
Før Etter

En revolusjonerende hjelp til pleie 
for alle hunder og katter. 

Health’nGlow™  
er en NATURLIG og PERMANENT middel 
som fjerner og eliminerer flekker 
rundt øynene, munnen og føttene på 
kjæledyret ditt.

100 % naturlig
• Fjerner uønsket farge etter tårer

• Hjelper til med å fremme sunn pels og hud

• Kan også hjelpe til med å fremme frisk pust

• INGEN mais

• INGEN hvete

• INGEN konserveringsmiddel

• INGEN kunstige fargestoffer 

• INGEN kunstige smakstilsetninger

• INGEN antibiotika



Mange hunder og katter utvikler uønskede 
rødlige flekker i øyekroken. Disse flekkene 
vil vanligvis spre seg til munnen og føttene 
også. Flekkene kommer av en overdreven 
utflod av tårer (Epiphorea) og dermed en 
overflod av væske. Epiphorea kommer av en 
overproduksjon av tårer som dreneringen 
ikke klarer å ta unna eller/og en fortetning 
av drenasjesystemet.
 
Epiphora er en groplass for bakterievekst 

(Ptyrosporin). Om man 
ikke behandler dette 
vil bakteriene gjøre 

at det settes flekker på mange hunder og 
katter. Som et videre resultat vil en unor-
mal svart tykk væske kunne forekomme på 
hunder som er av stor rase eller har mørk 
pels. Dette er ikke fint å se på, og kan også 
irritere kjæledyret ditt. Flekkene kan også 
gjøre at dyrene kan lukte litt ubehagelig.
 
Health’nGlow™  er et kraftig naturlig  
organisk antibakteriemiddel som svekker 
bakteriene inntil problemet er helt løst. 
Middelet skader Ikke den naturlige pro-
duksjonen av tårer. Som et resultat av dette 
er det umulig for tåreflekkene å komme 
tilbake. 

Health’nGlow™  fjerner ikke eksisterende 
flekker og er heller ikke en rask metode for 
å fjerne problemet. Det er et gjennomtestet 
middel som virker fra innsiden på de under-
liggende årsakene til problemet. Gradvis vil 
det stoppe produksjonen av flekker og den 
tykke væsken. Middelet tar problemet ved 
roten og vil derfor sørge for et varig resultat.
 
Fordi alle katter og hunder er forskjellige vil 
resultatet bli sett mellom 15 og 30 dager 
eller mer.

• Vår revolusjonerende formel inneholder 
ikke hvete, mais, konserveringsmiddel, 
kunstig smak eller kunstig farge.

• En elektronisk kalkulator er tilgjengelig 
for å sikre at hver bruker skal vite nøyaktig 
hvilken dose som skal brukes på sitt dyr. 

• En måleskje er inkludert i hver boks. 

• Health’nGlow™ lover en sikker 
langvarig metode for å fjerne flekker rundt 
øynene, munnen og på føttene på ditt 
kjæledyr

• Dette produktet er laget og utviklet 
til å bli det første effektive middelet mot 
tåreflekker på markedet.

• Vi vet at du elsker ditt kjæledyr like mye 
som vi elsker våre, og har laget en naturlig 
tåreflekkløsning med organiske ingredienser 
som sikrer at dyrene forblir friske og glade. 

• Health’nGlow™ er et produkt fra 
USA, produsert med kjærlighet og kvalitet. 
Det er et produkt fokusert på dyrenes 
velferd og på de som gir størst omsorg - 
nemlig eierne. 

Om tåreflekker

Vår forsikring til deg:



 Du kan tilsette Health’nGlow™ i dyrets 
vanlige mat, men for å få det beste resultatet 
og at dyret får i seg hele den daglige dosen, 
foreslår vi at du mikser middelet inn i noe 
dyret liker godt like før foring (f.eks. i 
yoghurt, ost el.l.).

IKKE miks Health’nGlow™ med vann.
Noen dyr har akkurat skiftet fôr eller har 
en mage som er sensitiv. Disse kan få litt 
løs mage, forstoppelse eller kaste opp litt. 
For å forhindre en slik reaksjon foreslår 
vi at du først gir dyret en liten mengde 
Health’nGlow™. Deretter kan du 
øke gradvis over to uker Inntil du når 
den mengden som er anbefalt for 
ditt kjæledyr (se i tabell).  

Områdene med flekker klippes 
forsiktig bort slik at nypels uten 
flekker kan vokse ut. For dyr med 
kort pels kan man av og til bruke et 
øyerensemiddel av høy kvalitet. 

Fortsett på full dose i 60 dager, så i de neste 
15 dager, om man ikke ser tegn til tåreflekker, 
reduserer man gradvis dosen til null.  
Det er uvanlig at flekker oppstår i 
behandlingsperioden, men om dette skjer 
er det et tegn på at bakteriene fremdeles er 
tilstede. Om dette skjer anbefales en mer 
aggressiv tilnærming. Start umiddelbart med 
en behandling over 30 dager ved å doble den 
opprinnelige mengden. Etter denne perioden 
vil kjæledyret ditt være fullstendig fri for 
tåreflekker. 

Health’nGlow™  er ikke beregnet for utvendig bruk. OBS: Alle dyr som man vet 
har problemer med lever eller skjoldbruks-kjertel skal ikke bruke dette produktet

Vekt

Alder: 6 -12 uker
1 - 2.2 kg

2.3 - 3.6 kg
3.7 - 4.9 kg

5 - 6.3 kg
6.4 - 7.7 kg

7.8 - 9 kg
9.1 - 10.4 kg

10.5 - 11.8 kg
11.9 - 13.2 kg
13.3 - 14.5 kg
14.6 - 15.8 kg

Daglig dose i 
teskje

Daglig dose i
 skje

Totalt behov
ved 90 dager

1/8  1/2

90 g
120 g

30 g 30 g   
60 g   

120 g 
60 g + 30 g 

120 g + 30 g  
120 g + 60 g 
120 g + 60 g + 30 g
240 g

240 g + 60 g + 30 g
240 g + 120 g + 60 g

240 g + 30 g 
240 g + 60 g 

60 g

150 g
180 g

270 g
300 g
330 g
420 g

210 g

240 g

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1/4
1/2
3/4

1 1/4
1 1/2
1 3/4

2
2 1/4
2 1/2
2 3/4

1

 Antall flasker ved 90 dager

OBS: Skjeen som er inkludert i hver boks tilsvarer 1/4 teskje. 
For større raser sjekk vår elektroniske kalkulator på nettet. 
www.gresshoppa.com 

Slik bruker du Health’nGlow™:

Før Etter



Spørsmål: Hva er forskjellen mellom  
Health’nGlow™ og alle andre produktene 
på markedet?
Svar: Vi er pionerene i å utvikle produkter til 
hjelp med pleie. Dette gjør at ingen andre 
matcher dette produktet. Health’nGlow™ 
er det eneste 100% naturlige organiske 
kvalitetsproduktet på markedet som vil 
fjerne tåreflekker. Produktet vil ha en 
permanent virkning. 

Spørsmål: Hvor lang tid vil det gå før jeg ser 
resultatet?  
Svar: Health’nGlow™ vil ikke fjerne 
eksisterende flekker, men hindre nye i å 
oppstå. Noen dyr vil få resultater etter 12 
dager, mens andre vil vise resultater etter 30 
dager eller mer. Dette vil avhenge av noen 
faktorer som alder, fordøyelse og veksten i 
pelsen.

Spørsmål: Er Health’nGlow™ sikkert å 
bruke mens dyret er drektig og mens dyret 
dier? 
Svar: Vi anbefaler ikke dette. Dette er en 
svært sårbar tid. Vi avstår å ta sjanser med 
våre kjæledyr. 

Spørsmål: Når kan jeg starte å gi 
Health’nGlow™ til min valp eller kattunge?
Svar: De kan starte etter at de har sluttet å 
die, så snart de spiser fast føde. Normalt er 
dette etter ca 6 uker.

Spørsmål: Hva inneholder Health’nGlow™?
Svar: Aktive Ingredienser er: Øyentrøst 
(Euphrasia), Linfrø, Primært tørket inaktivt 
gjær, Stav melasse, Solsikke frø, Tørket 
gulrot, Gress, Zink, Metionin, Tørket tare, 
Lechitin, Niacin (vitamin B6), Yucca palme 
extrakt, Hvitløk, Riboflavin (vitamin B2), 
Thiamin hydrocloride (vitamin B1), Folsyre 
og vitamin B12 supplement. 

Spørsmål:  Må kjæledyret mitt bruke 
Health’nGlow™ på permanent basis?
Svar:  Nei. Om man følger anvisningene er 
det ingen behov for utvidet bruk.

Spørsmål: Kan Health’nGlow™ være giftig?
Svar: Ingen hund som har kjente problemer 
med lever eller skjoldbrukskjertel skal bruke 
dette produktet.

Ofte stilte spørsmål 

Paratus Pet AS
Professor Birkelands vei 27 B,1081 Oslo  
Telefon 23 14 01 30   
Fax 23 14 01 31 www.gresshoppa.com

Følg oss på 
facebook


