NAUTICAL LIVING

Tips
Klåda/matt päls: NAUTICAL LIVING har ett extra högt
innehåll av OMEGA 3-fettsyror, som kan bidra till att
lösa hud-/pälsproblem.
Kräsna hundar: NAUTICAL LIVING har högt innehåll av
färsk fisk, som tilltalar hundar med särskilda krav på
smakupplevelsen.
En sensation inom foder till hundar.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) är en princip som
syftar till att hålla en jämn blodsockernivå under hela
dygnet. Vi på ESSENTIAL FOODS har uppnått detta med
våra livsförändrande och prisbelönta måltider som ger
en stabil blodsockernivå. Vårt höga innehålla av färska
proteinkällor och den låga tillagningstemperaturen ger
enastående höga näringsvärden jämfört med andra märken. Med BOF får man helt fantastiska resultat. Genom
att servera ESSENTIALS påverkas hundens mentala balans positivt. Vissa märker stora förändringar, medan
andra bara märker av smärre förändringar. Men man
märker nästan alltid en förbättring.
Procent	
Tillagat av färsk och torkad lax, öring,
sill, säsongens fisk och ägg
77,0
varav färskt
55,0
Protein
30,0
Fett
16,0
Råaska/Mineraler
8,5
Växttråd:
3,5
Vatten
8,5
Omega6
1,0
Omega3
4,0
Kalcium
1,7
Fosfor
1,2
Glukosamin
0,09
Kondroitin
0,07
Kcal/kg:
3580,0
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Första påsen av ESSENTIALS?
Vi på ESSENTIAL FOODS hälsar dig välkommen. Med

den första påsen inleds en livsstilsförändring när det
gäller kosten. Du kan byta under en period på 4–7 dagar,
eller direkt från den första dagen. Den första veckan kan
man förvänta sig lite extra luft i tarmarna. Det beror på
att hundar, precis som vi människor, reagerar på förändringar i kosten. Avföringen är i samma mängd, men
kan vara något mjukare. Sedan är det bara att glädja sig
över alla fördelarna med att ha valt ESSENTIAL FOODS,
på både kort och längre sikt. Du är alltid välkommen att
kontakta oss för råd och vägledning.
Receptet
Färsk lax och öring, sötpotatis, torkad sill, ärtor, torkad
lax, färska hela ägg, färsk sill och säsongens fisk, laxolja, linfrö, lucerngroddar, laxfond, potatis, ärtfibrer, vitaminer och mineraler, MOS (mannan oligosaccarides),
FOS (fructooligosaccharides), glukosamin, kondroitin,
MSM (metylsulfonylmetan), <0,003%: tranbär, acai, blåbär, mullbär, äpple, tomat, apelsin, päron, morot, spenat,
blomkål, tång, ringblomma, grönt te, ingefära.
Tillagningstemperatur
90 grader celsius.
Tillsatsämnen per kg
Vitamin A 15 000 IE/kg, vitamin D3 2 000 IE/kg, taurin 1 500 mg/kg, järn 333 mg/kg, mangan 233 mg/kg,
zink 233 mg/kg, koppar 15 mg/kg, jod 1,6mg/kg, selen
0,67mg/kg. Med naturliga konserveringsmedel (rosmarin) och naturliga antioxidanter.
Hållbarhet
12 månader från tillverkningsdatum.
Datum, tidpunkt och unikt tillverkningsnummer finns
på toppen av påsen.
Rekommenderad förvaring
Använd originalet ESSENTIAL the FOOD BOX. Fodret
bör förvaras på en torr och sval plats (5–18 grader), inte
i direkt solljus och i en lufttät behållare – så smakar den
första måltiden i påsen lika bra som den sista.
Storlek på påse och krokett
SUPERIOR LIVING finns i påsar om 3 kg respektive 12,5
kg. Kroketten i 3 kg-påsen är anpassad för mindre hundar. Som regel tycker hundar upp till 10kg bäst om kroketten i 3 kg-påsarna.
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Till vem?
ESSENTIAL NAUTICAL LIVING är det kompromisslösa
spannmålsfria fodret för vuxna hundar av alla raser, til�lagat med massor med färsk lax, öring, sill och säsongens fisk. Måltiden följer vår BOF-princip.

77% därav 55% färsk

Coat booster

Grain free

BOF approved

Organic Acai

Alfalfa

Apples

Blueberries

Carrots

Cauliflower

Cranberries

Eggs

Ginger

Ginseng

Green Tea

Herring

British Grown Linseed

Russet Potatoes

Marigold

Probiotics

Mulberries

Rosemary

Beauregard & Jewel Sweet Potatoes

Tomatoes

Oranges

Scottish Atlantic Salmon

Pears

Hand Harvested Seaweed

Salisbury Rainbow Trout

English Peas

Spinach

Vitamins & Minerals
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Dagens totala mängden. Justera vid behov för att bibehålla idealvikten.

