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BALANCE

Essential Foods BALANCE - це білок з одного джерела, 
основними інгредієнтами є індичка, рис і овес. BALANCE 
значно відрізняється від наших інших страв, тому перш ніж 
вибрати BALANCE, уважно прочитайте наступне. BALANCE 
представлений в якості рішення в чотирьох різних ситуаціях:
1: Шукаєте продукти з низьким вмістом білка?
BALANCE містить всього 20% білка. Ви можете додатково 
збільшити рівень білка в порції, змішуючи BALANCE з будь-
яким з наших продуктів LIVING. Якщо ви подаєте суміш з 75% 
BALANCE і 25% ESSENTIAL LIVING, то рівень білка 
підвищується до 22,5%.
2: Ваша собака страждає від рідкого випорожнення?
Комбінація м'яса індички, рису та вівса ретельно складена, 
щоб збалансувати травну систему. ESSENTIAL BALANCE 
можна подавати окремо або змішувати з іншими стравами. 
Останній варіант є кращим вибором в разі періодичних 
проблем.
3:  Ви хочете економічно більш привабливу їжу ESSENTIALS?
Цей варіант призначений для тих, хто потребує продовольче 
вирішення за нижчою ціною, але кого приваблюють цінності 
та результати, що доставляються нашим клієнтам. На щастя, в 
даний час існує економне рішення для споживачів великого 
обсягу, які не можуть придбати відразу всі можливі види 
ESSENTIALS. У цьому випадку має сенс використовувати наші 
спеціальні страви для певних ситуацій життя. Це можуть 
бути, наприклад, NAUTICAL для проблем з алергією і шкірою/
шерстю, CONTOUR для стерилізованих або кастрованих 
собак, LARGE BREED для великих цуценят і т. д.

4: Ваша собака страждає на алергію, яка викликана деякими 
інгредієнтами?
BALANCE - це їжа з білком з одного джерела. Це робить його 
очевидним вибором для тих, хто хоче використовувати 
ESSENTIALS, щоб уникнути алергії, викликаної яйцями, 
куркою, ягням, яловичиною або рибними білками. Вивчіть 
інгредієнти самостійно або зв'яжіться з нами для 
консультації. Ви також можете збільшити споживання білка, 
додавши в раціон вашої собаки свіжі, не алергенні джерела 
білка.

ДРІБНИМ ШРИФТОМ
Ціна і якість тісно пов'язані. BALANCE є фантастичним 
продуктом в цій ціновій категорії, з індичкою в якості 
основного інгредієнта. Це дає ESSENTIALS BALANCE хорошу 
фору в порівнянні з іншими продуктами одного цінового 
діапазону. BALANCE, однак, не є чистим ESSENTIALS 
продуктом, а різниця в ціні означає, що продукт не відповідає 
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РЕЦЕПТ
Свіжа і дегідрована індичка, рис, овес, ціле лляне насіння, 
соус індички, жир індички, бурякова м'якоть, люцерна, 
мінерали, вітаміни, добавка омега-3, натуральні водорості, 
екстракт цикорію і юки, карбонат кальцію, глюкозамін (185 
мг / кг ), хондроїтинсульфат (130 мг / кг).
ВИРОБЛЕНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
90 градусів (° C).
ДОБАВКИ НА КГ:
Вітаміни: Вітамін А (ретінолацетат) 15,000МЕ, Вітамін D3 
(холекальциферол) 2000МЕ, Вітамін Е (альфа-токоферол 
ацетат) 240МЕ. Елементи трасування: Цинк (моногідрат 
хелат цинку) 50мг, Залізо (моногідрат хелат заліза) 50мг, 
Марганець (моногідрат меланової кислоти) 35мг, Мідь 
(Моногідрат хелат міді) 15мг, Йод (йодат кальцію безводний) 
0,96мг, Селен (селеніт натрію) 0,3мг. Містить натуральні 
консерванти (розмарин) і природні антиоксиданти. 
Регламент (ЄС) № 2017/2279.
ВЖИТИ ДО:
Дату і номер партії можна знайти на упаковці.
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 і перший.
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СКЛАД
Зроблено зі свіжої і дегидрованої індички 

З них свіжі
Протеїн
Жир
Мінерали / Сира Зола
Клітковина
Волога
Omega 6
Omega 3 
Кальцій 
Фосфор 
Ккал/кг

BOF, не є 100% беззерновими, не має широкого спектра 
інгредієнтів в складі. Таким чином, ESSENTIAL BALANCE 
демонструє, наскільки справедлива вартість ESSENTIAL 
FOODS в суперпреміум категорії з BALANCE, і чому вона 
відрізняється від ціни всіх наших інших формул класу люкс.
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Британське пророщене 
насіння льону

Рис

Британський овес Індичка

Лососева олія

Морські водорості, 
зібрані вручну    

Люцерна Вітаміни й мінерали  

У таблиці дано щоденну загальну кількість корму. 
При необхідності скорегуйте її для підтримки ідеальної ваги
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