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ESTATE LIVING
TILL VEM?
ESSENTIAL ESTATE LIVING är vår enastående måltid (span-
nmålsfritt) med frigående brittiska lamm och hjort till vuxna 
hundar av alla raser. Anpassad efter en normal aktivitetsnivå. 
Måltiden följer vår BOF-princip. Ingredienserna håller enas-
tående hög kvalitet, något som du kan, och bör, förvänta dig 
av oss.

TIPS
Du kan variera hundens måltider genom att servera ESSEN-
TIAL SUPERIOR LIVING, ESSENTIAL NAUTICAL LIVING och 
HIGHLAND LIVING, då och då.

BOF – EN SENSATION INOM FODER TILL HUNDAR
Behavioural Optimizing Food (BOF) är principen om att åter-
skapa hundens naturliga kost. I praktiken betyder det att 
hundens blodsockernivå hålls stabil, det höga innehållet av 
färskt kött stimulerar instinkten, den låga tillagningstem-
peraturen bevarar näringsvärdet, bär, frö och örter påminner 
om innehållet i bytets mage och storleken på bitarna gör att 
måltiden alltid tuggas och inte sväljs hel. Genom att servera 
ESSENTIALS livsförändrande och prisbelönta måltider ger du 
din hund den bästa måltid den kan få. Genom att servera ES-
SENTIALS stärker du din hunds mentala balans och hunden 
kommer att uppleva många positiva fördelar rent hälsomäs-
sigt. Resultatet kan variera mellan olika hundar.

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR 
Tillagat av färskt och torkat lamm och hjort,   
kyckling och ägg 74,0%
varav färskt 50,0%
Protein  30,0%
Fett  16,0%
Mineraler/råaska 8,0% 
Växttråd 3,5%
Vatten 8,5%
Omega 6  2,8% 
Omega 3  1,7%
Kalcium  1,8% 
Fosfor  1,3%
Glukosamin 0,09%
Kondroitin 0,07%
Kcal/kg 3580

ÄR DET DEN FÖRSTA MÅLTIDEN MED ESSENTIALS?
Med den första måltiden ESSENTIALS inleds en livsstils-
förändring vad gäller kosten. Låt foderbytet ta 4–7 dagar eller 
byt direkt från den första dagen. Det viktigaste är att justera 

till rätt daglig portionsmängd, så att portionen blir rätt. För 
stor fodergiva leder till lösare avföring. Använd därför de förs-
ta 2–3 veckorna till att komma fram till lagom portionsstorlek. 
När avföringen är fast och hunden har en bra mättnadskäns-
la, har du hittat rätt mängd. Därefter är det bara att glädja sig 
över alla fördelar med att ha valt ESSENTIALS. 

TIPS: Börja ge 10 % mindre än tidigare och justera därefter. 
Du är alltid välkommen att kontakta oss för råd och tips.

SAMMANSÄTTNING
Färskt lamm och hjort, sötpotatis, torkat lamm, ärtor, färs-
ka hela ägg, torkad kyckling, potatis, linfrö, lammfett, lucern-
groddar, leverfond, 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.

NÄRINGSFYSIOLOGISKA 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 1,6 mg/kg, selen 0,67 mg/kg. Med 
naturliga konserveringsmedel (rosmarin) och naturliga anti-
oxidanter. 

HÅLLBARHET
12 månader från tillverkningsdatum.   
Datum, tidpunkt och unikt tillverkningsnummer finns på top-
pen av påsen. 

REKOMMENDERAD FÖRVARING
Använd 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 KROCKETFORM
ESSENTIAL ESTATE LIVING finns i 3 kg och 12 kg. I 3 kg 
påsen är krocketformen storleksanpassad för mindre raser. 
Som tumregel föredrar hundar upp till 10 kg krocketformen 
som finns i 3 kg påsarna. 
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Dagens totala mängden. Justera vid behov för att bibehålla idealvikten.
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