ESTATE LIVING
Til hvem?
ESSENTIAL ESTATE LIVING er våres enestående ”grain
free” måltid med frittgående britisk lam og hjort. Til
voksne hunder av alle raser, tilpasset et normalt aktivitetsnivå. Måltidet følger vårt BOF prinsipp. Kvaliteten
på ingrediensene er som du kan og skal forvente av oss,
skyhøy.
TipS
Du kan også skape variasjon i hundens måltider med å
servere ESSENTIAL SUPERIOR LIVING & ESSENTIAL
NAUTICAL LIVING vekselsvis.
BOF Prinsippet
Behavioural Optimizing Food (BOF) er prinsippet om
å gjengi hundens naturlige kost. I praksis betyr det at
hundens blodsukkernivå forblir stabilt, det høye innholdet av ferskt kjøtt stimulerer instinktet og den lave
tilberedningstemperaturen bevarer ingrediensenes ernæringsverdi. Bær, frø og urter etterligner innholdet fra
byttets mage. Krokett størrelsen sørger for at måltidet
blir tygget og ikke slukt.

TIPS: Start med å gi 10 % mindre enn før og juster så derfra. Du er alltid velkommen til å kontakte oss for råd og
veiledning.
Oppskriften
Fersk lam og hjort, søt kartoffel, tørket lam, erter, ferske hele egg, tørket kylling, kartoffel, linfrø, lammefett,
lucernespirer, leverfond, vitaminer og mineraler, MOS,
FOS, glukosamin*, kondroitin*, MSM* (*alle fra naturlige kilder), tranebær, acai, blåbær, morbær, eple, tomat,
appelsin, pære, gulerot, spinat, blomkål, tang, morgenfrue, ginseng, grønn te, ingefær.
Tilberedningstemperatur
90 grader celsius.
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Første pose med ESSENTIALS?
Med første pose ESSENTIALS begynner du en ernæringsmessig livsstilsendring. Du kan skifte over 4-7 da-

Holdbarhet
Dato, tidspunkt og unikt fremstillingsnummer sees på
toppen av posen.
Anbefalt oppbevaring
Bruk den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Oppbevaringen bør alltid være ett sted mellom 5-18 grader, tørt
og ikke i direkte sollys. Gjerne i en lufttett beholder - så
smaker første måltid i posen likeså godt som det siste.
Et par ord og råd for særlig kresne hunder
For de fleste hunder er smaken av ESSENTIALS uimotståelig. Man kan allikevel oppleve at det ikke spises helt
opp. Dette er ikke kresenhet, men fordi ESSENTIALS gir
en annen metthetsfølelse. Hunder kan helt naturlig bli
mette. Hvis din hund er særlig kresen, prøv da med litt
oppvarmet vann på måltidet eller rør inn 1-2 spiseskjeer
av ESSENTIAL the OMEGA 3 OIL i måltidet.
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Prosenter
Fersk og tørket lam og hjort,
kylling og egg
Herav fersk (% av hele oppskriften)
Grønnsaker, frø, urter
bær, frukt, vitaminer, mineraler
Protein
Fett
Mineraler
Vann
Omega6
Omega3
Kalsium
Fosfor
Glukosamin
Kondroitin

ger, men også fra den første dagen. Det viktigste er å få
justert den daglige porsjonsmengden så fôrmengden blir
tilpasset. Overfôring vil resultere i en bløtere avføring.
Bruk derfor de første 2-3 uker på å finne rett porsjonsstørrelse. Når avføringen er fast og hunden samtidig har
en god metthetsfølelse, er rett mengde funnet. Heretter
er det bare å glede seg over alle fordelene ved at du valgte
ESSENTIALS.

Organic Acai

Lucerne Sprout

Apple

Blueberry

Carrot

Cauliflower

Ross & Cobb Chicken

Cranberry

Egg

Ginger

Ginseng

Green Tea

British Lamb

British Grown Linseed

Marigold

Mulberry

Orange

Pear

English Peas

Russet Potato

Probiotics

Rosemary

Handpicked Seaweed

Spinach

Red & Fallow Venison

Vitamins & Minerals

Beauregard & Jewel Sweet Potato

Tomato
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Daglig total mengde. Tilpass om nødvendig for å opprettholde ideell vekt.

