
A nksiyete bozukluğu, insanlar için 

en yaygın psikolojik rahatsızlıktır. 

Kaygısı olan herkes, günlük ha-

yatı idame ettirmenin ne kadar zorlaştığını 

bilir. Problemlerini sözlü olarak dile getire-

meseler de milyonlarca evcil hayvan da tıp-

kı insanlar gibi kaygı ve stres yaşamaktadır.  

Hayvanlar korkuları ve endişeleriyle 

sessizce mücadele etmek zorunda kalma-

malıdır. Bu nedenle, tüylü dostlarımızın ra-

hatlamasına yardımcı olacak iyi takviyeler 

bulmak bizim görevimiz. Evcil hayvan tak-

viyelerinde birkaç sakinleştirici bileşen kulla-

nılır, ancak daha az bilinmesine rağmen gü-

venliği kanıtlanmış seçenek L-theanine’dir. 

L-THEANINE NEDIR?
L-theanine, en yaygın olarak yeşil çay, si-

yah çay ve mantarlarda bulunan bir amino 

asittir. Hem insanlar hem de hayvanlar için 

bu amino asidin önemli bir yan etkisi yok-

tur; sersemlemeye ve uyuklamaya neden 

olmaz, bu da onu diğer ilaç türlerine mü-

YENİÇAĞ

Evcil dostlarımız için 
L-Theanine: Kaygıyı 
tedavi etmenin 
kaygısız yolu
EVCIL DOSTLARIMIZIN STRES KAYNAĞINI BULDUKTAN 
SONRA BILE BU DURUMU ORTADAN KALDIRAMAYABILIRIZ. 
IŞTE O ZAMAN DOSTUNUZA, L-THEANINE IÇEREN 
SAKINLEŞTIRICI BIR TAKVIYE SUNABILIRSINIZ.

kemmel bir alternatif haline getirir. 

Bir canlı L-theanine tükettiğinde, sindirim 

kanalından emilir ve kan dolaşımıyla kan-be-

yin bariyerini geçer. Beyinde GABA, serotonin 

ve dopaminin etkiliğini arttırır. Ayrıca beyinde 

alfa dalgalarını uyararak sakin, odaklanmış bir 

zihin ve kaliteli bir uyku sağlar. 

L-THEANINE NE IÇIN KULLANILIR?
L-theanine’in birçok faydası vardır, ancak 

asıl kullanılma sebebi kaygıyı yatıştırmaktır. 

Hayvanların endişeli hissetmesini önler ve 

strese bağlı istenmeyen davranışları azaltır. 

Stres, insanlarda olduğu gibi hayvanla-

rın da gece boyunca uyanmasına neden 

olabilir. L-Theanine uyumaya çalıştıklarında 

daha rahat hissetmelerine yardımcı olur. 

Daha iyi uyku ve daha az kaygının bir so-

nucu olarak, evcil dostunuz daha rahat 

hissedecektir. Bu rahatlama, evcil hayvanı-

nızın kan basıncını düşürmeye, ruh halini 

düzenlemeye ve bilişsel işlevleri iyileştir-

meye yardımcı olur. L-Theanine’in bir diğer 

kullanım amacıysa geriatrik hastalarda 

bilişsel bozuklukların başlamasıdır. Ayrıca 

dopamin ve serotonin aktivitesindeki ar-

tışla birlikte agresyonda gözle görülür bir 

azalma şekillenir.

HAYVANLARDA ANKSIYETE 
NEDEN OLUR?

Pek çok şey hayvanlarda kaygıya neden 

olabilir, ancak bazı senaryolar diğerlerinden 

daha yaygındır. Endişeli hayvanlar; titreme, 

saklanma, sızlanma, aşırı havlama-miyav-

lama, salya artışı, volta atma, huzursuz 

davranma gibi belirtiler gösterebilir. Evcil 

dostunuzun bu davranışları sergilediğini 

görürseniz, buna neyin sebep olabileceği-

ni belirlemek için hareketlerine ve çevresel 

etmenlere daha çok dikkat etmelisiniz. En 

sık karşılaşılan stres faktörleri; 

> Sıkıntı veya ayrı kalma anksiyetesi

> Yolculuk ve taşınma

> Bireysel fobiler

> Klinik ve tıraş ziyaretleri

> Evdeki diğer hayvanlarla çatışma

> Tutarsız disiplin ve eğitim

> Çevre değişiklikleri

> Hospitalizasyon

> Park gezileri

> Misafirlik

> Gürültülü ortamlar

> Östrus

Evcil dostlarımızın stres kaynağını bul-

duktan sonra bile bu durumu ortadan kal-

dıramayabiliriz. İşte o zaman dostunuza, 

L-theanine içeren sakinleştirici bir takviye 

sunabilirsiniz. 

Vetriscience markalı Composure Small 

10,5 mg ve Composure Large 21 mg in-

san sağlığında kullanılan Suntheanine 

markalı L-Theanine içermektedir. Ek ola-

rak L-Theanine’le birlikte daha efektif çalış-

tıkları C3 Kolostrum sakinleştirici kompleks 

ve tiyamin içeriğiyle güvenilirliği kanıtlan-

mış FDA onaylı, GMP sertifikalı takviyeler-

den biridir. Yarım saatte etkinliği başlar ve 

4 saate kadar devam eder. Bunun yanında 

düzenli kullanımı veteriner hekimlerin uy-

gun gördüğü vakalarda ürünün işlevselliğini 

arttırır. 2-3 kata kadar doz güvenliği bulunan 

Composure, kedi ve köpeklerde karakter 

değişimine neden olmadan ve sersemlet-

meden anksiyeteyi azaltır. *
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