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THE BEGINNING

Til hvem?
ESSENTIAL the BEGINNING er vores særlige måltid til 
hvalpe, der som voksne vejer op til maksimalt 15 kg. Kva-
liteten af ingredienserne er, som du kan & skal forvente 
af os, tårnhøj. Måltidet er kornfrit & følger BOF princip-
pet. Vigtigt! Hvalpe, der som voksne vejer +15 kg, skal 
starte på the BEGINNING LARGE BREED fra 8 uger.

hos kennelen:
Alle hvalpe fra ca. 3ugers alderen. Her opblødes måltider-
ne med kogt, let afkølet vand til grød, og introduceres 
gradvist.
Til tæven hen til at hvalpene er 6-8 uger. 
Kan serveres inden fødslen for ekstra energi/styrke. 

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har vi opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

ProcenTer 
Tilberedt med frisk & tørret kylling & and,
laks, ørred & æg 85,0 %
Heraf frisk  42,0 %
Protein  34,0 %
Fedt  22,0 %
Mineraler 8,0 % 
Vand  8,5 %
Omega6  3,6 % 
Omega3  1,7 %
Kalcium  1,6 % 
Fosfor  1,3 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/kg 3920,0

førsTe Pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag.  Det vigtigste er at få justeret den daglige 
portionsmængde, så fodermængden er tilpas. Overfod-
ring vil resultere i en blødere afføring. Brug derfor de 

første 2-3 uger på at finde den rette portionsstørrelse. 
Når afføringen er fast, og hunden samtidig har en god 
mæthedsfornemmelse, er den rette mængde fundet. Her-
efter er det blot at glæde sig over alle fordelene ved at 
have valgt ESSENTIALS. 
TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

oPskrifTen
Frisk kylling & and, tørret kylling & and, sød kartoffel, 
kyllingefedt, ærter, frisk laks & ørred, friske hele æg, 
hørfrø, kartoffel, leverfond, lucernespirer, vitaminer & 
mineraler, MOS (mannan oligosaccarides), FOS (fruc-
tooligosaccharides), glukosamin, kondroitin, MSM (me-
tylsulfonylmetan), tranebær, acai, blåbær, morbær, æble, 
tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, tang, 
morgenfrue, ginseng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemPeraTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer Per kg 
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT oPbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen 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.

eT Par ord & råd for særligT kræsne hvalPe
For de fleste hvalpe er smagen af ESSENTIALS uimod-
ståelig. Man kan opleve at der ikke spises op. Dette er 
ikke kræsenhed, men fordi ESSENTIALS giver en anden 
mæthedsfornemmelse. Hvis din hvalp er særligt kræsen, 
prøv da med lidt opvarmet vand på måltidet, eller rør 1-2 
spiseskefulde af ESSENTIAL the OMEGA 3 OIL i målti-
det.

Pose & krokeT sTørrelse 
The BEGINNING tilbydes i 3kg og 12.5kg. Størrelsen på 
kroketten er den samme, men der er forskel når man væl-
ger vores øvrige varianter i forhold til 3kg og 12.5kg.
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85% heraf 42% frisk Fritgående høns Kornfri BOF godkendt
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

Hvalpens alder og daglig portionmængde (g)
Forventet vægt som voksen

 2 måneder 3 måneder 4 måneder 5 måneder 6 måneder 7 måneder 8 måneder 9 måneder 10 måneder 11 måneder  12 måneder 12 måneder+

2kg 65 75 85 85 75 65 55 45 VOKSEN

5 kg 95 105 115 125 125 115 105 95 85 VOKSEN

10 kg 145 155 165 175 185 185 175 165 155 145 VOKSEN

15 kg 180 190 200 210 220 230 230 220 210 200 190 VOKSEN

Økologisk Acai Lucernespirer Æbler Blåbær Gulerødder Blomkål

Ross & Cobb Kylling Tranebær Gressingham And Æg Ingefær Ginseng

Grøn Te Britisk dyrket Hørfrø Morgenfrue Morbær Appelsin

Engelske Ærter Russet Kartofler Probiotika Rosmarin Skotsk Atlanterhavs Laks Håndhøstet Tang

Spinat Beauregard & Jewel Søde kartofler Tomater Salisbury Regnbueørred Vitaminer og mineraler
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