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STAMINA

TIL HVEM?
ESSENTIAL STAMINA er vores bud på det helt enestå-
ende energigivende måltid tilpasset særligt krævende 
situationer eller livsstil. Kan serveres i kortere perioder 
eller permanent. 
ESSENTIAL STAMINA er et kornfrit måltid & følger BOF 
princippet.   

TIP
Ligeledes oplagt til hunde med tendens til undervægt.

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 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 88,0 %
Heraf frisk 53,0 %
Protein  34,0 %
Fedt  24,0 %
Mineraler/Råaske 8,5 % 
Fiber: 3,5%
Vand  8,5 %
Omega6  3,9 % 
Omega3  1,8 %
Kalcium  1,6 % 
Fosfor  1,3 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/Kg 4000,0

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 portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring 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. Herefter 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.

POSE & KROKET STØRRELSE
STAMINA tilbydes i 3kg og 12.5kg. I posen med 3kg er 
kroketten tilpasset den mindre hund. Som tommefinger-
regel vil hunde optil 10kg synes bedst om kroketten i 
3kg poserne. 



88% heraf 53% frisk Fritgående høns Kornfri BOF godkendt
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

Økologisk Acai Lucernespirer Æbler Blåbær Gulerødder Blomkål

Ross & Cobb Kylling Tranebær Gressenham And Æg Ingefær Ginseng

Grøn Te Britisk dyrket Hørfrø Morgenfrue Morbær Appelsin Pærer

Håndhøstet TangEngelske Ærter Russet Kartofler Probiotika Rosmarin Skotsk Atlanterhavs Laks

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


