
ANALSÄCKAR & DITT HUSDJUR

Analsäckar behöver inte längre vara ett problem.



Fördelar
- Garanterat resultat inom 3-5 veckor
- Lättanvänt daglig dos pulver
- Säkert och helt naturligt, inga kända sidoeffekter
- Veterinärt framtagen

- Gjort i USA av högkvalitativa ingredienser inklusive probiotika

Ingredienser
Glandex’s eget framtagna recept innehåller endast högkvalitativa naturliga ingredienser och 
innehåller inga konstgjorda ingredienser eller konserveringsmedel.

- Pumpafrö-pulver
- Äppelpektin cellulosa
- Quercetin dihydrat
- Bromelain 600 GDU/g (gelatin digesting units)
- Lactobacillus acidophilus

Vikt Dosering

Under 7kg

7-11kg

12-22kg

23-24kg

Över 35kg

 

 
 

  

  
 
 
 

  

- 100%  jordnötssmör smak

- Mycket smaklig 100% jordnötssmör

1/2 mjukt tugg per dag (räcker 120 dagar)
     1 mjukt tugg per dag (räcker 60 dagar)

2 mjukt tugg per dag (räcker 30 dagar)
3 mjukt tugg per dag (räcker 20 dagar)
4 mjukt tugg per dag (räcker 15 dagar)

       
   

    

Analsäcks- och matsmältningsunderstöd för hundar. 
Tillverkat i USA, Nöjd-kund-garanti.

 
 

  

    
  

OBS! För hundar över 12 veckor. Ej för katter!



ANALSÄCKAR & DITT HUSDJUR

Vad är analsäckar?
Analsäckar är två små körtlar som sitter innanför analöppningen på alla hundar och katter. 
Dessa körtlar lämnar i normalfall en liten dos illaluktande doftmarkering varje gång ditt hus-
djur bajsar. 

Vad förorsakar problem med analsäckarna?
När analsäckarna blir blockerade, överfulla eller inflammerade orsakar det obehag för ditt 
husdjur och kan även leda till fler problem. Vanliga anledningar till att ditt husdjur upplever 
problem med analsäckarna är mjuk eller lös avföring, matsmältningsbesvär, allergier, infektion-
er, övervikt, dålig anatomi eller en kombination av dessa saker.

Vilka är symptomen?
Symptomen för problem med analsäckarna kan variera mycket mellan olika djur, dock är dessa 
några vanliga tecken ditt husdjur kan uppvisa: kliande av rumpan genom att släpa sig på 
golvet, överdrivet slickande av analöppningen, svårt att bajsa, plötsliga utsläpp av illaluktande 
doft, smärta eller obehag i bakdelen, eller blödningar/svullnad nära analöppningen. Hos katter 
är vanligtvis symptomen mindre uppenbara men kan inkludera att de bajsar utanför lådan. 

När bör jag bli orolig?
Om ditt husdjur uppvisar något tecken på problem med analsäckarna ska du genast kontakt 
veterinär för konsultation, detta eftersom om problemen lämnas utan åtgärd kan det result-
era i tex infektion eller böld. Om ditt husdjurs analsäckar är fulla behöver de tömmas av din 
veterinär. Om det finns tecken på infektion kan din veterinär skriva ut receptbelagd medicin 
ev. antibiotika.



Vad kan göras för att förhindra problem med analsäckarna?
Regelbunden användning av Glandex hjälper till att stödja funktionella analsäckar och kan 
reducera svårighetsgraden av problemen. Tillsammans med användning av Glandex är 
det viktigt att utfodra ditt husdjur med en konsekvent högkvalitativ diet fri från onödiga 
utfyllnader. Det är också viktigt att bibehålla ditt husdjurs idealvikt. Att tillsammans med din 
veterinär jobba för att lösa underliggande orsaker till ditt husdjurs problem med analsäckarna 
exempelvis allergier eller matsmältningssvårigheter är vitalt. I vissa svåra fall kan man behöva 
kirurgiskt avlägsna analsäckarna.

Hur funkar Glandex?

Hur ger du Glandex? 
Glandex är ett smidigt och enkelt pulver som ditt husdjur kommer att älska! Bara strö och 
mixa ner i maten en gång om dagen enligt doseringsinstruktionen på nästa sida.

Om Glandex
Glandex är ett helt igenom naturligt tillskott specifikt designat för hundar och katter som har 
problem med analsäckarna. Glandex är uppbyggt av nyckelingredienser som understödjer 
hälsosamma analsäckar och matsmältningen, vilka hjälper ditt husdjur att tömma sina 
analsäckar på naturlig väg. 

Glandex jobbar inifrån och ut för att främja hälsosam analsäcksfunktion. Sammansättningen av en unik 
fiberblandning gör att Glandex hjälper till att producera fast avföring, detta för att ditt husdjur ska kunna 
tömma sina analsäckar naturligt varje gång de bajsar. Glandex innehåller också naturliga 
antiinflammatoriska ingredienser som kan hjälpa minska underliggande inflammation och allergier som 
kan orsaka problem med analsäckarna. Även probiotika är tillsatt för att stödja matsmältningen och 
immunsystemet.


