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STAMINA

88%.
З них свіжі (% від всього рецепту)     53%
Білки 34%
Жири 24%
Мінерали        8,5%
Клітковина        3,5%
Вода 8,5 %
Omega6             3,9%
Omega3             1,8% 
Кальцій           1,6%
Фосфор            1,3% 
Глюкозамін     0,09%
Хондроітин     0,07% 

4000,0

ВИ ДАЄТЕ ESSENTIAL FOODS ВПЕРШЕ?

Ккал /кг

Свіжа і дегідрована курка і качка , лосось,
форель, яйце

Можна поступово додавати їжу протягом 4-7 днів або 
давати одразу с першого дня, якщо є необхідність. Ви 
можете помітити підвищений метеоризм в перший 
тиждень - це шлунково-кишковий тракт вашої собаки 
пристосовується до зміни харчування. Найважливіший 
момент - відрегулювати щоденні порції за потребами 
вашого вихованця. Ми попереджаємо, що перші 2-3 тижні 
ви будете підбирати правильний розмір порції. 
Перегодовування призведе до більш м'якого 
випорожнення. Коли воно стане твердим, а ваше 
домашня тварина задоволеною, значить, ви знайшли 
правильний розмір порції.

ПОРАДА: Почніть з порції на 10% менше звичайного і 
поступово корегуйте. Ви завжди можете зв'язатися з 
нами і отримати поради та рекомендації щодо 
харчування.

РЕЦЕПТ:
Свіжа курка і качка (36%), дегідрована курка і качка 
(34%), батат, курячий жир (11%), горох, свіжі лосось і 
форель (7%), свіже цільне яйце (5%), лляне насіння (5%), 
картопля, печінка паростки люцерни, вітаміни, мінерали 
МОС (маннанові олігосахаріди) ФОС, 
(фруктоолігосахаріди ), глюкозамін, хондроїтин, МСМ 
(метілсульфонілметан), журавлина, асаї, чорниця, 
шовковиця, яблуко, томати, апельсин, груша, морква, 
шпинат, цвітна капуста, морські водорості, календула, 
женьшень, зелений чай, імбир.

ВИРОБЛЕНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ:
90 градусів (°C).

ДОБАВКИ НА КГ:

Вітамін А 15 000IU/кг, вітамін D3 2.000 IU/кг, таурин 
1,500 мг/кг, залізо 333 мг/кг, марганець 233 мг/кг, цинк 
233 мг/кг, мідь 15 мг/кг, йод 1,6 мг/кг, селен 0,67 мг/кг. 
Містить натуральні консерванти і  антиоксиданти.

ВЖИТИ ДО:
Дату, час і унікальний номер виробництва можна знайти 
у верхній частині упаковки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ

Ми рекомендуємо використовувати ESSENTIAL FOOD 
BOX. Зберігати в сухому прохолодному місці (5-18 ° C); 
вдалині від прямих сонячних променів і в герметичному 
контейнері. Це гарантує, що останній прийом їжі буде 
добрим, як перший.

Вже перший мішок ESSENTIAL FOODS відкриє 
дивовижний смак, нове харчування і змінить спосіб 
життя вашої собаки. 

ДЛЯ ЯКИХ СОБАК?

Це унікальна висококалорійна їжа, спеціально 
розроблена для активних собак, які працюють  з 
особливо складними ситуаціями або напруженим 
способом життя. Їжа може подаватися протягом 
коротких періодів часу або постійно. Наші інгредієнти 
найвищої якості, вони перевершать всі ваші 
очікування. Не містить зерна, відповідає принципу 
BOF.

ПОРАДА: 
STAMINA також підходить для собак з тенденцією до 
зниження ваги.

BOF - СЕНСАЦІЯ У ХАРЧУВАННІ ДЛЯ СОБАК 
Поведінкова оптимізація продуктів харчування (BOF) - 
це принцип збереження стабільного рівня цукру в 
крові протягом доби. Високий вміст свіжого м'яса і 
низька температура підготовки означає, що ваша 
собака отримує виняткові поживні цінності на відміну 
від масово-фірмових продуктів для домашніх тварин. 
Результати з BOF захоплюють дух. ESSENTIAL FOODS 
позитивно вплине на психічний баланс вашої собаки. 
Спостереження свідчать про активізацію або 
заспокоєнні поведінки, проте поліпшення стану 
психіки відзначається завжди.

СКЛАД:

ІЗ ГОРДІСТЮ РОЗРОБЛЕНО І ВИРОБЛЕНО В СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ
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88% м'ясних інгредіентів, з них 
53% свіжих від усього рецепту

Курей вирощено на 
вільному вигулі Без зерна
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У таблиці дано щоденну загальну кількість корму.
При необхідності скорегуйте її для підтримки ідеальної ваги

Ягоди Асаї Люцерна Яблуко Чорниця Морква Цвітна капуста

Кури породи Ross & Cobb Журавлина Качка Яйца Імбир Женьшень

Зелений чай Насіння льону Календула Шовковиця Апельсин Груша

Морські водоростіГорох Картопля Пробіотики Розмарин Лосось

Шпинат Батат Томати Форель Вітамини и мінерали

Випробувано BOF

КГ 2кг
45г

24ч

5кг
80г

10кг
140г

15кг

180г

20кг

225г

25кг

270г

30кг

310г

40кг

390г

50кг

465г

60кг

530г

70кг

600г

80кг

660г
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