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HIGHLAND LIVING

TILL VEM

ESSENTIAL HIGHLAND LIVING är en spannmålsfri mål-

tid (helfoder) med stark inspiration av det skotska hög-

landet. Tillagat av massor med läckra lokala och regio-

nala ingredienser, som Norfolk Black kalkon, Aberdeen 

Angus nötkött, duva, rapphöna och självklart lax. Anpas-

sat för en normal aktivitetsnivå och passar bra som va-

riation till våra övriga LIVING-måltider. Måltiden är helt 

i linje med vår BOF-princip och håller blodsockret stabilt 

och ger en härlig smak av Skottland.

Information: Innehåller inte kyckling eller potatis.

 

BOF – EN SENSATION INOM FODER TILL HUNDAR.

Behavioral Optimizing Foods (BOF) är en princip som 

ger många fördelar genom att hålla blodsockret på en 

jämn nivå under hela dygnet. Vi på ESSENTIAL FOODS 

har uppnått detta med våra livsförändrande och prisbe-

lönta måltider som ger en stabil blodsockernivå.

Vårt höga innehålla av färska proteinkällor och den låga 

tillagningstemperaturen ger enastående höga närings-

värden jämfört med andra märken.

 Med BOF får man helt fantastiska resultat. Genom att 

servera ESSENTIALS påverkas hundens mentala balans 

positivt.

Vissa märker stora förändringar, medan andra bara mär-

ker av smärre förändringar. Men man märker nästan all-

tid en förbättring.

 

PROCENTSATSER       

Tillagat med färsk och torkad Norfolk 

Black kalkon, duva/rapphöns/anka,  

Aberdeen Angus nötkött, lax och ägg      79         %

Varav färsk          43         %

Protein    29,0       %

Fett       17,0       %

Mineraler/råaska     8,5        %

Fibrer     4,5        %

Vatten     8,0 %

Omega6     2,6 %

Omega3     1,8 %

Kalcium    1,6 %

Fosfor     1,2 %

Glukosamin           0,09 %

Kondroitin           0,07 %

Kcal/kg              3620,0

 

ÄR DET DEN FÖRSTA PÅSEN MED ESSENTIALS?

Med den första påsen ESSENTIALS inleds en livsstils-

förändring vad gäller kosten. Låt foderbytet ta 4–7 dagar 

eller byt direkt från den första dagen.

Det viktigaste är att justera till rätt daglig portions-

mängd, så att portionen blir rätt. För stor fodergiva leder 

till lösare avföring. Använd därför de första 2–3 veckor-

na till att ta reda på rätt 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 däri-

från. Du är alltid välkommen att kontakta oss för råd och 

tips.

 

RECEPT

Färsk kalkon, sötpotatis, torkad kalkon, färsk lax, kikär-

tor, ärtor, färskt Aberdeen Angus nötkött, färsk vildfågel 

(duva, rapphöna, anka), linsfrö, laxolja, färska hela ägg, 

kalkonleverfond, alfalfagroddar, vitaminer och minera-

ler, MOS (mannanologisaccharider), FOS (fructooligosac-

charider), glukosamin, kondroitin, tranbär, acai-bär, blå-

bär, mullbär, äpple, tomat, apelsin, päron, morot, spenat, 

blomkål, tång, ringblomma, ginseng, grönt te, ingefära.

TILLAGNINGSTEMPERATUR

90 grader Celsius.

TILLSATSÄMNEN PER KG: 

Vitamin A 15 000 IU/kg, Vitamin D3 2 000 IU/kg, Vita-

min 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 na-

turliga antioxidanter.

EU-direktiv nr. 2017/2279.

HÅLLBARHET

Datum och tid samt unikt tillverkningsnummer anges 

på påsen.

 

REKOMMENDERAD FÖRVARING

Använd originalet ESSENTIAL the FOOD BOX. Förva-

ringen bör alltid ske på sval plats (5–15 grader), torrt, 

inte i direkt solljus och i en lufttät behållare – så smakar 

den första måltiden från påsen lika bra som den sista.

 

STORLEK PÅ PÅSE OCH KROCKET

HIGHLAND LIVING finns i 3 kg och 12 kg. I 3 kg-påsen 

är krocketen storleksanpassad för mindre hundar. Som 

tumregel tycker hundar upp till 10 kg bättre om krocket-

storleken i 3 kg-påsarna.
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Dagens totala mängden. Justera vid behov för att bibehålla idealvikten.

Organic Açai Lucerne Sprout Apple Aberdeen Angus Beef Blueberry Carrot

Cauliflower Chickpeas Cranberries Wild Duck Eggs Ginger

Ginseng Green Tea British Grown 

Linseed

Marigold Mulberry Orange

Wild Partridge Pear English Peas Wild Pigeon Probiotics Rosemary

BOF approvedMade with Wild Game Made with Angus Beef

Scottish Salmon Handpicked SeaweedSpinach Beauregard & Jewel 

Sweet Potatoes

Tomato Norfolk 

Black Turkey

Vitamins 

& Minerals
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