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JAKI PIES?
Karma ESSENTIAL CONTOUR została opracowana specjalnie dla:
• Psów, które mają nadwagę oraz nawracającą tendencję do nadwagi.
• Psów wykastrowanych lub wysterelizowanych, ponieważ zabiegi 
te mają wpływ na wymagania dotyczące diety.
Składniki, które stosujemy są najwyższej jakości - jakości ESSEN-
TIALS, do której Państwo się szybko przyzwyczają.  Karma jest 
zgodna z naszą zasadą ,,behawioralnej optymalizacji  karmy’’ (BOF) 
i nie zawiera żadnych ziaren zbóż.

ZASAdA BOF
Behawioralna optymalizacja karmy (BOF) jest zasadą opracowania 
karmy w taki sposób, aby pasowała do naturalnej diety Państwa psa.  
Udało nam się to właśnie osiągnąć. Nasza karma zapewnia stabil-
ność poziomu cukru w organizmie psa.   Wysoki poziom zawartości 
świeżego mięsa stymuluje instynkty zwierzęce. Zastosowana przez 
nas niska temperatura przygotowania karmy oznacza, że Państwa 
pies otrzymuje najlepsze wartości odżywcze.   Jagody, nasiona i zio-
ła naśladują zawartość żołądka ofiary, a rozmiar i konsystencja kar-
my sprawiają, że posiłek jest przeżuwany zanim zostanie połknięty.

SKŁAD
Świeży i suszony kurczak, kaczka,
łosoś, pstrąg, jajka 65,0 % 
W tym składniki świeże (% całej receptury) 35,0 % 
Warzywa, nasiona, zioła, jagody,
owoce, witaminy, minerały 35,0 % 
Białko 33,0 %
Tłuszcze 13,0 % 
Minerały 8,0 % 
Woda 8,5 % 
Omega6 2,2 % 
Omega3 1,4 % 
Wapń 1,8 %
Fosfor 1,4 %
Glukozamina 0,09 % 
Chondroityna 0,07 %

PAŃSTWA PIERWSZA TORBA ESSENTIALS?
Wita Państwa serdecznie cały zespół ESSENTIAL FOODS.  Ta 
pierwsza torba będzie wstępem do wspaniałej diety i zmiany stylu 
życia Państwa psa.  Mogą Państwo stopniowo wprowadzać karmę 
przez 4-7 dni, lub od pierwszego dnia.  Mogą Państwo zaobser-
wować nasilenie wzdęć w pierwszym tygodniu.  Jest to związane 
z przystosowywaniem się Państwa psa do zmiany diety i jest to 
zupełnie normalne. W tym tygodniu wielkość stolca Państwa psa 
pozostanie taka sama, natomiast stolec może być nieco luźniejszy.  

Gdy Państwa pies dostosował się już w pełni, mogą Państwo być 
szczęśliwi mając świadomość, że stosując ESSENTIAL FOODS 
dajecie mu Państwo najlepszą szansę na w pełni zrównoważone ży-
cie.  I prosimy pamiętać, że jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji, 
oferując pomoc i porady.

ZAWARTOŚĆ
Świeży kurczak i kaczka, suszony kurczak i kaczka, słodkie ziem-
niaki, ziemniaki, groszek, świeży łosoś i pstrąg, świeże całe jaja, 
siemię lniane, kiełki lucerny, wywar wątrobiany, włókno grochu, 
witaminy, minerały, MOS (manno-oligosacharydy), FOS (frukto-
oligosacharydy), glukozamina*, chondroityna*, MSM (metylosul-
fonylometan)* (*wszystkie pochodzą z naturalnych źródeł), żurawi-
na, akai, borówki, morwy, jabłka, pomidory, pomarańcze, gruszki, 
marchew, szpinak, kalafior, wodorosty, nagietek, żeń-szeń, zielona 
herbata, imbir.

TERMPERATURA PRZYGOTOWANIA
90 stopni (°C).

DATA PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
12 miesięcy od daty produkcji
Datę, godzinę i unikalny numer produkcji można znaleźć na górze 
torby.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
Zalecamy stosowanie POJEMNIKA NA KARMĘ. Karma powin-
na być przechowywana w chłodnym, suchym miejscu (5-18 °C), 
z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz w 
szczelnym pojemniku. Dzięki temu, ostatni posiłek smakuje równie 
dobrze jak pierwszy.

PODPOWIEDŹ
Gdy pies zostanie wykastrowany, lub wysterylizowany, zmienia się 
jego nastawienie mentalne i równowaga hormonalna. Ma to wpływ 
na potrzeby żywieniowe psa. CONTOUR zapewni Państwa psu na-
turalne poczucie większej sytości, redukując nadmierne jedzenie, 
prowadzące do otyłości.
Psy z nadwagą zgubią wagę gdy będą karmione CONTOUR, pod 
warunkiem, że właściciel będzie przestrzegał naszych wskazówek 
dotyczących karmienia.  
Po osiągnięciu idealnej wagi przez psa, należy kontynuować poda-
wanie karmy w nieco zwiększonych porcjach.

REKOMENDOWANA CENA DETALICZNA
Należy skontaktować się z dystrybutorem krajowym

CONTOUR
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Dzienna łączna dawka. Podane ilości są tylko zaleceniami i powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia

Witaminy i minerały

Organiczne Akai Kiełki Lucerny Jabłko Borówka Marchew Kalafior

Kurczak Ross i Cobb Żurawina Kaczka Gressenham Jaja Imbir Żeń-szeń

Zielona herbata Brytyjskie brązowe siemię lniane Nagietek Morwy Pomarańcz Gruszka 

Groszek angielski Ziemniaki Russet Probiotyki Rozmaryn Łosoś szkocki Ręcznie zbierane 
wodorosty

Szpinak Słodkie ziemniaki Beauregard i Jewel Pomidory Pstrąg Salisbury Rainbow


