray to preparat o innowacyjnej formule, który zawiera analogi frakcji F3 kocich feromo-
nów policzkowych (11,6%) i wyciąg z kocimiętki (Nepeta cataria). Wyciąg z Nepeta cataria poprawia ogólne 
samopoczucie kotów porównywalnie do działania kocich feromonów policzkowych.
UWAGA: Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować bezpośrednio na zwierzę. Przechowywać poza za-
sięgiem dzieci. W niskich temperaturach mogą tworzyć się kryształy, co jest jednak odwracalnym procesem 
w temperaturze pokojowej. Preparat może mieć lekko żółty kolor, który nie wpływa na jego skuteczność. 
ZENIFEL® Spray jest preparatem na bazie alkoholu i nigdy nie powinien być stosowany do preparatu 
ZENIFEL® Dyfuzor.
INSTRUKCJA STOSOWANIA: Wstrząsnąć przed użyciem. Używać spray w otoczeniu kota. Należy zawsze od-
czekać około 15 minut zanim pozwoli się kotu na kontakt z powierzchnią, na którą zastosowano produkt.

Transport

Kiedy
15 minut przed umieszczeniem kota w transporterze/torbie transportowej, przed każdą 

podróżą.

Gdzie Wewnątrz / na zewnątrz transportera / torby transportowej.

Jak stosować
Do 8 psiknięć. W razie potrzeby powtarzać co 4 godziny.

Nie należy stosować gdy kot znajduje się w transporterze / torbie transportowej.

Znaczenie moczem

Kiedy Po zlokalizowaniu i usunięciu wszystkich śladów znaczenia moczem.

Gdzie
Na pionowych powierzchniach gdzie kot zostawia ślady moczu,

zwykle na wysokość 15-20 cm.

Jak stosować 1 - 3 psiknięcia, powtarzać co 4 godziny.

Czas
stosowania

Przez minimum 1 - 4 tygodnie, w każdym miejscu gdzie kot zostawia ślady moczu.

Drapanie

Kiedy Od momentu stwierdzenia drapania po raz pierwszy.

Gdzie Na powierzchniach drapanych przez kota.

Jak stosować Do 6 psiknięć, raz dziennie. Powtórzyć w razie potrzeby.

Czas
stosowania

Przez minimum 1 - 4 tygodnie, na każdą drapaną powierzchnię.

Gospodarstwa domowe z więcej niż jednym kotem

Kiedy Przed wprowadzeniem nowego kota do domu.

Gdzie
W każdym rogu pomieszczenia odwiedzanego przez koty, na wysokość około 20 cm,

 z uwzględnieniem futryn drzwi, narożników mebli.

Jak stosować Przynajmniej raz dziennie. Można powtarzać co 6 godzin.

Czas
stosowania

Średnio przez 2 miesiące.

Przeprowadzka do nowego domu / przemeblowanie / podróż

Kiedy Przed wprowadzeniem kota do domu.

Gdzie
Na posłaniu kota (transporter / torba transportowa) i w każdym rogu pomieszczenia 

odwiedzanego przez koty, na wysokość około 20 cm,
z uwzględnieniem futryn drzwi, narożników mebli.

Jak stosować 5 psiknięć w każdym miejscu, raz dziennie

Czas
stosowania

Przez minimum 1 - 4 tygodnie.

Stresujące wydarzenia

Kiedy Jeśli możliwe, przynajmniej 15 minut przed stresującym wydarzeniem.

Gdzie
W każdym rogu pomieszczenia odwiedzanego przez koty, na wysokość około 20 cm,

z uwzględnieniem futryn drzwi, narożników mebli.

Jak stosować 5 psiknięć w każdym miejscu, do 3 razy dziennie

Czas
stosowania

Podczas całego stresującego wydarzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze 
wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartości / opakowania pozbywać się zgodnie 
z lokalnymi i krajowymi przepisami.
Wyprodukowany w: VIRBAC France – 13e rue LID, 06517 Carros, France, 0800 730 910; VIRBAC Sp. z o.o., 
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, + 48 22 855 40 43          ■

60 ml


