BALANCE

BALANCE tilbydes som en løsning for 4 forskellige situationer:
1: Ønsket om et lavprotein måltid. Der er blot 20% i BALANCE. Blander du BALANCE med et af vores LIVING måltider
kan du selv styre proteinprocenten lidt opad. En fjerdel af
NAUTICAL LIVING vil eksempelvis give et proteinindhold
på 22,5%.
2: Ønsket om at løse et problem med løs afføring. Kombinationen af kalkun, ris og havre er særligt sammensat til
at balancere maven. ESSENTIAL BALANCE kan serveres
alene, og kan også blandes med vores øvrige måltider ved
denne udfordring. Det sidste oplagt ved tilbagevendende
problemer.
3: Ønsket om et måltid fra ESSENTIALS, som er mere økonomisk tilgængeligt. Oplagt for alle der har måtte fravælge
ESSENTIALS pga. af prisen, men er tiltrukket af vores værdier, mission og de resultater vi skaber for vores kunder.
Storforbrugere uden mulighed for at gå hele ESSENTIALS
vejen, har således nu en ny mulighed. Det giver særligt mening når BALANCE bliver suppleret med vores måltider
til aktuelle livsstilssituationer, såsom vores NAUTICAL til
allergi og hud/pelsproblemer, CONTOUR til steriliserede,
LARGE BREED til store hvalpe osv.
4: BALANCE er et single source protein måltid. Så ved allergi overfor eksempelvis æg, kylling, lam, okse eller fiskeproteiner, kombineret med ønsket om at servere ESSENTIALS,
er BALANCE oplagt. Studerer selv ingredienslisten, eller
kontakt os for råd. Suppler evt. med friske proteinkilder der
ikke reageres på, således at proteinindtaget forøges.
Det med småt.
Pris og kvalitet hænger sammen. Med BALANCE får du et
fantastisk godt produkt til prisen, hvor alene det at kalkun
er den primære ingrediens, sætter os fremme sammenlignet med andre produkter i samme prisklasse. Men BALANCE er ikke et fuldblods ESSENTIALS måltid, og prisforskellen betyder at du hverken får BOF Approved, 100% kornfrit,
eller det brede spektrum af ingredienser med i posen. Således står det nu endnu mere klart, hvor meget mere ESSENTIALS tilbyder i vores måltider, holdt op mod de mest solgte
konkurrerende produkter.
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Opskriften
Tørret og frisk kalkun, ris, havre, hørfrø, leverfond, kalkunfedt, roetrævler, lucernespirer, vitaminer & mineraler, lakseolie, tang, udtræk fra julesalat og yucca, kalciumkarbonat,
glukosamin (185 mg/kg), chondroitinsulfat (130 mg/kg).
Tilberedningstemperatur
90 grader celsius.
Tilsætningsstoffer per kg
Vitamin A (retinyl acetate) 15.000IU/kg, Vitamin D3 (cholecalciferol) 2.000IU/kg, Vitamin E (alpha tocopherol acetate) 240 IU, Spormineraler; Zink (Zinc Chelate Monohydrate) 50mg/kg, Jern (Iron (II) Chelate Monohydrate) 50mg/
kg, Mangan (Manganese Chelate Monohydrate) 35mg/kg,
Kobber (Cupric Chelate Monohydrate) 15mg/kg, Jod (Calcium Iodate Anhydrous) 0,96mg/kg, Selen (Sodium Selenite
0,3mg/kg.
Med naturligt konserveringsmiddel (rosmarin) og naturlige antioxidanter.
Regulation (EC) No 2017/2279.
Holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer fremgår på
posen.
Anbefalet opbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbevaringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, ikke i
direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.
Pose & kroket størrelse
ESSENTIAL BALANCE tilbydes i 3kg og 12kg. I posen med
3kg er kroketten tilpasset den mindre hund. Som tommefingerregel vil hunde optil 10kg syntes bedst om kroketten
i 3kg poserne.
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ESSENTIAL BALANCE er et single source protein fuldfoder
med kalkun, ris og havre som de vigtigste ingredienser. BALANCE er markant anerledes end vores øvrige måltider, så
læs godt med på nedenstående, inden du vælger BALANCE.

Britisk dyrket Hørfrø

Britisk dyrket Havre

Lakseolie

50 g

100 g

Håndhøstet Tang

Lucernespirer

175 g
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300 g

Kalkun

Ris

350 g

400 g

500 g

Vitaminer og mineraler

600 g

700 g

775 g

850 g
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

