MILLAISELLE KOIRALLE?
ESSENTIAL HIGHLAND LIVING on uniikki, viljaton,
koiran täysravintoateria, joka on saanut inspiraationsa
Skotlannin ylämailta. Ruoka on valmistettu herkullisista, paikallisista ja alueellisista raaka-aineista, kuten
vapaana laiduntaneesta Norfolkin mustakalkkunasta,
vapaana laiduntaneesta Aberdeenin Angus-härästä,
riistalinnuista kuten kyyhkystä, peltopyystä ja tietenkin skottilaisesta lohesta. Ruoka on kehitetty tukemaan
normaalia aktiivisuustasoa kaikkien rotujen aikuisille
koirille. Highland Living-ateria soveltuu äärimmäisen
hyvin tarjoiltavaksi muiden ESSENTIAL Living-sarjan
aterioiden kanssa, joko sekaisin samalla aterialla tai
rotaatiokäyttöön, makuja vaihtelemalla. Highland Living noudattaa myös ESSENTIALin BOF (Behavioural Optimised Food)-periaatetta, pitäe koirasi sokeritasapainon
tasaisena, tarjoten monia ruokaisia ja herkullisia makuja
Skotlannin ylämailta.
Allergiatietoa: HIGHLAND LIVING ei sisällä kanaa eikä
perunaa.
BOF – LEMMIKKIRUOKIEN SENSAATIO
Behavioural Optimised Food (BOF) - periaate tuo mukanaan monia hyötyjä, pitämällä koiran verensokeritasot tasaisina läpi päivän. ESSENTIAL on toteuttanut periaatetta
elämää muuttavilla ja palkituilla koiranruoilla. BOFperiaate varmistaa koiran sokeritasapainon säilymisen
tasaisena. Ruoan korkea tuoreen lihan määrä ja alhainen
valmistuslämpötila takaavat koirallesi poikkeukselliset
ravintoarvot verrattuna massamerkkien koiranruokiin.
BOFin tulokset ovat hienoja. ESSENTIAL-ruokinta vaikuttaa positiivisesti koirasi henkiseen tasapainoon.
Monet ovat kertoneet dramaattisistakin muutoksista koiran käyttäytymi-sessä, toiset taas ovat huomanneet hieman pienempiä muutoksia, kaikki kuitenkin parempaan suuntaan.
KOOSTUMUS
Valmistettu tuoreista ja kuivatuista Norfolkin mustakalkkunasta, Aberdeenin Angus-härästä, riistalinnuista (kyyhky, peltopyy, ankka), kananmunasta sekä lohesta 79%,josta tuoreita raaka-aineita 43%.
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ONKO TÄMÄ ENSIMMÄINEN PUSSISI
ESSENTIAL-RUOKAA?
Ensimmäisen pussin myötä koirasi kokee ravitsemuksellisen elämän-muutoksen. Ruoka kannattaa vaihtaa vaiheittain noin 4-7 päivän aikana tai vaihtaa ruoka kerralla
yhden päivän aikana, joka toimii yleensä myös hyvin.
Tärkeintä on löytää juuri omalle koiralle sopiva annostus.
Liian iso annoskoko eli ns. yliruokinta tekee koiran ulosteen löysäksi. Kun uloste on taas kiinteää ja koira tuntee
itsensä tyytyväiseksi, on oikea annoskoko löytynyt, yleensä
noin 2-3 viikon aikana ruuan vaihtamisesta.
VINKKI: Aloita ruokinta noin 10% vähemmällä määrällä
kuin normaalisti, siitä on hyvä ruveta mukauttamaan
oikeaa annoskokoa. Meiltä voit kysyä aina, jos kaipaat
vinkkejä tai sinulla on kysyttävää ruokinnasta.
RESEPTI Tuore kalkkuna, kuivattu kalkkuna, bataatti, tuore lohi, kikherne, herne, tuore Aberdeenin Angus-härkä,
riistalinnut (kyyhky, peltopyy, ankka), pellavansiemen,
lohiöljy, tuore kokonainen kananmuna, kalkkunan
maksaliemi, sinimailanen, vitamiinit, mineraalit, mannanoligosakkaridit (MOS), frukto-oligosakkaridit (FOS),
glukosamiini, kondroitiini, karpalo, acai-marja, mustikka,
mulberry- marja, omena, tomaatti, appelsiini, päärynä,
porkkana, pinaatti, kukkakaali, merilevä, kehäkukka, ginseng, vihreä tee, inkivääri.
VALMISTUSLÄMPÖTILA 90 astetta (°C).
LISÄAINEET PER KG
A-vitamiini 15.000IU/kg, D3-vitamiini 2.000IU/kg, tauriini
1.500mg/kg, rauta 333mg/kg, mangaani 233mg/ kg, sinkki
233mg/kg, kupari 15mg/kg, jodi 1.6mg/kg, seleeni 0.67mg/
kg. Sisältää luontaisia säilöntäaineita (rosmariini) ja luontaisia antiokisdantteja.
PARASTA ENNEN
Päivämäärä, aika ja valmistusnumero pussin kyljessä.
SÄILYTYSSUOSITUKSET
Suosittelemme säilyttämään ruoan suljettavassa astiassa.
Ruoka tulee säilyttää viileässä ja kuivassa (5-18 astetta),
suojattuna suoralta auringonvalolta. Näin ensimmäinen ja
viimeinen ruoka-annos maistuvat yhtä hyviltä.
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HIGHLAND LIVING

Proteiini
Rasva
Mineraalit
Kuitu
Vesi
Omega6
Omega3
Kalsium
Fosfori
Glugosamiini
Kondroitiini
Kcal/ Kg

Made with Wild Game

Made with Angus Beef

BOF approved

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

Beauregard & Jewel
Sweet Potatoes

Scottish Salmon

Handpicked Seaweed

Tomato

Norfolk
Black Turkey

Vitamins
& Minerals

total amount.
If necessary
adapt to maintain
ideal weight.
PäivittäinenDaily
annostelu.
Mukauta
tarvittaessa
ihannepainon
ylläpitämiseen.
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