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THE BEGINNING
TIL HVEM? 
ESSENTIAL the BEGINNING er vores særlige fuldfodermåltid til 
hvalpe, der som voksne vejer op til maksimalt 15 kg. Kvaliteten 
af ingredienserne er, som du kan & skal forvente af os, tårnhøj. 
Måltidet er kornfrit & følger BOF princippet. 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 måltiderne med 
kogt, let afkølet vand til grød og introduceres gradvist. Serveres 
for tæven til at hvalpene er 6-8 uger.  Kan serveres inden fødslen 
for ekstra energi/styrke.

BOF - EN SENSATION INDENFOR ERNÆRING TIL HUNDE 
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der hylder de 
mange fordele ved at holde blodsukkeret stabilt hele døgnet. Vi 
i ESSENTIAL FOODS, har vi opnået dette med vores livsændren-
de og testvindende måltider der sikrer stabiliteten af blodsukker-
niveauet. Vores høje indhold af friske proteinkilder og den lave 
tilberedningstemperatur betyder exceptionel høj ernæringsvær-
di 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.

PRODUKTBESKRIVELSE
Tilberedt med frisk & tørret kylling & and,  
laks, ørred & æg 85,0%
Heraf frisk 42,0% 
Protein  35,0%
Fedt 21,0%
Mineraler/Råaske 8,0% 
Fiber 3,5%
Vand 8,5%
Omega 6  3,6% 
Omega 3  1,7%
Kalcium  1,6% 
Fosfor  1,3%
Glukosamin 0,09%
Kondroitin 0,07%
Kcal/kg 3920

FØRSTE POSE AF ESSENTIALS? 
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæssig livss-
tilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også fra første dag. 
Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmængde, så fo-
dermængden 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 mætheds-
fornemmelse, 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, kyl-
lingefedt, ærter, frisk laks & ørred, friske hele æg, hørfrø, kartof-
fel, leverfond, lucernespirer, vitaminer & mineraler, MOS (man-
nan oligosaccarides), FOS (fructooligosaccharides), glukosamin, 
kondroitin, MSM (metylsulfonylmetan), tranebær, acai, blåbær, 
morbær, æble, tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, 
tang, morgenfrue, ginseng, grøn te, ingefær. 

TILBEREDNINGSTEMPERATUR 
90 grader celsius.

TILSÆTNINGSSTOFFER PER KG 
Vitaminer: Vitamin A 15.000IU, Vitamin D3 2.000IU, Vitamin 
E 240 IU. Pro-vitaminer: Taurin 1,500 mg. Spormineraler: Zink 
(Zinc Chelate Monohydrate) 50mg/kg, Jern (Iron (II) Chelate 
Monohydrate) 50mg/kg, Mangan (Manganese Chelate Monohy-
drate) 35mg/kg, Kobber (Cupric Chelate Monohydrate) 15mg/kg, 
Jod (Calcium Iodate Anhydrous) 0,96mg/kg, Selen (Sodium Sel-
enite) 0,3mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosmarin) 
og naturlige antioxidanter. Regulation (EC) No 2017/2279.

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

ANBEFALET OPBEVARING
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbevaringen 
bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, ikke i direkte sol-
lys & i en lufttæt beholder - så smager første måltid i posen lige 
så godt som det sidste. 

ET PAR ORD & RÅD FOR SÆRLIGT KRÆSNE HVALPE 
For de fleste hvalpe er smagen af ESSENTIALS uimodståelig. 
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 måltidet. 

POSE & KROKETSTØRRELSE 
The BEGINNING tilbydes i 3kg og 12kg. Størrelsen på kroketten 
er den samme, men der er forskel, når man vælger vores øvrige 
varianter i forhold til 3kg og 12kg. 
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

115


