


2 3

Fabryki

Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie.

Hikari – połączenie ogromnego doświadczenia i nowoczesnej technologii
Historia marki
Istnienie grupy Kamihata zapoczątkowało założenie w roku 1877 hodowli karpi koi przez nestora rodu Tozeon Kamihata, jego następcy rozwijali i dynamicznie powięk-
szali fi rmę rodzinną. W roku 1961 Shigezo Kamihata założył Kamihata Fish Industries, wykorzystał ogromną wiedzę, tradycję i doświadczenie swojego rodu w hodowli 
i sprzedaży ryb ozdobnych, i wypromował markę Hikari – synonim najwyższej jakości i skuteczności pokarmu dla ryb. Jest to najpopularniejsza marka w Japonii, Kanadzie, 
Stanach Zjednoczonych, Chinach i Australii. Ostatnio zdobywa coraz większe uznanie w Europie oraz dużą popularność wśród polskich klientów. Na polskim rynku po-
karmów dla ryb obecne są wszystkie marki europejskie, nie brakuje też marek z Azji, Ameryki czy Japonii. Czym się różnią i której zaufać? Każdy z producentów stara się 
udoskonalać swoje produkty, wprowadza innowacyjne rozwiązania, testuje nowe pomysły. Każda z fi rm posiada własne laboratorium, w którym przeprowadza szereg 
badań nad składami pokarmów i zastosowaniem odpowiednich procesów technologicznych sprzyjających wysokiej wartości biologicznej. Konkurencja na rynku pokar-
mów dla ryb jest bardzo duża, dlatego też fi rma Kamihata jako pierwsza wpadła na 
pomysł i przeprowadziła setki żmudnych badań nad preferencjami żywieniowymi 
ryb w naturalnym biotopie, właśnie po to, aby stworzyć pokarm przeznaczony dla 
konkretnych gatunków. To właśnie marka Hikari jako pierwsza zaproponowała ho-
dowcom ryb ozdobnych tę koncepcję. Zauważyliśmy potrzebę dostosowania składu 
pokarmów do preferencji żywieniowych różnych gatunków ryb i wprowadziliśmy na 
rynki światowe wyspecjalizowane pokarmy, reszta producentów z powodu braku 
własnych badań polowych mogła nas tylko nieudolnie kopiować.

Pomysł to początek sukcesu
Zadaliśmy proste pytanie, jaki warunek musi zostać spełniony, aby powstał wyso-
kiej jakości pokarm dla ryb? Odpowiedź naszych naukowców była krótka, trzeba 
przede wszystkim dokładnie poznać naturalne potrzeby żywieniowe zwierząt. Za-
akceptowaliśmy to i w taki właśnie sposób powstają pokarmy marki Hikari. Zanim 
fi rma Kamihata rozpocznie wstępny proces projektowania składu diety, przepro-
wadza obserwację zwyczajów ryb w ich naturalnym środowisku. Tworząc najlepsze 
akwarystyczne pokarmy, stosujemy tylko nowoczesne i zaawansowane procesy 
technologiczne, przyjazne wysokiej wartości biologicznej pokarmu. Zaspokajamy 
potrzeby nawet najbardziej wymagających hodowców i hobbystów, dla których li-
czy się tylko odpowiedni wygląd i wzorowe zdrowie podopiecznych.

Badania polowe
Dokładne zbadanie naturalnych warunków, w jakich żyją na co dzień poszczególne 
gatunki ryb, zebranie kompleksowych informacji na temat ich zachowań i wyma-
gań to element, od którego rozpoczynamy produkcję pożywienia. Z tego też wzglę-
du zespół badawczy, w skład którego wchodzą specjaliści naukowi z całego świata, 
cyklicznie organizuje wyprawy do najdalszych zakątków naszego globu. Bezcenne 
doświadczenia terenowe kształtują kierunki badań laboratoryjnych dotyczących 
wymogów żywieniowych ryb. Ponadto fi rma posiada własną hodowlę, Yamasaki 
Koi Farm – jedną z największych w Japonii, gdzie na powierzchni trzech hektarów 
w ponad 50 basenach, przy okazji produkcji karpi koi, regularnie sprawdza się i te-
stuje najnowsze projekty pokarmów. Na miejscu jest też nasze duże laboratorium 
gdzie testujemy pokarmy dla ryb akwariowych. Wysoka jakość produktów marki 
Hikari wynika z naszych wielu działań i zabiegów oraz dużego zasobu zgromadzo-
nych doświadczeń. Oceną skuteczności stosowania naszych granulatów jest naj-
większy w Japonii konkurs dla hodowców ryb ozdobnych, Koi Japan Show, gdzie co 
rok zdobywamy główne nagrody, a większość uczestników tego konkursu stosuje 
nasze pokarmy.

Innowacyjne podejście do diety
Pod marką Hikari kryje się nasza mocno kultywowana troska o odpowiednio sze-
roką gamę smaków i atrakcyjnych zapachów w pokarmach, by te były chętnie 
akceptowane przez ryby. Ponadto, każda z serii pokarmów dostosowana jest do 
konkretnych gatunkowych wymogów pokarmowych. Oferujemy też granulaty spe-
cjalizujące się w poprawie kondycji, korekcji kształtu ciała, powiększenia płetw, 
narośli ozdobnych, wzmocnieniu kolorów czy też poprawie wyrazistości przejść 
między barwami, oraz w zachowaniu optymalnej przemiany materii w niskich 
temperaturach. Mamy też te same pokarmy w odmianach pływających i tonących 
co sprzyja skuteczności dozowania. Nasze granulaty mają różnorodną formę i roz-
miar, od mikro do extra large, od pałeczek, dysków, kuleczek i ich odmian mikro do 
różnych rodzajów sprężystości granulatów po nasiąknięciu wodą. Mamy mikro gra-
nulki pokryte cienką glazurą chroniącą pokarm przed degradacją składników i ich 
utlenianiem. Oferujemy wymyślone przez nas w roku 1991 dyski dla zbrojników 
zaspokajające ich specyfi czne nawyki żywieniowe. Pokarmy projektujemy tak, by 
były w największym możliwym procencie trawione do końca, prawie bez odpadów, 
ponieważ brak produktów przemiany materii w środowisku zamkniętym, jakim jest 
akwarium czy staw mocno wpływa na jakość wody.
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Piękne ryby w akwarium to źródło naszej ambicji, radości i dumy,
Hikari wspierając te pasje pomaga rybom to piękno osiągać.
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Uniwersalny pokarm dla małych wszystkożernych ryb z biotopów tropikalnych, Uniwersalny pokarm dla małych wszystkożernych ryb z biotopów tropikalnych, 
rozświetla kolory, poprawia witalność, stymuluje odporność immunologiczną.rozświetla kolory, poprawia witalność, stymuluje odporność immunologiczną.
Pokarm ma postać małych, bardzo wolno tonących kuleczek w trzech kolorach. Jest przeznaczony dla małych ryb, podejmu-Pokarm ma postać małych, bardzo wolno tonących kuleczek w trzech kolorach. Jest przeznaczony dla małych ryb, podejmu-
jących pożywienie z powierzchni wody lub środka toni. Badania nad potrzebami żywieniowymi tego rodzaju ryb, pozwoliły jących pożywienie z powierzchni wody lub środka toni. Badania nad potrzebami żywieniowymi tego rodzaju ryb, pozwoliły 
wypracować formułę łączącą w jednym produkcie, trzy różne typy pożywienia niezbędnego dla utrzymania zdrowia tych wypracować formułę łączącą w jednym produkcie, trzy różne typy pożywienia niezbędnego dla utrzymania zdrowia tych 
zwierząt. Granulki czerwone zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego i aminokwasy, granulki zielone zawierają składniki zwierząt. Granulki czerwone zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego i aminokwasy, granulki zielone zawierają składniki 
roślinne i błonnik, a granulki żółte witaminy i mikroelementy. Przy opracowywaniu tego rodzaju pokarmu zostały zastosowa-roślinne i błonnik, a granulki żółte witaminy i mikroelementy. Przy opracowywaniu tego rodzaju pokarmu zostały zastosowa-
ne najnowsze rozwiązania z dziedziny biotechnologii, dzięki temu jest on obecnie najdoskonalszym i najlepiej przyswajalnym ne najnowsze rozwiązania z dziedziny biotechnologii, dzięki temu jest on obecnie najdoskonalszym i najlepiej przyswajalnym 
preparowanym pokarmem dla małych ryb. Testy przeprowadzone w hodowlach w Japonii i USA potwierdziły słuszność kon-preparowanym pokarmem dla małych ryb. Testy przeprowadzone w hodowlach w Japonii i USA potwierdziły słuszność kon-
cepcji składu, natomiast hodowcy zyskali niezwykle wydajny, skuteczny i zdrowy pokarm dla swoich ryb.cepcji składu, natomiast hodowcy zyskali niezwykle wydajny, skuteczny i zdrowy pokarm dla swoich ryb.

Art. nr 21-102 22gArt. nr 21-102 22g
Art. nr 21-108 45gArt. nr 21-108 45g
Art. nr 21-166 1kgArt. nr 21-166 1kg

Nowoczesna koncepcja pokarmu, opracowana naukowo, sprawdzona w hodowlach, Nowoczesna koncepcja pokarmu, opracowana naukowo, sprawdzona w hodowlach, 
dla wszystkich małych i średnich ryb tropikalnych, żywiących się przy dnie lub w środku toni.dla wszystkich małych i średnich ryb tropikalnych, żywiących się przy dnie lub w środku toni.
Pokarm ma postać twardych nierozpuszczających się w wodzie mini dysków. Taka forma pożywienia w pełni odpowiada zwy-Pokarm ma postać twardych nierozpuszczających się w wodzie mini dysków. Taka forma pożywienia w pełni odpowiada zwy-
czajom i preferencjom żywieniowym ryb pobierających pokarm z dna lub środka toni. Sprężystość i szybkość nasiąkania wodą czajom i preferencjom żywieniowym ryb pobierających pokarm z dna lub środka toni. Sprężystość i szybkość nasiąkania wodą 
mini dysków jest tak dobrana, że ryby podczas połykania pokarmu nie odczuwają żadnego dyskomfortu. Zaletami pokarmu mini dysków jest tak dobrana, że ryby podczas połykania pokarmu nie odczuwają żadnego dyskomfortu. Zaletami pokarmu 
są duże przyrosty mięśniowej masy ciała, optymalna redukcja tkanki tłuszczowej, zawartość niezbędnych mikroelementów, są duże przyrosty mięśniowej masy ciała, optymalna redukcja tkanki tłuszczowej, zawartość niezbędnych mikroelementów, 
brak sztucznych barwników, łatwość przyswajania i lekkostrawność, odpady po trawieniu nie degradują biologicznie wody, brak sztucznych barwników, łatwość przyswajania i lekkostrawność, odpady po trawieniu nie degradują biologicznie wody, 
łatwość dozowania i poprzez to unikanie przekarmienia.łatwość dozowania i poprzez to unikanie przekarmienia.

Art. nr 21-202  20gArt. nr 21-202  20g
Art. nr 21-208  45gArt. nr 21-208  45g
Art. nr 21-266  1kgArt. nr 21-266  1kg

Pokarm dla bojownika wspaniałego, zaprojektowany specjalnie by w pełni zaspokoić potrzebyPokarm dla bojownika wspaniałego, zaprojektowany specjalnie by w pełni zaspokoić potrzeby
pokarmowe, a jednocześnie wzmocnić kolory i przyspieszyć regenerację ciała.pokarmowe, a jednocześnie wzmocnić kolory i przyspieszyć regenerację ciała.
Badania nad specyfi czną fi zjologią ryb labiryntowych zaowocowały nowoczesną formułą składu pokarmu dla nich przezna-Badania nad specyfi czną fi zjologią ryb labiryntowych zaowocowały nowoczesną formułą składu pokarmu dla nich przezna-
czonego. Zastosowano najnowsze techniki produkcji, przyjazne zachowaniu dużej biologicznej wartości pokarmu. Granulat czonego. Zastosowano najnowsze techniki produkcji, przyjazne zachowaniu dużej biologicznej wartości pokarmu. Granulat 
zapewnia wspaniałe ubarwienie, żywotność, witalność oraz przyspiesza regenerację ubytków po walkach samców, a jedno-zapewnia wspaniałe ubarwienie, żywotność, witalność oraz przyspiesza regenerację ubytków po walkach samców, a jedno-
cześnie zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe. Wyważona kompozycja składników o najwyższej jakości powoduje, że na-cześnie zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe. Wyważona kompozycja składników o najwyższej jakości powoduje, że na-
wet najbardziej wybredne ryby wprost przepadają za porą karmienia. Pokarm ma postać niezanieczyszczających biologicznie wet najbardziej wybredne ryby wprost przepadają za porą karmienia. Pokarm ma postać niezanieczyszczających biologicznie 
wody małych pływających kuleczek. Granulat w znacznym stopniu redukuje problemy z pasożytami i bakteriami, zwiększa wody małych pływających kuleczek. Granulat w znacznym stopniu redukuje problemy z pasożytami i bakteriami, zwiększa 
odporność, niweluje i osłabia stresy. Wspaniale sprawdza się jako codzienny pokarm dla bojowników, prętników, gurami itp.odporność, niweluje i osłabia stresy. Wspaniale sprawdza się jako codzienny pokarm dla bojowników, prętników, gurami itp.

Art. nr 19-105  5gArt. nr 19-105  5g
Art. nr 19-110  20gArt. nr 19-110  20g

Idealny pokarm dla ryb z rodziny piękniczkowatych, wydatnie zwiększa przyrosty masyIdealny pokarm dla ryb z rodziny piękniczkowatych, wydatnie zwiększa przyrosty masy
mięśniowej, wpływa na poprawę kształtu ciała i harmonijnie rozświetla kolory.mięśniowej, wpływa na poprawę kształtu ciała i harmonijnie rozświetla kolory.
Pokarm w postaci małych, wolno tonących kuleczek został opracowany dla potrzeb żywieniowych ryb żyworodnych, szcze-Pokarm w postaci małych, wolno tonących kuleczek został opracowany dla potrzeb żywieniowych ryb żyworodnych, szcze-
gólnie pomocny jest w kształtowaniu ciała okazów wystawowych. Hodowcy gupików, mieczyków czy molinezji, uczestniczący gólnie pomocny jest w kształtowaniu ciała okazów wystawowych. Hodowcy gupików, mieczyków czy molinezji, uczestniczący 
aktywnie w wystawach i konkursach na pewno docenią możliwości tego produktu. Formuła składu sprzyja wykształcaniu aktywnie w wystawach i konkursach na pewno docenią możliwości tego produktu. Formuła składu sprzyja wykształcaniu 
się odpowiednich proporcji ciała, oraz poprawia kształt i sprężystość płetw. Dieta ta w najmniejszym stopniu nie narusza się odpowiednich proporcji ciała, oraz poprawia kształt i sprężystość płetw. Dieta ta w najmniejszym stopniu nie narusza 
naturalnej kolorystyki, aczkolwiek delikatnie wyostrza i rozświetla barwy ryb. Pokarm w istotnym zakresie redukuje problemy naturalnej kolorystyki, aczkolwiek delikatnie wyostrza i rozświetla barwy ryb. Pokarm w istotnym zakresie redukuje problemy 
zdrowotne, maksymalnie zwiększając odporność na stres oraz infekcje pasożytnicze i bakteryjne. Jest naprawdę wyjątkowo zdrowotne, maksymalnie zwiększając odporność na stres oraz infekcje pasożytnicze i bakteryjne. Jest naprawdę wyjątkowo 
pomocny w osiąganiu sukcesu hodowcy na konkursach i wystawach akwarystycznych.pomocny w osiąganiu sukcesu hodowcy na konkursach i wystawach akwarystycznych.

Art. nr 22-102  22gArt. nr 22-102  22g
Art. nr 22-166  1kgArt. nr 22-166  1kg

Pokarmy dla ryb tropikalnych

Najlepsza i najnowocześniejsza dieta dla wszystkich glonojadów, precyzyjnie zbilansowana,Najlepsza i najnowocześniejsza dieta dla wszystkich glonojadów, precyzyjnie zbilansowana,
niezwykle skuteczna przy tarle i odchowie młodych.niezwykle skuteczna przy tarle i odchowie młodych.
Pokarm ma postać twardych krążków o średnicy 16 mm. Taka forma pożywienia w pełni odpowiada zwyczajom i preferen-Pokarm ma postać twardych krążków o średnicy 16 mm. Taka forma pożywienia w pełni odpowiada zwyczajom i preferen-
cjom pokarmowym ryb roślinożernych, które żerując przy dnie poświęcają tej czynności dużo czasu. Twardość krążków jest cjom pokarmowym ryb roślinożernych, które żerując przy dnie poświęcają tej czynności dużo czasu. Twardość krążków jest 
tak dobrana, że ryby są w stanie najeść się do syta, a jednocześnie podczas zeskrobywania pokarmu mogą w pełni wykorzy-tak dobrana, że ryby są w stanie najeść się do syta, a jednocześnie podczas zeskrobywania pokarmu mogą w pełni wykorzy-
stywać tarki umiejscowione w ich otworach gębowych, co pozwala utrzymać je w dobrej kondycji. Dzięki zaawansowanej stywać tarki umiejscowione w ich otworach gębowych, co pozwala utrzymać je w dobrej kondycji. Dzięki zaawansowanej 
technologii suszenia w niskich temperaturach, produkt jest bardzo bogaty w biologicznie czynne składniki, minerały i mikro-technologii suszenia w niskich temperaturach, produkt jest bardzo bogaty w biologicznie czynne składniki, minerały i mikro-
elementy. Według opinii hodowców, stosowanie tego pokarmu u tarlaków powoduje znaczące zwiększenie ilości składanej elementy. Według opinii hodowców, stosowanie tego pokarmu u tarlaków powoduje znaczące zwiększenie ilości składanej 
ikry a tym samym, wylęgających się młodych. Karmienie młodych tym pokarmem skutkuje szybkimi przyrostami.ikry a tym samym, wylęgających się młodych. Karmienie młodych tym pokarmem skutkuje szybkimi przyrostami.

Art. nr 21-302  20gArt. nr 21-302  20g
Art. nr 21-307  40gArt. nr 21-307  40g
Art. nr 21-316  82gArt. nr 21-316  82g
Art. nr 21-328  250gArt. nr 21-328  250g
Art. nr 21-366  1kgArt. nr 21-366  1kg

Miniaturowe dyski dla ryb roślinożernych połykających pokarm w całości. Nowoczesna dieta Miniaturowe dyski dla ryb roślinożernych połykających pokarm w całości. Nowoczesna dieta 
dla ryb słodkowodnych i morskich, które żerują łapczywie przy dnie lub w środku toni.dla ryb słodkowodnych i morskich, które żerują łapczywie przy dnie lub w środku toni.
Pokarm ma postać twardych mini dysków o średnicy około 5 mm. Dyski pomimo tego że są twarde, mogą być konsumowane Pokarm ma postać twardych mini dysków o średnicy około 5 mm. Dyski pomimo tego że są twarde, mogą być konsumowane 
przez duże ryby w całości, ponieważ ich kształt ułatwia przełykanie. Taka forma pożywienia w pełni odpowiada zwyczajom przez duże ryby w całości, ponieważ ich kształt ułatwia przełykanie. Taka forma pożywienia w pełni odpowiada zwyczajom 
i preferencjom pokarmowym ryb roślinożernych, które bytując na dnie zbiornika, stale go patrolują i przeszukują a wybierają i preferencjom pokarmowym ryb roślinożernych, które bytując na dnie zbiornika, stale go patrolują i przeszukują a wybierają 
na pokarm wszystko co opada z powierzchni wody. Twardość mini dysków jest tak dobrana, by przełyk ryby nie został uszko-na pokarm wszystko co opada z powierzchni wody. Twardość mini dysków jest tak dobrana, by przełyk ryby nie został uszko-
dzony a jednocześnie by sam pokarm nie rozpadał się w toni. Produkt zawiera duże poziomy białka roślinnego, hodowlaną dzony a jednocześnie by sam pokarm nie rozpadał się w toni. Produkt zawiera duże poziomy białka roślinnego, hodowlaną 
spirulinę i suszone algi chlorella, oraz jest bardzo bogaty w biologicznie czynne składniki, minerały i mikroelementy. Skład spirulinę i suszone algi chlorella, oraz jest bardzo bogaty w biologicznie czynne składniki, minerały i mikroelementy. Skład 
pokarmu sprzyja szybkiemu wzrostowi masy ciała oraz wzmacnia odporność na choroby i pasożyty wewnętrzne. Pokarm pokarmu sprzyja szybkiemu wzrostowi masy ciała oraz wzmacnia odporność na choroby i pasożyty wewnętrzne. Pokarm 
stymuluje organizm do tarła, zwiększa wigor, poprawia zdrowie.stymuluje organizm do tarła, zwiększa wigor, poprawia zdrowie.

Art. nr 21-403  22gArt. nr 21-403  22g
Art. nr 21-416  85gArt. nr 21-416  85g
Art. nr 21-466  1kgArt. nr 21-466  1kg

Podstawowy pokarm przeznaczony dla małych wszystkożernych sumików, kirysów, bocji itp.Podstawowy pokarm przeznaczony dla małych wszystkożernych sumików, kirysów, bocji itp.
pobudzapobudza dzienną aktywność, zwiększa liczebność wylęgów. dzienną aktywność, zwiększa liczebność wylęgów.
Pokarm ma postać krążków o średnicy między 3,5 a 4,0 mm i jest bardzo chętnie podejmowany przez ryby pobierające poży-Pokarm ma postać krążków o średnicy między 3,5 a 4,0 mm i jest bardzo chętnie podejmowany przez ryby pobierające poży-
wienie z dna. Wyjątkowy, owalny kształt jest tak dobrany, że ryby o otworze gębowym skierowanym ku dołowi mogą połykać wienie z dna. Wyjątkowy, owalny kształt jest tak dobrany, że ryby o otworze gębowym skierowanym ku dołowi mogą połykać 
krążki bez przeszkód i problemów. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, suszeniu w niskich temperaturach oraz do-krążki bez przeszkód i problemów. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, suszeniu w niskich temperaturach oraz do-
boru składu, zgodnie z zasadami makrobiotyki G.Ohsawy, produkt ten jest bardzo bogaty w naturalne, nisko przetworzone boru składu, zgodnie z zasadami makrobiotyki G.Ohsawy, produkt ten jest bardzo bogaty w naturalne, nisko przetworzone 
składniki, minerały i mikroelementy. Według opinii hodowców stosowanie tego pokarmu u dorosłych tarlaków, powoduje składniki, minerały i mikroelementy. Według opinii hodowców stosowanie tego pokarmu u dorosłych tarlaków, powoduje 
znaczne zwiększenie ilości składanej ikry, a tym samym wzrost liczebności wylęgu. Pożywienie to w znaczący sposób zwiększa znaczne zwiększenie ilości składanej ikry, a tym samym wzrost liczebności wylęgu. Pożywienie to w znaczący sposób zwiększa 
odporność ryb na stres i choroby, a także pobudza ich witalność i aktywność w żerowaniu.odporność ryb na stres i choroby, a także pobudza ich witalność i aktywność w żerowaniu.

Art. nr 21-503   25gArt. nr 21-503   25g
Art. nr 21-510  50gArt. nr 21-510  50g
Art. nr 21-521  110gArt. nr 21-521  110g
Art. nr 21-566  1kgArt. nr 21-566  1kg

Pokarmy dla ryb tropikalnych

Tonący, mocno wybarwiający, wysokobiałkowy granulat zawierający bakterie Germ Tonący, mocno wybarwiający, wysokobiałkowy granulat zawierający bakterie Germ 
dla paletek i dyskowców.dla paletek i dyskowców.
Pokarm powstał po dogłębnej analizie potrzeb żywieniowych paletek oraz po zrozumieniu zwyczajów związanych z żero-Pokarm powstał po dogłębnej analizie potrzeb żywieniowych paletek oraz po zrozumieniu zwyczajów związanych z żero-
waniem tych ryb. Uwzględniono ich specyfi czną technikę jedzenia tzn. wielokrotne pobieranie i wypluwanie pokarmu, tzw. waniem tych ryb. Uwzględniono ich specyfi czną technikę jedzenia tzn. wielokrotne pobieranie i wypluwanie pokarmu, tzw. 
obwąchiwanie, dotykanie, próbowanie co powoduje rozdrobnienie pokarmu a przez to ogólny nieporządek i problemy z ja-obwąchiwanie, dotykanie, próbowanie co powoduje rozdrobnienie pokarmu a przez to ogólny nieporządek i problemy z ja-
kością wody. Granulat jest przystosowany wielkością do możliwości ryb, jest porowaty a jednocześnie elastyczny i sprężysty. kością wody. Granulat jest przystosowany wielkością do możliwości ryb, jest porowaty a jednocześnie elastyczny i sprężysty. 
Pokarm w znacznym stopniu redukuje problemy z pasożytami i bakteriami, zwiększa odporność na choroby, niweluje i osłabia Pokarm w znacznym stopniu redukuje problemy z pasożytami i bakteriami, zwiększa odporność na choroby, niweluje i osłabia 
stresy. Granulat ma w składzie odpowiednie elementy powodujące mocne nasycenie i rozświetlenie kolorów. Dba też o przy-stresy. Granulat ma w składzie odpowiednie elementy powodujące mocne nasycenie i rozświetlenie kolorów. Dba też o przy-
spieszenie regeneracji skóry po karmieniu młodych, zaprojektowany zgodnie z zasadami makrobiotyki powoduje iż nawet spieszenie regeneracji skóry po karmieniu młodych, zaprojektowany zgodnie z zasadami makrobiotyki powoduje iż nawet 
najbardziej wybredne ryby za nim przepadają.najbardziej wybredne ryby za nim przepadają.

Art. nr 22-316  80gArt. nr 22-316  80g
Art. nr 22-366  1kgArt. nr 22-366  1kg
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Sinking Cichlid ExcelSinking Cichlid Excel

Cichlid GoldCichlid Gold Cichlid StapleCichlid Staple

Cichlid ExcelCichlid Excel

Sinking Cichlid GoldSinking Cichlid Gold Food SticksFood Sticks

Sinking Carnivore PelletsSinking Carnivore Pellets

Massivore DeliteMassivore Delite

Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie. Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie.

Granulat dla roślinożernych pielęgnic z jezior Malawi i Tanganika lubiących podejmować pokarmGranulat dla roślinożernych pielęgnic z jezior Malawi i Tanganika lubiących podejmować pokarm
z dna lub żerujących w środku toni.z dna lub żerujących w środku toni.
Jest to specjalistyczny pokarm dla ryb roślinożernych. Dzięki precyzyjnie dobranej kombinacji składników, granulat cechuje Jest to specjalistyczny pokarm dla ryb roślinożernych. Dzięki precyzyjnie dobranej kombinacji składników, granulat cechuje 
się wysokimi właściwościami odżywczymi, jest łatwo przyswajalny, wspaniale uwydatnia ubarwienie oraz przyczynia się do się wysokimi właściwościami odżywczymi, jest łatwo przyswajalny, wspaniale uwydatnia ubarwienie oraz przyczynia się do 
intensyfi kacji wzrostu ryb. Pokarm ten może być stosowany zarówno w karmieniu pielęgnic afrykańskich jak i wielu innych ga-intensyfi kacji wzrostu ryb. Pokarm ten może być stosowany zarówno w karmieniu pielęgnic afrykańskich jak i wielu innych ga-
tunków roślinożernych ryb tropikalnych. Główną składową pokarmu są kiełki pszenicy, lucerny, soi, słonecznika oraz spirulina, tunków roślinożernych ryb tropikalnych. Główną składową pokarmu są kiełki pszenicy, lucerny, soi, słonecznika oraz spirulina, 
charakteryzujące się wysoką zawartością witamin, minerałów i tłuszczów roślinnych. Dzięki temu ryby zachowują zdrowie, charakteryzujące się wysoką zawartością witamin, minerałów i tłuszczów roślinnych. Dzięki temu ryby zachowują zdrowie, 
mają duży wigor co zwiększa aktywność rozrodczą. Kiełki roślin są także łatwo przyswajalne, co pozwala rybom w pełni wy-mają duży wigor co zwiększa aktywność rozrodczą. Kiełki roślin są także łatwo przyswajalne, co pozwala rybom w pełni wy-
korzystać wszystkie substancje mineralne, a dzięki trawieniu bezresztkowemu pomaga to zachować czystość w akwarium.korzystać wszystkie substancje mineralne, a dzięki trawieniu bezresztkowemu pomaga to zachować czystość w akwarium.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 14-620  100gArt. nr 14-620  100g
Art. nr 14-633  342gArt. nr 14-633  342g

Pokarmy dla ryb tropikalnych

Granulat dla pielęgnic pobierających pokarm z powierzchni wody, zawierający dodatkoweGranulat dla pielęgnic pobierających pokarm z powierzchni wody, zawierający dodatkowe
składniki pomagające osiągnąć rybom nasycone kolory i wydobyć ich naturalne piękno.składniki pomagające osiągnąć rybom nasycone kolory i wydobyć ich naturalne piękno.
Pokarm zapewnia wszystkie potrzebne rybom składniki odżywcze, jednocześnie dzięki dużej zawartości karotenów wzmacnia Pokarm zapewnia wszystkie potrzebne rybom składniki odżywcze, jednocześnie dzięki dużej zawartości karotenów wzmacnia 
ich kolory. Dzięki badaniom polowym w Afryce i Ameryce oraz przeprowadzonym doświadczeniom laboratoryjnym skład ich kolory. Dzięki badaniom polowym w Afryce i Ameryce oraz przeprowadzonym doświadczeniom laboratoryjnym skład 
pokarmu jest optymalny. Cztery rozmiary granulek zapewniają dużą uniwersalność pokarmu, można dopasować rozmiar pokarmu jest optymalny. Cztery rozmiary granulek zapewniają dużą uniwersalność pokarmu, można dopasować rozmiar 
granulek do wielkości ryb i żywić je skutecznie, bez zbędnego przekarmiania. Pokarm zapewnia harmonijny rozwój masy granulek do wielkości ryb i żywić je skutecznie, bez zbędnego przekarmiania. Pokarm zapewnia harmonijny rozwój masy 
mięśniowej, wzorowy kolor, odporność na stres podczas walk o terytorium oraz odporność na choroby i szybką regenerację mięśniowej, wzorowy kolor, odporność na stres podczas walk o terytorium oraz odporność na choroby i szybką regenerację 
po obiciach ciała. Pokarm nie degraduje biologicznie środowiska ryb, a dzięki składowi jest trawiony bezresztkowo co też po obiciach ciała. Pokarm nie degraduje biologicznie środowiska ryb, a dzięki składowi jest trawiony bezresztkowo co też 
sprzyja zachowaniu czystości w akwarium. Jest produkowany przy zastosowaniu zautomatyzowanego i wyspecjalizowanego sprzyja zachowaniu czystości w akwarium. Jest produkowany przy zastosowaniu zautomatyzowanego i wyspecjalizowanego 
sprzętu, z zachowaniem najwyższej kontroli jakości.sprzętu, z zachowaniem najwyższej kontroli jakości.
rozmiar babyrozmiar baby
Art. nr 04-111  57gArt. nr 04-111  57g
Art. nr 04-128  250gArt. nr 04-128  250g
rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 04-211  57gArt. nr 04-211  57g
Art. nr 04-228  250gArt. nr 04-228  250g

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 04-311  57gArt. nr 04-311  57g
Art. nr 04-328  250gArt. nr 04-328  250g
rozmiar largerozmiar large
Art. nr 04-411  57gArt. nr 04-411  57g
Art. nr 04-428  250gArt. nr 04-428  250g

Granulat dla roślinożernych pielęgnic z jezior Malawi i Tanganika pobierających pokarm Granulat dla roślinożernych pielęgnic z jezior Malawi i Tanganika pobierających pokarm 
z powierzchni wody.z powierzchni wody.
Jest to specjalistyczny pokarm dla ryb roślinożernych. Dzięki precyzyjnie dobranej kombinacji składników, granulat cechuje Jest to specjalistyczny pokarm dla ryb roślinożernych. Dzięki precyzyjnie dobranej kombinacji składników, granulat cechuje 
się wysokimi właściwościami odżywczymi, jest łatwo przyswajalny, wspaniale uwydatnia ubarwienie oraz przyczynia się do się wysokimi właściwościami odżywczymi, jest łatwo przyswajalny, wspaniale uwydatnia ubarwienie oraz przyczynia się do 
intensyfi kacji wzrostu ryb. Pokarm ten może być stosowany zarówno w karmieniu pielęgnic afrykańskich jak i wielu innych ga-intensyfi kacji wzrostu ryb. Pokarm ten może być stosowany zarówno w karmieniu pielęgnic afrykańskich jak i wielu innych ga-
tunków roślinożernych ryb tropikalnych. Główną składową pokarmu są kiełki pszenicy, lucerny, soi, słonecznika oraz spirulina, tunków roślinożernych ryb tropikalnych. Główną składową pokarmu są kiełki pszenicy, lucerny, soi, słonecznika oraz spirulina, 
charakteryzujące się wysoką zawartością witamin, minerałów i tłuszczów roślinnych. Dzięki temu ryby zachowują zdrowie, charakteryzujące się wysoką zawartością witamin, minerałów i tłuszczów roślinnych. Dzięki temu ryby zachowują zdrowie, 
mają duży wigor co zwiększa aktywność rozrodczą. Kiełki roślin są także łatwo przyswajalne, co pozwala rybom w pełni wy-mają duży wigor co zwiększa aktywność rozrodczą. Kiełki roślin są także łatwo przyswajalne, co pozwala rybom w pełni wy-
korzystać wszystkie substancje mineralne, a dzięki trawieniu bezresztkowemu pomaga to zachować czystość w akwarium.korzystać wszystkie substancje mineralne, a dzięki trawieniu bezresztkowemu pomaga to zachować czystość w akwarium.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 14-211  57gArt. nr 14-211  57g
Art. nr 14-228  250gArt. nr 14-228  250g
rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 14-311  57gArt. nr 14-311  57g
Art. nr 14-328  250gArt. nr 14-328  250g

Szybko tonący, błyskawicznie nasiąkający wodą granulat, który poprawi kolor Szybko tonący, błyskawicznie nasiąkający wodą granulat, który poprawi kolor 
i wzmocni budowę ciała pielęgnic lubiących żerować przy dnie lub w środku toni.i wzmocni budowę ciała pielęgnic lubiących żerować przy dnie lub w środku toni.
Pokarm zapewnia wszystkie potrzebne rybom składniki odżywcze, jednocześnie dzięki dużej zawartości karotenów wzmacnia Pokarm zapewnia wszystkie potrzebne rybom składniki odżywcze, jednocześnie dzięki dużej zawartości karotenów wzmacnia 
ich kolory. Dzięki badaniom polowym w Afryce i Ameryce oraz przeprowadzonym doświadczeniom laboratoryjnym skład ich kolory. Dzięki badaniom polowym w Afryce i Ameryce oraz przeprowadzonym doświadczeniom laboratoryjnym skład 
pokarmu jest optymalny. Dwa rozmiary granulek zapewniają możliwość dopasowania pokarmu do rozmiaru ryb by żywić je pokarmu jest optymalny. Dwa rozmiary granulek zapewniają możliwość dopasowania pokarmu do rozmiaru ryb by żywić je 
skutecznie, bez zbędnego przekarmiania. Pokarm zapewnia harmonijny rozwój masy mięśniowej, wzorowy kolor, odporność skutecznie, bez zbędnego przekarmiania. Pokarm zapewnia harmonijny rozwój masy mięśniowej, wzorowy kolor, odporność 
na stres podczas walk o terytorium oraz odporność na choroby i szybką regenerację po obiciach ciała. Pokarm nie degraduje na stres podczas walk o terytorium oraz odporność na choroby i szybką regenerację po obiciach ciała. Pokarm nie degraduje 
biologicznie środowiska ryb, a dzięki składowi jest trawiony bezresztkowo co też sprzyja zachowaniu czystości w akwarium. biologicznie środowiska ryb, a dzięki składowi jest trawiony bezresztkowo co też sprzyja zachowaniu czystości w akwarium. 
Jest produkowany przy zastosowaniu zautomatyzowanego i wyspecjalizowanego sprzętu, z zachowaniem najwyższej kontroli Jest produkowany przy zastosowaniu zautomatyzowanego i wyspecjalizowanego sprzętu, z zachowaniem najwyższej kontroli 
jakości.jakości.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 04-515 74g Art. nr 04-515 74g 
Art. nr 04-620  100gArt. nr 04-620  100g
Art. nr 04-633  342gArt. nr 04-633  342g

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 04-720  100gArt. nr 04-720  100g
Art. nr 04-733   342gArt. nr 04-733   342g

Pokarmy dla ryb tropikalnych

Ekonomiczna dieta dla wszystkożernych pielęgnic pobierających pokarm Ekonomiczna dieta dla wszystkożernych pielęgnic pobierających pokarm 
z powierzchni wody.z powierzchni wody.
Badania laboratoryjne i polowe pozwoliły na zaprojektowanie pokarmu uniwersalnego dla wszystkożernych pielęgnic, któ-Badania laboratoryjne i polowe pozwoliły na zaprojektowanie pokarmu uniwersalnego dla wszystkożernych pielęgnic, któ-
re cechują się dużą gwałtownością w pobieraniu pokarmu. Bezpieczeństwo dla tak szybkiego żerowania zapewnia wysoka re cechują się dużą gwałtownością w pobieraniu pokarmu. Bezpieczeństwo dla tak szybkiego żerowania zapewnia wysoka 
nasiąkliwość i duża sprężystość granulatu, co zapobiega kaleczeniu przełyku i skrzeli. Pokarm zapewnia rybom wszystkie nasiąkliwość i duża sprężystość granulatu, co zapobiega kaleczeniu przełyku i skrzeli. Pokarm zapewnia rybom wszystkie 
niezbędne składniki co pozwala na zachowanie zdrowia i wigoru. Jest uniwersalny ponieważ zastosowano w nim cztery gra-niezbędne składniki co pozwala na zachowanie zdrowia i wigoru. Jest uniwersalny ponieważ zastosowano w nim cztery gra-
nulacje tak by hodowca mógł dobrać najbardziej optymalny do wielkości ryb rozmiar. Produkt jest ekonomiczny cenowo, ale nulacje tak by hodowca mógł dobrać najbardziej optymalny do wielkości ryb rozmiar. Produkt jest ekonomiczny cenowo, ale 
spełnia wszystkie potrzeby ryb, produkowany jest z zastosowaniem nowoczesnych technologii poprzez co zapewnia wysoką spełnia wszystkie potrzeby ryb, produkowany jest z zastosowaniem nowoczesnych technologii poprzez co zapewnia wysoką 
jakość i wartość biologiczną, co skutkuje szybkim przyrostem masy ciała i stabilnym kolorem. Nie degraduje biologicznie jakość i wartość biologiczną, co skutkuje szybkim przyrostem masy ciała i stabilnym kolorem. Nie degraduje biologicznie 
wody.wody.
rozmiar babyrozmiar baby
Art. nr 03-111  57gArt. nr 03-111  57g
Art. nr 03-128  250gArt. nr 03-128  250g
rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 03-211  57gArt. nr 03-211  57g
Art. nr 03-228  250gArt. nr 03-228  250g

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 03-311  57gArt. nr 03-311  57g
Art. nr 03-328  250gArt. nr 03-328  250g
rozmiar largerozmiar large
Art. nr 03-411  57gArt. nr 03-411  57g
Art. nr 03-428  250gArt. nr 03-428  250g

Wysokobiałkowy, pływający, pokarm dla średnich ryb drapieżnych w formie średniej pałeczki,Wysokobiałkowy, pływający, pokarm dla średnich ryb drapieżnych w formie średniej pałeczki,
zastępujący skutecznie karmy mięsne.zastępujący skutecznie karmy mięsne.
Pokarm ten stworzono w wyniku szerokich prac badawczych nad analizą zmysłu wzroku, smaku i powonienia u drapieżnych Pokarm ten stworzono w wyniku szerokich prac badawczych nad analizą zmysłu wzroku, smaku i powonienia u drapieżnych 
ryb mięsożernych. Prace naukowe zaowocowały doskonałym produktem pobudzającym ryby do żerowania, jednocześnie ryb mięsożernych. Prace naukowe zaowocowały doskonałym produktem pobudzającym ryby do żerowania, jednocześnie 
pokarm zapewnia wszystkie niezbędne składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju i dobrego samopoczucia ryb. Pokarm pokarm zapewnia wszystkie niezbędne składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju i dobrego samopoczucia ryb. Pokarm 
szybko naciąga wodę i robi się sprężysty przez co upodobnia się do mięsa, dlatego ryby drapieżne połykają i przyswajają go szybko naciąga wodę i robi się sprężysty przez co upodobnia się do mięsa, dlatego ryby drapieżne połykają i przyswajają go 
w całości, nie brudząc wody przez rozdrabnianie i wypluwanie karmy. Dzięki dużej zawartości białek i tłuszczów zwierzęcych w całości, nie brudząc wody przez rozdrabnianie i wypluwanie karmy. Dzięki dużej zawartości białek i tłuszczów zwierzęcych 
znacząco redukuje problemy z pasożytami i bakteriami, zwiększa witalność i aktywność ryb. Wysoka zawartość białka a niska znacząco redukuje problemy z pasożytami i bakteriami, zwiększa witalność i aktywność ryb. Wysoka zawartość białka a niska 
węglowodanów zaspokoi potrzeby pokarmowe średnich arowan, sumów, wężogłowów, zbrojników i pielęgnic.węglowodanów zaspokoi potrzeby pokarmowe średnich arowan, sumów, wężogłowów, zbrojników i pielęgnic.

Art. nr 21-711  57gArt. nr 21-711  57g
Art. nr 21-729  250gArt. nr 21-729  250g
Art. nr 21-766  1kgArt. nr 21-766  1kg

Wysokobiałkowy, tonący, pokarm dla średnich ryb drapieżnych w formie średniej tabletki.Wysokobiałkowy, tonący, pokarm dla średnich ryb drapieżnych w formie średniej tabletki.

Pokarm przeznaczony jest dla drapieżników dennych. Nowe osiągnięcia w bio-technologii, pozwoliły zidentyfi kować składniki Pokarm przeznaczony jest dla drapieżników dennych. Nowe osiągnięcia w bio-technologii, pozwoliły zidentyfi kować składniki 
pokarmu wpływające na intensywny i trwały kolor ciała. Zastosowano ich odpowiednie dawki oraz proporcje, co wpłynęło pokarmu wpływające na intensywny i trwały kolor ciała. Zastosowano ich odpowiednie dawki oraz proporcje, co wpłynęło 
na atrakcyjny wygląd przez cały czas. Pastylki szybko naciągają wodę i robią się mocno sprężyste imitując strukturę natural-na atrakcyjny wygląd przez cały czas. Pastylki szybko naciągają wodę i robią się mocno sprężyste imitując strukturę natural-
nego pokarmu żywego. Dzięki zawartości dl – me  oniny która wspomaga proces regeneracji tkanki i chroni komórki przed nego pokarmu żywego. Dzięki zawartości dl – me  oniny która wspomaga proces regeneracji tkanki i chroni komórki przed 
uszkodzeniami ze strony toksyn, oraz lizyny podwyższającej produkcję energii i pobudzającej produkcję hormonów, enzymów uszkodzeniami ze strony toksyn, oraz lizyny podwyższającej produkcję energii i pobudzającej produkcję hormonów, enzymów 
i przeciwciał, ryby stają się silne, aktywne i mocno towarzyskie. Pokarm trawiony jest prawie bezresztkowo, przyczynia się do i przeciwciał, ryby stają się silne, aktywne i mocno towarzyskie. Pokarm trawiony jest prawie bezresztkowo, przyczynia się do 
dobrej równowagi biologicznej w akwarium.dobrej równowagi biologicznej w akwarium.

Art. nr 21-915  74gArt. nr 21-915  74g
Art. nr 21-966  1kgArt. nr 21-966  1kg

Wysokobiałkowy, tonący, pokarm dla dużych ryb drapieżnych w formie sprężystej tabletki.Wysokobiałkowy, tonący, pokarm dla dużych ryb drapieżnych w formie sprężystej tabletki.

Pokarm przeznaczony dla dużych drapieżników z otworem gębowym skierowanym na dół, przystosowanych do pobierania Pokarm przeznaczony dla dużych drapieżników z otworem gębowym skierowanym na dół, przystosowanych do pobierania 
pokarmu z dna zbiornika. Przy karmieniu tabletki szybko nasiąkają wodą i dzięki gąbczastej strukturze stają się mocno spręży-pokarmu z dna zbiornika. Przy karmieniu tabletki szybko nasiąkają wodą i dzięki gąbczastej strukturze stają się mocno spręży-
ste ale zachowują swój kształt i nie powodują przy łapczywym konsumowaniu, formowania się chmury zanieczyszczeń w toni ste ale zachowują swój kształt i nie powodują przy łapczywym konsumowaniu, formowania się chmury zanieczyszczeń w toni 
z drobinek pokarmu. Pokarm opracowany dla większości dużych mięsożernych gatunków ryb, zapewnia im bezpieczeństwo z drobinek pokarmu. Pokarm opracowany dla większości dużych mięsożernych gatunków ryb, zapewnia im bezpieczeństwo 
od chorób i pasożytów przenoszonych z tzw. pokarmów żywych. Odpowiednie i optymalne dla metabolizmu drapieżców od chorób i pasożytów przenoszonych z tzw. pokarmów żywych. Odpowiednie i optymalne dla metabolizmu drapieżców 
składniki, gwarantują zdrowie, wigor i piękny wygląd ryb. Pokarm wspomaga też równowagę biologiczną w zbiorniku, ponie-składniki, gwarantują zdrowie, wigor i piękny wygląd ryb. Pokarm wspomaga też równowagę biologiczną w zbiorniku, ponie-
waż trawiony jest prawie bezresztkowo.waż trawiony jest prawie bezresztkowo.

Art. nr 22-036  380gArt. nr 22-036  380g
Art. nr 22-066  1kgArt. nr 22-066  1kg
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Marine -A-Marine -A-

Marine -S-Marine -S-

Seaweed ExtremeSeaweed Extreme

Hikari Marine Coralific DeliteHikari Marine Coralific Delite

Shrimp CuisneShrimp Cuisne

Crab CuisineCrab Cuisine

Reptile Pack AttackReptile Pack Attack

Reptile Turtle SticksReptile Turtle Sticks

Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie. Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie.

Pokarmy dla ryb tropikalnych

Wolno tonący granulat dla większych ryb morskich, wzmacnia naturalne wybarwienie, Wolno tonący granulat dla większych ryb morskich, wzmacnia naturalne wybarwienie, 
zwiększa żywotność.zwiększa żywotność.
Pokarm jest lekkostrawny dla większości zwierząt morskich, ogranicza problemy z jakością wody i stratami w obsadzie zbior-Pokarm jest lekkostrawny dla większości zwierząt morskich, ogranicza problemy z jakością wody i stratami w obsadzie zbior-
ników. Wzmacnia odporność na stres i infekcje. Dostarcza nisko przetworzone składki odżywcze co skutkuje dużą odpornością ników. Wzmacnia odporność na stres i infekcje. Dostarcza nisko przetworzone składki odżywcze co skutkuje dużą odpornością 
na choroby i pasożyty wewnętrzne. Poprawia i wzmacnia kolory tak by ryby wyglądały w akwarium jak w swoim środowisku na choroby i pasożyty wewnętrzne. Poprawia i wzmacnia kolory tak by ryby wyglądały w akwarium jak w swoim środowisku 
czyli na prawdziwej rafi e koralowej. Granulat ma strukturę i sprężystość gąbki, więc akceptuje go większość ryb morskich. czyli na prawdziwej rafi e koralowej. Granulat ma strukturę i sprężystość gąbki, więc akceptuje go większość ryb morskich. 
Produkowany jest w nowoczesnych procesach technologicznych pozwalających na zachowanie atrakcyjnego smaku i zapa-Produkowany jest w nowoczesnych procesach technologicznych pozwalających na zachowanie atrakcyjnego smaku i zapa-
chu. Sprzyja witalności i dobremu samopoczuciu ryb morskich. Zastosowano szczelne opakowanie pozwalające na uniknięciechu. Sprzyja witalności i dobremu samopoczuciu ryb morskich. Zastosowano szczelne opakowanie pozwalające na uniknięcie
degradacji składników pod wpływem powietrza.degradacji składników pod wpływem powietrza.

Art. nr 25-121  110gArt. nr 25-121  110g
Art. nr 25-166  1kgArt. nr 25-166  1kg

Wolno tonący aklimatyzacyjny granulat dla małych ryb morskich, wzmacnia naturalneWolno tonący aklimatyzacyjny granulat dla małych ryb morskich, wzmacnia naturalne
wybarwienie, zwiększa żywotność.wybarwienie, zwiększa żywotność.
Początkowa, lekkostrawna, aklimatyzacyjna karma dla wszystkich mniejszych ryb morskich. Obfi ta w kwasy tłuszczowe i wy-Początkowa, lekkostrawna, aklimatyzacyjna karma dla wszystkich mniejszych ryb morskich. Obfi ta w kwasy tłuszczowe i wy-
sokiej jakości białka zwierzęce wzmaga odporność na stres wywołany przebywaniem w zamkniętym środowisku morskiego sokiej jakości białka zwierzęce wzmaga odporność na stres wywołany przebywaniem w zamkniętym środowisku morskiego 
akwarium. Umożliwia rybom szybką aklimatyzację w sztucznym biotopie, usprawnia metabolizm i podnosi odporność na akwarium. Umożliwia rybom szybką aklimatyzację w sztucznym biotopie, usprawnia metabolizm i podnosi odporność na 
zakażenia bakteriami i grzybami. Pokarm tonie powoli, dzięki czemu może być podejmowany przez ryby żyjące na wszyst-zakażenia bakteriami i grzybami. Pokarm tonie powoli, dzięki czemu może być podejmowany przez ryby żyjące na wszyst-
kich poziomach akwarium. Produkowany jest w nowoczesnych procesach technologicznych pozwalających na zachowanie kich poziomach akwarium. Produkowany jest w nowoczesnych procesach technologicznych pozwalających na zachowanie 
atrakcyjnego smaku i zapachu. Sprzyja witalności i dobremu samopoczuciu ryb morskich. Zastosowano szczelne opakowanie atrakcyjnego smaku i zapachu. Sprzyja witalności i dobremu samopoczuciu ryb morskich. Zastosowano szczelne opakowanie 
pozwalające na uniknięcie degradacji składników pod wpływem powietrza.pozwalające na uniknięcie degradacji składników pod wpływem powietrza.

Art. nr 25-210  50gArt. nr 25-210  50g
Art. nr 25-266  1kgArt. nr 25-266  1kg

Tonący granulat z wodorostów w dwóch rozmiarach, dla wszystkich morskich Tonący granulat z wodorostów w dwóch rozmiarach, dla wszystkich morskich 
ryb roślinożernych.ryb roślinożernych.
Pokarm idealnie przyswajalny przez ryby roślinożerne, składający się z 67% wysoko zmineralizowanych wodorostów ogólnie Pokarm idealnie przyswajalny przez ryby roślinożerne, składający się z 67% wysoko zmineralizowanych wodorostów ogólnie 
w Japonii nazwanych Norii, uzupełnionych mielonymi skorupiakami i białym mięsem ryb morskich. Dzięki nowo opracowanej w Japonii nazwanych Norii, uzupełnionych mielonymi skorupiakami i białym mięsem ryb morskich. Dzięki nowo opracowanej 
technologii osiągnięto bardzo dużą hydro stabilność, pokarm podczas nasiąkania wodą nie zmienia struktury wewnętrznej technologii osiągnięto bardzo dużą hydro stabilność, pokarm podczas nasiąkania wodą nie zmienia struktury wewnętrznej 
i się nie rozpada. W wyniku zastosowania składników najwyższej jakości wartość biologiczna pokarmu jest na wysokim po-i się nie rozpada. W wyniku zastosowania składników najwyższej jakości wartość biologiczna pokarmu jest na wysokim po-
ziomie. Granulat jest lekkostrawny, trawiony bezresztkowo, sprzyja kondycji ryb, łagodzi i zmniejsza ich lękliwość, ryby nie ziomie. Granulat jest lekkostrawny, trawiony bezresztkowo, sprzyja kondycji ryb, łagodzi i zmniejsza ich lękliwość, ryby nie 
chowają się w kryjówkach tylko aktywnie żerują ku zadowoleniu hodowcy. Zastosowano szczelne opakowanie pozwalające chowają się w kryjówkach tylko aktywnie żerują ku zadowoleniu hodowcy. Zastosowano szczelne opakowanie pozwalające 
na uniknięcie degradacji składników pod wpływem powietrza.na uniknięcie degradacji składników pod wpływem powietrza.

rozmiar smallrozmiar small
Art. nr 25-310  45gArt. nr 25-310  45g
Art. nr 25-312  100gArt. nr 25-312  100g
rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 25-321  90gArt. nr 25-321  90g
Art. nr 25-323  250gArt. nr 25-323  250g

Mieszanka składników odżywczych dla korali morskichMieszanka składników odżywczych dla korali morskich

Rewolucyjna dieta opracowana dla specyfi cznych potrzeb żywieniowych koralowców i ukwiałów. Oferuje dwa tryby kar-Rewolucyjna dieta opracowana dla specyfi cznych potrzeb żywieniowych koralowców i ukwiałów. Oferuje dwa tryby kar-
mienia, jeden sposób jest ukierunkowany do bezpośredniego dawkowania żelu w okolice ujścia polipa, drugi to zawiesina mienia, jeden sposób jest ukierunkowany do bezpośredniego dawkowania żelu w okolice ujścia polipa, drugi to zawiesina 
unosząca się swobodnie w toni wodnej i wychwytywana przez korale. Właściwości fi zyczne pokarmu zbliżone są do pływają-unosząca się swobodnie w toni wodnej i wychwytywana przez korale. Właściwości fi zyczne pokarmu zbliżone są do pływają-
cego zooplanktonu, drobinki nie rozpuszczają się tylko unoszą się w toni w postaci chmury. Mieszanka dwóch części wody ze cego zooplanktonu, drobinki nie rozpuszczają się tylko unoszą się w toni w postaci chmury. Mieszanka dwóch części wody ze 
zbiornika i jednej części pokarmu tworzy żel, cztery części wody na jedną pokarmu tworzy chmurę, lepkość preparatu można zbiornika i jednej części pokarmu tworzy żel, cztery części wody na jedną pokarmu tworzy chmurę, lepkość preparatu można 
regulować zmniejszając lub zwiększając ilość wody.regulować zmniejszając lub zwiększając ilość wody.

Art. nr 25-403  35gArt. nr 25-403  35g

Podstawowa dieta dla wszystkich typów słodkowodnych krewetek ozdobnych, Podstawowa dieta dla wszystkich typów słodkowodnych krewetek ozdobnych, 
zwłaszcza dla gatunków Cardina i Neocardina.zwłaszcza dla gatunków Cardina i Neocardina.
Pokarm został przygotowany po dokładnym opracowaniu potrzeb żywieniowych roślinożernych krewetek. Formuła jest wie-Pokarm został przygotowany po dokładnym opracowaniu potrzeb żywieniowych roślinożernych krewetek. Formuła jest wie-
loskładnikowa, zawiera między innymi wodorosty morskie, glony spirulina oraz warzywa. Pokarm ma formę malutkiego loskładnikowa, zawiera między innymi wodorosty morskie, glony spirulina oraz warzywa. Pokarm ma formę malutkiego 
tonącego dysku z wielowarstwową konstrukcją i powłoką ochronną. Wysoko przyswajalny, dopasowany wielkością dla kre-tonącego dysku z wielowarstwową konstrukcją i powłoką ochronną. Wysoko przyswajalny, dopasowany wielkością dla kre-
wetek w każdym wieku, nie degraduje biologicznie i nie brudzi optycznie wody. Ta wysoce naturalna mieszanka składników, wetek w każdym wieku, nie degraduje biologicznie i nie brudzi optycznie wody. Ta wysoce naturalna mieszanka składników, 
dostarcza niezbędne minerały dla właściwego linienia. Zawiera miedź niezbędną do regeneracji krwi. Jest źródłem białka, dostarcza niezbędne minerały dla właściwego linienia. Zawiera miedź niezbędną do regeneracji krwi. Jest źródłem białka, 
które zapewnia szybki wzrost i odpowiedni kształt ciała, wspomaga też system immunologiczny. Znacząco redukuje blaknię-które zapewnia szybki wzrost i odpowiedni kształt ciała, wspomaga też system immunologiczny. Znacząco redukuje blaknię-
cie koloru pancerza zaraz po wylince jednocześnie dbając o atrakcyjny kolor całego ciała.cie koloru pancerza zaraz po wylince jednocześnie dbając o atrakcyjny kolor całego ciała.

Art. nr 19-404  10gArt. nr 19-404  10g

Dieta dla dużych wszystkożernych skorupiaków morskich i słodkowodnych, krewetek, Dieta dla dużych wszystkożernych skorupiaków morskich i słodkowodnych, krewetek, 
homarów, krabów, raków.homarów, krabów, raków.
Pierwszorzędny pokarm dla wszystkich rodzajów skorupiaków, zapewniający wszystkie składniki odżywcze niezbędne do Pierwszorzędny pokarm dla wszystkich rodzajów skorupiaków, zapewniający wszystkie składniki odżywcze niezbędne do 
długiego i zdrowego życia. Tonące pałeczki ze zwiększoną zawartością wapna, przyczyniają się do dobrego wykształcenia długiego i zdrowego życia. Tonące pałeczki ze zwiększoną zawartością wapna, przyczyniają się do dobrego wykształcenia 
zewnętrznej skorupy, tzw. pancerza, który jest naturalną ochroną przed drapieżnikami oraz chorobami związanymi z pasoży-zewnętrznej skorupy, tzw. pancerza, który jest naturalną ochroną przed drapieżnikami oraz chorobami związanymi z pasoży-
tami zewnętrznymi. Dobry stan skorupy jest też dla tych zwierząt przyczyną większego poczucia bezpieczeństwa i związanego tami zewnętrznymi. Dobry stan skorupy jest też dla tych zwierząt przyczyną większego poczucia bezpieczeństwa i związanego 
z tym tzw. komfortu środowiskowego, co znacząco wpływa na ich zachowanie, aktywną chęć żerowania czy też uniknięcie z tym tzw. komfortu środowiskowego, co znacząco wpływa na ich zachowanie, aktywną chęć żerowania czy też uniknięcie 
nieruchomego spoczynku lub chowania się w kryjówkach w ciągu dnia. Regularnie podawany intensyfi kuje wybarwienie oraz nieruchomego spoczynku lub chowania się w kryjówkach w ciągu dnia. Regularnie podawany intensyfi kuje wybarwienie oraz 
wspomaga procesy linienia i rozrodu.wspomaga procesy linienia i rozrodu.

Art. nr 27-309  50gArt. nr 27-309  50g

Pokarm w postaci pałeczek z gąbczastą sprężystą teksturą naśladującą żywe organizmy, Pokarm w postaci pałeczek z gąbczastą sprężystą teksturą naśladującą żywe organizmy, 
przeznaczony dla żab rogatych z Ameryki Południowej.przeznaczony dla żab rogatych z Ameryki Południowej.
Prawidłowo zbilansowana, codzienna dieta dla drapieżnych żab Ceratophrys. Pokarm imituje swoją  strukturą organizmy Prawidłowo zbilansowana, codzienna dieta dla drapieżnych żab Ceratophrys. Pokarm imituje swoją  strukturą organizmy 
zwierząt, którymi te żaby się odżywiają. Pałeczki szybko nasiąkają wodą i stają się miękkie, ale bardzo sprężyste, najlepiej zwierząt, którymi te żaby się odżywiają. Pałeczki szybko nasiąkają wodą i stają się miękkie, ale bardzo sprężyste, najlepiej 
podawać je żabie pęsetą wykonując kuliste ruchy przed jej pyskiem. Nie przekarmiać, maksymalna dawka dzienna pokarmu, podawać je żabie pęsetą wykonując kuliste ruchy przed jej pyskiem. Nie przekarmiać, maksymalna dawka dzienna pokarmu, 
to 30-40% wielkości ciała żaby. Smak, konsystencja, struktura pałeczek wybitnie sprzyja preferencjom żywieniowym tych pła-to 30-40% wielkości ciała żaby. Smak, konsystencja, struktura pałeczek wybitnie sprzyja preferencjom żywieniowym tych pła-
zów oraz zaspokaja ich pragnienie polowania. Optymalnie dobrana receptura tego pokarmu eliminuje potrzebę uzupełniania zów oraz zaspokaja ich pragnienie polowania. Optymalnie dobrana receptura tego pokarmu eliminuje potrzebę uzupełniania 
tej diety innymi składnikami.tej diety innymi składnikami.

Art. nr 19-337  40gArt. nr 19-337  40g

Pokarmy dla zwierząt tropikalnych

Uniwersalny pokarm dla żółwi wodnych, wzmacnia odporność i redukuje problemy ze skórąUniwersalny pokarm dla żółwi wodnych, wzmacnia odporność i redukuje problemy ze skórą
i pancerzem.i pancerzem.
Zaprojektowany w wyniku długofalowych badań nad nawykami żywieniowymi w naturalnym biotopie, rozmaitych odmian Zaprojektowany w wyniku długofalowych badań nad nawykami żywieniowymi w naturalnym biotopie, rozmaitych odmian 
żółwi wodnych. Pokarm zawiera trzy rodzaje pałeczek o różnych właściwościach. Żółte pałeczki zawierają maksymalną przy-żółwi wodnych. Pokarm zawiera trzy rodzaje pałeczek o różnych właściwościach. Żółte pałeczki zawierają maksymalną przy-
swajalną ilość białek, zmieszanych z mul  witaminami, które przyspieszają wzrost i utrzymują żółwie w najlepszej kondycji. swajalną ilość białek, zmieszanych z mul  witaminami, które przyspieszają wzrost i utrzymują żółwie w najlepszej kondycji. 
Zielone pałeczki zawierają kwas laktynowo wapniowy, który wspomaga tworzenie i utrzymywanie w należytej formie moc-Zielone pałeczki zawierają kwas laktynowo wapniowy, który wspomaga tworzenie i utrzymywanie w należytej formie moc-
nej, grubej i zdrowej skorupy. Czerwone pałeczki zawierają naturalną chitynę z małych skorupiaków, która przyspiesza meta-nej, grubej i zdrowej skorupy. Czerwone pałeczki zawierają naturalną chitynę z małych skorupiaków, która przyspiesza meta-
bolizm i sprawia, że skóra żółwia staje się elastyczna, a układ trawienny działa bardzo sprawnie. Pokarm łatwo nasiąka wodą bolizm i sprawia, że skóra żółwia staje się elastyczna, a układ trawienny działa bardzo sprawnie. Pokarm łatwo nasiąka wodą 
lecz je nie zanieczyszcza, ponieważ ma strukturę gąbki, jest sprężysty oraz długo zachowuje swój kształt.lecz je nie zanieczyszcza, ponieważ ma strukturę gąbki, jest sprężysty oraz długo zachowuje swój kształt.

Art. nr 27-121   120gArt. nr 27-121   120g
Art. nr 27-166  1kgArt. nr 27-166  1kg
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Goldfish StapleGoldfish Staple

Goldfish GoldGoldfish Gold

Saki Fancy Goldfish BalanceSaki Fancy Goldfish Balance

Saki Fancy Goldfish Color EnhancingSaki Fancy Goldfish Color Enhancing

Goldfish Wheat GermGoldfish Wheat Germ

Goldfish Koi StapleGoldfish Koi Staple

First BitesFirst Bites

Jumbo CarnisticksJumbo Carnisticks

Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie. Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie.

Codzienny, tonący granulat w postaci mini pałeczek dla wszystkich złotych rybek.Codzienny, tonący granulat w postaci mini pałeczek dla wszystkich złotych rybek.

Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-
gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje harmonijny gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje harmonijny 
rozwój ciała, mocną strukturę kostną i proporcjonalną masę mięśniową bez zbędnych odkładów tłuszczu. Pomaga też przy rozwój ciała, mocną strukturę kostną i proporcjonalną masę mięśniową bez zbędnych odkładów tłuszczu. Pomaga też przy 
formowaniu odpowiednio ładnych płetw. Jest niezastąpiony w tworzeniu śnieżnobiałych par  i ciała i poprawia rozmycia formowaniu odpowiednio ładnych płetw. Jest niezastąpiony w tworzeniu śnieżnobiałych par  i ciała i poprawia rozmycia 
w przejściach kolorów. Dba o czystość biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony bezresztkowo.w przejściach kolorów. Dba o czystość biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony bezresztkowo.

Art. nr 42-033  200gArt. nr 42-033  200g
Art. nr 42-036  1kgArt. nr 42-036  1kg

Tonące mini pałeczki, mocno wybarwiające kolory ciała, dla wszystkich odmian złotych rybek.Tonące mini pałeczki, mocno wybarwiające kolory ciała, dla wszystkich odmian złotych rybek.

Odpowiednie proporcje oczyszczonej astaksantyny i hodowlanej spiruliny wpływają znacząco na pogłębienie odcieni czer-Odpowiednie proporcje oczyszczonej astaksantyny i hodowlanej spiruliny wpływają znacząco na pogłębienie odcieni czer-
wonych bez negatywnego zaróżowienia białych obszarów ciała. Dodatek mikroorganizmów Germ TM przyczynia się do po-wonych bez negatywnego zaróżowienia białych obszarów ciała. Dodatek mikroorganizmów Germ TM przyczynia się do po-
prawy aktywności enzymatycznej w procesie trawienia, co przekłada się na szybszą przemianę materii skutkującą lepszym prawy aktywności enzymatycznej w procesie trawienia, co przekłada się na szybszą przemianę materii skutkującą lepszym 
wchłanianiem składników odżywczych. Pokarm wspomaga rozwój ciała, struktury kostnej i masy mięśniowej. Wyższe pozio-wchłanianiem składników odżywczych. Pokarm wspomaga rozwój ciała, struktury kostnej i masy mięśniowej. Wyższe pozio-
my witaminy E i C, wspierają układ odpornościowy. Ponieważ pokarm trawiony jest prawie bezresztkowo przyczynia się do my witaminy E i C, wspierają układ odpornościowy. Ponieważ pokarm trawiony jest prawie bezresztkowo przyczynia się do 
poprawy jakości wody w zbiorniku.poprawy jakości wody w zbiorniku.

Art. nr 42-053  200gArt. nr 42-053  200g
Art. nr 42-056   1kgArt. nr 42-056   1kg

Pokarmy dla ryb tropikalnych

Pokarmy dla ryb zimnolubnych

Doskonały pokarm dla narybku, dostarczający odpowiednie składniki odżywcze, przyspieszającyDoskonały pokarm dla narybku, dostarczający odpowiednie składniki odżywcze, przyspieszający
wzrost masy ciała, chroniący przed deformacjami i niedoborami mikroelementów.wzrost masy ciała, chroniący przed deformacjami i niedoborami mikroelementów.
Podstawowy pokarm dla młodych ryb. Specjalnie dobrane składniki zapewniające nowo narodzonym rybkom niezbędną Podstawowy pokarm dla młodych ryb. Specjalnie dobrane składniki zapewniające nowo narodzonym rybkom niezbędną 
równowagę składników odżywczych, wymaganą podczas pierwszych dni życia. Bogaty w białka, tłuszcze i węglowodany równowagę składników odżywczych, wymaganą podczas pierwszych dni życia. Bogaty w białka, tłuszcze i węglowodany 
zapewni narybkowi wspaniałą formę, wysoką odporność na infekcje oraz prawidłowy rozwój narządów wewnętrznych. Uni-zapewni narybkowi wspaniałą formę, wysoką odporność na infekcje oraz prawidłowy rozwój narządów wewnętrznych. Uni-
kalny proces produkcji w niskich temperaturach zapobiega niszczeniu niezbędnych witamin, składników odżywczych oraz kalny proces produkcji w niskich temperaturach zapobiega niszczeniu niezbędnych witamin, składników odżywczych oraz 
aminokwasów, których narybek potrzebuje, aby przeżyć. Karma unosząca się na wodzie i w toni środkowej, pomaga rozwinąć aminokwasów, których narybek potrzebuje, aby przeżyć. Karma unosząca się na wodzie i w toni środkowej, pomaga rozwinąć 
odpowiednie nawyki żywieniowe oraz uniknąć przekarmienia i utraty narybku. Pokarm trawiony jest w całej objętości przez odpowiednie nawyki żywieniowe oraz uniknąć przekarmienia i utraty narybku. Pokarm trawiony jest w całej objętości przez 
co nie degraduje czystości biologicznej wody w akwarium.co nie degraduje czystości biologicznej wody w akwarium.

Art. nr 20-095  10gArt. nr 20-095  10g

Wysokobiałkowy, pływający, pokarm dla dużych ryb drapieżnych w pałeczki.Wysokobiałkowy, pływający, pokarm dla dużych ryb drapieżnych w pałeczki.

Pokarm przeznaczony dla dużych drapieżników z otworem gębowym u góry, przystosowanych do poboru pokarmu z po-Pokarm przeznaczony dla dużych drapieżników z otworem gębowym u góry, przystosowanych do poboru pokarmu z po-
wierzchni wody. Analizy badawcze zmysłów ryb takich jak; smak, zapach czy reakcja na ruch wody, doprowadziły do zaprojek-wierzchni wody. Analizy badawcze zmysłów ryb takich jak; smak, zapach czy reakcja na ruch wody, doprowadziły do zaprojek-
towania diety pobudzającej ryby do żerowania a jednocześnie zapewnianiającej organizmowi wszelkie niezbędne elementy towania diety pobudzającej ryby do żerowania a jednocześnie zapewnianiającej organizmowi wszelkie niezbędne elementy 
i składniki potrzebne do prawidłowej przemiany materii. Pokarm jest zwarty i sprężysty nie rozpada się na drobne kawałeczki i składniki potrzebne do prawidłowej przemiany materii. Pokarm jest zwarty i sprężysty nie rozpada się na drobne kawałeczki 
nawet przy gwałtownej konsumpcji. Zawiera odpowiednie dla drapieżników proporcje białek, tłuszczów i węglowodanów, nawet przy gwałtownej konsumpcji. Zawiera odpowiednie dla drapieżników proporcje białek, tłuszczów i węglowodanów, 
harmonijne wspomaga rozwój tkanki mięśniowej i szkieletu. Gwarantuje piękny wygląd ryb, zdrowie i wigor. Pokarm trawio-harmonijne wspomaga rozwój tkanki mięśniowej i szkieletu. Gwarantuje piękny wygląd ryb, zdrowie i wigor. Pokarm trawio-
ny prawie bezresztkowo. Prosimy nie przekarmiać ryb.ny prawie bezresztkowo. Prosimy nie przekarmiać ryb.

Art. nr 21-628  182gArt. nr 21-628  182g
Art. nr 21-642  500gArt. nr 21-642  500g

Podstawowy pokarm dla złotych rybek lub młodych koi.Podstawowy pokarm dla złotych rybek lub młodych koi.

Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia małych ryb zimnolubnych. Optymalnie zbilansowany skład Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia małych ryb zimnolubnych. Optymalnie zbilansowany skład 
pokarmu przyspiesza zwiększanie masy ciała, chroni przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny pokarmu przyspiesza zwiększanie masy ciała, chroni przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny 
rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego 
chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, 
owocuje dużą skutecznością pokarmu w szybkim wzroście, dobrym zdrowiu oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim kar-owocuje dużą skutecznością pokarmu w szybkim wzroście, dobrym zdrowiu oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim kar-
mionych. Dzięki zawartości wysokozmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.mionych. Dzięki zawartości wysokozmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.

rozmiar babyrozmiar baby
Art. nr 01-106  30gArt. nr 01-106  30g
Art. nr 01-120  100gArt. nr 01-120  100g
Art. nr 01-131  300gArt. nr 01-131  300g
Art. nr 01-189  10kgArt. nr 01-189  10kg

Specjalistyczny pokarm wybarwiający dla złotych rybek lub młodych koi.Specjalistyczny pokarm wybarwiający dla złotych rybek lub młodych koi.

Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia małych ryb zimnolubnych, dbający o wykształcenie u nich atrak-Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia małych ryb zimnolubnych, dbający o wykształcenie u nich atrak-
cyjnych kolorów od wczesnego okresu życia. Optymalnie zbilansowany skład pokarmu przyspiesza zwiększanie masy ciała, cyjnych kolorów od wczesnego okresu życia. Optymalnie zbilansowany skład pokarmu przyspiesza zwiększanie masy ciała, 
chroni przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach chroni przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach 
i smak pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym i smak pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym 
ryby przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością pokarmu w szybkim ryby przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością pokarmu w szybkim 
wzroście, dobrym zdrowiu, wykształceniu mocnych kolorów ciała oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim karmionych. wzroście, dobrym zdrowiu, wykształceniu mocnych kolorów ciała oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim karmionych. 
Dzięki zawartości wysokozmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.Dzięki zawartości wysokozmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.

rozmiar babyrozmiar baby
Art. nr 02-120  100gArt. nr 02-120  100g
Art. nr 02-131  300gArt. nr 02-131  300g
Art. nr 02-189  10kgArt. nr 02-189  10kg

Specjalistyczny pokarm dla złotych rybek lub młodych koi, zwiększona efektywność Specjalistyczny pokarm dla złotych rybek lub młodych koi, zwiększona efektywność 
w niskiej temperaturze.w niskiej temperaturze.
Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia małych ryb zimnolubnych, przebywających w stawie. Optymal-Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia małych ryb zimnolubnych, przebywających w stawie. Optymal-
nie zbilansowany skład pokarmu dla trawienia w niskich temperaturach przyspiesza zwiększanie masy ciała, chroni przed nie zbilansowany skład pokarmu dla trawienia w niskich temperaturach przyspiesza zwiększanie masy ciała, chroni przed 
otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach i smak otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach i smak 
pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby 
przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością pokarmu w niskich tem-przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością pokarmu w niskich tem-
peraturach, zapewnia szybki wzrost, dobre zdrowie oraz sprzyja witalności ryb nim karmionych. Dzięki zawartości wysoko-peraturach, zapewnia szybki wzrost, dobre zdrowie oraz sprzyja witalności ryb nim karmionych. Dzięki zawartości wysoko-
zmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka. Dzięki specjalnej kompozycji składników, zmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka. Dzięki specjalnej kompozycji składników, 
przemiana materii jest intensywna pomimo niskiej temperatury.przemiana materii jest intensywna pomimo niskiej temperatury.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 06-220  100gArt. nr 06-220  100g
Art. nr 06-226  200gArt. nr 06-226  200g

Podstawowy pokarm dla dużych złotych rybek lub podrastających koi.Podstawowy pokarm dla dużych złotych rybek lub podrastających koi.

Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia większych ryb zimnolubnych w akwarium lub podrostków koi Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia większych ryb zimnolubnych w akwarium lub podrostków koi 
w stawie. Optymalnie zbilansowany skład pokarmu przyspiesza zwiększanie masy ciała, chroni przed otłuszczeniem narzą-w stawie. Optymalnie zbilansowany skład pokarmu przyspiesza zwiększanie masy ciała, chroni przed otłuszczeniem narzą-
dów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza do dów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza do 
żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład mie-żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład mie-
szanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością pokarmu w szybkim wzroście, dobrym zdrowiu szanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością pokarmu w szybkim wzroście, dobrym zdrowiu 
oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim karmionych. Dzięki zawartości wysokozmineralizowanych glonów morskich lek-oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim karmionych. Dzięki zawartości wysokozmineralizowanych glonów morskich lek-
kostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.kostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 01-227  240gArt. nr 01-227  240g

Pokarmy dla ryb zimnolubnych
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Goldfish Oranda GoldGoldfish Oranda Gold

Goldfish LionheadGoldfish Lionhead

Sinking Goldfish ExcelSinking Goldfish Excel

Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie. Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie.

Specjalistyczny granulat dla złotych rybek, odmian z długimi ozdobnymi płetwami.Specjalistyczny granulat dla złotych rybek, odmian z długimi ozdobnymi płetwami.

Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia odmiany welonowej złotych rybek. Optymalnie zbilansowa-Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia odmiany welonowej złotych rybek. Optymalnie zbilansowa-
ny skład pokarmu zwiększa rozrost ozdobnych płetw, poprawia masę mięśniową, chroni przed otłuszczeniem narządów ny skład pokarmu zwiększa rozrost ozdobnych płetw, poprawia masę mięśniową, chroni przed otłuszczeniem narządów 
wewnętrznych oraz wzmacnia szkielet ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia wewnętrznych oraz wzmacnia szkielet ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia 
bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze la-bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze la-
boratorium, owocuje dużą skutecznością w szybkim wzroście płetw dba o dobre zdrowie oraz sprzyja przemianie materii ryb boratorium, owocuje dużą skutecznością w szybkim wzroście płetw dba o dobre zdrowie oraz sprzyja przemianie materii ryb 
nią karmionych. Dzięki zawartości wysokozmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.nią karmionych. Dzięki zawartości wysokozmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 05-620  100gArt. nr 05-620  100g
Art. nr 05-631  300gArt. nr 05-631  300g

Specjalistyczny granulat dla złotych rybek, odmian z naroślami ozdobnymi.Specjalistyczny granulat dla złotych rybek, odmian z naroślami ozdobnymi.

Tonący granulat przeznaczony do codziennego karmienia złotych rybek – odmian z ozdobnymi naroślami na głowie. Opty-Tonący granulat przeznaczony do codziennego karmienia złotych rybek – odmian z ozdobnymi naroślami na głowie. Opty-
malnie zbilansowany skład pokarmu zwiększa rozrost narośli, wzmacnia kolory ciała, poprawia masę mięśniową, chroni malnie zbilansowany skład pokarmu zwiększa rozrost narośli, wzmacnia kolory ciała, poprawia masę mięśniową, chroni 
przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, oraz wzmacnia szkielet ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, oraz wzmacnia szkielet ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza 
do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład 
mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą pomocą w kształtowaniu ozdobnych narośli na głowie i ich mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą pomocą w kształtowaniu ozdobnych narośli na głowie i ich 
atrakcyjną kolorystyką, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia ryb. Dzięki zawartości atrakcyjną kolorystyką, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia ryb. Dzięki zawartości 
wysokozmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.wysokozmineralizowanych glonów morskich lekkostrawność pokarmu jest bardzo wysoka.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 05-220  100gArt. nr 05-220  100g
Art. nr 05-234  350gArt. nr 05-234  350g

Tonący, lekkostrawny pokarm, zwiększa formę, odporność, poprawia kolor, przyspiesza wzrost, Tonący, lekkostrawny pokarm, zwiększa formę, odporność, poprawia kolor, przyspiesza wzrost, 
przeznaczony dla ryb zimnolubnych powyżej trzech cm.przeznaczony dla ryb zimnolubnych powyżej trzech cm.
Zbilansowana codzienna dieta, opracowana dla większości młodych ryb zimnolubnych. Zapewnia szybkie wzrosty masy mię-Zbilansowana codzienna dieta, opracowana dla większości młodych ryb zimnolubnych. Zapewnia szybkie wzrosty masy mię-
śniowej bez odkładania tłuszczu. Łatwo i sprawnie się metabolizuje, w bardzo małym stopniu obciąża organizm, dlatego śniowej bez odkładania tłuszczu. Łatwo i sprawnie się metabolizuje, w bardzo małym stopniu obciąża organizm, dlatego 
też znacząco zwiększa formę zdrowotną i sprawnościową ryb. Wysoki poziom czystej spiruliny hodowlanej oraz wybranych, też znacząco zwiększa formę zdrowotną i sprawnościową ryb. Wysoki poziom czystej spiruliny hodowlanej oraz wybranych, 
szybko wchłanianych karotenoidów, powoduje znaczną poprawę wybarwienia. Składniki najwyższej jakości, lekkostrawne, szybko wchłanianych karotenoidów, powoduje znaczną poprawę wybarwienia. Składniki najwyższej jakości, lekkostrawne, 
zapewniają wsparcie dla systemu odporościowego. Karmić często, w temp. 19-28 st.C do 6 razy na dzień, ale małymi porcja-zapewniają wsparcie dla systemu odporościowego. Karmić często, w temp. 19-28 st.C do 6 razy na dzień, ale małymi porcja-
mi zjadanymi w ciągu 2 minut. Kontrolować poziom aktywności ryb i korygować dawki pokarmu w zależności od temperatury mi zjadanymi w ciągu 2 minut. Kontrolować poziom aktywności ryb i korygować dawki pokarmu w zależności od temperatury 
wody.wody.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 02-621  110gArt. nr 02-621  110g

Pokarmy dla ryb zimnolubnych

FARMA HODOWLANA YAMASAKIFARMA HODOWLANA YAMASAKI

Yamasaki koi farm jest jedną z największych hodowli karpi ozdobnych w Japonii. Zbudowano ją na powierzchni przekraczającej 3 hektary i znajduje się na niej 50 stawów Yamasaki koi farm jest jedną z największych hodowli karpi ozdobnych w Japonii. Zbudowano ją na powierzchni przekraczającej 3 hektary i znajduje się na niej 50 stawów 
hodowlanych na wolnym powietrzu i 6 stawów pod szkłem. Tu od roku 1973 hodujemy i rozmnażamy tysiące pięknych ryb, które na aukcjach na całym świecie osiągają hodowlanych na wolnym powietrzu i 6 stawów pod szkłem. Tu od roku 1973 hodujemy i rozmnażamy tysiące pięknych ryb, które na aukcjach na całym świecie osiągają 
bardzo wysokie ceny. Dzięki posiadaniu własnej hodowli jesteśmy w stanie przetestować każdy pomysł dotyczący składowych pokarmów, a wyniki tych badań pomagają bardzo wysokie ceny. Dzięki posiadaniu własnej hodowli jesteśmy w stanie przetestować każdy pomysł dotyczący składowych pokarmów, a wyniki tych badań pomagają 
nam dbać o renomę marki Hikari.nam dbać o renomę marki Hikari.

Piękne ryby w oczku wodnym to źródło naszej ambicji, radości i dumy,
Hikari wspierając te pasje pomaga rybom to piękno osiągać. 
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Saki Koi Color EnhancingSaki Koi Color EnhancingSaki Koi BalanceSaki Koi Balance

Saki Koi Balance SinkingSaki Koi Balance Sinking

Saki Koi GrowthSaki Koi Growth

Saki Koi Growth SinkingSaki Koi Growth Sinking

Saki Koi Multi SeasonSaki Koi Multi Season

Saki Koi Deep RedSaki Koi Deep Red

Saki Koi Pure WhiteSaki Koi Pure White

Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie. Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie.

Pokarmy dla ryb stawowych Pokarmy dla ryb stawowych

Profesjonalny pływający granulat dla koi wystawowych zwiększający masę mięśniową.Profesjonalny pływający granulat dla koi wystawowych zwiększający masę mięśniową.

Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-
gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje wzmocnienie gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje wzmocnienie 
rozwoju ciała, zapewnia mocną strukturę kostną i proporcjonalną masę mięśniową bez odkładów tłuszczu, pomaga też przy rozwoju ciała, zapewnia mocną strukturę kostną i proporcjonalną masę mięśniową bez odkładów tłuszczu, pomaga też przy 
formowaniu odpowiednio ładnych płetw. Jest niezastąpiony w redukcji rozmycia na przejściach kolorów. Dba o czystość bio-formowaniu odpowiednio ładnych płetw. Jest niezastąpiony w redukcji rozmycia na przejściach kolorów. Dba o czystość bio-
logiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.logiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.

rozmiar smallrozmiar small
Art. nr 41-728  2kgArt. nr 41-728  2kg
Art. nr 41-731  15kgArt. nr 41-731  15kg

rozmiar largerozmiar large
Art. nr 41-749  15kgArt. nr 41-749  15kg
Art. nr 41-752  5kgArt. nr 41-752  5kg

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 41-737  2kgArt. nr 41-737  2kg
Art. nr 41-738  5kgArt. nr 41-738  5kg
Art. nr 41-740  15kgArt. nr 41-740  15kg

Profesjonalny tonący granulat dla koi wystawowych zwiększający masę mięśniową.Profesjonalny tonący granulat dla koi wystawowych zwiększający masę mięśniową.

Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-
gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje wzmocnienie gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje wzmocnienie 
rozwoju ciała, zapewnia mocną strukturę kostną i proporcjonalną masę mięśniową bez odkładów tłuszczu, pomaga też przy rozwoju ciała, zapewnia mocną strukturę kostną i proporcjonalną masę mięśniową bez odkładów tłuszczu, pomaga też przy 
formowaniu odpowiednio ładnych płetw. Jest niezastąpiony w redukcji rozmycia na przejściach kolorów. Dba o czystość bio-formowaniu odpowiednio ładnych płetw. Jest niezastąpiony w redukcji rozmycia na przejściach kolorów. Dba o czystość bio-
logiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.logiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 41-773  3kgArt. nr 41-773  3kg
Art. nr 41-776  20kgArt. nr 41-776  20kg

Profesjonalny pływający granulat dla koi wystawowych wybitnie zwiększający masę ciała Profesjonalny pływający granulat dla koi wystawowych wybitnie zwiększający masę ciała 
i poprawiający kondycję fi zyczną.i poprawiający kondycję fi zyczną.
Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzmaga-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzmaga-
ją wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje szybkie wzmoc-ją wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje szybkie wzmoc-
nienie kondycji fi zycznej oraz rozrost szkieletu i masy mięśniowej w harmonijny sposób. Pozwala na przejście czempiona do nienie kondycji fi zycznej oraz rozrost szkieletu i masy mięśniowej w harmonijny sposób. Pozwala na przejście czempiona do 
kategorii Jumbo w ciągu jednego sezonu letniego. Wspomaga zachowanie prawidłowej kolorystyki ciała. Dba o czystość kategorii Jumbo w ciągu jednego sezonu letniego. Wspomaga zachowanie prawidłowej kolorystyki ciała. Dba o czystość 
biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 41-870  500gArt. nr 41-870  500g
Art. nr 41-872  2kgArt. nr 41-872  2kg
Art. nr 41-873  5kgArt. nr 41-873  5kg
Art. nr 41-875  15kgArt. nr 41-875  15kg

rozmiar largerozmiar large
Art. nr 41-884  15kgArt. nr 41-884  15kg
Art. nr 41-887  5kgArt. nr 41-887  5kg

rozmiar smallrozmiar small
Art. nr 41-863  2kgArt. nr 41-863  2kg
Art. nr 41-866  15kgArt. nr 41-866  15kg

Profesjonalny tonący granulat dla koi wystawowych wybitnie zwiększający masę ciała Profesjonalny tonący granulat dla koi wystawowych wybitnie zwiększający masę ciała 
i poprawiający kondycję fi zyczną.i poprawiający kondycję fi zyczną.
Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzmaga-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzmaga-
ją wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje szybkie wzmoc-ją wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje szybkie wzmoc-
nienie kondycji fi zycznej oraz rozrost szkieletu i masy mięśniowej w harmonijny sposób. Pozwala na przejście czempiona do nienie kondycji fi zycznej oraz rozrost szkieletu i masy mięśniowej w harmonijny sposób. Pozwala na przejście czempiona do 
kategorii Jumbo w ciągu jednego sezonu letniego. Wspomaga zachowanie prawidłowej kolorystyki ciała. Dba o czystość kategorii Jumbo w ciągu jednego sezonu letniego. Wspomaga zachowanie prawidłowej kolorystyki ciała. Dba o czystość 
biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 41-899  3kgArt. nr 41-899  3kg
Art. nr 41-902  20kgArt. nr 41-902  20kg

Profesjonalny granulat dla koi wystawowych zwiększający nasycenie koloru i poprawiający masęProfesjonalny granulat dla koi wystawowych zwiększający nasycenie koloru i poprawiający masę
mięśniową.mięśniową.
Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzmaga-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzmaga-
ją wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje, przy zapewnieniu ją wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje, przy zapewnieniu 
mocnej struktury kości i proporcjonalnej masie mięśniowej także silne wzmocnienie kolorów ciała, redukuje rozmycia na mocnej struktury kości i proporcjonalnej masie mięśniowej także silne wzmocnienie kolorów ciała, redukuje rozmycia na 
przejściach kolorów zwłaszcza w par  ach białych-czerwonych i białych-czarnych. Skuteczna poprawa kolorów przy karmieniu przejściach kolorów zwłaszcza w par  ach białych-czerwonych i białych-czarnych. Skuteczna poprawa kolorów przy karmieniu 
4-5 razy dziennie i temperaturze wody > 22 st.C następuje w ciągu 4-6 tygodni. Pokarm dba też o czystość biologiczną zbior-4-5 razy dziennie i temperaturze wody > 22 st.C następuje w ciągu 4-6 tygodni. Pokarm dba też o czystość biologiczną zbior-
nika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.nika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 41-809  2kgArt. nr 41-809  2kg
Art. nr 41-810  5kgArt. nr 41-810  5kg
Art. nr 41-812  15kgArt. nr 41-812  15kg

rozmiar largerozmiar large
Art. nr 41-821  15kgArt. nr 41-821  15kg
Art. nr 41-824  5kgArt. nr 41-824  5kg

rozmiar smallrozmiar small
Art. nr 41-800  2kgArt. nr 41-800  2kg
Art. nr 41-803  15kgArt. nr 41-803  15kg

Profesjonalny granulat dla koi wystawowych zapewniający wzorową przemianę materii Profesjonalny granulat dla koi wystawowych zapewniający wzorową przemianę materii 
w niskich temperaturach.w niskich temperaturach.
Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-
gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje w sezonie wio-gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje w sezonie wio-
sennym i jesiennym takie same możliwości jak w lato. Zapewnia mocną strukturę kostną i proporcjonalną masę mięśniową sennym i jesiennym takie same możliwości jak w lato. Zapewnia mocną strukturę kostną i proporcjonalną masę mięśniową 
bez odkładów tłuszczu, pomaga też przy formowaniu odpowiednio ładnych płetw i redukuje rozmycia na przejściach kolorów. bez odkładów tłuszczu, pomaga też przy formowaniu odpowiednio ładnych płetw i redukuje rozmycia na przejściach kolorów. 
Poprawia przemianę materii i związane z nią tempo wzrostu masy ciała w niskich temperaturach. Dba też o czystość biolo-Poprawia przemianę materii i związane z nią tempo wzrostu masy ciała w niskich temperaturach. Dba też o czystość biolo-
giczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.giczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 41-935  2kgArt. nr 41-935  2kg
Art. nr 41-936  5kgArt. nr 41-936  5kg
Art. nr 41-938  15kgArt. nr 41-938  15kg

rozmiar largerozmiar large
Art. nr 41-947  15kgArt. nr 41-947  15kg
Art. nr 41-950  5kgArt. nr 41-950  5kg

rozmiar smallrozmiar small
Art. nr 41-926  2kgArt. nr 41-926  2kg

Profesjonalny specjalistyczny granulat dla koi wystawowych zwiększający nasycenie Profesjonalny specjalistyczny granulat dla koi wystawowych zwiększający nasycenie 
koloru czerwonego.koloru czerwonego.
Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-
gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje ekstremalne gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm gwarantuje ekstremalne 
wzmocnienie koloru czerwonego i wyraźną linię przejścia w inny kolor np. biały, przy zachowaniu wszystkich pozostałych zalet wzmocnienie koloru czerwonego i wyraźną linię przejścia w inny kolor np. biały, przy zachowaniu wszystkich pozostałych zalet 
naszych pokarmów tj., mocnej struktury szkieletu i dobrej masy mięśniowej ciała bez odkładów tłuszczu. Granulat dba też o naszych pokarmów tj., mocnej struktury szkieletu i dobrej masy mięśniowej ciała bez odkładów tłuszczu. Granulat dba też o 
czystość biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.czystość biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 41-620  5kgArt. nr 41-620  5kg

Profesjonalny specjalistyczny granulat dla koi wystawowych zapewniający doskonałą biel.Profesjonalny specjalistyczny granulat dla koi wystawowych zapewniający doskonałą biel.

Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-Pokarm zawiera specjalny szczep bakterii Germ wyizolowany w naszym laboratorium. Te unikalne bakterie obniżają zajadli-
wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-wość i aktywność niechcianych bakterii chorobotwórczych w organizmie ryb, przyspieszają przemianę materii oraz wzma-
gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm jest wysoko przyswajalny, gają wchłanianie substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym podczas trawienia. Pokarm jest wysoko przyswajalny, 
gwarantuje skuteczność także w niskich temperaturach wody, a dzięki specjalnym składnikom promuje intensywność koloru gwarantuje skuteczność także w niskich temperaturach wody, a dzięki specjalnym składnikom promuje intensywność koloru 
białego ciała, całkowicie niweluje żółte przebarwienia. Białe par  e ciała stają się nasycone śnieżną bielą z atrakcyjnym bla-białego ciała, całkowicie niweluje żółte przebarwienia. Białe par  e ciała stają się nasycone śnieżną bielą z atrakcyjnym bla-
skiem. Granulat zapewnia też wzorowe parametry ciała, takie jak mocna struktura szkieletu i duża masa ciała, dba też skiem. Granulat zapewnia też wzorowe parametry ciała, takie jak mocna struktura szkieletu i duża masa ciała, dba też 
o czystość biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.o czystość biologiczną zbiornika ponieważ jest trawiony prawie bezresztkowo.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art nr 41-520  5kgArt nr 41-520  5kg
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Koi SpirulinaKoi Spirulina

Koi ExcelKoi Excel

Silkworm SelectsSilkworm Selects

Koi Hi-GrowthKoi Hi-Growth

Koi StapleKoi Staple

Koi GoldKoi Gold

Koi Wheat-Germ SinkingKoi Wheat-Germ Sinking

Koi Wheat-GermKoi Wheat-Germ

Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie. Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie.

Pokarmy dla ryb stawowych

Pokarm wzmacniający kolory i kondycje ryb stawowych.Pokarm wzmacniający kolory i kondycje ryb stawowych.

Idealne narzędzie dla hobbystów szukających sposobów na wyeksponowanie atrakcyjnych kolorów u swoich ryb. Pokarm Idealne narzędzie dla hobbystów szukających sposobów na wyeksponowanie atrakcyjnych kolorów u swoich ryb. Pokarm 
pięknie uwydatnia barwy dzięki specjalnym składnikom tzw. karotenoidom, które pomagają nasycić kolor czerwony w ko-pięknie uwydatnia barwy dzięki specjalnym składnikom tzw. karotenoidom, które pomagają nasycić kolor czerwony w ko-
mórkach skóry. Jednocześnie inne składniki pokarmu powodują iż separacja przejść między kolorami jest wzorcowa a tzw. mórkach skóry. Jednocześnie inne składniki pokarmu powodują iż separacja przejść między kolorami jest wzorcowa a tzw. 
zaróżowienia na białych par  ach ciała nie występują. Pokarm dzięki czystej spirulinie jest lekkostrawny i trawiony prawie bez zaróżowienia na białych par  ach ciała nie występują. Pokarm dzięki czystej spirulinie jest lekkostrawny i trawiony prawie bez 
resztek po przemianie materii co znacząco poprawia jakość wody w biotopie, w którym ryby żyją. Wysoka zawartość witamin resztek po przemianie materii co znacząco poprawia jakość wody w biotopie, w którym ryby żyją. Wysoka zawartość witamin 
i minerałów eliminuje podatność na stres i zwiększa odporność na choroby i pasożyty środowiskowe.i minerałów eliminuje podatność na stres i zwiększa odporność na choroby i pasożyty środowiskowe.

rozmiar smallrozmiar small
Art nr 07-242  500gArt nr 07-242  500g

rozmiar largerozmiar large
Art nr 07-482  5kgArt nr 07-482  5kg

Specjalistyczny pokarm dbający o zdrowie i wigor ryb w stawie.Specjalistyczny pokarm dbający o zdrowie i wigor ryb w stawie.

Dzięki precyzyjnie dobranej kombinacji składników, granulat cechuje się wysokimi właściwościami odżywczymi, jest łatwo Dzięki precyzyjnie dobranej kombinacji składników, granulat cechuje się wysokimi właściwościami odżywczymi, jest łatwo 
przyswajalny, wspaniale uwydatnia ubarwienie oraz przyczynia się do intensyfi kacji wzrostu ryb, nawet w niższych tempera-przyswajalny, wspaniale uwydatnia ubarwienie oraz przyczynia się do intensyfi kacji wzrostu ryb, nawet w niższych tempera-
turach wody. Pokarm ten może być stosowany zarówno w karmieniu koi jak i innych gatunków ryb roślinożernych w stawie. turach wody. Pokarm ten może być stosowany zarówno w karmieniu koi jak i innych gatunków ryb roślinożernych w stawie. 
Główną składową pokarmu są kiełki pszenicy, lucerny, soi, słonecznika oraz czysta spirulina, charakteryzujące się wysoką Główną składową pokarmu są kiełki pszenicy, lucerny, soi, słonecznika oraz czysta spirulina, charakteryzujące się wysoką 
zawartością witamin, minerałów i tłuszczów roślinnych. Dzięki temu ryby zachowują zdrowie, mają duży wigor co zwiększa zawartością witamin, minerałów i tłuszczów roślinnych. Dzięki temu ryby zachowują zdrowie, mają duży wigor co zwiększa 
aktywność rozrodczą. Kiełki roślin są także łatwo przyswajalne, co pozwala rybom w pełni wykorzystać wszystkie substancje aktywność rozrodczą. Kiełki roślin są także łatwo przyswajalne, co pozwala rybom w pełni wykorzystać wszystkie substancje 
mineralne, a dzięki trawieniu bezresztkowemu czystość biologiczna wody w zbiorniku jest zapewniona.mineralne, a dzięki trawieniu bezresztkowemu czystość biologiczna wody w zbiorniku jest zapewniona.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 13-382  5kgArt. nr 13-382  5kg

Specjalistyczny wysokobiałkowy granulat dla ryb w stawie.Specjalistyczny wysokobiałkowy granulat dla ryb w stawie.

Uzupełniająca dieta dla koi, pomagająca w rekonwalescencji lub w szybkim odzyskaniu utraconej masy ciała po ciężkiej Uzupełniająca dieta dla koi, pomagająca w rekonwalescencji lub w szybkim odzyskaniu utraconej masy ciała po ciężkiej 
zimie. Składowe pokarmu to między innymi całe poczwarki jedwabnika chińskiego charakteryzujące się wysokim nasyceniem zimie. Składowe pokarmu to między innymi całe poczwarki jedwabnika chińskiego charakteryzujące się wysokim nasyceniem 
w białko, tłuszcze i minerały. Dzięki wysokiej koncentracji minerałów przyswajanie tego pokarmu jest bardzo skuteczne. Dzię-w białko, tłuszcze i minerały. Dzięki wysokiej koncentracji minerałów przyswajanie tego pokarmu jest bardzo skuteczne. Dzię-
ki dużej dawce witamin, przemiana materii zdecydowanie się poprawia i wszystkie osłabione lub będące w rekonwalescencji ki dużej dawce witamin, przemiana materii zdecydowanie się poprawia i wszystkie osłabione lub będące w rekonwalescencji 
ryby bardzo szybko dochodzą do siebie. Pokarm zastosowany u zdrowych i nie osłabionych ryb skutkuje bardzo szybkim ryby bardzo szybko dochodzą do siebie. Pokarm zastosowany u zdrowych i nie osłabionych ryb skutkuje bardzo szybkim 
przyrostem masy ciała i zwiększeniem witalności.przyrostem masy ciała i zwiększeniem witalności.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 07-642  500gArt. nr 07-642  500g

Letni pokarm korygujący niedostatki sylwetki dla dużych mistrzowskich koi.Letni pokarm korygujący niedostatki sylwetki dla dużych mistrzowskich koi.

Zawsze świeży dzięki pakowaniu próżniowemu. Pokarm specjalizujący się w zwiększaniu długości i masy ciała przy jednocze-Zawsze świeży dzięki pakowaniu próżniowemu. Pokarm specjalizujący się w zwiększaniu długości i masy ciała przy jednocze-
snej poprawie nasycenia kolorów. Gwarantuje szybkie poprawienie kondycji fi zycznej i chęci do żerowania. Zapobiega odkła-snej poprawie nasycenia kolorów. Gwarantuje szybkie poprawienie kondycji fi zycznej i chęci do żerowania. Zapobiega odkła-
daniu się tłuszczu w okolicach jamy brzusznej poprzez co nawet samice karmione tym pokarmem stają się bardziej smukłe daniu się tłuszczu w okolicach jamy brzusznej poprzez co nawet samice karmione tym pokarmem stają się bardziej smukłe 
i mają lepszą proporcje długości do masy ciała. Zwiększa potencjał mistrzowski koi dbając o naturalny rozwój i stabilizację i mają lepszą proporcje długości do masy ciała. Zwiększa potencjał mistrzowski koi dbając o naturalny rozwój i stabilizację 
kolorystyki oraz poprawia wyrazistość przejść między par  ami ciała o różnych barwach. Skuteczny w sezonie letnim w tem-kolorystyki oraz poprawia wyrazistość przejść między par  ami ciała o różnych barwach. Skuteczny w sezonie letnim w tem-
peraturach powyżej 21 st.C. Lekkostrawny, dostosowany do przemiany materii dużych ryb roślinożernych, dba o czystość peraturach powyżej 21 st.C. Lekkostrawny, dostosowany do przemiany materii dużych ryb roślinożernych, dba o czystość 
biologiczną wody w stawie.biologiczną wody w stawie.

rozmiar extra largerozmiar extra large
Art. nr 08-470  2kgArt. nr 08-470  2kg

Pokarmy dla ryb stawowych

Codzienny podstawowy pokarm dla ryb w stawie.Codzienny podstawowy pokarm dla ryb w stawie.

Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia ryb stawowych. Optymalnie zbilansowany skład pokarmu przy-Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia ryb stawowych. Optymalnie zbilansowany skład pokarmu przy-
spiesza zwiększanie masy ciała, chroni przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu spiesza zwiększanie masy ciała, chroni przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu 
ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologicz-ryb. Atrakcyjny zapach i smak pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologicz-
ną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością ną biotopu, w którym ryby przebywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością 
pokarmu w osiąganiu masy ciała, dobrym zdrowiu oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim karmionych. Dzięki zawartości pokarmu w osiąganiu masy ciała, dobrym zdrowiu oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim karmionych. Dzięki zawartości 
wysoko zmineralizowanych glonów morskich pobudzających trawienie, lekkostrawność pokarmu jest wysoka.wysoko zmineralizowanych glonów morskich pobudzających trawienie, lekkostrawność pokarmu jest wysoka.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 01-242  500gArt. nr 01-242  500g
Art nr 01-270  2kgArt nr 01-270  2kg
Art nr 01-282  5kgArt nr 01-282  5kg
Art nr 01-289  10kgArt nr 01-289  10kg

Specjalistyczny pokarm wybarwiający dla ryb w stawie.Specjalistyczny pokarm wybarwiający dla ryb w stawie.

Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia ryb zimnolubnych, dbający o wykształcenie u nich atrakcyjnych Pływający granulat przeznaczony do codziennego karmienia ryb zimnolubnych, dbający o wykształcenie u nich atrakcyjnych 
kolorów od wczesnego okresu życia. Optymalnie zbilansowany skład pokarmu przyspiesza zwiększanie masy ciała, chroni kolorów od wczesnego okresu życia. Optymalnie zbilansowany skład pokarmu przyspiesza zwiększanie masy ciała, chroni 
przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach i smak przed otłuszczeniem narządów wewnętrznych, wzmacnia harmonijny rozwój szkieletu młodych ryb. Atrakcyjny zapach i smak 
pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu w którym ryby prze-pokarmu pobudza do żerowania. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu w którym ryby prze-
bywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością pokarmu w szybkim wykształ-bywają. Skład mieszanki opracowany przez nasze laboratorium, owocuje dużą skutecznością pokarmu w szybkim wykształ-
ceniu mocnych kolorów ciała oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim karmionych. Zawartość wysoko zmineralizowanych ceniu mocnych kolorów ciała oraz sprzyja wyjątkowej witalności ryb nim karmionych. Zawartość wysoko zmineralizowanych 
glonów morskich poprawia lekkostrawność tego pokarmu.glonów morskich poprawia lekkostrawność tego pokarmu.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 02-242  500gArt. nr 02-242  500g
Art nr 02-282  5kgArt nr 02-282  5kg

Tonący pokarm dla ryb w stawie zapewniający dobrą przemianę materii Tonący pokarm dla ryb w stawie zapewniający dobrą przemianę materii 
w niskiej temperaturze.w niskiej temperaturze.
Składowe pokarmu bardzo sprzyjają poprawnej przemianie materii w niskich temperaturach. Zatrzymanie i wznawianie Składowe pokarmu bardzo sprzyjają poprawnej przemianie materii w niskich temperaturach. Zatrzymanie i wznawianie 
wiosennego startu pracy przewodu pokarmowego jest bardzo wyczerpujące dla organizmu ryby, najkorzystniej jest, aby ta wiosennego startu pracy przewodu pokarmowego jest bardzo wyczerpujące dla organizmu ryby, najkorzystniej jest, aby ta 
wiosenna czynność uruchamiająca żerowanie odbyła się raz. W naszych warunkach klimatycznych jest to prawie niemożliwie wiosenna czynność uruchamiająca żerowanie odbyła się raz. W naszych warunkach klimatycznych jest to prawie niemożliwie 
z powodu sporych wahań temperatury. Początek wiosennego karmienia to ważna sprawa dla skuteczności wzrostu w całym z powodu sporych wahań temperatury. Początek wiosennego karmienia to ważna sprawa dla skuteczności wzrostu w całym 
sezonie. Granulat niweluje te niedogodności i bardzo pomaga rybom na wiosnę szybko uruchomić witalność. Jest wyjątkowo sezonie. Granulat niweluje te niedogodności i bardzo pomaga rybom na wiosnę szybko uruchomić witalność. Jest wyjątkowo 
lekkostrawny i nie obciąża odpadkami po trawieniu osłabionego po zimie organizmu. Zapewnia wszystkie niezbędne składni-lekkostrawny i nie obciąża odpadkami po trawieniu osłabionego po zimie organizmu. Zapewnia wszystkie niezbędne składni-
ki pokarmowe, można go stosować w temperaturach wody od 15 do 25 st.C. Pokarm tonie więc trzeba dozować z umiarem.ki pokarmowe, można go stosować w temperaturach wody od 15 do 25 st.C. Pokarm tonie więc trzeba dozować z umiarem.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 35-342 500gArt. nr 35-342 500g
Art. nr 35-382 5kgArt. nr 35-382 5kg
Art. nr 35-388 15kgArt. nr 35-388 15kg

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 01-342  500gArt. nr 01-342  500g
Art nr 01-370  2kgArt nr 01-370  2kg
Art nr 01-382  5kgArt nr 01-382  5kg
Art nr 01-389  10kgArt nr 01-389  10kg

rozmiar largerozmiar large
Art. nr 01-442  500gArt. nr 01-442  500g
Art nr 01-470  2kgArt nr 01-470  2kg
Art nr 01-482  5kgArt nr 01-482  5kg
Art nr 01-489  10kgArt nr 01-489  10kg

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 02-342  500gArt. nr 02-342  500g
Art nr 02-370  2kgArt nr 02-370  2kg
Art nr 02-382  5kgArt nr 02-382  5kg
Art nr 02-389  10kgArt nr 02-389  10kg

rozmiar largerozmiar large
Art. nr 02-442  500gArt. nr 02-442  500g
Art nr 02-482  5kgArt nr 02-482  5kg
Art nr 02-489  10kgArt nr 02-489  10kg

Pływający pokarm dla ryb w stawie zapewniający dobrą przemianę materii Pływający pokarm dla ryb w stawie zapewniający dobrą przemianę materii 
w niskiej temperaturze.w niskiej temperaturze.
Składowe pokarmu bardzo sprzyjają poprawnej przemianie materii w niskich temperaturach. Zatrzymanie i wznawianie Składowe pokarmu bardzo sprzyjają poprawnej przemianie materii w niskich temperaturach. Zatrzymanie i wznawianie 
wiosennego startu pracy przewodu pokarmowego jest bardzo wyczerpujące dla organizmu ryby, najkorzystniej jest, aby ta wiosennego startu pracy przewodu pokarmowego jest bardzo wyczerpujące dla organizmu ryby, najkorzystniej jest, aby ta 
wiosenna czynność uruchamiająca żerowanie odbyła się raz. W naszych warunkach klimatycznych jest to prawie niemożliwie wiosenna czynność uruchamiająca żerowanie odbyła się raz. W naszych warunkach klimatycznych jest to prawie niemożliwie 
z powodu sporych wahań temperatury. Początek wiosennego karmienia to ważna sprawa dla skuteczności wzrostu w całym z powodu sporych wahań temperatury. Początek wiosennego karmienia to ważna sprawa dla skuteczności wzrostu w całym 
sezonie. Granulat niweluje te niedogodności i bardzo pomaga rybom na wiosnę szybko uruchomić witalność. Jest wyjątkowo sezonie. Granulat niweluje te niedogodności i bardzo pomaga rybom na wiosnę szybko uruchomić witalność. Jest wyjątkowo 
lekkostrawny i nie obciąża odpadkami po trawieniu osłabionego po zimie organizmu. Zapewnia wszystkie niezbędne składni-lekkostrawny i nie obciąża odpadkami po trawieniu osłabionego po zimie organizmu. Zapewnia wszystkie niezbędne składni-
ki pokarmowe, można go stosować w temperaturach wody od 13 do 22 st.C.ki pokarmowe, można go stosować w temperaturach wody od 13 do 22 st.C.

rozmiar minirozmiar mini
Art. nr 06-242  500gArt. nr 06-242  500g
Art. nr 06-270  2kgArt. nr 06-270  2kg
Art. nr 06-289   20 kgArt. nr 06-289   20 kg

rozmiar mediumrozmiar medium
Art. nr 06-342  500gArt. nr 06-342  500g
Art. nr 06-370  2kgArt. nr 06-370  2kg
Art. nr 06-382  5kgArt. nr 06-382  5kg
Art. nr 06-391  15kgArt. nr 06-391  15kg

rozmiar largerozmiar large
Art. nr 06-470  2kgArt. nr 06-470  2kg
Art. nr 06-482  5kgArt. nr 06-482  5kg
Art. nr 06-488   15kgArt. nr 06-488   15kg
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Ponad 139 lat tradycji, doświadczeń i doskonalenia generuje najlepsze pokarmy dla ryb na świecie.

Codzienny pokarm dla ryb stawowych.Codzienny pokarm dla ryb stawowych.

Odmiana smakowa ekonomicznego pokarmu dla ryb w stawie. Zapewnia wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Spręży-Odmiana smakowa ekonomicznego pokarmu dla ryb w stawie. Zapewnia wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Spręży-
sta szybko naciągająca wodę granulka poprzez swoją nierozpadającą się strukturę zapewnia czystość podczas żerowania sta szybko naciągająca wodę granulka poprzez swoją nierozpadającą się strukturę zapewnia czystość podczas żerowania 
ryb, jest połykana w całości i nawet podczas kilku krotnego wyplucia nie traci spójności. Atrakcyjny zapach i smak pobudza ryb, jest połykana w całości i nawet podczas kilku krotnego wyplucia nie traci spójności. Atrakcyjny zapach i smak pobudza 
do szybkiego pobierania pokarmu. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby do szybkiego pobierania pokarmu. Formuła trawienia bezresztkowego chroni czystość biologiczną biotopu, w którym ryby 
przebywają.przebywają.

rozmiar mediumrozmiar medium
Art nr 39-378  4kgArt nr 39-378  4kg
Art nr 39-389  10kgArt nr 39-389  10kg

rozmiar largerozmiar large
Art nr 39-489  10kgArt nr 39-489  10kg

Pokarmy dla ryb stawowych

Uniwersalny pokarm dla narybku.Uniwersalny pokarm dla narybku.

Dla narybku wszystkich ryb ozdobnych, występuje w 3 granulacjach; early – granulki do 0,2mm, start dla narybku mikro-Dla narybku wszystkich ryb ozdobnych, występuje w 3 granulacjach; early – granulki do 0,2mm, start dla narybku mikro-
skopijnego, middle – granulki 0,2-0,37mm, start dla narybku większych gatunków oraz następny etap karmienia narybku skopijnego, middle – granulki 0,2-0,37mm, start dla narybku większych gatunków oraz następny etap karmienia narybku 
mikroskopijnego, later – granulki 0,37-0,61mm, następny etap pokarmowy dla odchowanego i podrośniętego narybku oraz mikroskopijnego, later – granulki 0,37-0,61mm, następny etap pokarmowy dla odchowanego i podrośniętego narybku oraz 
start dla narybku większych rozmiarów np. pyszczaków. Kompletny wolno tonący i unoszący się w toni pokarm w postaci start dla narybku większych rozmiarów np. pyszczaków. Kompletny wolno tonący i unoszący się w toni pokarm w postaci 
kuleczek dla każdego rodzaju narybku słodkowodnego i morskiego, zaprojektowany tak by wykarmić nawet problematyczny kuleczek dla każdego rodzaju narybku słodkowodnego i morskiego, zaprojektowany tak by wykarmić nawet problematyczny 
w żywieniu najmniejszy mikroskopijny narybek, podział na trzy granulacje pomaga i ułatwia dozowanie w zależności od za-w żywieniu najmniejszy mikroskopijny narybek, podział na trzy granulacje pomaga i ułatwia dozowanie w zależności od za-
awansowania stadium rozwojowego narybku. Pokarm skutecznie stymuluje szybki wzrost, wzmacnia odporność na choroby, awansowania stadium rozwojowego narybku. Pokarm skutecznie stymuluje szybki wzrost, wzmacnia odporność na choroby, 
zwiększa witalność i chęć do żerowania. Jest bezpieczny dla równowagi biologicznej zbiornika.zwiększa witalność i chęć do żerowania. Jest bezpieczny dla równowagi biologicznej zbiornika.

rozmiar earlyrozmiar early
Art. nr 40-137  400gArt. nr 40-137  400g
Art. nr 40-170  2kgArt. nr 40-170  2kg

rozmiar middlerozmiar middle
Art. nr 40-237  400gArt. nr 40-237  400g
Art. nr 40-270  2kgArt. nr 40-270  2kg

rozmiar laterrozmiar later
Art. nr 40-337  400gArt. nr 40-337  400g
Art. nr 40-370  2kgArt. nr 40-370  2kg

47 All Japan Koi Show 
30-31.01.2016 

Tokyo Ryutsu Center 

Ogólnoświatowa, bardzo pres  żowa wystawa 
i konkurs ozdobnych karpi koi, organizowana 
przez All Japan Nishikigoi Promo  on Asscia  on 
i Zen Nippon Airinkai, odbywa się w Tokio za-
wsze na początku roku. Konkurs przeprowadzany 
jest w kilkudziesięciu kategoriach, najważniej-
sze z nich to: Grand Champion, Jumbo Cham-
pion, Mature Champion, Adult Champion, Baby 
Champion, Each Variety Champions, Each Size 
Champions. Stosowane klasyfi kacje to: general-
na / samiec / samica / wszystkie rozmiary od 
12 do 90cm /. Najwyższe trofeum to światowy 
tytuł Grand Champion, o którym marzą wszyscy 
uczestnicy. Wszystkie ryby, które od 14 lat zdoby-
wają nagrody, karmione były od początku tylko 
pokarmami Hikari, sam ten fakt jest rekordem 
i dumą tej marki.

Grand Champion 
Kategoria: Kohaku 
Rozmiar: 94cm 
Wiek koi: 8 lat 
Właściciel: Pan Zhi Cheng
Hodowla: DAINICHI YORIJO TOYOTA 
/ DAINICHI YORIJO 
Dealer: NARITA KOI FARMS JAPAN 
/ SANSHIN TRADING  

Odmiany barwne karpi koi




