ESSENTIAL FOODS

Lite om innehållet och sammansättningen
ESSENTIALS måltider har tillagats av +42 % färsk kyckling och lax, öring, sill, lamm, hjort och ägg.
För att bevara saft, kraft och maximalt näringsinnehåll
hos de färska ingredienserna tillagas ESSENTIALS vid
bara 90 grader.
Alla ingredienser har den enastående höga kvaliteten
som du kan, och skall, förvänta dig av ESSENTIALS.
Vad säger ditt luktsinne?
När du luktar på ESSENTIALS första gången kommer du
att tro oss på vårt ord. Inget djurfoder har tidigare doftat
så färskt, naturligt och aptitligt. Det är resultatet av en
vilja att ändra uppfattningen om vad en måltid till hundar är och skall vara.
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.

Sambandet mellan beteende och kost
ESSENTIALS kommer att påverka de flesta hundar
positivt (BOF). Man kan förvänta sig en lugnare och mer
balanserad hund än tidigare, såväl under som efter måltiden. Vi hör att olämpligt beteende har minskat eller
försvunnit helt. Prova själv att utforska vad ESSENTIALS kan göra för din hund.
Livskvalitet
Det gamla talesättet ”du blir vad du äter” gäller även
hundar. Vissa väljer att tillaga BARF-kost för att mycket
av det färdiglagade fodret inte utnyttjar hundens fullständiga hälso- och beteendemässiga potential. ESSENTIAL FOODS utlöser denna livskvalitet utan att du behöver hantera fruset/rått kött, ben och inälvor.
Vad är QSE?
ESSENTIALS har utvecklats baserat på tre värden som
genomsyrar allt vi gör.
(Q) Kvalitet – Endast det bästa gott nog. Så är det bara.
(S) Service – En servicenivå som sätter standarden.
(E) Entusiasm – Det är glädjen som ger energi.
Ge oss 30 dagar och en utmaning
Vårt löfte är att vi gör skillnad.
Om din hund redan är i optimal balans gäller fortfarande
vårt löfte. Vi lovar att hund och ägare blir minst lika nöjda med att servera ESSENTIALS.
Det är detaljerna som skapar helheten
• Bakom ESSENTIAL FOODS står ett erfaret team.
• 8 olika recept så att vi kan följa din hund genom hela
livet och i alla situationer.
• Komplett sortiment med godbitar och läckerheter.
• Aktivt stöd till djur i nöd över hela världen.
• BRC Grade A-certifikat (bäst livsmedelssäkerhet).
• Officiella partners som kan och vill göra skillnad.
• Hotline 024 38 90 814för gratis råd och vägledning.
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ESSENTIAL FOODS är något helt speciellt. Det låter kanske otroligt, så vi har försökt beskriva vad som gör det
till något helt enastående att servera ESSENTIALS. Vår
filosofi är att våra måltider ska bidra till ett balanserat
beteende (BOF) och optimal hälsa för din hund. År efter
år. Det förtjänar alla. För att kunna uppfylla detta ambitiösa mål måste innehåll och sammansättning vara i en
klass för sig.
Välkommen till ESSENTIAL FOODS.

Organic Acai

Alfalfa

Apples

Blueberries

Carrots

Cauliflower

Ross & Cobb Chicken

Cranberries

Gressingham Duck

Eggs

Ginger

Ginseng

Green Tea

British Grown Linseed

Marigold

Mulberries

British Oats

Oranges

Pears

English Peas

Russet Potatoes

Probiotics

Rosemary

Scottish Atlantic Salmon

Hand Harvested Seaweed

Spinach

Beauregard & Jewel Sweet Potatoes

Tomatoes

Salisbury Rainbow Trout

Vitamins & Minerals

Red & Fallow Deer

Herring
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British Lamb

