
ІЗ ГОРДІСТЮ РОЗРОБЛЕНО І ВИРОБЛЕНО В СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ 
ESF.COM.UA  • INFO@ESF.COM.UA

v: 1.0

THE LITTLE LION
ДЛЯ КОГО ЦЕ ? 

ESSENTIAL the LITTLE LION  збалансована повноцінна їжа, 
є нашою даниною цим неймовірним душам, що захоплюють: 
кошенятам. Незалежно від породи та очікуваного дорослого 
розміру, LITTLE LION було розроблено, підготовлено та 
приготовлено для того, щоб ваше кошеня насолоджувалося 
ним із самого моменту, коли воно буде готове до прикорму*) 
до віку 10-12 місяців. У цьому віці він або вона може 
насолоджуватися однією з наших ESSENTIAL страв, 
розроблених спеціально для дорослих котів і їхніх особливих 
потреб і вимог.

*) Порада: змочіть гранули водою, якщо необхідно, коли 
кошеня переходить з молока.

BOF - СЕНСАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ Поведінкова оптимізація 
продуктів харчування (BOF) - це принцип, який проголошує 
численні переваги підтримки стабільного рівня цукру в крові 
протягом дня. У ESSENTIAL FOODS ми досягли цього 
завдяки нашим стравам, які змінюють життя та перемогли в 
тестах і забезпечують стабільний рівень цукру в крові. У 
порівнянні з іншими брендами, наші страви мають 
винятково високу поживну цінність завдяки високому вмісту 
джерел свіжого білка та низькій температурі їх приготування. 
Результати, досягнуті з BOF, є досить видатними.

ОПИС ПРОДУКТУ

+95.0%
      З них свіжі (% від всього рецепту) +55.0%

20.0% 
Овочі, насіння, зелень, ягоди, фрукти, 
вітаміни, мінерали
(Загальний відсоток інгредієнтів перевищує 100%, 
оскільки для виробництва 10 кг готової страви ми 
використовуємо більше ніж 10 кг інгредієнтів) 

Білки 41.0%
Жири 18.0%

      З них Омега-3 1.1%
      З них Омега-6 4.5%

Мінерали/Сира зола 10.0%
Волога 7.0%
Клітковина  3.5%
Кальцій 1.5%
Фосфор 1.2%
Глюкозамін 0.09%
Хондроїтин 0.07%
Ккал /кг  3,920

РЕЦЕПТ
Свіжоприготована курка та качка, дегідрована курка, 
свіжоприготований лосось та форель, картопля, дегідрована 
качка, свіже цільне яйце, батат, горох, свіжа куряча печінка, 
курячий жир, насіння льону, печінковий бульйон, паростки 
люцерни, горохова клітковина, масло лосося, вітаміни, 
мінерали, журавлина, асаї, чорниця, шовковиця, яблуко, 
помідор, апельсин, груша, морква, шпинат, цвітна капуста, 
морські водорості, календула, женьшень, зелений чай, імбир, 
пробіотична добавка.

ВИРОБЛЕНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
90 градусів (°C).

ДОБАВКИ НА КГ
Вітаміни: Вітамін А 23,129IU,  Вітамін D3 1,573IU, Вітамін E 
607 IU. 

Провітаміни: Таурин 1,960 мг, L-карнітин 53 мг. 

Елементи трасування: Цинк (гідрат хелату амінокислот 
цинку) 87 мг, залізо (гідрат хелату амінокислот заліза (II)) 66 
мг, марганець (гідрат хелату амінокислот марганцю) 26 мг, 
мідь (гідрат хелату амінокислот міді (II)) 8 мг, йод 
(безводний йодат кальцію/йодид калію) 0,74 мг.

Амінокислоти: Метіонін 2094 мг; Лізин 500 мг;

Стабілізатори кишкової флори: Enterococcus faecium DSM 
10663/ NCIMB 10415 1 000 000 000 КУО.
Натуральні консерванти (розмарин) і природні 
антиоксиданти.
Регламент (ЄС) № 2017/2279.

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в сухому прохолодному місці (5-18 ° C); уникати 
прямих сонячних променів і в герметичному контейнері. Це 
гарантує, що останній прийом їжі буде добрим, як перший.

УПАКОВКА ТА РОЗМІР ГРАНУЛ
The LITTLE LION доступна в упаковках 1,5 кг і 3 кг. 

Свіжа і дегідрована курка та качка, лосось, 
форель, яйця
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РЕКОМЕНДОВАНЕ ЩОДЕННЕ ГОДУВАННЯ КОШЕНЯТ
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2-4 місяців 4-6 місяців 6-8 місяців 8-12 місяців

Очікувана вага (кг) дорослої кішки Вік кошеня та грами (г) на день

3-4 kg

4-5 kg

5-6 kg

6-7 kg

Курка

Батат

Ягоди Асаї

Груша

Женьшень Зелений чай Імбир Пробіотики

Морква Шпинат Цвітна капуста Морські водорості Календула

Чорниця Шовковиця Яблуко Томати Апельсин

Горох Насіння льону Паростки люцерни Вітамини і мінерали Журавлина

Качка Лосось Форель Картопля Свіже цільне яйце,

Випробувано BOFБез зерна
«Cage-free»

Безкліткове утримання 
курей




