ESSENTIAL FOODS
ESSENTIAL FOODS er noget ganske særligt. Det lyder
måske utroligt, så vi har sat lidt ord på hvorfor det er noget
enestående at servere ESSENTIALS. Vores filosofi er at vores
måltider skal bidrage til at få den mest balancerede adfærd
(BOF) og det optimale helbred for din hund. År efter år. Det fortjener alle hunde. For at kunne indfri dette ambitiøse mål, skal
indhold og sammensætning være i en klasse for sig.
Velkommen til ESSENTIAL FOODS.
LIDT OM INDHOLDET & SAMMENSÆTNINGEN
ESSENTIALS måltider er tilberedt med mindst 74% af ingredienser såsom kylling, and, laks, ørred, sild, lam, hjort & æg.
For at bevare saft, kraft & den maksimale ernæringsværdi af
de mindst 45% friske ingredienser er ESSENTIALS tilberedt
ved blot 90 grader.
Alle ingredienser er af den tårnhøje kvalitet, du kan & skal
forvente af ESSENTIALS.
HVAD FORTÆLLER DIN NÆSE DIG?
Når du dufter til ESSENTIALS for første gang, vil du tro os på
vores ord. Intet har før duftet så frisk, naturligt og appetitligt. Det er resultatet af, at ville ændre opfattelsen af hvad et
måltid til hunde er og skal være.
BOF - HVAD ER DET?
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der hylder
de mange fordele ved at holde blodsukkeret stabilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået dette med vores
livsændrende og testvindende måltider der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilberedningstemperatur betyder exceptionel høj ernæringsværdi 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 næsten altid observeret.

SAMMENHÆNGEN MELLEM ADFÆRD & ERNÆRING
ESSENTIALS vil for de fleste hunde have en positiv påvirkning (BOF). Man kan forvente at opleve en mere rolig & afbalanceret hund før, under & efter spisning. Vi hører at uhensigtsmæssig adfærd er reduceret eller helt forsvundet. Prøv
selv at udforske hvad ESSENTIALS kan gøre for din hund.
LIVSKVALITET
Det gamle mantra om at du bliver hvad du spiser, gælder også
for hunde. Når nogle vælger at tilberede BARF kost, er årsagen at meget færdiglavet kost, ikke udnytter hundens fulde
sundheds- & adfærdsmæssige potentiale. ESSENTIAL FOODS
udløser denne livskvalitet, uden at du skal håndtere frossen/
råt kød, ben & indmad.
HVAD ER QSE?
ESSENTIALS er drevet efter 3 værdier, som gennemsyrer alt
hvad vi foretager os:
(Q) Kvalitet - Kun det bedste er godt nok. Punktum.
(S) Service - Et serviceniveau der ligger standarden.
(E) Entusiasme – Det er glæden der giver energien.
GIV OS 30 DAGE & EN UDFORDRING
Vores løfte vil være, at vi har gjort en forskel. Er din hund allerede i optimal balance, så er vores løfte stadig gældende. Vi
lover at hund & ejer bliver mindst lige så tilfreds ved at servere ESSENTIALS.
ALT DET MED SMÅT, SOM OGSÅ ER STORTN
• Et erfarent team bag ESSENTIAL FOODS.
• 10 forskellige opskrifter & 2 forskellige kroketstørrelser,
så vi kan følge din hund igennem hele livet & i alle situationer.
• Komplet sortiment af godbidder & lækkerier.
• Enestående program for nødlidende dyr i hele verden.
• BRC Grade A certifikat (bedste fødevaresikkerhed).
• Certificeret forhandlere der kan & vil gøre en forskel.
• Hotline 7199 9090 for gratis råd & vejledning (9-17).
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