MULTIVA® Calming
Suplemento Nutracêutico de Fórmula Sinérgica para Favorecer um Estado
de Calma em Gatos e Cães com Problemas de Ansiedade e/ou Stress
Formulado em Chews de Elevada Palatabilidade.
Ingredientes ativos (por chew):

Cat

Cat & Small Dog

Medium & Large Dog

8,5 mg

10,56 mg

21,12 mg

9 mg

5,28 mg

10,56 mg

Vitamina B1 (Tiamina)

65 mg

31,25 mg

62,50 mg

Lecitina

60 mg

60 mg

128 mg

L-Teanina
Calostrum Calming Complex

Composição:

Levedura de cerveja, saborizante de fígado de
frango, glicerina, lecitinas brutas de soja, óleo
de colza, maltodextrina, sulfato de cálcio
anidro, extrato de chá verde rico em L-Teanina, complexo calmante de colostro.

Aditivos (por kg): Vitaminas – Vitamina B1

(mononitrato de tiamina):
• MULTIVA® Calming Cat: 44.666 mg.
• MULTIVA® Calming Cat & Small Dog: 20.833 mg.
• MULTIVA® Medium & Large Dog: 19.533 mg.

Componentes analíticos MULTIVA® Calming Cat / Cat & Small Dog / Medium & Large
Dog (%): Proteína 29,61/26,78/33,70; Gordura bruta 9,63/11,59/13,24; fibra bruta 3.01/2,75/2,45; cinza
9,59/10,18/8,44; humidade 21,55/8,33/8,33.

Mecanismo de ação: MULTIVA® Calming contém uma combinação de fatores com efeito sinérgico

que favorecem um estado de calma em problemas de ansiedade e/ou stress.
• A L-teanina é um aminoácido de origem natural encontrado no chá verde, derivado do ácido glutâmico,
um neurotransmissor cerebral. Acredita-se que a L-Teanina favorece a produção de outros aminoácidos com efeito calmante tais como a dopamina, GABA e triptofano, e ajuda a melhorar o equilíbrio de
alguns neurotransmissores. Acredita-se que a administração da L-Teanina favorece os estados de
calma e relaxamento sem causar sonolência, reduz os episódios de stress, ansiedade, hiperatividade
e irritabilidade, e aumenta a acuidade mental, melhorando a capacidade de concentração e aprendizagem. Além disso, a L-Teanina foi amplamente estudada pela sua capacidade para ajudar a reduzir o
comportamento destrutivo. Estudos realizados com a L-Teanina mostraram que os cães estavam mais
tranquilos e relaxados que o esperado e mantinham um bom nível de atividade; não se observaram
efeitos adversos ou sonolência.
• O Colostrum Calming Complex® é isolado das proteínas do colostro. Demonstrou-se que o colostro
contém precursores de importantes moléculas neuroativas que podem afetar o estado de alerta, a
função cognitiva e o grau de ansiedade nos animais stressados. As avaliações das frações de proteínas
derivadas de colostro em cães e gatos demonstraram uma redução no stress e nos padrões de comportamentos adversos. O Calostrum Calming Complex atua de forma sinérgica com a L-Teanina.
• A Tiamina (Vitamina B1 ) intervém no metabolismo do sistema nervoso central, ajudando a manter a
sua correta funcionalidade e promovendo um estado de calma. Melhora a circulação, otimizando a
atividade cognitiva e as funções do cérebro. Tanto os cães como o gatos, são incapazes de sintetizar
tiamina. De acordo com as necessidades determinadas pela National Research Council (NRC), os
gatos necessitam de duas a quatro vezes mais quantidade diária de tiamina que os cães, no entanto
desconhece-se as causas desta diferença. Como não é armazenada no organismo, o aumento da
atividade, o stress, a doença ou o aumento do metabolismo pode esgotar os seus níveis sistémicos. A

Características
Alívio em situações de stress relacionadas com fatores ambientais.
Apoio no maneio de comportamentos
não desejados associados ao nervosismo (hiperatividade, ladrar,
marcação com urina,…).
Fórmula completa – Contém uma
combinação de fatores que atuam de
forma sinérgica para facilitar o
relaxamento.
Com L-teanina, Calostrum Calming
Complex, Tiamina e Lecitina.
Apresentações específicas para
cão e gato.
Não modifica a personalidade, nem
o nível de energia do animal.
Elevada segurança – sem os riscos
dos fármacos tranquilizantes
tradicionais.
Pode usar-se de forma pontual ou
diariamente.
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sua deficiência causa confusão mental, debilidade muscular, espasmos, nervosismo e perda de
apetite, por este motivo é importante assegurar o seu aporte durante períodos de stress.
• A Lecitina é um fosfolípido que contém fosfatidilcolina e fosfatidilserina que ajudam a melhorar a
função cognitiva, os problemas de comportamento e os transtornos neurológicos. É rica em vitaminas
do grupo B, especialmente colina e inositol, que apoiam a função cerebral e ajudam no maneio do
stress. Demonstrou-se que substâncias similares podem reduzir as respostas ao stress em pessoas.
Os investigadores teorizam que o efeito produz-se através do eixo pituitário-adrenal. Também se
demonstrou que melhoram a memória e o estado de ânimo das pessoas.

Ideal para o uso prolongado pela
ausência de efeitos secundários.

Indicações: Favorece um estado de calma em gatos e cães com problemas de ansiedade e/ou stress

Apto para todas as raças e idades.

associados a fatores ambientais de qualquer natureza:
• Promove um estado de relaxamento e uma ótima capacidade cognitiva:
- Indicado como apoio no maneio de problemas de conduta (ansiedade, hiperatividade, marcação de
território…).
- Facilita a adaptação do animal ao fator stressante, melhorando o seu bem-estar.
• Para uso pontual: viagens, idas ao veterinário ou tosquia, fogos-de-artifício ou trovoadas…
• Também para uso diário prolongado: ansiedade por separação, períodos de saudade prolongada,
mudanças de domicílio, estâncias em residências caninas, férias, hospitalização.

Espécies alvo: Gatos e cães.
Segurança: MULTIVA® Calming é um produto de elevada segurança. Não contém Valeriana nem

L-Triptofano. Os seus ingredientes não produzem efeitos secundários, adição ou sonolência, nem
reduzem a capacidade física do animal.

Dosagem:

• MULTIVA® Calming Cat: 1 chew por dia, por cada 10Kg de peso.
• MULTIVA® Calming Cat & Small Dog: 1 chew por dia, por cada 10Kg de peso.
• MULTIVA® Calming Medium & Large Dog: 1 chew por dia, por cada 20Kg de peso.
Recomenda-se administrar entre meia a hora a uma hora antes do início do fator stressante. Para uso
pontual em episódios de stress intenso (viagens, fogos-de-artificio, idas ao veterinário…) pode
duplicar-se ou triplicar a dose de forma segura.
Em situações de stress prolongado (ansiedade por separação, estâncias em residências caninas…)
pode ser necessário repetir a dose a cada 8-12 horas.

Advertências: Vetnova é pioneira no desenvolvimento da tecnologia Biscoitos (Chews) para facilitar a adminis-

tração de suplementos a cães e gatos. Diferente dos comprimidos, cápsulas, etc, que se administram de forma
“forçada” na boca para assegurar a toma do produto, os Biscoitos devem administrar-se de forma livre no comedouro
e deixar que o animal os tome de forma voluntária. Alguns gatos e cães tímidos podem necessitar de mais tempo
para aceitar totalmente, mas uma vez que o fazem, a toma diária é mais fácil e satisfatória. Para facilitar a aceitação
inicial podem usar-se as seguintes estratégias durante a primeira semana: 1) reduzir a dose e aumentar progressivamente, 2) repartir a dose diária em duas tomas (manhã e noite), 3) esmagar o biscoito e misturar com paté ou
qualquer comida atrativa para o animal, etc. Guardar a embalagem bem fechada, num lugar fresco, seco, protegido
da luz solar e fora do alcance das crianças e dos animais.

Apresentação: 21 Chews.

Chews de elevada palatabilidade –
facilitam a toma diária.

Recomendado por veterinários.
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