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Пропонуємо найкраще лососеве масло, яке часто 
називається Омега-3.

Масло виготовлено з норвезького лосося і тільки першої 
вичавки.

Додавання в їжу лососевого масла може бути корисно 
для собак з такими проблемами, як харчова алергія, 
свербіж, проблеми з суглобами, або як підсилювач смаку. 
Добавка Омега-3 особливо корисна для доброго 
самопочуття собак. Якщо є подібні проблеми, то їх 
рішення може виявитися зовсім поруч! Багато людей 
назвали б наше лососеве масло дешевим, але низька ціна 
не викликана нічим, ми зазвичай не отримуємо великого 
прибутку від наших товарів.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
Між розведенням риби в різних регіонах існує велика 
різниця. Лосось для нашого масла OMEGA 3 OIL 
вирощується на норвезькому західному узбережжі, а не в  
Балтійському морі. Як відомо, саме з Балтійського моря 
багато риби, зокрема лосося, приходить з високим 
вмістом ПХД і діоксину. Лосось, який ми отримуємо для 
виробництва лососевого масла, призначений для 
споживання в їжу людиною. Отже, є жорсткий контроль 
за кормом для риби і речовинами, які він містить. 
Постійно проводяться проби і проводяться зовнішні 
аналізи на вміст діоксинів і діоксіноподобних речовин. 
Звичайно, лососеве масло має певний запах. Основна 
причина його в тому, що використовується дуже свіжий 
лосось, і масло, куплене Вами, вироблено зовсім недавно. 
У нас також є низькотемпературні агрегати для 
зберігання масла.

5 ПРИЧИН ВИБРАТИ САМЕ ЦЕЙ ПРОДУКТ:
- Вирішує проблеми, які може вирішити тільки лососеве 
масло;

- Для нашого лососевого масла використовується тільки 
свіжий лосось;

- Ми гарантуємо, що лососеве масло свіже і не згіркле;

З ГОРДІСТЮ РОЗРОБЛЕНО І ВИРОБЛЕНО В СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ 
https://esf.com.ua                  essentialfoods@esf.com.ua

THE OMEGA 3 OIL

- Лососеве масло може змінити смак вибагливих собак;

- Ми пропонуємо низьку ціну за лососеве масло, якому 
ви можете довіряти;

ЧОМУ НЕОБХІДНО ВИБИРАТИ ОМЕГА -3 САМЕ 
ВІД ESSENTIAL FOODS?
Тому що в першу чергу у нас є місія: поліпшити і 
продовжити життя собаки. Прибуток безперечно є на 
другому місці. Ми дбаємо про здоров'я і благополуччя 
ваших тварин. Можливо, саме тому 9 з 10 наших клієнтів 
приходять до нас за рекомендацією інших. Отже, 
починаєте ви купувати наше лососеве масло, щоб краще 
пізнати нас, або ви вже вживаєте наші інші продукти, ви 
в будь-якому випадку вже знаєте, що ми працюємо з 
єдиною метою, яка сприяє поліпшенню якості життя 
собаки.

СКЛАД:
Масло лосося 100%

ВІК:
не обмежений

ПОРОДА:
для всіх порід

ВАГА СОБАКИ:
не обмежена

ДОЗУВАННЯ:
5 мл лососевого масла (це приблизно половина столової 
ложки) на 10 кг маси тіла.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ:
або в холодильнику, або в прохолодному місці, 
недоступному для сонячних променів, згідно 
рекомендацій виробника, не довше ніж 3 місяців після 
відкриття.
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Лососеве масло 100%
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