Healthy Paws sätter hundens hälsa i fokus. Varje enskild ingrediens är noggrant utvald
för att den uppfyller särskilda näringsmässiga behov hos hunden.
Brunt ris har hög smältbarhet i förhållande till insulinpåverkan. Det räknas alltså som en långsam kolhydrat. Brunt ris
har skalet kvar och det är just i skalet som kostfibrer, vitaminer och mineraler finns.

Hirs är en "långsam kolhydrat" som är näringsrik, glutenfri, rikt på B-vitaminer, aminosyror, är lättsmält samt verkar
basgörande. Hirs verkar hälsosamt på magen, mjälten och bukspottskörteln. Hirs är kort sagt en utmärkt
kolhydratkälla!
Kanin är en mycket lättsmält och näringsrik proteinkälla. Kaninkött lämpar sig utmärkt för hundar som utvecklat
överkänslighet mot andra i hundfoder vanligt förekommande proteinkällor. Kaninkött är lågt i kolesterol och fett men
rikt på näringsämnen, som B-vitaminer - niacin, B12 och B3 och selen.

Fasan är magert, lättsmält och näringsrikt kött. Det är bl.a. rikt på järn, vitamin B6 och selen.

Kalkon är magert, rikt på kostfibrer och innehåller rikligt med kalium och B6.

Anka är en god källa för fleromättade fettsyror med Omega3 och Omega6.

Hjort är magrare, innehåller mindre mättat fett och är mer rikt på järn än annat rött kött.

Lax är en lättsmält proteinkälla som innehåller höga halter av essentiella fettsyror, som Omega3 och Omega6.

Sötpotatis innehåller massor av antioxidanter och vitamin A, C och B6. Den är också rik på kalium och mycket rik på
betakaroten som är ett förstadium till A-vitamin.

Squash (zucchini) har låg fetthalt och rikligt med kostfibrer. Den innehåller rikligt med kalium och B6.

Ärtor innehåller rikligt med fytonäringsämnen som skyddar kroppens celler mot syraradikaler. Ärtor är rikt på många
olika näringsämnen, som mineraler och vitaminer och är en utmärkt källa för B9 (folsyra).

Gröna Bönor är en god källa för växtfibrer som fungerar som prebiotika, vitamin K, C och mangan.

Äpple är riktigt hälsosamma eftersom de innehåller kalcium, K-vitamin och lösliga fibrer. Äpple är också rikt på
Omega 3 och 6.

Banan innehåller rikliga mängder kalium, magnesium, mangan, C-vitamin, B-vitaminer och fibrer med
prebiotiskeffekt.

Havre är en "långsam kolhydrat" som saktar ner farten på energiutsläppet och ger en jämnare blodsockerkurva.
Havre har lågt gluteninnehåll men är rikt på protein, vitaminer och mineraler.

Korn är en god källa för fibrer och fleromättade fettsyror.

Morötter är rikt på vitaminer, mineraler och spårämnen och bidrar till en välbalanserad diet. Morötter har ett högt
innehåll av betakaroten som är ett förstadium till A-vitamin.

Alfalfa (Lusern) har en blodrenande effekt och hjälper kroppen att spjälka protein, fett och kolhydrater. Alfalfa är bl.a.
rik på betakaroten, kalcium och A-, D- och K-vitamin.

Alger är en utmärkt källa för jod och mineraler som underlättar matsmältningen och är viktiga för god pälskvalitet och
tillväxt.

Laxolja är en källa för Omega3, DHA och EPA.

Solrosolja är rik på Alfa-linolensyra och E-vitamin.

Linfrö är en källa för Omega3 fettsyror.

Maskros har en renande och avgiftande effekt och är naturligt rikt på vitaminer, mineraler och spårämnen.

Snärjmåra har länge traditionellt värderats högt för sin förmåga att stärka lymfsystemet. Den har också en god effekt
på huden.

Tranbär är en naturlig källa för C-vitamin och antioxidanter. C-vitamin spelar bl.a. en viktig roll i förebyggandet av
problem med urinvägarna.

