BALANCE

ESSENTIAL BALANCE jest polecany w przypadkach gdy:
1: Szukasz karmy o niskiej zawartości białka. BALANCE to tylko
20% białka.
Poziom białka w porcji można dostosować/zwiększyć, mieszając
BALANCE z dowolnym z naszych produktów LIVING. Jeśli podajesz mieszankę 75% BALANCE wraz z 25% posiłków ESSENTIAL
LIVING, poziom białka wzrasta do 22,5%.
2: Twój pies cierpi na luźne stolce
Połączenie mięsa indyczego, ryżu i owsa jest starannie skomponowane w celu zrównoważenia układu pokarmowego. ESSENTIAL
BALANCE można podawać samodzielnie lub mieszać z innymi posiłkami. Ta ostatnia opcja jest oczywistym wyborem w przypadku
powtarzających się problemów.
3: Chcesz podać bardziej atrakcyjny ekonomicznie posiłek ESSENTIAL.
BALANCE to rozwiązanie dla tych, którzy szukają sposobu żywienia swojego pupila w niższym przedziale cenowym, dla tych którzy
cenią naszą misję i wysokie parametry żywieniowe naszych karm.
4: Twój pies cierpi na alergię spowodowaną przez określone składniki
BALANCE posiada w składzie mączkę białkową pochodzącą z jednego źródła. Sprawia to, że karma ta jest oczywistym wyborem dla
tych, którzy chcą uniknąć alergii wywołanych przez kurczaka, jagnięcinę, wołowinę, jaja lub białka ryb. Sprawdź składniki samodzielnie
lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady. Możesz również
zwiększyć spożycie białka poprzez uzupełnienie diety Twojego psa o
świeże, nie powodujące alergii źródła protein.
Mały nadruk
Cena i jakość są ściśle powiązane. Karma BALANCE to znakomity produkt w danym przedziale cenowym, z indykiem jako główny
składnik. Różnica w cenie oznacza to, że został wyprodukowany bez
zatwierdzenia BOF, nie jest 100% karmą bezzbożową, nie posiada
tak szerokiego spektrum składników jak inne nasze karmy w kategorii super premium ESSENTIAL FOODS.

SKŁAD	
Wyprodukowany ze świeżego i suszonego indyka 30,0
W tym świeży indyk
20,0
Białko
20,0
Tłuszcz
10,0
Popiół mineralny/popiół siarczanowy
7,0
Włókno:
4,0
Woda
8,5
Omega6
1,9
Omega3
0,8
Wapń
1,4
Fosfor
0,9
Kcal/Kg
3300
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RECEPTURA
Świeżo przygotowany i suszony indyk, ryż, owies, całe siemię lniane,
sos indyczy, tłuszcz indyczy, wysłodki buraczane, lucerna, minerały,
witaminy, suplement omega 3, naturalne wodorosty morskie, ekstrakt
cykorii i juki, węglan wapnia, glukozamina (185 mg/kg), siarczan
chondroityny (130 mg/kg).
TEMPERATURA PROCESU
90 stopni (°C).
DODATKI NA 1 KG
Witaminy. Witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol): Witamina A (octan retinylu) 15 000 j.m., witamina D3 (cholekalcyferol) 2000 j.m., witamina E (octan alfa-tokoferolu) 240 j.m.
Pierwiastki śladowe: Cynk (monohydrat cynku (chelat cynku) 50
mg, żelazo (monohydrat żelaza (II) chelat żelaza) 50 mg, mangan
(monohydrat manganu chelatu manganu) 35 mg, miedź (monohydrat
chelatu miedziowego) 15 mg, jod (bezwodny jodan wapniowy) 0,96
mg, selen (selenit sodu) 0,3 mg. Konserwowany naturalnymi środkami konserwującymi (rozmaryn) i naturalnymi przeciwutleniaczami.
Rozporządzenie (WE) nr 2017/2279.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED
Patrz data wydruku i numer partii na torbie.
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
Zalecamy przechowywanie w wiaderku ESSENTIAL FOOD BOX.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (5-18 °C), z dala od
bezpośredniego nasłonecznienia, w szczelnym pojemniku. Dzięki
temu każda porcja będzie smakowała tak dobrze, jak pierwsza po
otwarciu worka.

PRODUKT OPRACOWANY I WYPRODUKOWANY W WIELKIEJ BRYTANII
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ESSENTIAL BALANCE jest produktem z białkiem pochodzącym
z jednego źródła. W karmie głównymi składnikami jest indyk, ryż i
owies. BALANCE różni się od innych naszych karm, dlatego przed
jego wyborem prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

Brytyjskie brązowe siemię lniane

Kiełki Lucerny

Salmon Oil

100 g

175 g

240 g

300 g

Witaminy i minerały

Rice

350 g

400 g

500 g

600 g

700 g

775 g

850 g

Dzienna łączna dawka. Podane ilości są tylko zaleceniami i powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia
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50 g

Turkey

Ręcznie zbierane wodorosty

Brytyjski owies

