BLANDA SJÄLV
ENKLA TIPS OM HEMLAGAT FÖR HUND & KATT
DET FINNS MÅNGA GODA ANLEDNINGAR TILL
ATT SJÄLV BLANDA DJURENS MAT, BL.A:






Man har stenkoll på vad djuret får i sig.
Man slipper betala extra för oönskade
ingredienser, som t.ex. spannmål, gluten.
Man kan anpassa kosten efter individuella
behov.
Man slipper onaturliga tillsatser, som t.ex.
syntetiska vitaminer/mineraler, jäst.

GRUNDPELARNA I KOSTE N ÄR FÖLJANDE:







2/3 ANIMALIER Varav ca. 80% är kött och
fett; ca. 10% är ätbara ben; ca. 5% lever och
5% andra organ, som t.ex. vom. Fet fisk ca.
120 gram / 10 kg kroppsvikt / vecka. Om
animalierna är benfria används kalktillskott.
1/3 VEGETABILIER Livsmedel som hjälper
tarmfunktionen och som minskar
proteinkoncentrationen i måltiden, som t.ex.
tillagade grönsaker och rotfrukter, bulgur,
råris, bovete, hirs, etc.
FODERTILLSKOTT som passar för kosten
och de individuella behoven

NATURBALANS HAR FODERTILLSKOTTEN SOM
BEHÖVS FÖR ATT TILLSAMMANS MED
ANIMALIER OCH VEGETABILIER SÄTTA IHOP
EN SUND, NÄRINGSRIK OCH NATURLIG KOST
FODERTILLSKOTT SÄRSKILT FÖR HEMLAGAT
ORGANISK KALK & MINE RALER

Motverkar kalkbrist, verkar syraneutraliserande,
behövs för att balansera kalk/fosfor i kosten. Om
kosten innehåller ätbara ben behövs mindre
kalktillskott.
SUPERMIX

FODERTILLSKOTT EFTER SÄSONG:
DUNDERKUR

Energi och antioxidanter. Kan ges under längre
perioder, eller som en kur under ca. 1–2 månader
varpå man gör uppehåll tills dess att djuret behöver
den igen.
NIX TIX

Används framför allt under den varma årstiden. Börja
gärna ge NIX TIX redan i slutet på mars, full effekt
uppnås först efter 3–4 veckors användning.
FODERTILLSKOTT FÖR INDIVIDUELLA BEHOV
LUGN & RO

Kan ges kontinuerligt eller under kortare perioder,
som vid särskilt ångestframkallande situationer. Full
effekt uppnås först efter 2–3 veckors användning.
BLÅSTÅNG PERSILJA & MYNTA

Har en god inverkan på mage, matsmältning och
munhälsa och kan ges kontinuerligt eller under
kortare perioder.
RENSA UT

Ges under kortare perioder enligt anvisning på förp.
Lämpar sig väl vid övergången till köttbaserad /
hemlagad mat. Kombinera gärna med BIOSA PET.
BIOSA PET

Stimulerar mikrofloran. Kan ges kontinuerligt i låg dos
eller periodvis vid behov. Oumbärlig vid foderbyten.
Kombinera gärna med RENSA UT.
SUGEN PÅ ATT LÄRA DIG MER OM HEMLAGAT?
FRÅGA I DIN ZOOBUTIK ELLER BESÖK
WWW.NATURBALANS.SE

Tillför naturlig näring, som vitaminer, mineraler och
fytonäringsämnen, i en form som kroppen lätt tar
upp.
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