
 

 

 PlaqueOff® Animal 

Innehåll och dosering 

 

Dosering 
Hund under 10 kg och katt: 1/2 mått*/dag, Hund 10-25 
kg: 1mått/dag, Hund över 25 kg: 2 mått/dag 
*mått, motsvarande ett halvt kryddmått, medföljer i 
förpackningen. 

60 g, räcker i 6 månader till medelstor hund. 

Hur snabbt den dåliga andedräkten och tandstenen 
försvinner kan variera hos olika djur. 

Innehåll 
Naturligt växtämne havsalg Algea D1070TM, bestående 
av: polysackarider 52%, mineraler och spårämnen 22%, 
proteiner med alla aminosyror 6%, fibrer 6%, omega-3 
fettsyror 2%. Utan tillsatser av socker, konserverings-
medel eller färgämnen. Innehåller jod. 

Förvaring 
Förvaras torrt i rumstemperatur och oåtkomligt för barn. 
  

 Vad är PlaqueOff® Animal? 
PlaqueOff® Animal är en internationellt patentsökt naturprodukt som motverkar tandsten och plack på 
tandytan samt minskar bakteriehalten. Det verksamma ämnet i PlaqueOff® Animal är ett naturligt 
växtämne från havsalg. När de lösts upp tas ingredienserna upp i blodet och därefter tillförs saliven en 
sammansättning som gör att tandsten vittrar sönder och att nya beläggningar inte får fäste. Det är väl 
känt att salivens sammansättning kan bidra till att stöta bort de bakterier som ger upphov till plack och 
tandsten. 
Kliniska studier på människor har visat att tandbeläggningar minskat med upp till 88 % och tandstenen 
försvunnit helt eller blivit mycket porös och lätt att avlägsna. De studier som har gjorts visar att resultat 
märks redan efter 4 veckor och att resultatet blir bättre vid fortsatt regelbunden användning. 
 

Forskning 
För några år sedan hade tandläkare Sune Wikner en patient på sin mottagning som regelbundet fick 
behandling mot tandsten. Patienten bosatte sig Spanien, men behöll sin svenske tandläkare. Efter det 
första besöket sedan Spanienflytten upptäckte Sune Wikner något märkligt – patienten hade ingen 
tandsten. Efter att ha frågat ut patient om dennes kostvanor gjorde Wikner den sensationella 
upptäckten – en speciell ört som ingår i den spanska salladen som patienten regelbundet åt. Efter 
många tester kom Sune Wikner fram till receptet på "botemedlet" – och så uppstod ProDen 
PlaqueOff® som är motsvarigheten till PlaqueOff® Animal. Effekten har sedan fastställts i flera olika 
vetenskapliga studier. 
 

Testat på människor 
ProDen PlaqueOff, som under ett antal år har använts av tusentals människor i Sverige och flera 
andra länder, är föregångaren till PlaqueOff® Animal. Du kan läsa mer om studier mm på 
www.plaqueoff.com 
För en gångs skull en produkt som först har testats på människor! 



 
 

   

Vanligt att hundar och katter har problem med munhälsan 
Det är en utbredd missuppfattning att naturen har ordnat det så vist att hundar och katter inte råkar ut 
för tand- och munproblem som vi människor. 
Vid hälsokontroller i USA beträffande katters tandhälsa delades katterna in i tre grupper. Grupp I 
omfattade katter från 0-7 år, grupp II 7-10 år och grupp III 10-25 år. Resultaten visade att i grupp II och 
grupp III hade så gott som alla katter någon form av problem med tänderna. I grupp I var endast 34 
procent av katterna helt besvärsfria. 
Tandsten och tandlossning är lika vanligt hos hundar som katter. Det är viktigt att vi känner till det så 
att inte djuren har ont och lider för att vi är okunniga. 
 
Dålig andedräkt 
Vanligt är att hundens eller kattens dåliga andedräkt avslöjar att den har tandsten och kanske så långt 
framskriden tandlossning att flera tänder inte kan räddas. Även utekatter drabbas av tandsten, trots att 
de lever ett mer "naturligt" liv. 

 

Plack 
Plack är det klibbiga, tunna lagret av bakterier och matrester som ständigt bildas i munnen. Om de 
första mjuka beläggningarna ligger kvar kommer de så småningom att förkalkas och hårdna till 
tandsten. 

Tandsten 
Tandstenen lägger sig som en gulbrun beläggning på tanden vid tandköttsranden. Sammansättningen 
av saliven påverkar bildningen av tandsten och det kan till viss del vara ärftligt. 
Ovanför tandköttskanten bildas tandsten genom att mineraler i saliven fälls ut på tanden. Under 
tandköttsranden ser tandstenen mörkare ut i färgen beroende på färgavlagringar från småblödningar i 
tandköttet. 

Den onda cirkeln 
I tandsten stormtrivs bakterier. Gifter från bakterierna retar upp vävnaden och benet drar sig undan. 
Sakta blir fickan djupare och en ond cirkel har startat. Nu finns det plats för mer tandsten och fler 
bakterier. I slutskedet, när nästan allt ben försvunnit, börjar tanden bli lösare och infektionen är nu så 



stor att svullnad och värk börjar bli allt vanligare. En obehandlad tand med djupa fickor betraktas snart 
som ett främmande föremål utav kroppen. Så småningom stöts tanden ut och lossnar. 

Tandlossningssjukdom 
Obehandlad tandsten kan orsaka skador i tandens fäste som leder till tandlossning, så kallad 
parodontit. I samband med tandköttssvullnaden vid inflammation i tandköttet fördjupas tandköttsfickan. 
Bakteriebeläggningarna utbreder sig nedåt i tandköttsfickan och bindvävsfibrer i fickans botten löses 
upp. Tandköttsfickorna blir därmed ännu djupare och bakteriebeläggningarna får möjlighet att växa 
ytterligare nedåt rotytan. Beläggningarna mineraliseras till tandsten och inflammationsprocessen 
påskyndas. 
Rothinnans trådar börjar nu förstöras på grund av inflammationen och käkbenet löses upp. Fortsatt 
fördjupning av tandköttsfickan sker i takt med plackets tillväxt och upplösning av rothinna och käkben. 
Tanden blir till slut lös. 
Tandlossning är ett sent symtom i sjukdomsbilden. Tecken på utvecklad parodontit kan vara att 
tänderna flyttar sig eller är lösa. Spontana blödningar i tandkött, varbildning, bölder, fistlar och 
illaluktande andedräkt hör också till sjukdomsbilden. Parodontit kan betraktas som en kronisk sjukdom 
med ett smygande förlopp. Ofta pågår den under en lång tid utan att ge några påtagliga symtom. 

Komplikationer 
Tandsten, svullet och blödande tandkött, trasiga tänder och andra sjukdomstillstånd i tandköttet ger 
ofta diarré hos katt, liksom hos människan. De bakterier som frodas i tandfickor och angripna tänder, 
speciellt tandroten, vandrar ner i matsmältningskanalen. Katter med trasiga tänder har ofta tandvärk. 
De dreglar och går ner i kondition och magrar eftersom de inte kan äta lika mycket som tidigare. Dålig 
tandstatus bäddar ofta för andra sekundära infektioner. I allvarliga fall kan en infekterad tand sprida 
blodförgiftning som kan förorsaka hjärtsäcksinflammation. Detta tillstånd kan utan behandling i tid 
förorsaka dödsfall. 

 



 

Nöjda kunder 

 

Katt 14 år 
Grandessa 

Mycket tandsten 
Dålig andedräkt 
Blödande tandkött 
Dålig päls 

Den dåliga andedräkten helt borta efter 2 veckor. 
Mindre tandsten (halvering) efter 2 veckor. 
Tandköttet slutade blöda efter 4 veckor. 
Mycket bättre päls och piggare katt. 

 

Hund 3 år 
Morris 

Mycket dålig 
andedräkt 

Den dåliga andedräkten försvann redan efter 2 veckor. 
"Nu är det bara roligt med hans pussar i ansiktet". 

 

Hund 1,5 år 
Emil 

Dålig andedräkt Började äta PlaqueOff Animal på grund av dålig andedräkt 
som försvann redan efter 1 vecka. 

 

Hund 12 år 
Banjo 

Dålig andedräkt 
Mycket tandsten 

Efter 2 veckor var den dåliga andedräkten borta. 
Tandstenen minskade till hälften och blev mycket porös. 

 

Hund 7 år 
Malte 

Dålig andedräkt 
Tandsten 

Den dåliga andedräkten var helt borta efter 2 veckor och en 
halvering av tandstenens utbredning. 

  Hund 6,5 år 
Cherri 

Dåliga tänder 
Mycket tandsten 
Blödande tandkött 
Dålig andedräkt 

Efter 2 veckor var den dåliga andedräkten borta. 
Efter 2 veckor slutade det blöda från tandköttet. 
Efter 5 veckor var all tandsten borta. 
  

  Hund 2,5 år 
Dinette 

Tandsten 
Blödande tandkött 

Efter 3 veckor var all tandsten borta. 
Efter 3 veckor slutade det blöda från tandköttet. 

  Hund 2,5 år 
Ida 

Blödande tandkött Efter 3 veckor slutade det blöda från tandköttet. 

  Hund 1,5 år 
Atlas 

Dålig andedräkt Försvann helt efter 4 veckor. 

 

Nöjda kunder berättar  
Många kunder har hört av sig med sina erfarenheter av PlaqueOff® Animal. 
Nedan följer några av dessa. De är exakt återgivna förutom att namnen har 
tagits bort. 
  

 

JACK RUSSEL 14 år 
"Vår Jack Russel, 14 år har i flera år haft en fruktansvärd, stinkande andedräkt. Efter en dryg vecka är 
den dåliga andedräkten helt borta. En stor lättnad för alla, inte minst när vi åker bil. 
Samma sak gäller Bonnie, 4 år (Grand Danois + Greyhound). Hennes andedräkt började bli lite sur, 
men det är också helt borta." I L 



COLLIE 6 år vikt 35 kg 
"Numera tror jag på mirakel. Hunden hade på inre tänderna "tjock" och mycket tandsten. Luktade som 
en "sopstation" i munnen. Hade beställt tid hos veterinären för borttagning eftersom hunden inte klarar 
av borstning av tandsten - måste sövas - annars äter han upp veterinären. Nu slipper vi hela den 
proceduren. Varmt tack!" E G 

STRÄVHÅRIG TAX 11 år vikt 12 kg 
"Hunden har trots sina 11 år bra tandstatus. Den tandsten som fanns i början av behandlingen är 
emellertid nu borta och vid återbesök hos Blå Stjärnans tandsköterska fick jag beskedet "Det ser 
mycket bra ut". Andedräkten är också friskare än vid behandlingens början." B N 

STRÄVHÅRIG TAX 4 år vikt 11 kg 
"Inledningsvis var hunden betänksam mot lukten på pulvret och drog sig för att äta maten. Detta var 
dock övergående. Hunden skrapades för tandsten för ett år sedan och jag fick beskedet att jag skulle 
komma att få problem med hundens tänder. Vid återbesök 2 sept fick jag besked att "det ser mycket 
bra ut" Glädjande!!" B N 

SIAMES 14 år vikt 5 kg 
"Eftersom våran katt har uppnått en rätt så hög ålder för rasen och har haft en del tandlossning samt 
en väldigt dålig andedräkt, så har den här testen med pulver varit över förväntan. Den dåliga 
andedräkten är nu helt borta och tandstenen är troligen snart helt borta." T W 

GRAND DANOIS + GREYHOUND 4 år 
"Hej! Tack för senaste försändelsen till mina hundar. Jag är fortfarande lika såld på pulvret och 
rekommenderar DenProAnimal till alla. 
En iakttagelse... Min tik Bonnie slutade löpa för någon månad sen, men den sedvanliga, fruktansvärt 
besvärliga hårfällningen efter varje löp har nu helt uteblivit. Hennes päls är blank och fin. Har inte 
ändrat nåt i hennes kost, eller annat, utom att hon troget får tre kryddmått pulver varje dag. Hennes 
tänder är fortfarande jättefina och gamla Algots också. Kan den förbättrade pälskvaliteten vara en 
extra bonus? Glada hälsningar." I L 

DVÄRGPUDEL 6 år vikt 5,5 kg 
Innan jag började använda ert pulver hade Cherri mycket tandsten, dåliga tänder och blödande 
tandkött. Tidigare borstade jag tänderna 
på henne varje kväll utan resultat. Nu har hon ingen dålig andedräkt (försvann efter 2 veckor) och 
ingen tandsten (försvann helt efter 4 veckor) 
och inget blödande tandkött (försvann efter 2 veckor). 
Tack för hjälpen 

SHETLAND SHEEPDOG, Sunnie och Rob, 3 1/2 år, 10,5 kg och 6 1/2 år, 11,3 kg 
Den dåliga andedräkten försvann helt efter 4 veckor, tandstenen efter 4 veckor på båda hundarna. 
Sunnie hade blödande tandkött som slutade 
blöda efter 4 veckor. Jag tänker låta hundarna äta detta regelbundet även fortsättningsvis. 

BONDKATT 7 år, 4 kg 
Jag är tacksam över att ni har uppfunnit detta. Både den dåliga andedräkten och tandstenen försvann 
efter 4 veckor. Tandköttet slutade blöda efter 2 veckor. 
Jag har gett ½ kryddmått pulver per dag. 

NORSK SKOGSKATT 1 år, 3 kg 
Den dåliga andedräkten och tandstenen försvann efter 4 veckor med ½ kryddmått pulver per dag. 

 


