ESSENTIAL FOODS
ESSENTIAL FOODS är något alldeles speciellt. Det låter kanske otroligt, så vi har försökt beskriva vad som gör det till
något helt enastående att servera ESSENTIALS. Vår filosofi är
att våra måltider ska bidra till ett balanserat beteende (BOF)
och optimal hälsa för din hund. År efter år. Det förtjänar alla.
För att kunna uppfylla detta ambitiösa mål måste innehåll
och sammansättning vara i en klass för sig.
Välkommen till ESSENTIAL FOODS.
LITE OM INNEHÅLLET OCH SAMMANSÄTTNINGEN
ESSENTIALS måltider har tillagats av +42 % färsk kyckling
och lax, öring, sill, lamm, hjort och ägg.
För att bevara smak, doft och maximalt näringsinnehåll hos
de färskaingredienserna tillagas ESSENTIALS vid endast 90
grader.
Alla ingredienser har den enastående höga kvaliteten som du
kan, och bör, förvänta dig av ESSENTIALS.
VAD SÄGER DITT LUKTSINNE?
När du luktar på ESSENTIALS första gången kommer du att
tro oss på vårt ord. Inget djurfoder har tidigare doftat så färskt, naturligt och aptitligt. Det är resultatet av en vilja att ändra uppfattningen om vaden måltid till hundar är och bör
vara.
BOF – EN SENSATION INOM FODER TILL HUNDAR.
Behavioural Optimizing Food (BOF) är principen om att återskapa hundens naturliga kost. I praktiken betyder det att
hundens blodsockernivå hålls stabil, det höga innehållet av
färskt kött stimulerar instinkten, den låga tillagningstemperaturen bevarar näringsvärdet, bär, frö och örter påminner
om innehållet i bytets mage och storleken på bitarna gör att
måltiden alltid tuggas och inte sväljs hel. Genom att servera
ESSENTIALS livsförändrande och prisbelönta måltider ger du
din hund den bästa måltid den kan få. Genom att servera ESSENTIALS stärker du din hunds mentala balans och hunden
kommer att uppleva många positiva fördelar rent hälsomässigt. Resultatet kan variera mellan olika hundar.

SAMBANDET MELLAN BETEENDE OCH KOST
ESSENTIALS kommer att påverka de flesta hundar positivt
(BOF). Man kan förvänta sig en lugnare och mer balanserad
hund än tidigare, såväl under som efter måltiden. Vi hör att
olämpligt beteende har minskat eller
försvunnit helt. Prova själv att utforska vad ESSENTIALS kan
göra för din hund.
LIVSKVALITET
Det gamla talesättet ”du blir vad du äter” gäller även hundar.
Några väljer att tillaga BARF-kost för att mycket av det färdiglagade fodret inte utnyttjar hundens fullständiga hälso- och
beteendemässiga potential. ESSENTIAL FOODS utlöser denna livskvalitet utan att du behöver hantera fruset/rått kött,
ben och inälvor.
VAD ÄR QSE?
ESSENTIALS har utvecklats baserat på tre värden som genomsyrar allt vi gör:					
(Q) Kvalitet – Endast det bästa är bra nog. Så enkelt är det
bara.							
(S) Service – En servicenivå som sätter standarden.		
(E) Entusiasm – Det är glädjen som ger energi.
GE OSS 30 DAGAR OCH EN UTMANING
Vårt löfte är att vi gör skillnad. Om din hund redan är i optimal balans gäller fortfarande vårt löfte. Vi lovar att hund och
ägare blir minst lika nöjda med att servera ESSENTIALS.
DET ÄR DETALJERNA SOM SKAPAR HELHETEN
• Bakom ESSENTIAL FOODS står ett erfaret team.
• 10 olika recept som gör att vi kan följa din hund genom
hela livet och i alla situationer.
• Komplett sortiment med godbitar och läckerheter.
• Aktivt stöd till djur i nöd över hela världen.
• BRC Grade A-certifikat (bäst livsmedelssäkerhet).
• Officiella partners som kan och vill göra skillnad.
• Hotline: 024 38 90 814 för gratis råd och vägledning.
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