
  1. Field Efficacy study: Ceva Sante Animale Internal report ST-CLT/D921/1909 (2020).  *% cats showing an improvement in intensity over 28 days. 
2. Field Substitution study: Ceva Sante Animale Internal report CLT-D921-1804 (2018) Cat owner’s satisfaction : on a scale from 0 to 10, the average rating for 
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APMIERINĀTĪBA



Jaunais feromonu atklājums...

…lielākam mieram

Balstoties uz 20 gadu pieredzi
stresa izpētē kaķiem,
FELIWAY ® ir izstrādājis
FELIWAY ®Optimum

FELIWAY® inovācija
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AIZŅEMTA DZĪVE

KAĶU MĪĻOTĀJS

MŪSDIENU DZĪVESSTILS

Jūs ceļojat, jūs strādājat...:
jūs bieži neesat mājās

 katru dienu.

Dzīve iekštelpās,
 dalīšanās ar vienu telpu,

 trokšņi...
 var būt pretrunā

 ar jūsu kaķa
 pamatvajadzībām.

Jūsu kaķis ir 
ģimenes loceklis 

 un jūs vēlaties
 sniegt viņam

vislabāko aprūpi.



FELIWAY®Optimum 
Jaunais kaķu feromona
komplekss, lai vēl vairāk 
uztvertu nomierinošus signālus.. 

 

 

 

Prof. P. Pageat, 
IRSEA 

 
            Grupas prezidents, 
veterinārais uzvedības 
speciālists. 
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Kaķi dabiski ražo un izdala feromonus. 
Daži no tiem darbojas kā neredzami nomierinoši 
signāli. FELIWAY  Optimum satur jaunākās 
paaudzes kaķu feromonu kompleksu, kuru 
radījusi FELIWAY  izpētes komanda.

®

®

Šis jaunais atklājums nes nomierinošu signālu,
palīdzot jūsu kaķim justies mājās komfortabli 
un drošībā, sniedzot pārliecību un
nodrošinot harmoniju kaķu starpā.

Tagad ar FELIWAY
 Optimum mēs varam
  nogādāt vispilnīgāko 
   nomierinošo signālu 
    (sociālu un vides). 
     Tas palīdz kaķiem tikt galā
      ar mūsu modernās dzīves
       radīto stresu. Tas tiešām
       ir solis uz priekšu runājot
        kaķu valodā".

® 
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acīmredzami palīdz kaķiem ar 
vēl vairākām stresa pazīmēm 
dažādās situācijās: 

samazinājums*

samazinājums*

samazinājums*

samazinājums*

Nomierina kaķus labāk nekā jebkad



Optimum

93%
to novēroja

Kaķu saimnieki
1 mēneša laikā

MIERĪGĀKS 1

LAIMĪGĀKI KAĶI1

Kaķu saimnieki saka, ka 
viņu kaķis ir ārkārtīgi laimīgs

KOPĀ LAIMĪGĀKI
1

x 1.9Kaķu saimnieki saka, ka 
viņu attiecības ar kaķi
ir ārkārtīgi labas

Vairāk informāciju meklē feliway.com   |  Seko FELIWAY: 
Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la Ballastière, F33500 LIBOURNE
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References:  1. Field Efficacy study: Ceva Sante Animale Internal report ST-CLT/D921/1909 (2020).  *% cats showing an improvement in intensity over 28 days.
2. Field Substitution study: Ceva Sante Animale Internal report CLT-D921-1804 (2018) Cat owner’s satisfaction : on a scale from 0 to 10, the average rating for 
satisfaction with the product was 9.1/10
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