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CONTOUR
Till vem?
ESSENTIAL CONTOUR är vårt alternativ till en omsorgsfullt 
sammansatt fullkostmåltid för: 
• Hundar med övervikt eller återkommande tendens till över-

vikt.
• Kastrerade eller steriliserade hundar då ett ingrepp som des-

sa har en påverkan på kosten. 
Måltiden är spannmålsfri och följer vår BOF-princip. Ingredi-
enserna håller enastående hög kvalitet, något som du kan, och 
bör, förvänta dig av oss.

BOF – en sensation inom foder till hundar
Behavioural Optimizing Food (BOF) är principen om att åter-
skapa hundens naturliga kost med mål att stabilisera blodsock-
erhalten under hela dagen. Det höga innehållet av färskt kött 
stimulerar instinkten, den låga tillagningstemperaturen bev-
arar näringsvärdet, bär, frö och örter påminner om innehållet i 
bytets mage och storleken på bitarna gör att måltiden alltid tug-
gas och inte sväljs hel. Genom att servera ESSENTIALS  målti-
der ger du din hund den bästa måltid den kan få. Genom att ser-
vera ESSENTIALS stärker du din hunds mentala balans och 
hunden kommer att uppleva många positiva fördelar rent häl-
somässigt. Resultatet kan variera mellan olika hundar.

Analytiska beståndsdelar
Tillagat av färsk och torkad kyckling och  
anka, lax, öring och ägg 78,0%
   Varav färskt 45,0%
Protein  33,0%
Fett  13,0%
   Varav Omega-3  1,4%
   Varav Omega-6  2,2%
Mineraler/råaska 8,0% 
Växtfibrer 4,5%
Vatten  8,5% 
Kalcium  1,8% 
Fosfor  1,4%
Glukosamin 0,09%
Kondroitin 0,07%
Kcal/Kg 3425

Är det den första måltiden med ESSENTIALS?
Med den första måltiden ESSENTIALS inleds en livsstilsförän-
dring vad gäller kosten. Låt foderbytet ta 4–7 dagar eller byt di-
rekt från den första dagen. Det viktigaste är att justera till rätt 
daglig portionsmängd, så att portionen blir rätt. För stor foder-
giva leder till lösare avföring. Använd därför de första 2–3 vecko-
rna till att komma fram till lagom portionsstorlek. När avförin-
gen är fast och hunden har en bra mättnadskänsla, 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
Färsk kyckling och anka, torkad kyckling och anka, sötpota-
tis, potatis, ärtor, färsk lax och öring, färska hela ägg, linfrö, 
lucerngroddar, leverfond, ärtfibrer, vitaminer & 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
Vitaminer: Vitamin A 15 000 IU, vitamin D3 2 000 IU, vitamin E 
240 IU. Provitaminer: Taurin 1 500 mg. Spårämnen: Zink (zink-
kelat av aminosyror i hydratform) 50 mg, järn (järn(ii)kelat av 
aminosyror i hydratform) 50 mg, mangan (mangankelat av ami-
nosyror i hydratform) 35 mg, jod (kalciumjodat vattenfri) 0,96 
mg. Vi konserverar (födan) via en naturlig process med ekstrakt 
av rosmarin. EU-förordning 2017/2279.

Hållbarhet
12 månader från tillverkningsdatum. Datum, tidpunkt och un-
ikt tillverkningsnummer finns på toppen av påsen. 

Förvaring och förpackning
Maten bör förvaras i påsen, på en sval och torr plats (5–18 °C). 
Skyddat från direkt solljus och med zip-låset väl förslutet. På så 
sätt kommer den sista måltiden att smaka lika bra som den för-
sta. 10kg förpackningen är 100 % återvinningsbar plast och ska 
kastas tillsammans med annan mjuk plast.

Ett par ord och råd
När en hund kastreras/steriliseras ändras såväl hundens men-
tala fokus och dess hormonbalans. Det påverkar hundens 
näringsbehov. Med CONTOUR kan du ge din hund en naturlig 
mättnadskänsla utan att den blir överviktig. Överviktiga hun-
dar kan gå ner i vikt med CONTOUR, men mängden bör anpas-
sas efter just din hund. När idealvikten har nåtts kan mängden 
behövas justeras.

Storlek på påse och krocketform
ESSENTIAL CONTOUR finns i 3 kg och 10 kg. I 3 kg påsen är 
krocketformen storleksanpassad för mindre raser. Som tumre-
gel föredrar hundar upp till 10 kg krocketformen som finns i 3 
kg påsarna. 
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78% härav 45% färskt
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Dagens totala mängden. Justera vid behov för att bibehålla idealvikten.
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