TUTTI FRUTTI
TUTTI FRUTTI är ett 100% naturligt
fodertillskott för hund och katt.
TUTTI FRUTTI är italienska och betyder
’helt och hållet frukt’. Och som namnet
antyder är TUTTI FRUTTI en härlig mix av
några av naturens mest näringsrika bär
och frukter, så kallade ”superfruits”. Alla
noggrant utvalda för sitt höga
näringsinnehåll och goda hälsopåverkan.

SUPERFRUITS = SUPERNÄRING
Naturbalans har tagit några av naturens
mest näringsrika bär och frukter och
skapat ett pulver som ger hunden och
katten tillgång till dessa nyttigheter året
om.
Alla ingredienser är vildväxande och
skonsamt torkade för att bevara näringen.
TUTTI FRUTTI innehåller några av de mest
näringsrika bär och frukter som naturen
kan uppbringa: Havtorn, aronia, nypon,
björnbär och baobabfrukt.
NATURLIG NÄRING =
NÄRING PÅ NATURENS VIS!
Näringsrika livsmedel utgör de bästa och
mest naturliga näringstillskotten. I
näringsrika livsmedel, som i det här fallet
bär & frukt, ingår alla näringsämnen i sina
organiskt bundna former. Organiskt

bundna näringsämnen har en överlägset
hög biotillgänglighet. Det betyder att
kroppen lätt kan identifiera och
tillgodogöra sig dem.
Några av alla de vitala ämnen som ingår i
TUTTI FRUTTI: A-vitamin, C-vitamin, Evitamin, kalcium, magnesium, fosfor, jod,
kalium, koppar, zink, mangan, järn, svavel,
selen.
TUTTI FRUTTI ÄR ETT SUVERÄNT
NÄRINGSTILLSKOTT FÖR
HEMMAGJORD DJURMAT
Variera gärna TUTTI FRUTTI med t.ex.
SUPERMIX. Tillsammans med ORGANISK
KALK & MINERALER och en för individen
anpassad, naturlig kost, får hunden och
katten en komplett måltid, fullpackad av
naturlig näring!
DAGLIG DOSERING:
LITEN HUND & KATT: ½ - 1 SKOPA
MEDELSTOR HUND: 1 - 1½ SKOPA
STOR HUND: 2 - 2½ SKOPA
XL HUND: 2½ - 3 SKOPOR

Blandas i fodret.
Doseringen kan ökas eller
minskas efter behov och smak.
1 skopa = 2,5 ml / ½ tesked. Skopa medföljer.

1 FÖRPACKNING 140 GRAM
RÄCKER I CA. 80 - 100 DAGAR
FÖR EN MEDELSTOR HUND
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