BALANCE

BALANCE on ideaali ratkaisu neljään eri tilanteeseen:
1) Etsitkö matalaproteiinista koiranruokaa? BALANCEssa on vain 20% proteiinia. Voit nostaa annostesi proteiinipitoisuutta sekoittamalla BALANCEa mihin tahansa
LIVING-sarjan ateriaan. Jos sekoitussuhde on 75% BALANCEA ja 25% LIVING-ruokaa, nousee proteiinipitoisuus silloin 22,5%:iin.
2) Kärsiikö koirasi löysästä kakasta? Kalkkunan lihan,
riisin ja kauran sekoitus on harkiten rakennettu ja on
omiaan tasapainottamaan ruoansulatusjärjestelmää.
BALANCEa voi tarjota pelkästään tai sekoitettuna muihin ESSENTIAL-aterioihin. Jälkimmäinen vaihtoehto on
fiksu valinta toistuvissa ulosteongelmissa.
3) Haluaisitko tarjota laadukkaampaa koiranruokaa
hieman taloudellisemmin? Tässä ratkaisu sinulle, joka
haluat edullisemman ruokavaihtoehdon, mutta arvostat
arvojamme ja kiistattomia tuloksia koirien ruokinnassa. Onneksi meillä on tarjota taloudellisempi vaihtoehto esimerkiksi suursyömäreille. Jos päädyt ruokkimaan
laumaasi BALANCElla, on järkevää kääntyä sarjan muiden aterioiden pariin, mikäli elämäntilanne siihen antaa
syytä. Näitä syitä voivat olla allergia ja iho-/ turkkiongelmat, jolloin on syytä siirtyä vähintäänkin väliaikaisesti NAUTICAL-ruokaan, sterilointi tai kastraatio, jolloin on syytä vaihtaa CONTOUR-ruokaan ja tietenkin
pentuikä, jolloin annetaan THE BEGINNINGiä tai THE
BEGINNING LARGE BREEDiä.
4) Kärsiikö koirasi eri ruoka-aineista johtuvista allergisista oireista? BALANCE on kalkkunasta valmistettu
yhden proteiinin koiranruoka. Tämän vuoksi BALANCE
on ehdoton koiranruoka, mikäli haluat tarjota koirallesi
ESSENTIAL-laatua, mutta välttää kananmunia, kanaa,
lammasta, nautaa tai kalaa sekä muita eläinproteiineja.
Katso tarkemmat tuotetiedot tai ole meihin yhteydessä,
niin autamme valinnassa. Voit lisätä koirasi proteiinin
saantia lisäämällä BALANCEn kanssa annettavaksi esimerkiksi tuoretta kalkkunaa. Näin varmistat proteiinin
saannin lisäksi koirallesi kaikki tärkeät ravintoaineet
ja herkullisen ESSENTIAL-elämyksen.
PIENELLÄ PRINTATTU LISÄTIETO
Hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä. BALANCE tarjoaa

fantastisen sisällön tässä hintakategoriassa, kalkkuna
pääraaka-aineenaan. Omassa hintaluokassaan BALANCE-ruoka kestää loistavasti vertailun muihin ruokiin.
BALANCE ei kuitenkaan ole ”täysiverinen” ESSENTIALruoka. Edullisemmalla hinnalla joudut tinkimään muista ruoista tutusta BOF (Behavioural Optimised Food)periaatteesta, joka varmistaa koiran sokeritasapainon
säilymisen tasaisena, 100 prosentin viljattomuudesta
sekä laajasta raaka-aineiden valikoimasta. ESSENTIAL
tuo nyt myös luksuskategorian koiranruokien rinnalle
superpremium-tasoisen huippuruoan BALANCEN - tutustu, ihastu ja liity laumaan!
KOOSTUMUS:
Tuore ja kuivattu kalkkuna
Josta tuoretta
Proteiini
Rasva
Mineraalit/tuhka
Kuitu
Vesi
Omega6
Omega3
Kalsium
Fosfori
kcal/kg

30,0
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10,0
7,0
4,0
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1,9
0,8
1,4
0,9
3300
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RESEPTI
Tuore ja kuivattu kalkkuna, riisi, kaura, kokonainen
linssi, kalkkunaliemi, kalkkunan rasva, juurikasmassa,
sinimailanen, mineraalit, vitamiinit, omega3-ravintolisä, luontainen merilevä, sikuri ja jukkauute, kalsiumkarbonaatti, glukosamiini (185mg/kg), kondroitiinisulfaatti (130mg/kg)
VALMISTUSLÄMPÖTILA
90 astetta (°c).
LISÄKSI PER KG
A-vitamiini 15.000IU/kg, D3-vitamiini 2.000IU/kg, Evitamiini 240IU/kg, Sinkki 50mg/kg, Rauta 50mg/kg,
Mangaani 35mg/kg, Kupari 15mg/kg, Jodi 0.96mg/kg,
Seleeni 0.3mg/kg. 3300 kcal/kg. Sisältää luontaisia säilöntäaineita (rosmariini) ja luontaisia antioksidantteja.
PARASTA ENNEN
Ks. pakkausmerkintä
SÄILYTYS
Suosittelemme säilyttämään ruuan suljettavassa astiassa. Ruoka tulee säilyttää viileässä ja kuivassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.
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ESSENTIAL BALANCE on yhden proteiinilähteen koiranruoka. BALANCEn ainoana eläinraaka-aineena on
laadukas brittiläinen kalkkuna, jonka keveyttä tuetaan
riisillä ja kauralla. BALANCE eroaa merkittävästi muista aterioistamme, joten luethan tuotetiedot tarkkaan ennen BALANCEn valitsemista.

British Grown Linseed

Salmon Oil

British Oats

Alfalfa

Hand Harvested Seaweed

Rice

Turkey

Vitamins & Minerals
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Päivittäinen annostelu. Mukauta tarvittaessa ihannepainon ylläpitämiseen.

