BALANCE
TILL VEM?
ESSENTIAL BALANCE är ett helfoder med en proteinkälla där
de viktigaste ingredienserna är kalkon, ris och havre. BALANCE är helt annorlunda jämfört med våra övriga måltider,
därför är det viktigt att du läser följande text noga innan du
väljer BALANCE.
BALANCE erbjuds som en lösning vid olika tillfällen:		
1: När du som hundägare önskar en måltid med lågt proteininnehåll till din hund. BALANCE innehåller endast 20 % protein.
Om man blandar BALANCE med någon av LIVING-måltiderna
kan du själv öka proteininnehållet. En fjärdedel NAUTICAL
LIVING ger till exempel ett proteininnehåll på 22,5 %.
2: När du som hundägare önskar lösa problem med lös
avföring på din hund. Kombinationen av kalkon, ris och havre
är en specialsammansättning för att balansera tarmsystemet.
ESSENTIAL BALANCE kan serveras som den enda måltiden
eller blandas med våra övriga måltider. Det sista alternativet
vid ihållande problem.
3: När du som hundägare önskar en måltid med en enda
proteinkälla till din hund. BALANCE är ett bra val vid överkänslighet mot till exempel ägg, kyckling, lamm, ox- eller
fiskprotein kombinerat med ett önskemål om att kunna servera ESSENTIALS. Läs gärna sammansättningen av ingredienserna eller kontakta oss för rådgivning. Komplettera eventuellt med färska proteinkällor som hunden reagerar positivt
på för att kunna öka proteininnehållet.
PRIS OCH KVALITET
Pris och kvalitet går hand i hand. Med BALANCE får du ett
väldigt bra hundfoder. Innehållet av kalkon som huvudingrediens visar att ESSENTIALS ligger långt fram i utvecklingen.
Genom att servera din hund en måltid med BALANCE får du
ett foder med lågt innehåll av protein, en proteinkälla samt
ett mindre innehåll av spannmål. Önskar du ett foder som är
BOF approved och ett större innehåll av ingredienser rekommenderas våra andra LIVING produkter, såsom ESTATE, SUPERIOR, NAUTICAL eller HIGHLAND.
ÄR DET DEN FÖRSTA MÅLTIDEN MED ESSENTIALS?
Med den första måltiden ESSENTIALS inleds en livsstilsförändring 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
första 2–3 veckorna till att hitta lagom portionsstorlek. När
avföringen 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.
ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR
Tillagat med färsk och torkad kalkon
Varav färsk
Protein
Fett
Varav Omega-3
Varav Omega-6
Mineraler/råaska
Växtfibrer
Vatten
Kalcium
Fosfor
Kcal/kg

30%
20%
20,0%
10,0%
0,8%
1,9%
7,0%
4,0%
8,5%
1,4%
0,9%
3300

SAMMANSÄTTNING
Torkad och färsk kalkon, ris, havre, linfrö, leverfond, kalkonfett, betmassa, alfalfagroddar, vitaminer och mineraler, laxolja, tång, endiv- och yuccaextrakt, kalciumkarbonat. Glukosamin (185 mg/kg), Kondroitinsulfat (130 mg/kg).
TILLAGNINGSTEMPERATUR
90 grader Celsius.
NÄRINGSFYSIOLOGISKA TILLSATSÄMNEN PER KG
Vitamin A 15 000 IU/kg, Vitamin D3 2 000 IU/kg, Vitamin E
240 IU, Spårämnen; Zink 50 mg/kg, Järn 50 mg/kg, Mangan
35 mg/kg, Koppar 15 mg/kg, Jod 0,96 mg/kg, Selen 0,3 mg/kg.
Med naturliga konserveringsmedel (rosmarin) och naturliga
antioxidanter. EU-direktiv nr. 2017/2279.
HÅLLBARHET
Datum och tid samt unikt tillverkningsnummer anges på
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 BALANCE 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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