ESSENTIAL FOODS

Velkommen til ESSENTIAL FOODS.
Litt om innhold og sammensetning
ESSENTIALS måltider er tilberedt med 35 % fersk kylling, and, laks, ørret, sild, lam, hjort og egg. I harmoni
for hundens anatomiske behov er hver fôrsekk balansert med hele 65 % ferskt/tørket kjøtt, egg, fisk og 35 %
grønnsaker, bær, frø, urter, frukter, vitaminer og mineraler. For å bevare saften og kraften av maksimal ernæringsverdi, er 35 % helt ferske ingredienser. ESSENTIALS
er derfor tilberedt med bare 90 grader. Alle ingredienser
er av skyhøy kvalitet som du kan og skal forvente av ESSENTIALS.
Hva forteller din nese deg?
Når du lukter på ESSENTIALS for første gang vil du tro
oss på våre ord. Aldri før har et fôr luktet så ferskt, naturlig og appetittlig. Det er nettopp resultatet av å ville
endre den generelle oppfatningen av hva et måltid til
hunden er og skal være.
Hva er BEHAVIOURAL OPTIMISED FOOD (BOF)?
BOF er prinsippet om å gjengi hundens naturlige kost.
Det har vi gjort. I praksis betyr det at hundens blodsukkernivå forblir stabilt, det høye innholdet av ferskt kjøtt
stimulerer instinktet og den lave tilberedningstemperaturen bevarer ernæringsverdien. Bær, frø og urter etterligner innholdet fra byttets mage og størrelsen på krokettene sørger for at måltidet blir tygget og ikke slukt.
Sammenhengen mellom adferd og ernæring
ESSENTIALS vil for de fleste hunder ha en positiv effekt
(BOF). Man kan forvente å oppleve en roligere og avbalansert hund før, under og etter mat. Vi hører at uhensikts-

messig atferd er blitt redusert eller forsvunnet. Prøv selv
og undersøk hva ESSENTIALS kan gjøre for din hund.
Livskvalitet
Det gamle ordtaket om at du blir det du spiser gjelder
også for hunden. Når noen velger å tilberede BARF kost,
er årsaken at for mye ferdiglaget kost ikke utnytter hundens fulle sunnhets- og atferdsmessige potensiale. ESSENTIAL FOODS utløser denne livskvaliteten uten at du
skal håndtere frossen/rått kjøtt, ben og innmat.
Hva er QSE?
ESSENTIALS er drevet etter 3 verdigrunnlag som gjennomsyrer alt som vi foretar oss:
(Q) Kvalitet -Kun det beste er godt nok. Punktum.
(S) Service -Et servicenivå som legger standarden.
(E) Entusiasme – Det er gleden som gir energien.
Gi oss 30 dager og en utfordring
Vårt løfte er at vi har gjort en forskjell. Er hunden din allerede i optimal balanse så er vårt løfte like gjeldene. Vi
lover at både hund og eier blir minst like fornøyd med å
servere ESSENTIALS.
Vår sunnhetsforsikring
Vi lar hver eneste ingrediens snakke for seg selv.
ProbioticsPack MOS & FOS + Lucerne
BerryPack
Tranebær, acai, blåbær, morbær
FruitPack
Eple, tomat, appelsin, pære
GardenPack
Gulerot, erter, spinat, blomkål
HerbPack
Tang, grønn te, ingefær, morgenfrue
FlexibilityPack Glukosamin, MSM, kondroitin
Alt det med smått som også er stort
• Et erfarent team bak ESSENTIAL FOODS.
• 8 forskjellige oppskrifter så vi kan følge din hund
igjennom hele livet og i alle situasjoner.
• Komplett sortiment av godbiter og lekkerbiskener.
• Aktivt å støtte dyr i nød rundt i hele Verden.
• BRC Grade A sertifikat (beste matvaresikkerhet).
• Offisielle partnere som kan og vil gjøre en forskjell.
• Hot line 62507000 for gratis råd og veiledning (9-17).
• Levering til døren – også når du ikke er hjemme.
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ESSENTIAL FOODS er noe helt eget. Det høres kanskje
utrolig ut, så vi har derfor satt noen ord på hvorfor det er
så spesielt å servere ESSENTIALS. Vår filosofi er at måltidene skal være med å bidra til å få den best balanserte
atferden (BOF) og derigjennom en optimal helse for din
hund, år etter år, det fortjener de alle. For å kunne innfri
dette ambisiøse målet skal innhold og sammensetning
være i en klasse for seg.

Lucerne Sprout

Apple

Blueberry

Carrot

Cauliflower

Ross & Cobb Chicken

Cranberry

Gressingham Duck

Egg

Ginger

Ginseng

Green Tea

British Grown Linseed

Marigold

Mulberry

Orange

Pear

English Peas

Russet Potato

Probiotics

Rosemary

Scottish Salmon

Handpicked Seaweed

Spinach

Beauregard &Jewel Sweet Potato

Tomato

Salisbury Rainbow Trout

Vitamins & Minerals

British Lamb

Red & Fallow Venison

Herring
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Organic Akai

