
 

Kunnioitamme koirien ravinnontarpeita.
NUTRIN Canine Barf Balancer on erityisesti kehitetty täydentävä koiran-
ruoka, joka kattaa kaikki liharuokinnassa käytettävät täysikasvuisten 
koirien ravitsemukselliset vaatimukset. Se ei sisällä lihaa, viljaa, säi-
löntäaineita, keinotekoisia värejä, makua edistäviä aineita, soijaa tai 
palmuöljyä. Täysin gluteeniton.

Barf Balancer on kehitetty tasapainoisen ruokavalion saavuttamiseksi koi-
ralle. Ruoka-aineet (raakaa lihaa, sisäelimiä, luita, hedelmiä, vihannek-
sia, öljyjä, yrttejä jne.) 

B.A.R.F.

NUTRININ ainutlaatuisen kaavan ansiosta koirasi saa päivittäisen annoksen 
elintärkeitä mineraaleja, vitamiineja, hivenaineita ja välttämättömiä 
rasvahappoja, joita se ei voi saada puhtaasta liharuokavaliosta. Yhdessä 
lihan kanssa Barf Balancer tarjoaa siten tasapainoisen päivittäisen ate-
rian.


Tuotannossa käytetty ekstruusiotekniikka lisää sulavuutta ja ravintoai-
neiden saatavuutta sekä lisää inaktivoimista ravintoaineisiin.

MITÄ B.A.R.F.
Lyhenne B.A.R.F. tarkoittaa useimmiten "Luut ja raaka-ruoka". Inspiraa-
tion takana B.A.R.F. on tarjota ravintoa, joka on mahdollisimman lähellä 
luonnonvaraisten lihansyöjien luonnollista ruokavaliota. Koska nykyisen 
koiran edeltäjä on susi, sillä on samat vaatimukset sekä samanlainen ruo-
ansulatusjärjestelmä.


Suden ruokavalio koostuu luonnonvaraisesta riistalihasta ja muista eläi-
menosista ja luista, jota rikastetaan metsän marjoilla, hedelmillä, yr-
teillä, juurilla sekä ruoholla.

Koiranruokien pitäisi siksi sisältää ennen kaikkea raakaa lihaa, sisäeli-
miä, luita, hedelmiä, vihanneksia, öljyjä ja yrttejä. Nutrinin avulla 
koirasi saa kaikki tarvittavat ravintoaineet terveelliseen elämään.



TERVE KOIRA


Tuotannossa käytetty ek-
struusiotekniikka lisää sula-
vuutta ja ravintoaineiden saa-
tavuutta. Tämä ei ainoastaan 
inaktivoi ravintoaineita, vaan 
poistaa myös patogeeniset mik-
ro-organismit, jotka voivat ai-
heuttaa koirille terveysongel-
mia.


Koostumus:
Tattari, perunatärkkelys, kril-
li (merieläimet), perunahiuta-
leet, herneet, yrtit (nokkonen, 
voikukka, minttu, timjami, per-
silja, rosmariini), vitamiini-
mineraali-esiseos, johanneksen-
leipäpuu, munankuoret, ruusun-
marja, chia-siemeniä, pinaat-
tia, lohiöljyä, panimohiivaa, 
maitoskartonkia, spirulinaa, 
norjalaista rakkolevää, kurku-
maa, mustikoita, karpaloita, vadelmia, Yucca schidigeraa.


Analyyttinen koostumus:
Kuiva aine 92%, raakavalkuainen 13%, raakakuitu 9%, raa'at öljyt 
ja rasvat 6%, tuhka 10%, Ca 2,6%, P 0,7%, Na 0,3%, Mg 0,6%.
Lisäravinteet / kg:
Vitamiinit: A-vitamiini (3a672a) 29 040 IU, D3-vitamiini (3a671) 2 
970 IU, E-vitamiini (3a700) 120 mg, B1-vitamiini (3a820) 3,5 mg, 
vitamiini B2 6,8 mg, B6- mg, 3a890), koliini (3a890) 1,666 mg, 
tauriini (3a370), 1 mg, biotiini (3a880) 0,67 mg, foolihappo 
(3a316) 0,68 mg, niasiini (3a315) 20 mg, pantoteenihappo (3a841)
Hivenaineet:
Cu kuin kelaatti (E4) 16,7 mg, Zinkki kelaattina (3b607) 300 mg, 
Mn kelaattina (3b506) 80 mg, Fe kelaattina (3b106) 400 mg, Se 
(3b8,11) 0,15 mg, I (3b202) 1,3 mg




SIMPLICITY = SÄÄSTÄ AIKAA
Yksinkertaisuuden kauneus! Lisää vain lihaa Barf Balancerille. Si-
nun ei tarvitse lähteä ostamaan ja valmistamaan tasapainoista ate-
riaa vaan voit viettää säästämäsi ajan koirasi kanssa.


Varmistetaan rajaton pääsy tuoreelle ja raikkaalle vedelle.


MIELENRAUHA
NUTRIN Canine on kehitetty tuottamaan tasapainotettu, päivittäinen 
annos proteiineja, hiilihydraatteja, rasvoja, kuituja, mineraale-
ja, vitamiineja, hivenaineita sekä välttämättömiä rasvahappoja yh-
dessä lihan kanssa. Voit olla varma, että koirasi saa kaiken, mitä 
tarvitsee terveelliseen elämään.


Toinen kiistaton etu on se, että voit hallita koiran kulhoon aset-
tamasi lihan laatua. Kun ruokit klassisilla lihapullilla/rakeilla, 
et voi olla varma lihan lähteestä, jota he käyttävät, on luotetta-
va valmistajaan. Kun syötät raaka-lihaa BALANCERilla, voit antaa 
lemmikillesi parhaan mahdollisen saaliin.  



Suositeltava ruokintamäärä

Lisää 1/4 koirasi päivittäisen ruoka-annoksen painosta. Lisää 
esimerkiksi 100 g Barf balanceria 300 grammaan lihaa. Aikuiselle 
koiralle suosittelemme lihamäärää, joka vastaa 1 - 1,5% eläimen 
kehonpainosta päivässä. Suurille koirille suosittelemme päivit-
täisen annoksen jakamista kahteen annokseen (aamu ja ilta). Säädä 
päivittäinen ruoka-annos koiran koko ja aktiivisuus huomioiden. 
Pidä aina raikasta vettä saatavilla.

SÄÄSTÄÄ RAHAA
Saat tästä taloudellisesti ajateltuna koiran BARF ruokintaan 
kaikki vitamiinit, kivennäisaineet, hedelmät, vihannekset, öl-
jyt, yrtit jne., jotka voivat erikseen ostettuna olla melko kal-
liita. Kuitenkin muyös nykymaailmassa aika, jonka käytät hankki-
malla tilat ja ostat kaiken tarvitsemasi, on kallista.

Ainutlaatuisen Barf Balancer -kaavan ansiosta maksat vähemmän ja 
saat enemmän kuin, jos olet ostanut kaikki raaka-aineet erik-
seen. Joten säästät aikaa, mutta rahaa.

BARF BALANCER = säästää aikaa ja rahaa


