Eagle - Holistiset, terveelliset raaka-aineet
Lemmikin terveyteen ravinteellisesti raaka-aineista lähtevä kokonaisvaltainen
suhtautuminen. Edistämällä lemmikin terveyttä korkealaatuisilla puhtailla raakaaineilla, joilla on tunnetust terveyttä edistävä vaikutus. Samalla välttämällä raakaaineita, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia, kuten allergiaa.
Vapaasti kasvanutta LUOMUKANAA
Eaglen Holistic Formulassa käytetään puhdasta vapaasti kasvaneiden "luomu" kanojen lihaa. Kanoille ei
anneta hormoneja, valkuaislisiä, antibiootteja tai kalajauhoja. Kanat juovat ainoastaan puhdasta
lähdevettä joka ei sisällä klooria tai fluoria. Tämän mahdollistaa luonnonmukainen elämäntapa jota
kasvattajat -Mennoniitti ja Amish perheet - noudattavat. Puhtaalla luonnonmukaisella kanojen
kasvatuksella he ovat palauttaneet kanan mainion laadun ja puhtauden. Tällä toiminnallaan he ovatkin
saaneet amerikkalaisen luomuliiton - Natural Farmers Association - hyväksynnän täysin luomukanalle.

Eagle on maailmassa ainoa koiran- ja kissanruoka, johon tätä luomukanaa käytetään !
Auringossa kuivattu Sinimailanen (Alfalfa)
Alfalfa sisältää paljon kalkkia ja kuparia. Sen on todettu auttavan allergioihin, vatsa ongelmiin sekä
pahanhajuiseen hengitykseen. Sillä on myös kehoa puhdistava vaikutus mm. munuaisiin.Se tasapainottaa
happoja, puhdistaa verta, sekä sillä on tulehduksia estävä vaikutus. Eagle yhdistää Sinimailasen muihin
lisäravinteisiin edistäen sulavuutta sekä kehon ravinnon hyödyntämistä.
Voikukan juuri

Jo viime vuosisadalla voikukan juurta käytettiin hoitamaan sokeritautia sekä maksa
sairauksia. Sen on todettu poistavan anemiaa sekä nostavan ruokahalua.
Valkosipuli

Valkosipulilla on todettu olevan vastustuskykyä nostavia ominaisuuksia ja valkosipulin
lisäämistä ruokaan on käytetty jo vuosisatoja.
Porkkana, selleri ja herne
Kaikki kasvissyöjät vannova näiden vihannesten eduista. Ne sisältävät paljon vitamiineja helpossa,
luonnollisessa muodossa
Revonhäntä (Amarantti)
Revonhäntä on pinaatin tapainen kasvi, täysin gluteeniton ja täsät myös valmistetaan gluteenitonta
leipää. Revonhäntä sisältää suuret määrät lysiini.aminohappoa, Omega-6 rasvahappoa sekä energiaa. Sen
on todettu myös rajoittavan allergisia reaktioita.

Kinoa (Quinoa)
Kuten revonhäntä, tämäkin on vänha kasvi jota inkat kutsuivat "Jumalan viljaksi". Se sisältää kalkkia,
fosforia, rautaa ja B-vitamiineja. Samoin sen energia- ja valkuaispitoisuus on korkea.
Kaurapuuro
Erinomainen hiilihydraattilähde. Sisältää paljon kuitua ja rautaa. Kaurapuurolla on kutinaa rajoittavia
vaikutuksia ja sitä suositellaankin kutinan hoitoon.
Mustikka ja karpalo
Mustikan ja karpalon tunnetaan edistävän virtsatiehyeiden puhdistumista, pH-arvoa sekä lisäävän ruuan
maittavuutta.

