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Jsou produkty Beaphar CaniComfort® a Beaphar CatComfort® 
vhodné pro všechny psy a kočky?
Ano. Beaphar CaniComfort® je určen pro psy a Beaphar CatComfort® 
pro kočky všech plemen a věku, včetně štěňat a koťat.

Ovlivňují feromony lidi nebo jiná zvířata v domácnosti?
Ne. Produkty Beaphar CaniComfort® ani Beaphar CatComfort® nemají 
žádný vliv na lidi ani jiná zvířata. Feromony jsou bez zápachu a jsou 
vnímány pouze konkrétním druhem zvířete.

Proč feromony fungují?
Synteticky vyrobené feromony používané v Beaphar CaniComfort® a 
Beaphar CatComfort® jsou zvířeti známy. Feromon používaný v Beaphar 
CaniComfort® je přirozeně produkován fenou během kojení a v tomto 
stadiu dává štěněti uklidňující zprávu, že jeho okolí je bezpečné. Beaphar 
CatComfort® je tvářový feromon, který kočky přirozeně uvolňují z 
obličejových žláz, což jim po aplikaci na okolí dodává pocit bezpečí.

Kde používat feromonový difuzér a jak dlouho působí?
Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být uklidňující feromonový 
difuzér/odpařovač trvale používán v místnosti, kde vaše domácí zvíře 
tráví většinu času (12 hodin denně). Po 30 dnech stálého používání, 
vyměňte náplň za novou náhradní náplň Beaphar.

Jaké technické podmínky musím vzít v úvahu při použití feromo-
nového difuzéru?
Uklidňující  difuzér by měl být používán pouze ve spojení se standardní 
zásuvkou 230V. Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, prodlužovací 
kabel, adaptér apod.. Nepřipojujte jej pod elektrickým zařízením, pod 
nábytek, za dveřmi, záclonami nebo pod zavěšenými předměty.

Kdy použít difuzér a kdy sprej?
Feromonový difuzér je vhodný pro použití v domácnosti a je obzvláště 
užitečný v situacích, kdy je váš domácí mazlíček vystaven novým 
zkušenostem a zážitkům, např. během stěhování, příchod nových členů 
do domácnosti, během bouřek, hlasitých večírků a ohňostrojů. 
Spreje jsou vhodné pro cílenou aplikaci na předměty v domě, jako jsou 
např. pelíšky, přikrývky nebo hračky, které dávají zvířeti pocit bezpečí a 
snižují možné problémové chování. Kromě toho jsou ideální pro cesto-
vání, při návštěvě veterináře nebo na delších cestách v autě.

Jak dlouho působí sprej?
Sprej je vhodné aplikovat 15 minut před cestou a následně účinkuje až 
5 hodin.
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Používání Beaphar CaniComfort® napomáhá tomu, aby se 
váš pes cítil doma pohodlně a snížily se u něho projevy 
nežádoucího chování, jako je například štěkání, ničení nábytku, 
značkování nebo projevy strachu a úzkosti. Feromon používaný v 
Beaphar CaniComfort® je přirozeně produkován fenou během 
kojení a dává štěněti v tomto stádiu uklidňující zprávu, že jeho 
okolí je bezpečné.

Řada Beaphar CaniComfort® obsahuje tyto produkty:
-  Beaphar CaniComfort® Calming Diffuser - Uklidňující difuzér 

(sada)
-   Beaphar CaniComfort® 30 Day Refill - Náhradní náplň do 

difuzéru 
-   Beaphar CaniComfort® Calming Spray 60 ml - Uklidňující sprej
-   Beaphar CaniComfort® Calming Spray 30 ml - Uklidňující sprej

Beaphar CatComfort® je účinná řada produktů obsahující 
feromony a je klinicky prokázáno, že u koček navozují pocit 
klidu. Jedná se o syntetickou repliku kočičího obličejového 
feromonu, který kočky uvolňují přes obličejové žlázy a působí 
jako neviditelná značka, která znamená, že označená oblast je 
bezpečná.

Řada Beaphar CatComfort® obsahuje tyto produkty:
-   Beaphar CatComfort® Calming Diffuser - Uklidňující difuzér 

(sada)
-   Beaphar CatComfort® 30 Day Refill - Náhradní náplň do 

difuzéru 
-  Beaphar CatComfort® Calming Spray 60 ml - Uklidňující sprej
-  Beaphar CatComfort® Calming Spray 30 ml - Uklidňující sprej

Beaphar CaniComfort®

pro psy
Beaphar CatComfort®

pro kočky

Zvířata spolu komunikují různými způsoby, např. řečí těla, zvuky 
nebo výrazem tváře. 
Ale co komunikace, kterou nemůžeme pozorovat? Zvířata, bez 
povšimnutí lidmi, si mezi sebou vyměňují feromony, aby se 
společně snesly a cítily se v pohodě.

Pro majitele a chovatele zvířat má funkce zklidňujícího feromonu 
mimořádný význam. Ten se vyskytuje jak u koček, tak i u psů, a 
pomáhá přirozeně snižovat jejich úzkost, stres a nežádoucí 
chování.

Vliv feromonů

Ohňostroje a hluk Škrábání

Ohňostroje a hlukBouřky 

Návštěva veterináře Návštěva veterináře

Nepřetržité štěkání Nepřetržité mňoukáníCestování v autě Značkování

Osamělost Strach a rozbroje

Feromony 
snižují napětí

Feromony používané v Beaphar CaniComfort® pro psy a 
Beaphar CatComfort® pro kočky, jsou zvířeti již známé a 
poskytují jednoduché a účinné řešení, jak zklidnit psy i kočky 
a dát jim pocit pohody a bezpečí.

• Nora, Norská lesní kočka


