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2. Dozownik pokarmu Pro (1)
3. Dozownik pokarmu Pro (2)
4. Pokarm dla karpi koi 3 mm
5. Pokarm dla karpi koi 5 mm
6. Pokarm 3-kolorowy 3 mm
7. Pokarm dla jesiotrów 6 mm
8. 3-kolorowy pokarm w granulkach
9. Pokarm Ultrabite
10. Pokarm podstawowy Gold Flakes
11. Pokarm podstawowy Gold Sticks
12. Pokarm Nature
13. Pokarm Nature dla karpi koi
14. Pokarm dla jesiotrów
15. Pokarm Rondett Power
16. Pokarm zimowy
17. Vivelda
18. SaniKoi Excellent All-Round
19. SaniKoi Staple Prime
20. SaniKoi Wheat Germs
21. SaniKoi Colour Hi-Grow Mix
22. SaniKoi Bactimon
23. SaniKoi ParaTex
24. SaniKoi Sapro
25. SaniKoi White Stip
26. SaniKoi
27. SaniKoi
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Dozownik pokarmu Pro
Nowość
Profesjonalna pomoc w karmieniu ryb
System karmienie ryb Pro został opracowany w szczególności do dozowania takich ilości
pokarmu, jakiego wymagają ryby, do 20 dawek w ciągu doby. Zarówno każda dawka, jaki i
częstotliwość podania mogą być łatwo zaprogramowane. Miłośnicy karpi koi doskonale
wiedzą, iż kontrolowane żywienie podopiecznych jest niezmiernie istotne dla uzyskania
optymalnego wzrostu i wspaniałego ubarwienia ryb. Dozownik umożliwia podawanie ilości,
które od razu zostaną zjedzone przez ryby, co zapewni równowagę środowiska zbiornika
wodnego i zdrowie ryb.

·
·
·

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów pokarmu:
ziaren, granulek (3-12 mm), kłaczków
Programowalny na 20 dawek w ciągu doby
Regulowany czas podawania dawki: of 2 do 9 sekund

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Dozownik pokarmu Pro

124817

87.11921-23078.9
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Dozownik pokarmu Pro
4 SPOSOBY ZAMOCOWANIA

4 ŚRUBY

L
(granulat duży)

M
(granulat średni)

S

(granulat drobny)

Płatki
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Pokarm dla karpi koi Progressive
3 mm
Pokarm dla karpi koi o najwyższej jakości
Pokarm Progressive firmy Velda przeznaczony jest dla karpi koi i innych cennych ryb
karpiokształtnych. Jego skład został opracowany zgodnie z najnowszymi trendami w
przemyśle hodowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wzrostu ryb,
intensywności ich ubarwienia, optymalnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia ryb.
Głównymi składnikami pokarmu są ryby i skorupiaki, białka roślinne, tłuszcze i węglowodany.
Skład pokarmu Progressive wzmocniono następującymi składnikami:
· Probiotyki wspomagające trawienie
· Stymulator odporności
· Beta-karoten i spirulina

·
·
·
·

Pokarm unoszący się na wodzie
Pokarm o wielkości 3 mm dla małych i średnich karpi koi i innych karpi
Specjalne składniki odżywcze
Torebki wielokrotnego zamykania: jakość i smak pozostają optymalne

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm dla karpi koi Progressive 3 mm 500 g
Pokarm dla karpi koi Progressive 3 mm 1.000 g
Pokarm dla karpi koi Progressive 3 mm 2.000 g

124520
124521
124522

87.11921-20348.8
87.11921-20349.5
87.11921-20350.1
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Pokarm dla karpi koi Progressive
5 mm
Pokarm dla karpi koi o najwyższej jakości
Pokarm Progressive firmy Velda przeznaczony jest dla karpi koi i innych cennych ryb
karpiokształtnych. Jego skład został opracowany zgodnie z najnowszymi trendami w
przemyśle hodowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wzrostu ryb,
intensywności ich ubarwienia, optymalnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia ryb.
Głównymi składnikami pokarmu są ryby i skorupiaki, białka roślinne, tłuszcze i węglowodany.
Skład pokarmu Progressive wzmocniono następującymi składnikami:
· Probiotyki wspomagające trawienie
· Stymulator odporności
· Beta-karoten i spirulina

·
·
·
·

Pokarm unoszący się na wodzie
Pokarm o wielkości 5 mm dla małych i średnich karpi koi i innych karpi
Specjalne składniki odżywcze
Torebki wielokrotnego zamykania: jakość i smak pozostają optymalne

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm dla karpi koi Progressive 5 mm 500 g
Pokarm dla karpi koi Progressive 5 mm 1.000 g
Pokarm dla karpi koi Progressive 5 mm 2.000 g

124523
124524
124525

87.11921-20351.8
87.11921-20352.5
87.11921-20353.2
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3-kolorowy pokarm Progressive
3 mm
3-kolorowy pokarm o najwyższej jakości
3-kolorowy podstawowy pokarm Progressive firmy Velda przeznaczony jest dla wszystkich
gatunków złotych rybek, złotych orf i ryb karpiokształtnych. Jego skład został opracowany
zgodnie z najnowszymi trendami w przemyśle hodowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem
potencjału wzrostu ryb, intensywności ich ubarwienia, optymalnego stanu zdrowia i dobrego
samopoczucia ryb.
Skład 3-kolorowego pokarmu Progressive wzmocniono następującymi składnikami:
· Probiotyki wspomagające trawienie
· Stymulator odporności
· Beta-karoten i spirulina

·
·
·
·

Pokarm unoszący się na wodzie
Pokarm o wielkości 3 mm dla wszystkich ryb w zbiornikach ogrodowych
Specjalne składniki odżywcze
Torebki wielokrotnego zamykania: jakość i smak pozostają optymalne

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

3-kolorowy pokarm Progressive 3 mm 400 g

124526

87.11921-20354.9
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3-kolorowy pokarm Progressive 3 mm 800 g
3-kolorowy pokarm Progressive 3 mm 1.600 g

124527
124528

87.11921-20355.6
87.11921-20356.3

Pokarm Progressive dla jesiotrów
6 mm
Pokarm dla jesiotrów o najwyższej jakości
Pokarm dla jesiotrów Progressive firmy Velda przeznaczony jest dla wszystkich gatunków
jesiotrów. Jego skład został opracowany zgodnie z najnowszymi trendami w przemyśle
hodowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wzrostu ryb, optymalnego stanu
zdrowia i dobrego samopoczucia jesiotrów.
Skład pokarmu dla jesiotrów Progressive wzmocniono następującymi składnikami:
· Probiotyki wspomagające trawienie
· Stymulator odporności

·
·
·
·

Pokarm opadający na dno
Pokarm o wielkości 6 mm dla średnich i dużych jesiotrów
Specjalne składniki odżywcze
Torebki wielokrotnego zamykania: jakość i smak pozostają optymalne

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm Progressive dla jesiotrów 6 mm 900 g
Pokarm Progressive dla jesiotrów 6 mm 1.800 g

124529
124530

87.11921-20357.0
87.11921-20358.7
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Pokarm Progressive dla jesiotrów 3 mm 3.600 g

124531

87.11921-05812.5
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3-kolorowy pokarm w granulkach
3 mm
Nowość
3-kolorowy pokarm w granulkach
3-kolorowy pokarm w granulkach firmy Velda przeznaczony jest dla wszystkich gatunków
złotych rybek, złotych orf i ryb karpiokształtnych. Głównymi składnikami są ryby, skorupiaki,
białka roślinne, tłuszcze i węglowodany. Pokarm zawiera również, co zasługuje na szczególną
uwagę, pierwiastki śladowe i witaminy, w tym stabilizowaną witaminę C.
Ponadto, pokarm zawiera:
· Bakterie probiotyczne
· Stymulator odporności
· Beta-karoten i spirulina

· Pokarm unoszący się na wodzie
· Pokarm o wielkości 3 mm dla złotych rybek i karpiowatych
· Specjalne dodatki odżywcze

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

3-kolorowy pokarm w granulkach 1.250 ml
3-kolorowy pokarm w granulkach 1.250 ml
opakowanie zbiorcze (100)

124111
124113

87.11921-23082.8
87.11921-23094.1
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3-kolorowy pokarm w granulkach 2.500 ml

124112

87.11921-23083.5

Wysokogatunkowy pokarm Ultrabite

Wysokogatunkowy pokarm dla wszystkich gatunków ryb
w wodnych zbiornikach ogrodowych
Wysokogatunkowy pokarm Ultrabite firmy Velda jest wielokolorowym pokarmem. Jest
lekkostrawny i lubią go wszystkie gatunki ryb zamieszkujące oczka wodne. Jest to pokarm
unoszący się na powierzchni wody, ekstrudowany w niskich temperaturach i mający
zastosowanie w wodzie o temperaturze 12oC lub wyższej.
Pokarm wzmocniono następującymi składnikami:
· Probiotyki dla stymulacji trawienia
· Stymulator odporności dla wzmocnienia odporności ryb
· Beta-karoten i spirulina dla wzmocnienia ubarwienia

· Pokarm unoszący się na wodzie
· Specjalne suplementy diety
· Karmienie w temp. 12oC i wyższej

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm Ultrabite 450 g / 1250 ml
Pokarm Ultrabite 900 g / 2500 ml

124105
124106

87.11921-05847.7
87.11921-20413.3
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Pokarm Ultrabite 1500 g / 4000 ml

124110

87.11921-05861.3

Pokarm podstawowy Gold Flakes

Podstawowy lekkostrawny pokarm w płatkach
Podstawowy pokarm Gold Flakes firmy Velda jest lekkostrawnym pokarmem w płatkach.
Lubią go wszystkie gatunki ryb zamieszkujące ogrodowe zbiorniki wodne. Jest to pokarm
Velda zapewniający wzrost ryb i ich wzmocnienie podczas długiego okresu zimowego.
Pokarm Gold Flakes jest pokarmem podstawowym, który unosi się na powierzchni wody i
może być stosowany w temperaturze wody 10oC lub wyższej. Jest odpowiedni dla wszystkich
gatunków ryb w oczkach wodnych takich jak złote rybki, złote orfy i karpiowate.
Pokarm wzmocniono następującymi składnikami:
· Dodatkowe witaminy
· Krewetki
· Pierwiastki śladowe

· Podstawowy, unoszący się na powierzchni wody pokarm w płatkach dla wszystkich
rodzajów ryb w zbiornikach ogrodowych
· Specjalne suplementy diety
· Karmienie w temp. 10oC i wyższej

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm podstawowy Gold Flakes 180 g / 1250 ml
Pokarm podstawowy Gold Flakes 180 g / 1250 ml
opakowanie zbiorcze (100)
Pokarm podstawowy Gold Flakes 360 g / 2500 ml
Pokarm podstawowy Gold Flakes 360 g / 2500 ml
opakowanie zbiorcze (60)
Pokarm podstawowy Gold Flakes 600 g / 4000 ml
Pokarm podstawowy Gold Flakes 600 g / 4000 ml
opakowanie zbiorcze (44)
Pokarm podstawowy Gold Flakes 1200 g/8000 ml

124005
124010

87.11921-05859.0
87.11921-05523.0

124011
124012

87.11921-20408.9
87.11921-20409.6

124020
124025

87.11921-05901.6
87.11921-05551.3

124030

87.11921-05929.0
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Pokarm podstawowy Gold Sticks

Podstawowy lekkostrawny pokarm w granulkach
Podstawowy pokarm Gold Sticks firmy Velda jest lekkostrawnym pokarmem w granulkach
lubianym przez wszystkie gatunki ryb zamieszkujące ogrodowe zbiorniki wodne. Jest to
pokarm Velda zapewniający wzrost ryb i ich wzmocnienie podczas długiego okresu
zimowego. Jest odpowiedni dla wszystkich gatunków ryb w oczkach wodnych takich jak złote
rybki, złote orfy i karpiowate.
Pokarm wzmocniono następującymi składnikami:
· Stymulator odporności
· Pierwiastki śladowe

· Podstawowy, unoszący się na powierzchni wody pokarm dla wszystkich rodzajów ryb
w zbiornikach ogrodowych
· Specjalne suplementy diety
· Karmienie w temp. 10oC i wyższej

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm podstawowy Gold Sticks 125 g / 1250 ml
Pokarm podstawowy Gold Sticks 125 g / 1250 ml
opakowanie zbiorcze (100)
Pokarm podstawowy Gold Sticks 250 g / 2500 ml
Pokarm podstawowy Gold Sticks 250 g / 2500 ml
opakowanie zbiorcze (60)
Pokarm podstawowy Gold Sticks 400 g / 4000 ml
Pokarm podstawowy Gold Sticks 400 g / 4000 ml
opakowanie zbiorcze (44)
Pokarm podstawowy Gold Sticks 800 g/ 8000 ml

124050
124055

87.11921-05845.3
87.11921-05565.0

124056
124057

87.11921-20410.2
87.11921-20411.9

124065
124070

87.11921-05887.3
87.11921-05593.3

124075

87.11921-05930.6
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Pokarm dla ryb Nature

100% naturalny pokarm dla ryb
Naturalny pokarm dla ryb firmy Velda jest pokarmem całkowicie naturalnym i co za tym
idzie, najlepszym jaki można podawać rybom w ogrodowych zbiornikach wodnych. Składa się
w 100% z liofilizowanych insektów wodnych i małych muszek, które stanowią ważny składnik
menu przeznaczonego dla rybek. Pokarm lubiany jest też przez płotki i bassy zielone. Pokarm
jest bardzo bogaty w białko, a zawartość tłuszczu jest znikoma.

· Naturalny pokarm unoszący się na powierzchni wody
· Najlepszy dla każdego gatunku ryb
· Zawiera suszone muchy i insekty

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm naturalny 200 g / 1250 ml
Pokarm naturalny 200 g / 1250 ml opakowanie
zbiorcze (100)
Pokarm naturalny 375 g / 2500 ml
Pokarm naturalny 625 g / 4000 ml

124305
124310

87.11921-05777.7
87.11921-05664.0

124311
124315

87.11921-20414.0
87.11921-05665.7
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Pokarm dla ryb Koi Nature

100% naturalny pokarm dla karpi koi
Naturalny pokarm dla karpi koi firmy Velda jest pokarmem w 100% naturalnym i co za tym
idzie, najlepszym jaki można podawać karpiom koi. Składa się z suszonych larw jedwabników,
które w środowisku naturalnym stanowią ważny składnik menu ryb. Pokarm jest bardzo
bogaty w białko, a zawartość tłuszczu jest znikoma. Jest odpowiedni dla większych gatunków
karpi koi i dla różnych cennych okazów karpiowatych. Należy kilkukrotnie w ciągu dnia
podawać dawkę pokarmu w takiej ilości, która zostanie zjedzona w ciągu 5 minut.

· Naturalny pokarm unoszący się na powierzchni wody
· Pozwala utrzymać karpie koi w doskonałej kondycji
· Zawiera suszone larwy jedwabników pierwszej jakości

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm naturalny dla karpi koi 400 g / 1250 ml
Pokarm naturalny dla karpi koi 400 g / 1250 ml
opakowanie zbiorcze (100)
Pokarm naturalny dla karpi koi 800 g / 2500 ml
Pokarm naturalny dla karpi koi 1400 g / 4000 ml

124350
124355

87.11921-03368.9
87.11921-005650.3

124356
124360

87.11921-20415.7
87.11921-03382.5
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Pokarm dla jesiotrów
3 mm

Pokarm dla średnich i dużych jesiotrów
Pokarm dla jesiotrów firmy Velda jest doskonałej jakości pokarmem dla wszystkich gatunków
jesiotrów. Jego skład został opracowany zgodnie z najnowszymi trendami w przemyśle
hodowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wzrostu jesiotrów, intensywności
ich ubarwienia, optymalnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia. Pokarm posiada
wysoką wartość energetyczną, dopasowaną w szczególności do metabolizmu jesiotrów.
Pokarm wzbogacono o:
· Probiotyki wspomagające trawienie
· Stymulator odporności

· Pokarm opadający na dno
· Wysoka wartość energetyczna
· Karmienie przy temperaturze wody 10oC i wyższej

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Pokarm dla jesiotrów 1250 ml
Pokarm dla jesiotrów 1250 ml opakowanie
zbiorcze (100)
Pokarm dla jesiotrów 2500 ml

124251
124252

87.11921-20802.5
87.11921-20803.2

124253

87.11921-20804.9
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Rondett Power Food

Power Food to pokarm dla wszystkich gatunków ryb w zbiornikach ogrodowych
Pokarm Rondett Power Food firmy Velda jest wysokogatunkowym 2-kolorowym pokarmem
w granulkach. Dodatek ziaren pszenicy zapewnia lekkostrawność dla wszystkich gatunków
ryb w zbiornikach ogrodowych. Rondett jest koncentratem unoszącym się na powierzchni
wody, który uzyskano podczas procesu ekstrudacji w niskich temperaturach i może być
używany gdy temperatura wody wynosi 12oC lub jest wyższa. Jest odpowiedni dla wszystkich
gatunków ryb w oczkach wodnych: złotych rybek, złotych orf i karpiowatych.
Pokarm Rondett wzbogacono o:
· Ziarna pszenicy
· Bakterie probiotyczne
· Beta-karoten i spirulina

· Pokarm unoszący się na powierzchni wody, dla wszystkich rodzajów ryb w stawach
· Wzbogacony pierwiastkami śladowymi i witaminami

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Rondett Power Food 450g / 1250 ml
Rondett Power Food 450 g / 1250 ml opakowanie
zbiorcze (100)
Rondett Power Food 850 g / 2500 ml
Rondett Power Food 1400 g / 4000 ml

124410
124415

87.11921-05964.1
87.11921-05678.7

124416
124420

87.11921-20412.6
87.11921-05965.8
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Winter Fish Food

Pokarm na okres zimowy jest uzupełniającym pokarmem dla wszystkich gatunków ryb w
zbiornikach ogrodowych
Dla zapewnienia rybom przetrwania długiego okresu zimowego w dobrym zdrowiu i
kondycji, zalecamy nawet w tym zimnym okresie podawanie pokarmu uzupełniającego.
Pokarm na okres zimowy firmy Velda posiada zmniejszoną wartość energetyczną. Może być
stosowany w temperaturze wody od 5 do 10oC. Jest pokarmem odpowiednim dla wszystkich
gatunków ryb w oczkach wodnych: złotych rybek, złotych orf i karpiowatych.
Pokarm ten wzbogacono o:
· Bakterie probiotyczne
· Stymulator odporności

· Pokarm nisko-energetyczny, opadający na dno
· Karmienie w temperaturach od 5 do 10oC
OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Winter Fish Food 675 / 1250 ml
Winter Fish Food 675 / 1250 ml opakowanie
zbiorcze (100)
Winter Fish Food 1350 g / 2500 ml

124150
124155

87.11921-05763.0
87.11921-05621.3

124156

87.11921-20416.4
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Vivelda

Dla wspaniałych kolorów i doskonałej kondycji ryb
Złożony preparat dla dokarmiania małych i średnich karasi srebrzystych (złotych rybek) i
szubunkinów. Zawiera wiele substancji odżywczych dla optymalnego wzrostu.
Skoncentrowany pokarm wydobywa i pogłębia kolor swoistych gatunków ryb. Preparat
Vivelda może być stosowany codziennie w temperaturze wody 10oC i wyższej.
W powyższym zakresie Velda oferuje 4 wyszukane rodzaje karm o różnym składzie: Staple
Food, Super Grow, Daily Sticks oraz Super Grow.
Wszystkie rodzaje opakowań zaopatrzono w wygodną przykrywkę.

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

Vivelda Staple Food 100 ml
Vivelda Staple Food 300 ml
Vivelda Staple Food 500 ml
Vivelda Daily Sticks 100 ml
Vivelda Daily Sticks 300 ml
Vivelda Daily Sticks 500 ml
Vivelda Super Grow 100 ml
Vivelda Super Grow 300 ml
Vivelda Super Grow 500 ml
Vivelda Mix Super Grow 100 ml
Vivelda Mix Super Grow 300 ml
Vivelda Mix Super Grow 500 ml
Vivelda 100 ml opakowanie zbiorcze (4 x 6)
Vivelda 300 ml opakowanie zbiorcze (4 x 3)
Vivelda 500 ml opakowanie zbiorcze (4 x 3)

124450
124460
124466
124470
124472
124474
124476
124478
124480
124482
124484
124486
124490
124491
124492

87.11921-01785.6
87.11921-01792.4
87.11921-19907.1
87.11921-19908.8
87.11921-19909.5
87.11921-19910.1
87.11921-19911.8
87.11921-19912.5
87.11921-19903.3
87.11921-19904.0
87.11921-19905.7
87.11921-19906.4
87.11921-19973.6
87.11921-19974.3
87.11921-19975.0
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Excellent All-Round
SANIKOI
NOWOŚĆ
Kompleks doskonały Excellent All-Round
Pokarm SaniKoi Excellent All-Round jest wysokiej jakości pokarmem dla japońskich karpi koi i
innych cennych ryb karpiowatych. Jest to pokarm unoszący się na powierzchni wody,
gwarantujący doskonały wzrost i naturalne ubarwienie ryb. Jego główne składniki: produkty
oparte o składniki z mięsa ryb i skorupiaków, białek roślinnych, tłuszczów i węglowodanów,
zostały wzbogacone o dodatek mączki z kryla. Pokarm wzbogacono także o pierwiastki
śladowe i witaminy, w tym stabilizowaną witaminę C. Składnikiem preparatu SaniComplex®
jest cykoria doskonale wpływająca na efektywność procesu trawienia i dobrą kondycję ryb.
SaniBooster® jest suplementem zawierającym zestaw witaminowy wzmacniający odporność
ryb na zakażenia bakteryjne. Żywe ubarwienie ryb zapewni natomiast dodatek substancji
Astaxanthin.

· Z dodatkiem substancji Astaxanthin, mączki z kryla, SaniComplex® i SaniBooster®
· Dostępny w postaci granulatu 3, 6 i 10 mm pakowanego w torebki stojące o
pojemności 1 i 3 litrów oraz 10 i 20 litrów.
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Staple Prime
SANIKOI
NOWOŚĆ
Pokarm Staple Prime
Pokarm SaniKoi Staple Prime jest wysokiej jakości pokarmem dla japońskich karpi koi i
innych cennych ryb karpiowatych. Jest to pokarm unoszący się na powierzchni wody,
gwarantujący doskonały wzrost i naturalne ubarwienie ryb. Jego główne składniki: produkty
oparte o składniki z mięsa ryb i skorupiaków, białek roślinnych, tłuszczów i węglowodanów,
zostały wzbogacone o dodatek mączki z kryla i kiełków pszenicy. Pokarm wzbogacono także
o pierwiastki śladowe i witaminy, w tym stabilizowaną witaminę C. Składnikiem preparatu
SaniComplex® jest cykoria doskonale wpływająca na efektywność procesu trawienia i dobrą
kondycję ryb. SaniBooster® jest suplementem zawierającym zestaw witaminowy
wzmacniający odporność ryb na zakażenia bakteryjne.

· Z dodatkiem mączki z kryla, substancji SaniComplex® i SaniBooster®
· Dostępny w torbach o pojemności 10 i 20 litrów.
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All Season Wheat Germs
SANIKOI
NOWOŚĆ
Pokarm na wszystkie pory roku z kiełkami pszenicy
Pokarm SaniKoi All Season Wheat Germs jest najlepszej jakości pokarmem dla japońskich
karpi koi i innych cennych ryb karpiowatych. Jest to pokarm unoszący się na powierzchni
wody, podnoszący naturalną odporność ryb na choroby. Jego główne składniki: produkty
oparte o składniki z mięsa ryb i skorupiaków, białek roślinnych, tłuszczów i węglowodanów,
zostały wzbogacone o kiełki pszenicy.
Pokarm wzbogacono także o pierwiastki śladowe i witaminy, w tym stabilizowaną witaminę
C. SaniBooster® jest suplementem zawierającym zestaw witaminowy wzmacniający
odporność ryb na zakażenia bakteryjne. Składnikiem preparatu SaniComplex® jest cykoria
doskonale wpływająca na efektywność procesu trawienia i dobrą kondycję ryb. Również z
uwagi na stosunkowo niską zawartość białka, pokarm ten może być w szczególności
stosowany od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

· Z dodatkiem kiełków pszenicy, kompleksu witamin, substancji SaniComplex® i
SaniBooster®
· Dostępny w postaci 6 mm granulatu w torbach stojących o pojemności 3 litrów.
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Colour Hi-Grow Mix
SANIKOI
NOWOŚĆ
Pokarm – mieszanka dla optymalnych kolorów
Pokarm SaniKoi Colour Hi-Grow Mix jest najlepszej jakości pokarmem o wysokiej zawartości
białka, zapewniającym prawidłowy wzrost i naturalne, kolorowe ubarwienie ryb. Jego
główne składniki: produkty oparte o składniki z mięsa ryb i skorupiaków, białek roślinnych,
tłuszczów i węglowodanów, zostały wzbogacone o mączkę z kryla oraz kiełki pszenicy.
Pokarm wzbogacono także o pierwiastki śladowe i witaminy, w tym stabilizowaną witaminę
C. Składnikiem preparatu SaniComplex® jest cykoria doskonale wpływająca na efektywność
procesu trawienia i dobrą kondycję ryb. SaniBooster® jest suplementem zawierającym
zestaw witaminowy wzmacniający odporność ryb na zakażenia bakteryjne. W celu uzyskania
żywego ubarwienia ryb zastosowano dodatek substancji Astaxanthin. Z uwagi na wysoką
zawartość białka, pokarm ten może być w szczególności stosowany przy temperaturze wody
od 15oC.

· Z dodatkiem substancji Astaxanthin, mączki z kryla, kiełków pszenicy, spiruliny,
SaniComplex® i SaniBooster®
· Dostępny w torbach stojących o pojemności 3 litrów.
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SaniKoi Bactimon
SANIKOI
SaniKoi Bactimon
Bactimon to środek o szerokim działaniu leczniczym, przeznaczonym dla szybkiej i skutecznej
kuracji ryb w zbiornikach ogrodowych, dotkniętych infekcjami bakteryjnymi. Środek ten
zawiera połączenie aktywnych substancji leczniczych, specjalnie opracowane przez firmę
Velda. W przypadku dobrej tolerancji preparatu, można stosować go bez problemu zarówno
w oczku wodnym, jak i w kąpieli wodnej w wannie.
Opakowanie: 10 saszetek (po 25 g) na 10.000 l wody w zbiorniku ogrodowym lub 10
zabiegów leczniczych w wannie.

Skład:
· Glukolina 98,5%
· Nifurpurinol 1,5 %

Zwalcza:
·
·
·
·
·

Infekcje bakteryjne
Ubytki skóry powodowane przez wiciowca Hexamita
Owrzodzenia skóry
Flexibakterioza
Choroba bawełniana

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

SaniKoi Bactimon 250 ml
SaniKoi Bactimon 500 ml

121111
121112

87.11921-23114.6
87.11921-23115.3
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SaniKoi Bactimon 1000 ml

121113

87.11921-23116.0

SaniKoi Paratex
SANIKOI
SaniKoi Paratex
Paratex jest bardzo skutecznym środkiem, łatwo leczącym choroby spowodowane
jednokomórkowymi pasożytami skóry. Pasożyty takie jak np. Ichtyophtirius, Trichodina,
Costia i Chilodonella najczęściej atakują wiosną. Z uwagi na wzrost temperatury, pasożyty
ukryte rozmnażają się wyjątkowo szybko, w wyniku czego mogą zostać zaatakowane ryby.
Skuteczną ochroną w takim przypadku będzie zawsze Paratex.
Opakowanie: 10 saszetek (po 25 g) na 10.000 l wody w zbiorniku ogrodowym lub 10
zabiegów leczniczych w wannie.

Skład:
· Glukolina 91 %
· Akrinol 2,5 %
· Szczawian zieleni malachitowej 2,5 %

Zwalcza:
·
·
·
·

Chorobę białych plam
Codinium limnecticum
Kostioza
Rany na ciele

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

SaniKoi Paratex 250 ml
SaniKoi Paratex 500 ml

121114
121115

87.11921-23117.7
87.11921-23118.4
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SaniKoi Paratex 1000 ml

121116

87.11921-23119.1

SaniKoi Sapro
SANIKOI
SaniKoi Sapro
Z powodu braku witamin i złych warunków środowiskowych panujących w wodzie, ryby w
zbiornikach ogrodowych po zakończeniu okresu zimowego mogą wykazywać symptomy
różnych chorób. Niezwykle często padają ofiarami wyjątkowo zaraźliwych i stanowiących
znaczne ryzyko infekcji grzybiczych. SaniKoi Sapro zwalcza te choroby szybko i skutecznie.
Poprawa stanu zdrowia następuje zwykle po 5 dniach od podjęcia leczenia. Pod warunkiem
poprawnego dawkowania preparatu, SaniKoi Sapro jest preparatem bezpiecznym dla ryb i
roślin i nie stanowi zagrożenia dla mikrofauny środowiska wodnego zbiornika ogrodowego.

Opakowanie: 10 saszetek (po 25 g) na 10.000 l wody w zbiorniku ogrodowym lub 10
zabiegów leczniczych w wannie.

Skład:
· Glukolina 97 %
· Akrinol 1,5 %
· Akryflawina 1 %

Zwalcza:
· Chorobę bawełnianą
· Chondrococcus columnaris
· Kostioza

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

SaniKoi Sapro 250 ml
SaniKoi Sapro 500 ml

121117
121118

87.11921-23120.7
87.11921-23121.4
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SaniKoi Sapro 1000 ml

121119

87.11921-23122.1

SaniKoi White Spot
SANIKOI
SaniKoi White Spot
White Spot jest niezwykle skutecznym preparatem leczniczym przeciw pasożytom
jednokomórkowym powodującym chorobę białych plam, a także występowanie na ciele ryb
plam w kolorze czerwonym czy czarnym.

Opakowanie: 10 saszetek (po 25 g) na 10.000 l wody w zbiorniku ogrodowym lub 10
zabiegów leczniczych w wannie.

Skład:
· Glukolina 92,5 %
· Akrinol 2,5 %
· Szczawian zieleni malachitowej 1 %

Zwalcza:
· Chorobę białych plam
· Plamy czerwone i czarne
· Ospa rybia

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

SaniKoi White Spot 250 ml
SaniKoi White Spot 500 ml
SaniKoi White Spot 1000 ml

121121
121122
121123

87.11921-23123.8
87.11921-23124.5
87.11921-23125.2
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SaniKoi LiquiBac
SANIKOI
Kultury bakterii dla systemów filtrujących i ogrodowych zbiorników wodnych

·
·
·
·
·
·

Usuwa szkodliwe substancje takie jak amoniak i azotyny
Posiada optymalną przyczepność do materiału filtrującego
Zapewnia stabilność środowiska po zastosowaniu substancji leczniczych
Obniża poziom azotanów
Zapewnia zdrową i czystą wodę w zbiorniku
Usuwa organiczne zanieczyszczenia gleby

OPIS

NR ARTYKUŁU

KOD EAN

SaniKoi LiquiBac 250 ml
SaniKoi LiquiBac 500 ml
SaniKoi LiquiBac 1000 ml

121127
121128
121129

87.11921-23129.0
87.11921-23130.6
87.11921-23131.3

