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Til hvem?
ESSENTIAL NAUTICAL LIVING er det kompromisløse 
”grain free” måltid til voksne hunde af alle racer tilbe-
redt med masser af frisk laks, ørred, sild & sæsonens 
fisk. Måltidet følger vores BOF princip.   

Tip
Kløe/mat pels: NAUTICAL LIVING har et særdeles højt 
indhold af OMEGA 3 fedtsyrer, der kan bidrage til løsnin-
gen af hud/pelsproblemer.
Kræsenhed: NAUTICAL LIVING har et højt indhold 
af frisk fisk, som tiltaler hunden med særlige krav til 
smagsoplevelsen.

BOF princippeT
Behavioural Optimizing Food (BOF) er princippet om at 
gengive hundens naturlige kost. I praksis betyder det 
at hundens blodsukkerniveau forbliver stabilt, det høje 
indhold af frisk kød stimulerer instinktet, den lave til-
beredningstemperatur bevarer ernæringsværdien, bær, 
frø & urter efterligner indholdet fra byttets mave & stør-
relsen på koketten sørger for at måltidet bliver tygget & 
ikke slugt.

prOcenTer 
Frisk & tørret laks, ørred,
sild, sæsonens fisk & æg 60,0 %
Heraf frisk (% af hele opskriften) 40,0 % 
Grønsager, frø, urter, bær, 
frugt, vitamin & mineral 40,0 % 
Protein  30,0 %
Fedt  16,0 %
Mineraler 8,5 % 
Vand  8,5 %
Omega6  1,0 % 
Omega3  4,0 %
Kalcium  1,7 % 
Fosfor  1,2 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %

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 laks & ørred, sød kartoffel, tørret sild, ærter, tør-
ret laks, friske hele æg, frisk sild og sæsonens fisk, lak-
seolie, hørfrø, lucernespirer, laksefond, kartoffel, ærte-
fibre, vitaminer & mineraler, MOS, FOS, glukosamin*, 
kondroitin*, MSM* (*alle fra naturlige kilder), tranebær, 
acai, blåbær, morbær, æble, tomat, appelsin, pære, gule-
rod, spinat, blomkål, tang, morgenfrue, ginseng, grøn te, 
ingefær.

TilBeredningsTemperaTur
90 grader celsius.

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 hunde
For de fleste hunde er smagen af ESSENTIALS uimod-
ståelig. Man kan opleve at der ikke spises op. Dette er 
ikke kræsenhed, men fordi ESSENTIALS giver en anden 
mætheds-fornemmelse. Hunde kan helt naturligt blive 
mætte. Hvis din hund er særligt kræsen, prøv da med lidt 
opvarmet vand på måltidet.

vejledende pris
519 dkk for 12,5kg

NAUTICAL LIVING
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

Økologisk Acai Lucernespirer Æbler Blåbær Gulerødder Blomkål

Tranebær Æg Ingefær Ginseng Grøn Te Sild

Britisk dyrket Hørfrø Morgenfrue Morbær Appelsin Pære Engelske Ærter

Russet Kartofler Probiotika Rosmarin Skotsk Atlanterhavs Laks Håndhøstet Tang Spinat

Beauregard & Jewel Søde kartofler Tomater Salisbury Regnbueørred Vitaminer og mineraler


