Serene-UM 30 tai 100 tablettia / Large Breed 45 tablettia
Serene-UM on luontainen täydennysravinto. Se sisältää ainesosia jotka
maksimoivat elimistön serotoniinintuotantoa. Serotoniini on
keskushermostossa esiintyvä mieltä tasapainottava aine. Elimistö siis itse
tuottaa serotoniinia ravinnon mukana saamistaan ainesosista. Juuri nämä
ainesosat ovat Serene-UM valmisteen perusta. Serotoniini on mukana myös
elimistön muiden mielihyvää tuottavien aineiden vapautumisessa. Esimerkiksi
koiraa, joka ei "arvosta" palkitsemista tarpeeksi on vaikea kouluttaa, koska
palkitsemisen tuottama mielihyvä ei ole tarpeeksi suuri ja siten oppimista
motivoiva. Serene-UM sopii siis erinomaisesti myös näille eläimille lisäämään
palkitsemiseen liittyvää tyydytystä, ja siten motivoimaan oppimaan tehokkaammin.

Serene-UM on tehokas apuväline korjaamaan käyttäytymisongelmia yhdistämällä sen käyttö palkitsemiseen
liittyvään kouluttamiseen ja käyttäytymisterapiaan. Kuten todettu, koirillakin on tunteet. Seuraavat tunnetilat
aiheuttavat suurimman osan lemmikkiemme käytös ongelmista: Yliaktiivisuus, masennus, aggressiivisuus,
ahdistus, stressi, hermostuneisuus, pelko ja turhautuminen.
Pelko on luonnollinen suojautumis- ja selviämisreaktio. Koirat OPPIVAT pelkäämään, mutta tyypillinen koira
oppii nopeasti myös olemaan pelkäämättä. Tämä tapahtuu usein huomaamattamme; koiramme säikähtää
jotakin uutta, mutta tottuu siihen pian ja on kohta kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Pelkoon liittyvät
reaktiot kuten vapina, alleenkastelu tai kuolaaminen saattavat olla hyvin ahdistavia eläimelle itselleen. Eläin
stressaantuu tilanteesta lisää, jolloin reaktio samaan pelkoa aiheuttavaan tekijään on seuraavalla kerralla
pahempi.
Useimmat lemmikkiemme käytösongelmat muuttuvat käytöstavoiksi nopeasti ja niiden korjaaminen saattaa
olla hankalaa. Serene-UM auttaa kontrolloimaan ongelman aiheuttavaa tunnetilaa, joka muutoin voi
vahvistaa ongelmakäyttäytymistä. Näin opittu huono käytöstapa voidaan korjata opettamalla uudelleen tai
käyttäytymisterapialla. Monissa tapauksissa Serene-UM on oiva apuväline tehostamaan opetusta.
Serene-UM saattaa auttaa lemmikkiäsi myös esimerkiksi seuraavien ongelmien yhteydessä:
turha haukkuminen, sisäsiisteyden puute, yliaggressiivisuus, rauhattomuus yöllä, eroahdistus, huono
keskittymiskyky, pakkomieleinen käytös, merkkailu, suru, ilottomuus, matkapahoinvointi, sairauksista
toipuminen. Myös erilaiset tapahtumat tai muuttuvat tilanteet aiheuttavat lemmikeille ongelmia, jolloin
Serene-UM voi olla suureksi hyödyksi. Tällaisia ovat esimerkiksi muutto, matkustaminen, joulunaika tai
lapsen syntyminen.

Koostumus: 1 tabletti sisältää inositolia 26 mg, nikotiiniamidia 26 mg, tauriinia 15 mg, L-tryptofaania 15
mg, kalsiumia 19 mg, B6-vitamiinia 14 mg, sinkkiä 0,136 mg, E-vitamiinia 0,5 mg, seleeniä 0,000275 mg ja
D-vitamiinia 1.1 KY.

Käyttö: Ravintolisä kaikille lemmikeille stressiä aiheuttavien tilanteiden yhteydessä (ukkonen, ilotulitus,
ahdistuneisuus, matkustaminen). Lisää elimistön serotoniinin tuotantoa ja siten rauhoittaa käytöstä.

Annostus Serene-UM:
Pienet jyrsijät: ½-1 tabletti kerran päivässä
Kissat ja kanit: 1 tabletti kahdesti päivässä
Pienet koirat: 1 tabletti 1-3 kertaa päivässä
Keskikokoiset koirat: 2 tablettia 1-3 kertaa päivässä
Suuret koirat: 3 tablettia 1-3 kertaa päivässä

Suurille koirille on oma valmisteensa: Serene-UM Large Breed 45 tablettia.
Serene-UM Large Breed annostus:
Koirat 30 - 50 kg: 1 tabletti kahdesti päivässä
Koirat 50-70 kg: 1 tabletti kolme kertaa päivässä

Voidaan murskata ruokaan tai antaa sellaisenaan.

