
Fodertilskud til støtte af en sund 
ledfunktion hos hunde og katte

Healthy pets are happy pets





Grønlæbet musling (Perna Canaliculus)

Collagen II

Den grønlæbede musling – en af hovedingredienserne i Glycoflex® – stammer fra 
New Zealand, hvor den beviste sin effekt hos maorierne, og nu er kendt over hele 
verden som kosttilskud.
Denne musling indeholder mere end 50 stoffer – herunder et højt indhold af gluco-
saminoglycaner (GAGs), essentielle fedtsyrer, antioxidanter og sporstoffer. Mange 
af disse stoffer indgår i kroppens opbygning af hud, brusk, bindevæv og ledvæske. 

Antioxidanter
Antioxidanter er en gruppe af enzymer, vitaminer og mineraler, som arbejder for 
at beskytte vores krop mod frie radikaler, modvirke oxidation af andre stoffer på 
celleniveau samt fungere som en del af kroppens forsvar. Glycoflex® Plus indeholder 
alle de ovenstående antioxidanter.

DMG

Mangan

Vindruekerneekstrat

E-vitamin
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Glutation

C-vitamin
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I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men 
brusk der glider mod hinanden når ledet bevæges. Ledbrusk er blandt andet opbyg-
get af collagen, og 95% af denne collagen er collagen type II. 
Collagen type II styrker brusken, idet det er en vigtig del af det netværk brusken 
er opbygget af. Hos nogle hunde og katte ses med tiden, at der sker en nedsat 
produktion af collagen og/eller en øget nedbrydning af collagen, hvilket svækker 
ledbrusken. 
GlycoFlex® Plus er tilsat kollaGen II-xsTM for at medvirke til, at leddene hele tiden 
har tilstrækkelig med collagen II til rådighed til opbygning af ledbrusken. Desuden 
medvirker daglig indtagelse af kollaGen II-xsTM til, at collagen II genkendes af immun-
forsvaret i tyndtarmene, som værende et næringsstof kroppen bør tolerere, hvilket 
bidrager til at mindske kroppens egen nedbrydning af collagen II i leddene. 



Kroppen består af mange forskellige typer af celler. Celler består af mange forskel-
lige slags molekyler. Molekyler består af et eller flere – ens eller forskellige – atomer. 
Et atom består af en kerne af protoner og neutroner og en række ydre skaller med 
elektroner, der som regel sidder parvis. Antallet af elektroner bestemmer atomets 
”opførsel”. Hvis elektronerne er parrede, så er der ”ligevægt”, og atomet er stabilt.

Af forskellige årsager kan atomet efterlades med en enkelt uparret elektron i den 
yderste skal – og så har vi et frit radikal. Frie radikaler er meget ustabile og rea-
gerer lyn-hurtigt med omkringliggende molekyler ved at stjæle den elektron, de 
mangler for at blive stabile igen. Denne proces kaldes oxidation. Når det angrebne 
molekyle mister en elektron, bliver det selv til et frit radikal, og en kædereaktion er 
startet, som kan føre til destuktion af celler og væv.

Nogle frie radikaler indgår dog som en normal del af kroppens funktion. For ek-
sempel er nogle frie radikaler mellemprodukter i cellernes energiproduktion, nogle 
spiller en rolle for blodtryk og nerveledning, mens andre dannes af kroppens im-
munssystem som forsvar imod bakterier og virus.
Faktorer i omgivelserne bidrager i stort omfang til forekomsten af frie radikaler i 
kroppen. Luftforurening, visse lægemidler, pesticider og opløsningsmidler kan tilføre 
frie radikaler, og sollys og ioniserende stråling kan udløse processer, der medfører 
dannelse af frie radikaler.
Langt hen ad vejen kan kroppen selv uskadeliggøre frie radikaler. Der opstår først 
problemer, hvis produktionen eller tilførslen bliver så stor, at der er underskud af 
antioxidanter, som er det eneste kendte ”middel” mod frie radikaler.

Frie radikaler

Et atom i ligevægt ... ... med parrede elektroner

Et frit radikal ... ... der savner en elektron



Antioxidanter
Antioxidanters virkning ligger i navnet. Antioxidanter forhindrer frie radikaler i at 
oxidere, så de ikke kan nå at gøre skade. Det gør de ved at afgive en elektron, som 
giver ligevægt igen og dermed stopper radikalernes aggressivitet. Antioxidanter kan 
derved selv blive til frie radikaler, men de er langt mindre reaktive end de oprinde-
lige, og desuden optræder antioxidanter som ”holdspillere”, som villigt supplerer 
hinanden med elektroner.

Nogle antioxidanter produceres naturligt i kroppen, mens andre skal tilføres gen-
nem kosten. Det er i dag almindeligt anerkendt, at et højt indhold af antioxidanter i 
kosten kan medvirke til at forebygge en lang række sygdomme. Indeholder kosten 
ikke nok antioxidanter, er det vigtigt at supplere med et kosttilskud.

En antioxidant ... ... med elektroner til overs

Antioxidanten donererer et elektron til den frie radikal ...

... og ligevægten er genoprettet!



3 gode grunde til at give din hund eller kat et 
dagligt tilskud af GlycoFlex® Plus

1. Collagen II er en naturlig del af ledbrusken. Det er vigtigt at ledbrusken har rigeligt 
med collagen II, da det er med til at styrke brusken. En sund ledbrusk har stor  
betydning for leddenes funktion.  

2. Den grønlæbede musling beviste oprindeligt sin effekt hos maorierne i New Zealand 
og er nu kendt over hele verden for, at styrke og vedligeholde bevægeapparatet.

3. Antioxidanterne i Glycoflex® bekæmper – alene og i synergi med hinanden – de  
skadelige frie radikaler og bidrager dermed til, at bevare eller genoprette balancen 
i alle kroppens væv.

 

Glycoflex® er specielt velegnet som støtte til behandling i forbindelse med ledproblemer 
– og helt idéelt til brugshunde, som regelmæssigt udsættes for hårde belastninger. 
Glycoflex® medvirker til, at opretholde en sund ledfunktion.

Glycoflex® er en rigtig godbid, som smager godt og fint kan bruges som daglig forkælelse 
af din hund eller kat.



Til større hunde!

1 tyggebid indeholder:

kollaGen II-xsTM 50 mg

MSM (methylsulfonylmethan) 250 mg

Grønlæbet musling 150 mg

DMG (dimethylglycin) 25 mg

Mangan 2,5 mg

Vindruekerneekstrakt 1,25 mg

E-vitamin 12,5 IU

C-vitamin 6 mg

L-glutation 0,5 mg

Selen 0,5 μg

Vejledende daglig indtagelse:
< 7,5 kg ½ tyggebid

7,5 - 15 kg 1 tyggebid

Til mindre hunde 
og katte!

1 tyggebid indeholder:

kollaGen II-xsTM 100 mg

MSM (methylsulfonylmethan) 500 mg

Grønlæbet musling 300 mg

DMG (dimethylglycin) 50 mg

Mangan 5 mg

Vindruekerneekstrakt 2,5 mg

E-vitamin 25 IU

C-vitamin 12 mg

L-glutation 1 mg

Selen 1 μg

Vejledende daglig indtagelse:
< 15 kg ½ tyggebid

15 - 30 kg 1 tyggebid

30 - 45 kg 1 ½ tyggebidder

45 - 60 kg 2 tyggebidder

Tyggebidderne gives dagligt som en godbid. Tyggebidderne kan fordeles på morgen og aften. 
Ved behov kan antallet af tyggebidder øges efter dyrlægens vejledning. 

Pakning: Foliepose med 60 stk. tyggebidder.

Nettovægt ca. 360 g.

Vnr. 914775.

Pakning: Foliepose med 60 stk. tyggebidder.

Nettovægt ca. 210 g.

Vnr. 914774.
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Et sygt dyr skal altid tilses af en dyrlæge. Men med daglig pleje kan 
man selv gøre meget for at bidrage til hundens/kattens sundhed. 

Aptus®--serien fra Orion Pharma er udviklet til dette formål.

Besøg gerne Aptus®-hjemmesiden:

www.aptuspet.com
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Klinik stempel:


