THE PANTHER
TILL VEM?
ESSENTIAL the PANTHER är en komplett, spannmålsfri
måltid för katter, skräddarsydd för tre unika livsstilar och stadier. Läs vidare, the PANTHER kan vara just det som du och
din katt är på jakt efter för att få ut mesta möjliga av livet. Det
är just vad vi försöker åstadkomma här på ESSENTIALS, för
var och en som vi får nöjet att servera våra måltider till.
01: Steriliserade/kastrerade katter
Vårt recept till ”the PANTHER” har tagits fram i syfte att hjälpa till att upprätthålla ett optimalt urin-pH för att bidra tillfriska urinvägar. Detta är extra viktigt efter att katten har
blivit steriliserad. En sterilisering kan även leda till ökad aptit och/eller en förändrad ämnesomsättning, som om man inte
är uppmärksam, kan leda till att katten blir överviktig. The
PANTHER är framtagen för just dessa situationer. Rådgör alltid med din veterinär om din katt lider av återkommande urinvägsproblem.
02: Inomhus/inaktiv/viktminskning
Att vara en inomhuskatt är inte nödvändigtvis synonymt med
viktproblem. Långt ifrån. Men om en livsstil med låg aktivitetsnivå innebär en viktuppgång eller om katten behöver gå
ner i vikt, då är the PANTHER vår lösning för dig. The PANTHER innehåller mindre fett än the JAGUAR och med ingredienser för ett optimalt liv, inklusive betmassa och kostfibrersom reducerar hårbollar.
03: Äldre katter/seniorer (över 7 år).
I takt med ökad ålder börjar vissa näringsbehov att förändras.
Som en tumregel rekommenderar vi att du fortsätter servera
vår otroligt populära the JAGUAR fram tills den punkt i livet
när katten börjar lägga på sig extra vikt. The PANTHER bidrar
till att sänka kaloriintaget och tillsatsen av L-karnitin hjälper till att bryta ner fett och underlättar övergången till en mer
stillasittande livsstil.
Oavsett vilken livsstil din katt har och oavsett skede i livetkommer katten att älska att varje munsbit är tillverkad av
rikliga mängder härliga råvaror från havet. The PANTHER är
allt som du kan förvänta dig från ESSENTIALS.
EN SENSATION INOM FODER
Behavioral Optimizing Foods (BOF) är en princip som ger
många fördelar genom att hålla blodsockret på en jämn nivå
under hela dygnet. Vi på ESSENTIAL FOODS har uppnått detta med våra livsförändrande och prisbelönta måltider som ger
en stabil blodsockernivå. Vårt höga innehålla av färska proteinkällor och den låga tillagningstemperaturen ger enastående höga näringsvärden jämfört med andra märken. Med
BOF får man helt fantastiska resultat.

PRODUKTBESKRIVNING
Lax och vit fisk
Varav färsk
Protein
Fett
Varav Omega-3
Varav Omega-6
Mineraler/råaska
Vatten
Växtfibrer
Kalcium
Fosfor
Glukosamin
Kondroitin
Kcal/kg

70.0%
+30%
44.0%
12.0%
3.4%
0.9%
8.5%
5.0%
4.5%
1.9%
1.5%
0.018%
0.012%
3,770

RECEPT
Färsk tillagad lax och vit fisk, torkad lax, sej och sill, ESSENTIAL the OMEGA 3 OIL, potatis, ärtor, linser, kikärtor, växtfibrer, betfiber, fisk leverfond, mineraler, vitaminer, MOS
(mannanoligosackarider), FOS (fruktooligosackarider), glukosamin, kondroitin sulfat, torkade tranbär, yucca-extrakt.
TILLAGNINGSTEMPERATUR
90 degrees (°C).
TILLSATSÄMNEN PER KG
Vitaminer: Vitamin A 25 000 IU, Vitamin D3 1 730 IU, Vitamin
E 255 IU. Pro-vitaminer: Taurin 2 000 mg, L-carnitin 2 000
mg. Spårämnen: Zink (zinksulfat monohydrat) 96 mg, Järn
(järn (II) sulfat monohydrat) 72 mg, mangan (mangansulfat
monohydrat) 29 mg, koppar (koppar (II) sulfat monohydrat) 10
mg, jod (kaliumjodid) 3,7 mg. Aminosyror: Metionin 2 000 mg,
Lysin 500 mg.
HÅLLBARHET
Date, time & unique manufacturing number appear on the
bag.
REKOMMENDERAD FÖRVARING
Förvaringen bör alltid ske på sval plats (5–18 grader), torrt,
inte i direkt solljus och i en lufttät behållare, originalförpackningen går bra – så smakar den sista måltiden från påsen lika
bra som den första.
BAG AND CROQUETTE SIZE
The PANTHER finns i påsar på 1,5 kg och 3 kg. Krokettstorleken är samma i påsarna.
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Dagens totala mängden. Justera vid behov för att bibehålla idealvikten.
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