
ADAPTIL® tabletten 

 

Verlichting van occasionele stress.  Voedingssupplement voor honden.  

ADAPTIL® tabletten bevatten een uniek mengsel van aminozuren, GABA (Gamma 

aminoboterzuur) en vitamine B-complex, die de hond helpen zich te ontspannen bij af en 

toe voorkomende angstige of stressvolle gebeurtenissen.  

Gebeurtenissen waarbij men ADAPTIL® tabletten kan gebruiken :  

 Visite/feest in huis  

 Vuurwerk*  

 Onweer*  

 Angst voor geluiden*  

 Reizen**  

 Bezoek aan de dierenarts  

* Voor optimale resultaten in dergelijke situaties, adviseert Ceva ook het gebruik van een 

ADAPTIL® verdamper.  

** Dien voor optimale resultaten bij reizen ADAPTIL® tabletten toe vóór het reizen en 

gebruik ADAPTIL® spray in de auto. 

Toediening en dosering 

Dien de tablet(ten) 2 uur voor het begin van de angstige of stressvolle gebeurtenis toe 

(als deze gebeurtenis van tevoren bekend is). De tabletten kunnen gemakkelijk gegeven 

worden, met of zonder voedsel.  

Eén tablet per dag voor een hond met een lichaamsgewicht tussen 10 en 20 kg.  

Gewicht van het dier                        Hoeveelheid per dag  

Tot 10 kg                                         ½ tablet  

10 tot 20 kg                                     1 tablet  

20 tot 30 kg                                     2 tabletten  

Zwaarder dan 30kg                           3 tabletten  

Samenstelling 

plantaardige oliën en vetten, maltodextrine, gist, magnesiumzouten van organisch zuur, 

GABA (Gamma aminoboterzuur), L-theanine 

Toevoegingen 

aminozuren of analoge producten, B vitaminen (B1, B6, B12, nicotinezuur), 

varkensleverextract  

ADAPTIL® tabletten zijn geen diergeneesmiddel. Als uw hond momenteel tekenen van 

ziekte vertoont of regelmatig voorgeschreven diergeneesmiddelen toegediend krijgt, 

neem dan contact op met uw dierenarts.  

 

 

 

 



Voor een tablet van 1,3 g  

L-Tryptofaan............................................. 100 mg  

GABA.(Gamma aminoboterzuur).................. 100 mg  

L-Theanine................................................ 100 mg  

Vitamine B1............................................... 1 mg  

Vitamine B6..............................................  9 mg  

Vitamine B12...........................................0,01 mg  

Nicotinezuur (vitamine PP of B3)................. 2,5 mg 

Inositol.....................................................20 mg  

 

Analytische bestanddelen 

Ruw eiwit : 47 %  

Ruwe vezels : 3,5 %  

Oliën en vetten : 6,6 %  

Ruwe as : 4,7 %  

Bewaring 

Bewaren bij kamertemperatuur.  

UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK  

Beschikbare presentaties  

Eén doos met een blister van 10 tabletten  

Eén doos met 4 blisters van 10 tabletten (40 tabletten)  

Fabrikant 

α IT 200009MI  

 

Verdeler 

BE:  

Ceva Santé Animale Metrologielaan 6 - 1130 Brussel - België Tel: 0032/2/ 244 12 96 

www.ceva.be  

NL:  

Ceva Santé Animale B.V. Tiendweg 8c - 2671 SB Naaldwijk Nederland Tel: 0031/174 64 

39 30 www.ceva.nl 


