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BALANCE

ESSENTIAL BALANCE er et single source protein fuldfoder 
med kalkun, ris og havre som de vigtigste ingredienser. BA-
LANCE er markant anerledes end vores øvrige måltider, så 
læs godt med på nedenstående, inden du vælger BALANCE.

BALANCE tilbydes som en løsning for 4 forskellige situa-
tioner:

1: Ønsket om et lavprotein måltid. Der er blot 20% i BALAN-
CE. Blander du BALANCE med et af vores LIVING måltider 
kan du selv styre proteinprocenten lidt opad. En fjerdel af 
NAUTICAL LIVING vil eksempelvis give et proteinindhold 
på 22,5%.

2: Ønsket om at løse et problem med løs afføring. Kombi-
nationen af kalkun, ris og havre er særligt sammensat til 
at balancere maven. ESSENTIAL BALANCE kan serveres 
alene, og kan også blandes med vores øvrige måltider ved 
denne udfordring. Det sidste oplagt ved tilbagevendende 
problemer. 
 
3: Ønsket om et måltid fra ESSENTIALS, som er mere øko-
nomisk tilgængeligt. Oplagt for alle der har måtte fravælge 
ESSENTIALS pga. af prisen, men er tiltrukket af vores vær-
dier, mission og de resultater vi skaber for vores kunder. 
Storforbrugere uden mulighed for at gå hele ESSENTIALS 
vejen, har således nu en ny mulighed. Det giver særligt me-
ning når BALANCE bliver suppleret med vores måltider 
til aktuelle livsstilssituationer, såsom vores NAUTICAL til 
allergi og hud/pelsproblemer, CONTOUR til steriliserede, 
LARGE BREED til store hvalpe osv.

4: BALANCE er et single source protein måltid. Så ved aller-
gi overfor eksempelvis æg, kylling, lam, okse eller fiskepro-
teiner, kombineret med ønsket om at servere ESSENTIALS, 
er BALANCE oplagt. Studerer selv ingredienslisten, eller 
kontakt os for råd. Suppler evt. med friske proteinkilder der 
ikke reageres på, således at proteinindtaget forøges. 

Det meD småt.
Pris og kvalitet hænger sammen. Med BALANCE får du et 
fantastisk godt produkt til prisen, hvor alene det at kalkun 
er den primære ingrediens, sætter os fremme sammenlig-
net med andre produkter i samme prisklasse. Men BALAN-
CE er ikke et fuldblods ESSENTIALS måltid, og prisforskel-
len betyder at du hverken får BOF Approved, 100% kornfrit, 
eller det brede spektrum af ingredienser med i posen. Såle-
des står det nu endnu mere klart, hvor meget mere ESSEN-
TIALS tilbyder i vores måltider, holdt op mod de mest solgte 
konkurrerende produkter.

Procenter 
Tilberedt med frisk & tørret kalkun 30 %
Heraf frisk 20 %
Protein  20,0 %
Fedt  10,0 %
Mineraler/Råaske 7,0 % 
Fiber 4,0 %
Vand  8,5 %
Omega6  1,9 % 
Omega3  0,8 %
Kalcium  1,4 % 
Fosfor  0,9 %
Kcal/Kg 3300

oPskriften
Tørret og frisk kalkun, ris, havre, hørfrø, leverfond, kalkun-
fedt, roetrævler, lucernespirer, vitaminer & mineraler, lakse-
olie, tang, udtræk fra julesalat og yucca, kalciumkarbonat, 
glukosamin (185 mg/kg), chondroitinsulfat (130 mg/kg).

tilbereDningstemPeratur
90 grader celsius.

tilsætningsstoffer Per kg 
Vitamin A (retinyl acetate) 15.000IU/kg, Vitamin D3 (cho-
lecalciferol) 2.000IU/kg, Vitamin E (alpha tocopherol ace-
tate) 240 IU, Spormineraler; Zink (Zinc Chelate Monohy-
drate) 50mg/kg, Jern (Iron (II) Chelate Monohydrate) 50mg/
kg, Mangan (Manganese Chelate Monohydrate) 35mg/kg, 
Kobber (Cupric Chelate Monohydrate) 15mg/kg, Jod (Calci-
um Iodate Anhydrous) 0,96mg/kg, Selen (Sodium Selenite 
0,3mg/kg. 
Med naturligt konserveringsmiddel (rosmarin) og natur-
lige antioxidanter.
Regulation (EC) No 2017/2279.

HolDbarHeD
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer fremgår på 
posen. 

anbefalet oPbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbevarin-
gen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, ikke i 
direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager første mål-
tid i posen ligeså godt, som det sidste.

Pose & kroket størrelse
ESSENTIAL BALANCE tilbydes i 3kg og 12kg. I posen med 
3kg er kroketten tilpasset den mindre hund. Som tomme-
fingerregel vil hunde optil 10kg syntes bedst om kroketten 
i 3kg poserne.
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.
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CONTOUR

Til hvem?
ESSENTIAL CONTOUR er vores bud på et omhyggeligt 
sammensat fuldkostmåltid til: 
• Hunde med overvægt eller tilbagevendende tendens  
 til overvægt.
• Kastrerede eller steriliserede hunde, da det er et 
 indgreb der påvirker kravene til kosten. 
Måltidet er kornfrit og følger vores BOF princip. Kvali-
teten af ingredienserne er, som du kan & skal forvente 
af os, tårnhøj.   

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

ProcenTer 
Frisk & tørret kylling & and, 
laks, ørred & æg 78,0 %
Heraf frisk 45,0 % 
Protein  33,0 %
Fedt  13,0 %
Mineraler/Råaske 8,0 % 
Fiber 4,5 %
Vand  8,5 %
Omega6  2,2 % 
Omega3  1,4 %
Kalcium  1,8 % 
Fosfor  1,4 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/kg 3425,0

førsTe Pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag. 

Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring vil resultere 
i en blødere afføring. Brug derfor de første 2-3 uger på at 
finde den rette portionsstørrelse. Når afføringen er fast, 
og hunden samtidig har en god mæthedsfornemmelse, 
er den rette mængde fundet. Herefter er det blot at glæde 
sig over alle fordelene ved at have valgt ESSENTIALS. 

TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

oPskrifTen
Frisk kylling & and, tørret kylling & and, sød kartoffel, 
kartoffel, ærter, frisk laks & ørred, friske hele æg, hørfrø, 
lucernespirer, leverfond, ærtefibre, vitaminer & minera-
ler, MOS (mannan oligosaccarides), FOS (fructooligosac-
charides), glukosamin, kondroitin, MSM (metylsulfo-
nylmetan), tranebær, acai, blåbær, morbær, æble, tomat, 
appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, tang, morgen-
frue, ginseng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemPeraTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer Per kg
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT oPbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.

Pose & krokeT sTørrelse
CONTOUR tilbydes i 3kg og 12.5kg. I posen med 3kg er 
kroketten tilpasset den mindre hund. Som tommefinger-
regel vil hunde optil 10kg synes bedst om kroketten i 
3kg poserne. 
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.
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ESTATE LIVING

Til hvem?
ESSENTIAL ESTATE LIVING er vores enestående korn-
fire måltid med fritgående britisk lam & hjort, til voksne 
hunde af alle racer. Tilpasset til et normalt aktivitets-
niveau. Måltidet følger vores BOF princip. Kvaliteten 
af ingredienserne er, som du kan & skal forvente af os, 
tårnhøj.   

Tip
Du kan skabe variation i hundens måltider, ved at serve-
re ESSENTIAL SUPERIOR LIVING & ESSENTIAL NAU-
TICAL LIVING lejlighedsvis.

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

procenTer 
Tilberedt af frisk & tørret lam & hjort, 
kylling & æg 74,0 %
Heraf frisk 50,0 %
Protein  30,0 %
Fedt  16,0 %
Mineraler/Råaske 8,0 % 
Fiber 3,5 %
Vand  8,5 %
Omega6  2,8 % 
Omega3  1,7 %
Kalcium  1,8 % 
Fosfor  1,3 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/kg 3580,0

førsTe pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag. 

Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring vil resultere 
i en blødere afføring. Brug derfor de første 2-3 uger på at 
finde den rette portionsstørrelse. Når afføringen er fast, 
og hunden samtidig har en god mæthedsfornemmelse, 
er den rette mængde fundet. Herefter er det blot at glæde 
sig over alle fordelene ved at have valgt ESSENTIALS. 

TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

opskrifTen
Frisk lam & hjort, sød kartoffel, tørret lam, ærter, fri-
ske hele æg, tørret kylling, kartoffel, hørfrø, lammefedt, 
lucernespirer, leverfond, vitaminer & mineraler, MOS 
(mannan oligosaccarides), FOS (fructooligosaccharides), 
glukosamin, kondroitin, MSM (metylsulfonylmetan), 
tranebær, acai, blåbær, morbær, æble, tomat, appelsin, 
pære, gulerod, spinat, blomkål, tang, morgenfrue, gin-
seng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemperaTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer per kg 
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT opbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.

pose & krokeT-sTørrelse
ESTATE LIVING tilbydes i 3kg og 12.5kg. I posen med 
3kg er kroketten tilpasset den mindre hund. Som tom-
mefingerregel vil hunde optil 10kg synes bedst om kro-
ketten i 3kg poserne. 
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.
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HIGHLAND LIVING

ESSENTIAL HIGHLAND LIVING er et enestående korn-
frit måltid (fuldfoder) stærkt inspireret af det skotske 
højland. Tilberedt med masser af lækre lokale og regio-
nale ingredienser såsom Norfolk Black kalkun, Aberdeen 
Angus okse, due, agerhøne, og naturligvis laks. Tilpasset 
til et normalt aktivitetsniveau, og oplagt som variation 
med vores øvrige LIVING måltider. Måltidet følger helt 
og holdent vores BOF princip, således at blodsukkeret 
holdes stabilt, imens der smages på Skotland.

Info: Indeholder ikke kylling eller kartoffel.

Bof – en sensatIon Indenfor ernærIng 
tIl hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået det-
te med vores livsændrende og testvindende måltider der 
sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet.
Vores høje indhold af friske proteinkilder og den lave 
tilberedningstemperatur betyder exceptionel høj ernæ-
ringsværdi sammenlignet med andre brands.
Resultatet der opnås med BOF er ganske enestående. 
Når der serveres ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds 
mentale balance positivt.
Nogen ser store forandringer og andre noterer sig blot 
en mindre ændring. Men en forbedring er næsten altid 
observeret.

Procenter 
Tilberedt med frisk & tørret Norfolk Black kalkun, 
due/agerhøne/and,   Aberdeen Angus Okse, 
laks & æg 79,0 %
Heraf frisk 43,0 %
Protein  29,0 %
Fedt  17,0 %
Mineraler/Råaske 8,5 % 
Fiber 4,5 %
Vand  8,0 %
Omega6  2,6 % 
Omega3  1,8 %
Kalcium  1,6 % 
Fosfor  1,2 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/Kg 3620

første Pose af essentIals?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag. 

Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring vil resultere 
i en blødere afføring. Brug derfor de første 2-3 uger på at 
finde den rette portionsstørrelse. Når afføringen er fast, 
og hunden samtidig har en god mæthedsfornemmelse, 
er den rette mængde fundet. Herefter er det blot at glæde 
sig over alle fordelene ved at have valgt ESSENTIALS. 

tIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

oPskrIften
Frisk kalkun, sød kartoffel, tørret kalkun, frisk laks, kik-
ærter, ærter, frisk Aberdeen Angus okse, frisk fjervildt 
(Due, agerhøne, and), hørfrø, lakseolie, friske hele æg, 
kalkunleverfond, lucernespirer, vitaminer & mineraler, 
MOS (mannan oligosaccarides), FOS (fructooligosaccha-
rides), glukosamin, kondroitin, tranebær, acai, blåbær, 
morbær, æble, tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, 
blomkål, tang, morgenfrue, ginseng, grøn te, ingefær.

tIlBerednIngstemPeratur
90 grader celsius.

tIlsætnIngsstoffer Per kg: Vitamin A (reti-
nyl acetate) 15.000IU/kg, Vitamin D3 (cholecalciferol) 
2.000IU/kg, Vitamin E (alpha tocopherol acetate) 240 
IU. Spormineraler: Zink (Zinc Chelate Monohydrate) 
50mg/kg, Jern (Iron (II) Chelate Monohydrate) 50mg/
kg, Mangan (Manganese Chelate Monohydrate) 35mg/
kg, Kobber (Cupric Chelate Monohydrate) 15mg/kg, Jod 
(Calcium Iodate Anhydrous) 0,96mg/kg, Selen (Sodium 
Selenite 0,3mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel 
(rosmarin) og naturlige antioxidanter.
Regulation (EC) No 2017/2279.

holdBarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på po-
sen. 

anBefalet oPBevarIng
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.

Pose & kroket størrelse
HIGHLAND LIVING tilbydes i 3kg og 12kg. I posen med 
3kg er kroketten tilpasset den mindre hund. Som tom-
mefingerregel vil hunde optil 10kg syntes bedst om kro-
ketten i 3kg poserne. 

v:
 1
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

Med Fjervildt Med oksekød BOF godkendt

Kikærter

Engelske Ærter Due

Økologisk Acai Lucernespirer Æbler Aberdeen Angus Okse Blåbær Gulerødder

Blomkål Tranebær Vild And Æg Ingefær

Ginseng Grøn Te Britisk dyrket Hørfrø Morgenfrue Morbær Appelsin

PæreVild Agerhøne Probiotika Rosmarin

Skotsk 
Atlanterhavs Laks

Håndhøstet 
Tang

Spinat Beauregard & Jewel 
Søde kartofler

Tomater Norfolk 
Kalkun

Vitaminer 
og mineraler
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NAUTICAL LIVING

Til hvem?
ESSENTIAL NAUTICAL LIVING er det kompromisløse 
kornfrie måltid til voksne hunde af alle racer tilberedt 
med masser af frisk laks, ørred, sild & sæsonens fisk. 
Måltidet følger vores BOF princip.   

Tip
Kløe/mat pels: NAUTICAL LIVING har et særdeles højt 
indhold af OMEGA 3 fedtsyrer, der kan bidrage til løsnin-
gen af hud/pelsproblemer.
Kræsenhed: NAUTICAL LIVING har et højt indhold 
af frisk fisk, som tiltaler hunden med særlige krav til 
smagsoplevelsen.

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

procenTer 
Tilberedt med frisk & tørret laks, ørred,
sild, sæsonens fisk & æg 77,0 %
Heraf frisk 55,0 %
Protein  30,0 %
Fedt  16,0 %
Mineraler/Råaske 8,5 % 
Fiber:  3,5 %
Vand  8,5 %
Omega6  1,0 % 
Omega3  4,0 %
Kalcium  1,7 % 
Fosfor  1,2 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/kg 3580,0

førsTe pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag. 

Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring vil resultere 
i en blødere afføring. Brug derfor de første 2-3 uger på at 
finde den rette portionsstørrelse. Når afføringen er fast, 
og hunden samtidig har en god mæthedsfornemmelse, 
er den rette mængde fundet. Herefter er det blot at glæde 
sig over alle fordelene ved at have valgt ESSENTIALS. 

TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

opskrifTen
Frisk laks & ørred, sød kartoffel, tørret sild, ærter, tørret 
laks, friske hele æg, frisk sild og sæsonens fisk, lakseolie, 
hørfrø, lucernespirer, laksefond, kartoffel, ærtefibre, 
vitaminer & mineraler, MOS (mannan oligosaccarides), 
FOS (fructooligosaccharides), glukosamin, kondroitin, 
MSM (metylsulfonylmetan), tranebær, acai, blåbær, mor-
bær, æble, tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, blom-
kål, tang, morgenfrue, ginseng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemperaTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer per kg
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT opbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.

pose & krokeT sTørrelse
NAUTICAL LIVING tilbydes i 3kg og 12.5kg. I posen med 
3kg er kroketten tilpasset den mindre hund. Som tom-
mefingerregel vil hunde optil 10kg synes bedst om kro-
ketten i 3kg poserne.
 

v:
 4

.3
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

Økologisk Acai Lucernespirer Æbler Blåbær Gulerødder Blomkål

Tranebær Æg Ingefær Ginseng Grøn Te Sild

Britisk dyrket Hørfrø Morgenfrue Morbær Appelsin Pære Engelske Ærter

Russet Kartofler Probiotika Rosmarin Skotsk Atlanterhavs Laks Håndhøstet Tang Spinat

Beauregard & Jewel Søde kartofler Tomater Salisbury Regnbueørred Vitaminer og mineraler
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OLDER

Til hvem?
ESSENTIAL OLDER er vores bud på et omhyggeligt sam-
mensat fuldkostmåltid til den ældre hund, der giver de 
optimale betingelser for høj livskvalitet. Tilberedt med 
masser af frisk kylling og and. Måltidet er grain free og 
følger vores BOF princip. Kvaliteten af ingredienserne 
er, som du kan & skal forvente af os, tårnhøj.   

Tip
Hunde kan med fordel påbegynde OLDER når 2/3 af den 
forventede levealder er nået.

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

procenTer 
Tilberedt med frisk & tørret kylling & and, 
laks, ørred & æg 78,0 %
Heraf frisk 45,0 % 
Protein  32,0 %
Fedt  14,0 %
Mineraler/Råaske 8,0 % 
Fiber 4,5%
Vand  8,5 %
Omega6  2,2 % 
Omega3  1,6 %
Kalcium  1,7 % 
Fosfor  1,4 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/kg 3450,0

førsTe pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag. 

Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring vil resultere 
i en blødere afføring. Brug derfor de første 2-3 uger på at 
finde den rette portionsstørrelse. Når afføringen er fast, 
og hunden samtidig har en god mæthedsfornemmelse, 
er den rette mængde fundet. Herefter er det blot at glæde 
sig over alle fordelene ved at have valgt ESSENTIALS. 

TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

opskrifTen
Frisk kylling & and, tørret kylling & and, sød kartoffel, 
kartoffel, ærter, frisk laks & ørred, friske hele æg, hørfrø, 
lucernespirer, leverfond, ærtefibre, vitaminer & minera-
ler, MOS (mannan oligosaccarides), FOS (fructooligosac-
charides), glukosamin, kondroitin, MSM (metylsulfo-
nylmetan), tranebær, acai, blåbær, morbær, æble, tomat, 
appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, tang, morgen-
frue, ginseng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemperaTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer per kg 
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT opbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.

pose & krokeT sTørrelse
OLDER tilbydes i 3kg og 12.5kg. I posen med 3kg er kro-
ketten tilpasset den mindre hund. Som tommefingerre-
gel vil hunde optil 10kg synes bedst om kroketten i 3kg 
poserne.

v:
 4

.1
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STAMINA

Til hvem?
ESSENTIAL STAMINA er vores bud på det helt enestå-
ende energigivende måltid tilpasset særligt krævende 
situationer eller livsstil. Kan serveres i kortere perioder 
eller permanent. 
ESSENTIAL STAMINA er et kornfrit måltid & følger BOF 
princippet.   

Tip
Ligeledes oplagt til hunde med tendens til undervægt.

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

procenTer 
Tilberedt med frisk & tørret kylling & and, 
laks, ørred & æg 88,0 %
Heraf frisk 53,0 %
Protein  34,0 %
Fedt  24,0 %
Mineraler/Råaske 8,5 % 
Fiber: 3,5%
Vand  8,5 %
Omega6  3,9 % 
Omega3  1,8 %
Kalcium  1,6 % 
Fosfor  1,3 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/Kg 4000,0

førsTe pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag. 

Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring vil resultere 
i en blødere afføring. Brug derfor de første 2-3 uger på at 
finde den rette portionsstørrelse. Når afføringen er fast, 
og hunden samtidig har en god mæthedsfornemmelse, 
er den rette mængde fundet. Herefter er det blot at glæde 
sig over alle fordelene ved at have valgt ESSENTIALS. 

TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

opskrifTen
Frisk kylling & and, tørret kylling & and, sød kartoffel, 
kyllingefedt, ærter, frisk laks & ørred, friske hele æg, 
hørfrø, kartoffel, leverfond, lucernespirer, vitaminer & 
mineraler, MOS (mannan oligosaccarides), FOS (fruc-
tooligosaccharides), glukosamin, kondroitin, MSM (me-
tylsulfonylmetan), tranebær, acai, blåbær, morbær, æble, 
tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, tang, 
morgenfrue, ginseng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemperaTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer per kg 
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT opbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.

pose & krokeT sTørrelse
STAMINA tilbydes i 3kg og 12.5kg. I posen med 3kg er 
kroketten tilpasset den mindre hund. Som tommefinger-
regel vil hunde optil 10kg synes bedst om kroketten i 
3kg poserne. 
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.
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Ross & Cobb Kylling Tranebær Gressenham And Æg Ingefær Ginseng

Grøn Te Britisk dyrket Hørfrø Morgenfrue Morbær Appelsin Pærer

Håndhøstet TangEngelske Ærter Russet Kartofler Probiotika Rosmarin Skotsk Atlanterhavs Laks

Spinat Beauregard & Jewel Søde kartofler Tomater Salisbury Regnbueørred Vitaminer og mineraler



PROUDLY PREPARED & COOKED IN THE UNITED KINGDOM
 FREDERICIAGADE 16 • 1310 KBH K • 71 99 90 90 • KUNDESERVICE@ESSENTIALFOODS.DK • ESSENTIALFOODS.DK    

SUPERIOR LIVING

Til hvem? 
ESSENTIAL SUPERIOR LIVING er vores enestående 
kornfrie måltid (fuldfoder) med kylling & and til voksne 
hunde af alle racer. Tilpasset til et normalt aktivitets-
niveau. Måltidet følger vores BOF princip. Kvaliteten 
af ingredienserne er, som du kan & skal forvente af os, 
tårnhøj.   

Tip
Du kan skabe variation i hundens måltider, ved at serve-
re ESSENTIAL NAUTICAL LIVING & ESSENTIAL ESTA-
TE LIVING lejlighedsvis.

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

procenTer 
Tilberedt med frisk & tørret kylling & and, 
laks, ørred & æg 80,0 %
Heraf frisk 45,0 %
Protein  30,0 %
Fedt  18,0 %
Mineraler/Råaske 8,0 % 
Fiber 3,5 %
Vand  8,5 %
Omega6  2,8 % 
Omega3  1,6 %
Kalcium  1,6 % 
Fosfor  1,3 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/Kg 3700,0

førsTe pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag. 

Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring vil resultere 
i en blødere afføring. Brug derfor de første 2-3 uger på at 
finde den rette portionsstørrelse. Når afføringen er fast, 
og hunden samtidig har en god mæthedsfornemmelse, 
er den rette mængde fundet. Herefter er det blot at glæde 
sig over alle fordelene ved at have valgt ESSENTIALS. 

TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

opskrifTen
Frisk kylling & and, tørret kylling & and, sød kartoffel, 
ærter, frisk laks & ørred, hørfrø, friske hele æg, kyllin-
gefedt, kartoffel, leverfond, lucernespirer, vitaminer & 
mineraler, MOS (mannan oligosaccarides), FOS (fruc-
tooligosaccharides), glukosamin, kondroitin, MSM (me-
tylsulfonylmetan), tranebær, acai, blåbær, morbær, æble, 
tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, tang, 
morgenfrue, ginseng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemperaTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer per kg 
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT opbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.

pose & krokeT sTørrelse
SUPERIOR LIVING tilbydes i 3kg og 12.5kg. I posen med 
3kg er kroketten tilpasset den mindre hund. Som tom-
mefingerregel vil hunde optil 10kg synes bedst om kro-
ketten i 3kg poserne. 

v:
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.
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THE BEGINNING

Til hvem?
ESSENTIAL the BEGINNING er vores særlige måltid til 
hvalpe, der som voksne vejer op til maksimalt 15 kg. Kva-
liteten af ingredienserne er, som du kan & skal forvente 
af os, tårnhøj. Måltidet er kornfrit & følger BOF princip-
pet. Vigtigt! Hvalpe, der som voksne vejer +15 kg, skal 
starte på the BEGINNING LARGE BREED fra 8 uger.

hos kennelen:
Alle hvalpe fra ca. 3ugers alderen. Her opblødes måltider-
ne med kogt, let afkølet vand til grød, og introduceres 
gradvist.
Til tæven hen til at hvalpene er 6-8 uger. 
Kan serveres inden fødslen for ekstra energi/styrke. 

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har vi opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

ProcenTer 
Tilberedt med frisk & tørret kylling & and,
laks, ørred & æg 85,0 %
Heraf frisk  42,0 %
Protein  34,0 %
Fedt  22,0 %
Mineraler 8,0 % 
Vand  8,5 %
Omega6  3,6 % 
Omega3  1,7 %
Kalcium  1,6 % 
Fosfor  1,3 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/kg 3920,0

førsTe Pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag.  Det vigtigste er at få justeret den daglige 
portionsmængde, så fodermængden er tilpas. Overfod-
ring vil resultere i en blødere afføring. Brug derfor de 

første 2-3 uger på at finde den rette portionsstørrelse. 
Når afføringen er fast, og hunden samtidig har en god 
mæthedsfornemmelse, er den rette mængde fundet. Her-
efter er det blot at glæde sig over alle fordelene ved at 
have valgt ESSENTIALS. 
TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

oPskrifTen
Frisk kylling & and, tørret kylling & and, sød kartoffel, 
kyllingefedt, ærter, frisk laks & ørred, friske hele æg, 
hørfrø, kartoffel, leverfond, lucernespirer, vitaminer & 
mineraler, MOS (mannan oligosaccarides), FOS (fruc-
tooligosaccharides), glukosamin, kondroitin, MSM (me-
tylsulfonylmetan), tranebær, acai, blåbær, morbær, æble, 
tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, tang, 
morgenfrue, ginseng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemPeraTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer Per kg 
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT oPbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.

eT Par ord & råd for særligT kræsne hvalPe
For de fleste hvalpe er smagen af ESSENTIALS uimod-
ståelig. Man kan opleve at der ikke spises op. Dette er 
ikke kræsenhed, men fordi ESSENTIALS giver en anden 
mæthedsfornemmelse. Hvis din hvalp er særligt kræsen, 
prøv da med lidt opvarmet vand på måltidet, eller rør 1-2 
spiseskefulde af ESSENTIAL the OMEGA 3 OIL i målti-
det.

Pose & krokeT sTørrelse 
The BEGINNING tilbydes i 3kg og 12.5kg. Størrelsen på 
kroketten er den samme, men der er forskel når man væl-
ger vores øvrige varianter i forhold til 3kg og 12.5kg.

v:
 4
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Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

Hvalpens alder og daglig portionmængde (g)
Forventet vægt som voksen

 2 måneder 3 måneder 4 måneder 5 måneder 6 måneder 7 måneder 8 måneder 9 måneder 10 måneder 11 måneder  12 måneder 12 måneder+

2kg 65 75 85 85 75 65 55 45 VOKSEN

5 kg 95 105 115 125 125 115 105 95 85 VOKSEN

10 kg 145 155 165 175 185 185 175 165 155 145 VOKSEN

15 kg 180 190 200 210 220 230 230 220 210 200 190 VOKSEN

Økologisk Acai Lucernespirer Æbler Blåbær Gulerødder Blomkål

Ross & Cobb Kylling Tranebær Gressingham And Æg Ingefær Ginseng

Grøn Te Britisk dyrket Hørfrø Morgenfrue Morbær Appelsin

Engelske Ærter Russet Kartofler Probiotika Rosmarin Skotsk Atlanterhavs Laks Håndhøstet Tang

Spinat Beauregard & Jewel Søde kartofler Tomater Salisbury Regnbueørred Vitaminer og mineraler

Pære

v:
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THE BEGINNING - LARGE BREED

Til hvem?
ESSENTIAL the BEGINNING LARGE BREED er helt spe-
cifikt sammensat til hvalpe & juniorer, der som voksne 
kommer til at veje +15 kg. Måltidet understøtter perfekt 
den særlige, sensitive vækstfase, som større hunde gen-
nemgår. Måltidet følger BOF princippet & er kornfrit.   

Tip
Vi anbefaler at servere ”the BEGINNING LARGE BREED” 
frem til 13 - 18 måneders alderen.

en sensaTion indenfor ernæring Til hunde.
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der 
hylder de mange fordele ved at holde blodsukkeret sta-
bilt hele døgnet. Vi i ESSENTIAL FOODS, har opnået 
dette med vores livsændrende og testvindende målti-
der der sikrer stabiliteten af blodsukkerniveauet. Vores 
høje indhold af friske proteinkilder og den lave tilbe-
redningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der 
opnås med BOF er ganske enestående. Når der serveres 
ESSENTIALS, vil det påvirke din hunds mentale balance 
positivt. Nogen ser store forandringer og andre noterer 
sig blot en mindre ændring. Men en forbedring er næ-
sten altid observeret.

procenTer 
Tilberedt med frisk & tørret kylling & and, 
laks, ørred & æg 74,0 %
Heraf frisk (% af hele opskriften) 48,0 % 
Protein  28,0 %
Fedt  16,0 %
Mineraler/Råaske 7,5 % 
Fiber: 3,5 %
Vand  8,5 %
Omega6  1,5 % 
Omega3  1,5 %
Kalcium  1,4 % 
Fosfor  1,2 %
Glukosamin 0,09 %
Kondroitin 0,07 %
Kcal/kg 3620,0

førsTe pose af essenTials?
Med første pose ESSENTIALS påbegynder I en kostmæs-
sig livsstilsændring. I kan skifte over 4-7 dage, men også 
fra første dag. 

Det vigtigste er at få justeret den daglige portionsmæng-
de, så fodermængden er tilpas. Overfodring vil resultere 
i en blødere afføring. Brug derfor de første 2-3 uger på at 
finde den rette portionsstørrelse. Når afføringen er fast, 
og hunden samtidig har en god mæthedsfornemmelse, 
er den rette mængde fundet. Herefter er det blot at glæde 
sig over alle fordelene ved at have valgt ESSENTIALS. 

TIP: Start med at give 10% mindre end hidtil, og justér 
så derfra. Du er altid velkommen til kontakte os for råd 
& vejledning.

opskrifTen
Frisk kylling & and, sød kartoffel, tørret kylling & and, 
ærter, frisk laks & ørred, friske hele æg, hørfrø, kyllin-
gefedt, kartoffel, leverfond, lucernespirer, vitaminer & 
mineraler, Frisk kylling & and, tørret kylling & and, sød 
kartoffel, ærter, frisk laks & ørred, hørfrø, friske hele 
æg, kyllingefedt, kartoffel, leverfond, lucernespirer, vita-
miner & mineraler, MOS (mannan oligosaccarides), FOS 
(fructooligosaccharides), glukosamin, kondroitin, MSM 
(metylsulfonylmetan), tranebær, acai, blåbær, morbær, 
æble, tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, 
tang, morgenfrue, ginseng, grøn te, ingefær.

TilberedningsTemperaTur
90 grader celsius.

TilsæTningssToffer per kg
Vitamin A 15.000IU/kg, Vitamin D3 2.000IU/kg, Tau-
rin 1.500mg/kg, Jern 333mg/kg, Mangan 233mg/kg, 
Zink 233mg/kg, Kobber 15mg/kg, Jod 1,6mg/kg, Selen 
0,67mg/kg. Med naturligt konserveringsmiddel (rosma-
rin) og naturlige antioxidanter.

holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer ses på 
toppen af posen. 

anbefaleT opbevaring
Brug den originale ESSENTIAL the FOOD BOX. Opbeva-
ringen bør altid være et køligt sted (5-18 grader), tørt, 
ikke i direkte sollys, & i en lufttæt beholder - så smager 
første måltid i posen ligeså godt, som det sidste.
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Hvalpens alder og daglig portionmængde (g)
Forventet vægt som voksen

 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 10 mdr. 11 mdr.  12 mdr. 13 mdr. 14mdr.  15 mdr. 16 mdr.  17 mdr.  18 mdr.  18 mdr. +

15 kg 180 190 200 210 220 230 230 220 210 200 190 VOKSEN

20 kg 210 230 240 250 260 270 280 280 270 260 250 240 VOKSEN

25 kg 240 270 280 290 300 310 320 330 330 320 310 300 290 VOKSEN

30 kg 280 300 310 320 330 340 350 360 370 370 360 350 340 330 VOKSEN

40 kg 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 450 440 430 420 410 VOKSEN

50 kg 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 540 530 520 510 500 490 VOKSEN

60 kg 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 610 600 590 580 570 560 VOKSEN

70 kg 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 680 670 660 650 640 630 VOKSEN

80 kg 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 750 740 730 720 710 700 VOKSEN

Daglig totalmængde. Tilpas om nødvendigt for at opretholde den ideelle vægt.

Økologisk Acai Lucernespirer Æbler Blåbær Gulerødder Blomkål

Ross & Cobb Kylling Tranebær Æg Ingefær Ginseng

Grøn Te Britisk dyrket Hørfrø Morgenfrue Morbær Appelsin Pærer

Håndhøstet TangEngelske Ærter Russet Kartofler Probiotika Rosmarin Skotsk Atlanterhavs Laks

Spinat Beauregard & Jewel Søde kartofler Tomater Salisbury Regnbueørred Vitaminer og mineraler

Gressingham And
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