STAMINA
MILLAISELLE KOIRALLE?
ESSENTIAL STAMINA on uniikki, runsasenerginen
ruoka, joka on suunniteltu paljon kuluttaville koirille.
Ruokaa voidaan käyttää kuuriluontoisesti kasvaneeseen energiatarpeeseen tai jatkuvasti. Raaka-aineemme
ovat korkeinta laatua – laatua, johon totut ESSENTIALruokien kanssa. Ruoka on täysin viljaton ja se noudattaa
BOF-periaatetta.
VINKKI
STAMINA soveltuu myös koirille, joilla on taipumusta
painon putoamiseen/laihtumiseen tai ovat alipainoisia.
BOF – LEMMIKKIRUOKIEN SENSAATIO
BOF (Behavioural Optimised Food)- periaate tuo mukanaan monia hyötyjä, pitämällä koiran verensokeritasot
tasaisina läpi päivän. ESSENTIAL on toteuttanut periaatetta elämää muuttavilla ja palkituilla koiranruoilla.
BOF-periaate varmistaa koiran sokeritasapainon säilymisen tasaisena.
Ruoan korkea tuoreen lihan määrä ja alhainen valmistuslämpötila takaavat koirallesi poikkeukselliset ravintoarvot verrattuna massamerkkien koiranruokiin.
BOFin tulokset ovat sanoinkuvaamattomia. ESSENTIAL-ruokinta vaikuttaa positiivisesti koirasi henkiseen tasapainoon. Monet ovat kertoneet dramaattisistakin muutoksista koiran käyttäytymisessä, toiset taas
ovat huomanneet hieman pienempiä muutoksia, parempaan suuntaan.
SISÄLTÖ
Valmistettu tuoreista ja kuivatuista, kanasta, ankasta,
lohesta, taimenesta ja kananmunasta
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sellisen elämänmuutoksen. Ruoka kannattaa vaihtaa
vaiheittain noin 4-7 päivän aikana tai ruoan voi vaihtaa
myös kerralla yhden päivän aikana, joka toimii yleensä
myös yhtä hyvin. Tärkeintä on löytää juuri omalle koirallesi 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. Nauttikaa ESSENTIALin tuomista
hyödyistä.
VINKKI: Aloita ruokinta noin 10% vähemmällä määrällä kuin normaalisti, siitä on hyvä ruveta mukauttamaan
oikeaa annoskokoa koirallesi. Meiltä voit aina kysyä, mikäli kaipaat vinkkejä tai sinulla on kysyttävää ruokinnasta.
RESEPTI
Tuore kana ja ankka, kuivattu kana ja ankka, bataatti,
kanan rasva, herne, tuore lohi ja taimen, tuore kokoinainen kananmuna, pellavansiemen, peruna, maksaliemi,
sinimailanen, vitamiinit, mineraalit, mannanoligosakkaridit (MOS), frukto-oligosakkaridit (FOS), glukosamiini, kondroitiini, MSM, 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 ja
luontaisia antioksidantteja.
PARASTA ENNEN
Päivämäärä, aika ja valmistusnumero pussin kyljessä.
SÄILYTYSSUOSITUKSET
Suosittelemme säilyttämään ruoan suljettavassa astiassa, ESSENTIAL the FOOD BOX:ssa. Ruoka tulee säilyttää
viileässä ja kuivassa (5-18 astetta), suojattuna suoralta
auringonvalolta. Näin ensimmäinen ja viimeinen ruokaannos maistuvat yhtä hyviltä.
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ONKO TÄMÄ ENSIMMÄINEN PUSSISI ESSENTIALRUOKAA?
Ensimmäisen pussin myötä koirasi kokee ravitsemuk-

88% därav 53% färsk

All chickens are cage free

Organic Açai

Lucerne Sprout

Ross & Cobb Chicken

Cranberry

Green Tea

British Grown Linseed

English Peas

Russet Potato

Apple

BOF approved

Blueberry

Carrot

Cauliflower

Egg

Ginger

Ginseng

Marigold

Mulberry

Orange

Pear

Probiotics

Rosemary

Scottish Salmon

Handpicked Seaweed

Gressingham Duck

Beauregard & Jewel Sweet Potato

Tomato

Salisbury Rainbow Trout

Vitamins & Minerals

Päivittäinen annostelu. Mukauta tarvittaessa ihannepainon ylläpitämiseen.
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Spinach

Grain free

