ESSENTIAL STAMINA
ESSENTIAL STAMINA е уникална тонизираща и
високоенергийна храна, предназначена за особено
взискателни ситуации или начин на живот. Може
да се използва периодично или постоянно. Идеална
е за кучета с предразположеност към поднормено
тегло, бременни и кърмещи майки, както и за
кучета с висока активност, работещи и трениращи.
Разбира се, e без зърнени култури, с
безкомпромисното качество, което се очаква от нас.
BOF принципът
Behavioral Optimizing Food (BOF) е принцип за
възпроизвеждане на естествената храна. Това
означава, че се запазват стабилни нивата на
кръвната захар;
- съдържанието на прясно месо стимулира
инстинкта;
- приготвена на ниска температура, храната
запазва хранителната си стойност;
- плодовете, семената и билките имитират
съдържанието в стомаха на плячката;
- размерът и формата на гранулите са
подбрани за по-лесно сдъвкване и
преглъщане.
Анализ
Прясно и сушено пилешко и патешко месо, сьомга,
пъстърва и пресни цели яйца 70.0 %, от тях пресни
продукти 35.0 % от целия състав на храната (не от
% месо)
Зеленчуци, семена, билки, горски плодове,
витамини и минерали 30.0 %
Протеини 34,0 %
Мазнини
24,0 %
Минерали
8,5 %
Вода
8,5 %
Omega 6
3.9 %
Omega 3
1,8 %
Калций
1,6 %
Фосфор
1,3 %
Глюкозамин 0,09 %
Хондроитин 0,07 %
Калории и фибри за 1кг.: 4000 kcal / 3.5%
Състав
Прясно обезкостено пилешко и патешко месо,
сушено пилешко и патешко месо, сладки картофи,
пилешки мазнини, грах, прясна сьомга и пъстърва,
пресни цели яйца, ленено семе, картофи, черен
дроб, кълнове от люцерна, витамини и минерали,
MOS, FOS, глюкозамин*, хондроитин*, MSM*
(*всички от естествени източници), червени
боровинки, акай бери, боровинки, черници, ябълки,

домати, портокали, круши, моркови, спанак,
карфиол, водорасли, невен, женшен, зелен чай,
джинджифил.
За пръв път купувате ESSENTIAL?
Приветстваме Ви с добре дошли в ESSENTIAL
FOODS!
С първата опаковка ESSENTIAL вие променяте
начина на живот на вашето куче. Като всяко живо
същество и кучето има нужда от плавна и бавна
промяна. Смесвайте постепенно старата храна с
ESSENTIAL в продължение на 4 до 7 дни, докато
напълно преминете на ESSENTIAL. Възможно е в
първите седмици да забележите промяна в
метаболизма. Също като хората, кучетата реагират
на промени в диетата. Възможно е в началото
отпадъчният продукт да бъде малко по-мек, но не
бива да се притеснявате – субстанцията постепенно
ще се нормализира. Това доказва качеството на
ESSENTIAL.
Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете
с нас за съвети и насоки.
Приготвена на температура от 90 °C
Трайност
12 месеца от датата на производство.
Дата, час и уникален сериен номер ще намерите в
горната част на всяка опаковка.
Съхранение
Използвайте оригиналния ESSENTIAL the FOOD
BOX. Съхранявайте на хладно (5-18 °C) и сухо
място в затворен контейнер. Не излагайте на пряка
слънчева светлина! По този начин ще имате вкусна
и прясна храна от първата до последната порция.
Още няколко думи и съвети
За повечето кучета ESSENTIAL е неустоима храна.
Но някои не изяждат цялата порция. Това не е
взискателност,
защото ESSENTIAL предоставя
друг вид чувство за ситост. Ако кучето е особено
придирчиво, добавете малко топла вода или 1-2
супени лъжици ESSENTIAL the OMEGA 3 OIL в
храната.
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Люцерна

Червена боровинка
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Картофи

Сладки картофи
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Посочените дажби са общото дневно количество. Регулилирайте колкото е необходимо за поддържане идеална форма и тегло.
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