OPTYMALNIE DOBRANY DLA HODOWANEGO GATUNKU RYB POKARM
KREUJE ICH WZOROWY WYGLĄD ORAZ BUDUJE DOBRE ZDROWIE
UWYPUKLA CZYSTE PIĘKNO DLA SATYSFAKCJI HODOWCY

Historia firmy Omega One to historia tradycyjnego rodzinnego amerykańskiego biznesu. Produkcję pokarmów dla ryb rozpoczęliśmy razem z bratem Marty’m w roku 1998, w międzyczasie dołączyli do nas
następni członkowie rodziny, moja córka Kelly i syn brata Dan. W USA dzięki naszym bezkompromisowym
zasadom dbania o jakość produktu oraz rzetelność w kontaktach z klientami mamy bardzo wysokie notowania i ustaloną markę. Mam nadzieję iż Polscy miłośnicy akwarystyki potwierdzą opinie moich rodaków,
a ja serdecznie ich wszystkich pozdrawiam i namawiam do oceny naszych produktów.
PREZES OMEGASEA LLC
DANNY CREWS

Historia firmy Omega One
Właściciele firmy bracia Marty i Danny Crews, którzy od wczesnego dzieciństwa są pasjonatami akwarystyki oraz ekologii postanowili pod koniec lat dziewięćdziesiątych założyć firmę produkującą pokarmy
klasy premium dla ryb ozdobnych. Opracowany przez nich proces wytwarzania tych pokarmów został
opatentowany. Rewolucyjność ich pomysłu polegała na przełamaniu starego schematu myślenia o stosowanych surowcach, oraz procesie ich przetwarzania w celu uzyskania optymalnego pokarmu dla ryb
ozdobnych. Bracia podeszli do produkcji w nowatorski sposób uważając, że piękne ryby w akwarium wymagają najlepszych warunków środowiskowych, oraz przede wszystkim znakomitych i naturalnych pokarmów. Otworzyli swoją farmę pozyskiwania półproduktów w czystym ekologicznie miejscu, w miejscowości
Sitka na Alasce. Jest tu praktycznie nieograniczony dostęp do najważniejszego składnika ich pokarmów
czyli świeżych ryb i owoców morza. Pokarmy Omega One nie zawierają mączki rybnej i w czasie produkcji
nie są poddawane obróbce wysoką temperaturą, co oznacza, że zawierają więcej składników odżywczych
niż jakiekolwiek inne porównywalne pokarmy. Ten opatentowany proces produkcji skutkuje wyjątkową
aprobatą pokarmów przez ryby, a przez hodowców uznane są za bardzo skuteczne i jedne z najzdrowszych
pokarmów dla ryb akwariowych na świecie.
Podstawy naszej koncepcji: Nie używamy mączki rybnej, skrobi, wypełniaczy ze zbóż, konserwantów
i polepszaczy smaku, gdyż są to składniki o zerowej przyswajalności dla karmionych nimi organizmów.
Stosujemy w naszych pokarmach tylko świeżo złowione ryby i owoce morza, nie przechowujemy ich w zamrażarkach latami co jak wiadomo niszczy ich wartości odżywcze na skutek hydrolizy białek i tłuszczów.
Rozdrabniamy całe ryby i skorupiaki tj. mięso łącznie z kośćmi, skórą czy też pancerzem. Świeżość surowca
zapewnia własny kuter „Gambler” do odbioru ryb bezpośrednio na morzu od rybaków. Pracujący dla nas
zbieracze alg, porostów i glonów pozyskują je wzdłuż wybrzeży dziewiczej Alaski. Składniki wykorzystane
są w produkcji najdalej 24 godziny od pozyskania. Nasze pokarmy mają przyjemny smak i atrakcyjny świeży zapach, zawierają dużą ilość biologicznie czynnych kwasów omega, odpowiednich białek i naturalnych
karotenów. Wodorosty to nie tylko spoiwo pokarmu, ale też magazyn związków mineralnych i witamin,
których nie marnujemy w procesie produkcji.
Tajemnica sukcesu: Nasz sukces to zastosowane składniki receptury takie jak: arktyczny halibut, dorsz
czarny, makrela, łosoś, krewetka, kryl, wodorosty oraz nowatorski, opatentowany proces produkcji
polegający na łączeniu składników na zimno z wykorzystaniem naturalnych zdolności nie przetworzonych
białek do wytworzenia żelu spajającego wszystko w całość.

Oto i cała tajemnica naszego sukcesu !


Made in the USA

płatki
Pokarmy wytwarzane wyłącznie ze świeżych ryb i owoców morza!
Zrezygnowaliśmy ze stosowania mączki rybnej ponieważ jest to produkt szkodliwy dla zdrowia ryb.
Pozostali producenci pokarmów dla ryb bazują na mączce rybnej jako głównym składniku.
Porównaj składy na etykiecie!
Największą wadą zastosowania w pokarmie mączki rybnej jest to, że ten składnik jest bezwartościowy odżywczo,
a jego przyswajalność przez organizm praktycznie zerowa. Jest to tylko niepotrzebne obciążenie dla układu
trawienia. Mączka nasyci ryby, ale nie dostarczy im przyswajalnego białka, tłuszczu czy mikroelementów. Bądź
tego świadomy, pozwól twoim ulubieńcom cieszyć się zdrowym życiem, podawaj im odpowiednie pokarmy!

NATURALNE SKŁADNIKI I NOWOCZESNE SPOSOBY PRODUKCJI
BEZKOMPROMISOWA DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ ZASTOSOWANYCH PÓŁPRODUKTÓW
DOŚWIADCZENIE W KOMPOZYCJI DIETY – TE WSZYSTKIE ELEMENTY
RAZEM GENERUJĄ SUKCES

Freshwater Flakes
Płatki dla ryb słodkowodnych
Opakowania: 12/28/62/148g

Goldfish Flakes
Płatki dla złotych rybek
Opakowania: 12/28/62/148g

First Flakes
Płatki wspomagające aklimatyzację
Opakowania: 28/62/148g

Veggie Flakes
Płatki dla ryb roślinożernych
Opakowania: 28/62g

Optymalna receptura ze świeżych ryb arktycznych
i owoców morza dobranych tak, aby podnieść w diecie poziom kwasów tłuszczowych Omega, które
wzmacniają układ immunologiczny i stymulują rozwój ścianek komórek. Niska zawartość popiołu a wysoka białek to mniej zanieczyszczeń w akwarium.

Formuła składu opiera się na zwiększonej ilości
białek i tłuszczy w pokarmie. Ostatnie badania
pokazują, że dla tego gatunku ryb, białka wysokiej
jakości połączone z kwasami tłuszczowymi w optymalnej proporcji są wyjątkowo korzystne dla poprawy ich witalności.

SKŁAD: łosoś 20%, halibut 16%, dorsz czarny 14%,
śledź 13%, krewetki 11%, kryl 10%, mączka pszenna
9%, gluten pszenny 4%, świeże wodorosty morskie
2%.

SKŁAD: łosoś 21%, dorsz czarny 19%, mieszanka
owoców morza 17%, mączka pszenna 16%, gluten
pszenny 15%, świeże wodorosty morskie 11%.

Podczas wprowadzania ryb do nowego środowiska, często narażone są one na stres. Może to prowadzić do utraty apetytu, obniżenia odporności,
osłabienia, a nawet śmierci ryby. Terapeutyczna
formuła pokarmu znacząco redukuje te ryzyka.
Skład płatków został dobrany tak, aby zaspokoić
wszystkie potrzeby organizmu podczas silnego
stresu oraz pomóc mu zlikwidować jego skutki.
Pokarm jest lekkostrawny, wzmacnia kondycję, łagodzi dolegliwości, zmniejsza lękliwość.

Pokarm obfitujący w duże ilości nieprzetworzonych wodorostów, glonów Spirulina platensis
i Haematococcus pluvialis. Zbilansowany precyzyjnie poziom kwasów tłuszczowych Omega 3 i 6,
wysoka zawartość białek oraz dodatek witamin
i minerałów czyni te płatki doskonałym źródłem
składników odżywczych dla wszystkich ryb roślinożernych.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 42%, oleje i tłuszcze surowe 12%, włókno surowe 1%, popiół
surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%,
sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 39%,
oleje i tłuszcze surowe 11%, włókno surowe 2%,
popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor
1%, sód 1%.

SKŁAD: łosoś 23%, dorsz czarny 20%, halibut 16%,
śledź 14%, mieszanka owoców morza 11%, mączka pszenna 9%, gluten pszenny 4%, świeże wodorosty morskie 2%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 44%,
oleje i tłuszcze surowe 14%, włókno surowe 1%,
popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor
1%, sód 1%.

SKŁAD: łosoś 20%, dorsz czarny 17%, halibut 16%,
śledź 16%, świeże wodorosty morskie 15%, spirulina 10%, mączka pszenna 5%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 38%,
oleje i tłuszcze surowe 11%, włókno surowe 1%,
popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor
1%, sód 1%.

Cichlid Flakes
Płatki dla pielęgnic
Opakowania: 28/62/148g

Super Color Flakes
Płatki wzmacniające kolor
Opakowania: 12/28/62/148g

Super Kelp Flakes
Płatki z wodorostów morskich
Opakowania: 28/62/148g

Marine Flakes with Garlic
Płatki dla ryb morskich z czosnkiem
Opakowania: 28/62/148g

Precyzyjne połączenie białek zwierzęcych i składników roślinnych dla zaspokojenia specyficznych potrzeb żywieniowych pyszczaków. W składzie świeże
ryby, skorupiaki, kelp, spirulina. Zastosowana receptura gwarantuje bardzo wysoką przyswajalność
pokarmu.

Wszystko co poprawia i wzmacnia kolory u ryb
uzyskujemy ze skóry łososia, krewetek i kryla. Pokarm ten generuje atrakcyjne mocne ubarwienie,
jest skuteczny i bezpieczny dla zdrowia. Naturalne
beta-karoteny, są niemal w 100% przyswajane
i pięknie wybarwiają ryby.

Optymalnie zbilansowany pokarm dla ryb morskich. W składzie owoce morza, ryby, glony spirulina, czosnek. Wspomaga i stymuluje system
immunologiczny. Wzmacnia apetyt i zwiększa
odporność na pasożyty. Duża zawartość kwasów
tłuszczowych Omega 3 i 6.

SKŁAD: łosoś 20%, śledź 17%, dorsz czarny 16%,
halibut 16%, krewetki 15%, mączka pszenna 10%,
gluten pszenny 3%, świeże wodorosty morskie 2%.

SKŁAD: łosoś 22%, halibut 19%, mieszanka owoców morza 18% (kryl 3%, karmazyn 7%, krewetki
90%), mączka pszenna 15%, gluten pszenny 13%,
świeże wodorosty morskie 12%.

Głównym składnikiem pokarmu są ręcznie zbierane w Zatoce Alaskańskiej świeże wodorosty kelp
Ascophyllum nodosu. Uzupełnieniem jest mieszanka ryb i owoców morza, co tworzy bogaty w witaminy, wysoko zmineralizowany, idealnie przyswajalny pokarm dla ryb roślinożernych. W wyniku
zastosowania świeżych produktów wartość biologiczna tych płatków jest na najwyższym poziomie.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 40%, oleje i tłuszcze surowe 12%, włókno surowe 1%, popiół
surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%,
sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 43%, oleje
i tłuszcze surowe 13%, włókno surowe 1%, popiół
surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%,
sód 1%.

SKŁAD: świeże wodorosty morskie 19%, spirulina
18%, łosoś 17%, halibut 15%, mieszanka owoców
morza 13% (kryl 2%, śledź 49%, krewetki 49%),
mączka pszenna 13%, gluten pszenny 4%.

SKŁAD: śledź 21%, łosoś 16%, halibut 15%, dorsz
czarny 12%, mieszanka owoców morza 12% (kryl
1%, karmazyn 1%, krewetki 90%, kałamarnica 1%,
małże 1%, ikra łososia 5%, ośmiornica 1%), mączka pszenna 12%, gluten pszenny 4%, świeże wodorosty morskie 3%, spirulina 2%, czosnek 2%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 33%,
oleje i tłuszcze surowe 11%, włókno surowe 1%,
popiół surowy 8%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor
1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 43%,
oleje i tłuszcze surowe 12%, włókno surowe 1%,
popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor
1%, sód 1%.

granulaty
Najlepsza dieta dla ryb ozdobnych, granulaty podobnie jak płatki, produkowane są w tej samej
technologii oraz z tych samych składników, różnią się tylko fakturą i wagą nasypową. Składniki roślinne
pozyskiwane z czystych wód południowo-wschodniej Alaski czy też składniki zwierzęce, które dzięki
ogromnej różnorodności łowionych gatunków ryb i owoców morza żyjących w zdrowym środowisku,
sprzyjają dużej wartości biologicznej i przyswajalności pokarmu, którego są składowymi.
Nie ma lepszego wyboru dla Twoich ryb.
Cichlid Pellets
Pływający granulat dla pielęgnic
Opakowania: rozmiar

2mm 99/184g, rozmiar 4mm 94/184g
rozmiar 6mm 85/170g

Shrimp Pellets
Tonący granulat z krewetek
Opakowania:
rozmiar 6mm 61/127/231g

Trzy rozmiary – małe, średnie i duże granulki dla wszystkich gatunków
pielęgnic. Zapewniają wzmocnienie ubarwienia, pełne zaspokojenie
potrzeb żywieniowych, gwarantują bardzo dużą przyswajalność.

Nasz granulat zawiera prawdziwe
mielone w całości krewetki, które
kupujemy świeże bezpośrednio od rybaków z Alaski. Granulat jest bogaty
w naturalne składniki wzmacniające kolor zawiera niezbędne tłuszcze
i białka z ryb i skorupiaków arktycznych. Krewetki są wykorzystywane
w całości.

SKŁAD: łosoś 21%, śledź 19%, krewetki 16%, mączka pszenna 15%, gluten pszenny 15%,świeże wodorosty morskie 13%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 36%, oleje i tłuszcze surowe
11%, włókno surowe 1%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%,
fosfor 1%, sód 1%.

Goldfish Pellets
Tonący granulat dla złotych rybek
Opakowania: r ozmiar 1,5mm 119/226g, rozmiar 3mm 119/226g
rozmiar 5mm 108/212g
Trzy rozmiary granulatu przeznaczonego dla ryb zimnolubnych. Układ
trawienny złotych rybek pracuje trochę inaczej, dlatego opracowany
został specjalny skład pokarmu, przystosowany do ich metabolizmu.
Pokarm doskonale wybarwia.

SKŁAD: krewetki 18%, łosoś 17%,
dorsz czarny 15%, śledź 15%, mieszanka owoców morza 15% (kryl 1%,
karmazyn 1%, krewetki 90%, kałamarnica 1%, małże 1%, ikra łososia
5%, ośmiornica 1%), mączka pszenna
15%, świeże wodorosty morskie 2%,
spirulina 2%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko
surowe 38%, oleje i tłuszcze surowe
11%, włókno surowe 2%, popiół surowy 9%, wilgotność 7%, wapń 2%,
fosfor 1%, sód 1%.

SKŁAD: łosoś 25%, śledź 20%, krewetki 17%, mączka pszenna 14%, gluten pszenny 13%, świeże wodorosty morskie 10%.

Optymalnie zbilansowany pokarm dla ryb morskich. Wspomaga i stymuluje system immunologiczny. Wzmacnia apetyt i zwiększa odporność na pasożyty. Zawiera kwasy Omega 3 i 6.
SKŁAD: śledź 21%, łosoś 16%, halibut 15%, dorsz czarny 12%, mieszanka
owoców morza 12% (kryl 1%, karmazyn 1%, krewetki 90%, kałamarnica
1%, małże 1%, ikra łososia 5%, ośmiornica 1%),mączka pszenna 12%, gluten pszenny 4%, świeże wodorosty morskie 3%, spirulina 2%, czosnek 2%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 39%, oleje i tłuszcze surowe
12%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%,
fosfor 1%, sód 1%.

Super Color Pellets
Pływający granulat wybarwiający
Opakowania: rozmiar 2mm 99/184g

Super Color Pellets
Tonący granulat wybarwiający
Opakowania: rozmiar 1,5mm 119/226/460g

Uniwersalny, bogaty w naturalne składniki wzmacniające ubarwienie. Dla ryb pobierających pokarm z powierzchni wody. Poprawi wygląd i rozświetli kolory
ciała. W pełni zaopatrzy organizm w białka, tłuszcze
i mikroelementy.

Uniwersalny, bogaty w naturalne składniki wzmacniające ubarwienie. Dla ryb pobierających pokarm z dna
akwarium. Poprawi wygląd i rozświetli kolory ciała.
W pełni zaopatrzy organizm w białka, tłuszcze i mikroelementy.

SKŁAD: łosoś 22%, halibut 19%, mieszanka owoców
morza 18% (kryl 2%, karmazyn 3%, krewetki 95%),
mączka pszenna 17%, gluten pszenny 14%, świeże wodorosty morskie 9%.

SKŁAD: łosoś 22%, halibut 19%, mieszanka owoców morza 18% (kryl 2%, karmazyn 3%, krewetki 95%), mączka
pszenna 17%, gluten pszenny 14%, świeże wodorosty
morskie 9%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 40%, oleje
i tłuszcze surowe 13%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 40%, oleje
i tłuszcze surowe 13%, włókno surowe 2%, popiół surowy
7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

Veggie Rounds
Tonące dyski dla glonojadów
Opakowania: rozmiar 14mm 56/118/227g

Super Color Discus Pellets
Tonący, mocno wybarwiający pokarm dla paletek
Opakowania: rozmiar 1,5mm 119/226g

Pokarm w postaci dysków, bogaty w minerały i składniki odżywcze. Wykonany ze świeżych oceanicznych
wodorostów zbieranych ręcznie w Zatoce Alaskańskiej. Nasze dyski są najbardziej zielone bo nie skąpimy dobrych surowców.

Pokarm dla paletek w postaci granulatu. W składzie zawiera mięso z arktycznych ryb i skorupiaków, łososia, halibuta i krewetek. Zaspokaja wymogi żywieniowe i wzmacnia
układ odpornościowy. Naturalne beta karoteny są bezpieczne dla zdrowia i skutecznie wzmacniają kolory. Pokarm naturalny, wysokoenergetyczny, zdrowy, dobrze akceptowany.

SKŁAD: świeże wodorosty morskie 20%, spirulina
18%, łosoś 17%, halibut 13%, mieszanka owoców morza 12% (kryl 2%, śledź 49%, krewetki 49%), mączka
pszenna 11%, gluten pszenny 8%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 35%, oleje i tłuszcze surowe
10%, włókno surowe 1%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%,
fosfor 1%, sód 1%.

Garlic Marine Pellets
Tonący granulat dla ryb morskich z czosnkiem
Opakowania: rozmiar 1,5mm 126/231g, rozmiar 5mm 231/567g

JEDNYM Z ELEMENTÓW PIĘKNA RYB JEST ICH WYBARWIENIE
MOCNY KOLOR MOŻNA UZYSKAĆ BEZ UŻYCIA CHEMII, NATURALNE PIGMENTY
ZAWARTE W SKÓRZE ŁOSOSIA CZY PANCERZYKU KREWETKI
TO BEZPIECZNY SPOSÓB POPRAWY BARWY TWOICH RYB

Super Color Cichlid Pellets
Tonący granulat wybarwiający
dla pielęgnic
Opakowania:
rozmiar 1,5mm 119/226/460g
rozmiar 3,5mm 231/567g
Granulki wzmacniające kolor pomogą twoim pielęgnicom uzyskać atrakcyjny wygląd. Jednocześnie zapewniają doskonałą przyswajalność oraz
dostarczają niezbędnych minerałów
i mikroelementów. Stworzone specjalnie z myślą o tzw. rybach wystawowych, które muszą mieć wzorowy
wygląd i kolor.
SKŁAD: łosoś 21%, halibut 19%, krewetki 18%,mączka pszenna 15%, gluten pszenny 14%, świeże wodorosty
morskie 8%, kryl 4%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko
surowe 38%, oleje i tłuszcze surowe
13%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%,
fosfor 1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 34%, oleje
i tłuszcze surowe 10%, włókno surowe 4%, popiół surowy 9%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

SKŁAD: śledź 21%, łosoś 16%, halibut 15%, dorsz atlantycki 12%, mieszanka owoców morza 12% (kryl 1%, karmazyn 1%, krewetki 90%, kałamarnica 1%, małże 1%,
ikra z łososia 5%, ośmiornica 1%), mączka pszenna 12%,
gluten pszenny 4%, świeże wodorosty morskie 3%, spirulina 2%, czosnek 2%.

Super Kelp Pellets
Pływający granulat z wodorostów
Opakowania: rozmiar 2mm 94/184g

Super Color Kelp Pellets
Tonący granulat wybarwiający z wodorostami kelp
Opakowania: rozmiar 1,5mm 119/226g

Głównym składnikiem pokarmu są ręcznie zbierane
świeże wodorosty kelp Ascophyllum nodosum. Uzupełnieniem jest mieszanka ryb i owoców morza, co
tworzy bogaty w witaminy, wysoko zmineralizowany,
idealnie przyswajalny pokarm dla ryb roślinożernych.
W wyniku zastosowania świeżych produktów granulat
ma bardzo wysoką wartość biologiczną.

Bogaty w naturalne składniki wzmacniające ubarwienie tj. skóra łososia i całe krewetki. Duży dodatek wodorostów zwiększa uniwersalność pokarmu. Poprawi
wygląd i rozświetli kolory ciała także rybom roślinożernym pobierającym pokarm z dna zbiornika. Zaspokoi
zapotrzebowanie na wysokojakościowe białko i mikroelementy.

SKŁAD: świeże wodorosty morskie 20%, spirulina 18%,
łosoś 17%, halibut 13%, krewetki 12%, mączka pszenna 11%, gluten pszenny 8%.

SKŁAD: świeże wodorosty morskie 20%, spirulina 18%,
łosoś 17%, halibut 13%, krewetki 12%, mączka pszenna
11%, gluten pszenny 8%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 33%, oleje
i tłuszcze surowe 11%, włókno surowe 2%, popiół surowy 8%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 33%, oleje
i tłuszcze surowe 11%, włókno surowe 2%, popiół surowy
8%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 39%, oleje
i tłuszcze surowe 10%, włókno surowe 4%, popiół surowy
9%, wilgotność 8,5%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

mikro

pokarmy

Trzy odmiany pokarmów dla narybku, podrostków lub małych gatunków ryb akwariowych. Mikro granulaty
produkowane są w tej samej technologii oraz z tych samych składników co zwykłe granulaty, różnią się tylko
rozmiarem granulek. Składniki również pozyskiwane są z czystych wód południowo-wschodniej Alaski, biotopu
o ogromnym zróżnicowaniu gatunków zwierząt tam żyjących. Duża wartość biologiczna pokarmu generuje
szybki przyrost masy ciała, atrakcyjny kolor oraz duży wigor ryb nim żywionych.

Dwa pokarmy przeznaczone dla bojownika wspaniałego. Białka i tłuszcze zwierząt morskich z dodatkiem
składników roślinnych są idealną dietą dla tych ryb. Płatki i granulki są stabilne i nie rozpuszczają się w wodzie
utrzymując biotop tych ryb w czystości biologicznej co bardzo wpływa na ich wygląd i zachowanie. Sam skład
pokarmu idealnie zaspokaja potrzeby żywieniowe oraz stymuluje kolor i połysk ciała. Pokarmy te są przez ryby
dobrze aprobowane, oraz spożywane bardzo chętnie.

Color Micro Pellets
Granulat wybarwiający dla małych ryb
Opakowania: rozmiar 0,5mm 50/100g

Veggie Micro Pellets
Granulat dla małych ryb roślinożernych
Opakowania: rozmiar 0,5mm 50/100g

Marine Micro Pellets
Granulat dla małych ryb morskich
Opakowania: rozmiar 0,5mm 50/100g

Naturalny beta karoten zawarty w skórze łososia czy
w krewetkach jest łatwo przyswajalny i bardzo skuteczny. Granulat dostarcza rybom wszystkie składniki odżywcze, a przy okazji zapewnia im pięknie
kolory.

Pokarm zawiera duże ilości wodorostów kelp, glonów i porostów morskich. Niewielki dodatek białek
i tłuszczy zwierzęcych oraz wysoka zawartość witamin i minerałów decyduje o wysokim stopniu przyswajalności.

Optymalnie zbilansowany, naturalny pokarm dla narybku i małych ryb morskich. W składzie owoce morza,
ryby, glony, czosnek. Wspomaga i stymuluje system
immunologiczny. Wzmacnia apetyt i zwiększa odporność na pasożyty.

Optymalny granulat, łatwo przyswajalny, wydajny
i skuteczny. Naturalny beta karoten zawarty w skórze
łososia czy w krewetkach jest bezpieczny dla zdrowia.
Pokarm dostarcza rybom wszystkie składniki odżywcze,
a przy okazji zapewnia im pięknie kolory.

Dieta z ryb arktycznych i owoców morza dobranych tak, by wspomóc pracę układu odpornościowego
i polepszyć rozwój ścianek komórek. Duża zawartość
witamin i minerałów oraz naturalnych pigmentów poprawi wygląd i witalność ryb.

SKŁAD: łosoś 22%, halibut 19%, mieszanka owoców
morza 18% (kryl 2%, karmazyn 3%, krewetki 95%),
mączka pszenna 17%, gluten pszenny 14%, świeże
wodorosty morskie 9%.

SKŁAD: świeże wodorosty morskie 21%, spirulina
19%, łosoś 18%, halibut 16%, mączka pszenna 13%,
gluten pszenny 12%.

SKŁAD: śledź 21%, łosoś 16%, halibut 15%, dorsz
czarny 12%, mieszanka owoców morza 12% (kryl 1%,
karmazyn 1%, krewetki 90%, kałamarnica 1%, małże
1%, ikra łososia 5%, ośmiornica 1%), mączka pszenna
12%, gluten pszenny 4%, świeże wodorosty morskie
3%, spirulina 2%, czosnek 2%.

SKŁAD: łosoś 23%, halibut 19%, krewetki 18%, mączka
pszenna 15%, gluten pszenny 14%, świeże wodorosty
morskie 10%.

SKŁAD: łosoś 23%, dorsz czarny 20%, mieszanka owoców morza 18% (kryl 2%, karmazyn 3%, krewetki 95%),
mączka pszenna 14%, gluten pszenny 13%, świeże wodorosty morskie 11%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 40%, oleje i
tłuszcze surowe 13%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 33%, oleje
i tłuszcze surowe 11%, włókno surowe 1%, popiół surowy 10%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 39%, oleje
i tłuszcze surowe 12%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 42%, oleje
i tłuszcze surowe 10%, włókno surowe 1%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 3%, fosfor 1%, sód 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 43%, oleje
i tłuszcze surowe 13%, włókno surowe 1%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 2%, fosfor 1%, sód 1%.

Betta buffet pellets
Granulat dla bojownika 1,5mm
Opakowanie: 17g

Betta buffet flakes
Drobne płatki dla bojownika
Opakowanie: 12g

pokarmy

pokarmy

Liofilizacja czyli technologia suszenia próżniowego.
Pokarm żywy w postaci świeżej czy mrożonej, może być źródłem niebezpiecznych dla ryb patogenów. Proces
liofilizacji skutecznie eliminuje wszelkie niebezpieczne organizmy, które w akwarium mogłyby być przyczyną
chorób ryb. Liofilizacja pozwala jednocześnie zachować w stanie niezmienionym minerały, witaminy, kwasy
tłuszczowe, białko i inne składniki pokarmowe. Pokarm ten jako urozmaicenie diety można podawać w postaci
suchej lub po uprzednim namoczeniu.

Pokarmy specjalne ze świeżych ryb, glonów i owoców morza
Oferujemy pokarmy dla zwierząt wymagających specjalnej diety. W trosce o ich dobre zdrowie oraz ładny
wygląd zaprojektowaliśmy optymalne pokarmy dla krabów, żabek, salamander i krewetek. Naturalne składniki
w tych pokarmach zapewniają prawidłową przemianę materii i dużą przyswajalność składników. Pokarmy są
bezpieczne dla środowiska w którym te zwierzęta przebywają. Są atrakcją dla ich zmysłów węchu i smaku.

Shrimp
Krewetka morska
Opakowania: 26/50g

Mysis Shrimp
Lasononóg
Opakowania: 21/43g

Hermit Crab
Tonący granulowany pokarm dla krabów
Opakowania: rozmiar 5mm 34g

Shrimp & Lobster
Tonący pokarm dla krewetek, homarów
Opakowania: rozmiar 5mm 34g

Doskonały pokarm dla największych mięsożerców. Skorupiaki te są źródłem niezbędnych dla prawidłowego rozwoju zwierząt mikro i makroelementów, białka oraz chityny,
która reguluje pracę przewodu pokarmowego. Naturalne karotenoidy wpływają korzystnie na ogólną kondycję karmionych zwierząt
oraz wzmacniają pigmentację skóry.

Mysis – mały skorupiak przeważnie morski,
ale są też odmiany słodkowodne. Jego larwy
są pokarmem bogatym w minerały i witaminy, wysokobiałkowym, bardzo cenionym
przez hodowców drapieżnych ryb ozdobnych, ponieważ karmienie tym pokarmem
ryb wzmacnia odporność i zwiększa ich chęć
do tarła.

Pokarm w postaci granulek dla krabów pustelników. Tylko świeże i całe owoce morza. Naturalne pigmenty ze skóry łososia zapewniające
piękne ubarwienie. Bogactwo kwasów tłuszczowych Omega 3 & 6. Zawiera świeże wodorosty
morskie Kelp i Spirulinę. Wysoka zawartość
wapnia dla mocnego szkieletu. Nie zmętnia
wody.

Pokarm w postaci granulek dla krewetek i homarów, tonący . Tylko świeże i całe owoce morza.
Naturalne pigmenty ze skóry łososia zapewniające piękne ubarwienie. Bogactwo kwasów
tłuszczowych Omega 3 & 6. Zawiera świeże wodorosty morskie Kelp i Spirulinę. Wysoka zawartość wapnia dla mocnego szkieletu. Nie zmętnia
wody.

SKŁAD: krewetka morska.

SKŁAD: lasonóg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe
60%, oleje i tłuszcze surowe 6%, włókno surowe 2,5%,wilgotność 5%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe
60%, oleje i tłuszcze surowe 6%, włókno surowe 8%, wilgotność 7%.

SKŁAD: łosoś 20%, halibut 18%, świeże wodorosty
morskie 11%, otręby ryżowe 8%, mączka pszenna
8%, krewetki 7%, mączka sojowa 6%, śledź 6%,
gluten pszenny 5%, kiełki pszenicy 4%, łuska ryżowa 2,25%, spirulina 2%, siarczan wapniowy 1%,
olej roślinny 0,5%, sorbinian potasu 0,25%.

SKŁAD: łosoś 25%, halibut 20%, świeże wodorosty morskie 11%, otręby ryżowe 8%, mączka
pszenna 8%, mączka sojowa 6%, śledź 6%, gluten pszenny 5%, kiełki pszenicy 5%, łuska ryżowa
2,25%,spirulina 2%, siarczan wapniowy 1%, olej
roślinny 0,5%, sorbinian potasu 0,25%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 34%,
oleje i tłuszcze surowe 10%, włókno surowe 4%,
popiół surowy 8,5%, wilgotność 8%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 36%,
oleje i tłuszcze surowe 9%, włókno surowe 6%,
popiół surowy 9%, wilgotność 8%.

Brine Shrimp
Artemia salina
Opakowania: 19/36g

Newt & Salamander
Tonący pokarm dla traszek i salamander
Opakowania: rozmiar 5mm 34g

Frog & Tadpole
Tonący pokarm dla żab i kijanek
Opakowania: rozmiar 5mm 34g

Naturalny pokarm, w postaci bryłek, dla ryb
wszystkożernych i mięsożernych, uzyskany
na drodze liofilizacji dorosłej postaci Artemia salina. Pokarm chętnie pobierany przez
ryby jest źródłem łatwostrawnego białka.

Pokarm w postaci granulek dla traszek i salamander, tonący. Tylko świeże i całe owoce morza. Naturalne pigmenty ze skóry łososia zapewniające
piękne ubarwienie. Bogactwo kwasów tłuszczowych Omega 3 & 6. Idealny poziom witaminy A
i D3. Nie zmętnia wody. Niska zawartość włókna
zapewnia właściwe trawienie.

Pokarm w postaci granulek dla żab i kijanek, tonący. Tylko świeże i całe owoce morza. Naturalne
pigmenty ze skóry łososia zapewniające piękne
ubarwienie. Bogactwo kwasów tłuszczowych
Omega 3 & 6. Idealny poziom witaminy A i D3.
Nie zmętnia wody. Niska zawartość włókna zapewnia właściwe trawienie.

SKŁAD: łosoś 25%, halibut 20%, otręby ryżowe
14%, mączka pszenna 11%, krewetki 10%, mączka
sojowa 10%, gluten pszenny 8%, olej roślinny 1%.

SKŁAD: łosoś 21%, śledź 19%, otręby ryżowe
16%, krewetki 15%, mączka pszenna 15%, gluten
pszenny 13%, olej roślinny 1%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 41%,
oleje i tłuszcze surowe 12%, włókno surowe 2%,
popiół surowy 9%, wilgotność 8%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 41%,
oleje i tłuszcze surowe 14%, włókno surowe 2%,
popiół surowy 9%, wilgotność 8%.

SKŁAD: artemia.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe
48%, oleje i tłuszcze surowe 6%, włókno surowe 2,5%, wilgotność 5%.

pokarmy

suszone

Granulat dla młodych żółwi oraz pałeczki dla żółwi dorosłych tak samo jak inne rodzaje naszych pokarmów
wykonane są w tej samej innowacyjnej technologii. Skład pokarmu jest naturalny, proporcje poszczególnych
składowych dopasowane są do preferencji pokarmowych gadów o powolnym metabolizmie. Pokarm został
wzbogacony w wapń i fosfor, elementy bardzo istotne dla rozwoju skorupy. Zawartość witaminy D3 wspiera
metabolizm i poprawia kondycje ogólną tych zwierząt.
Karma ta jest chętnie spożywana i w pełni akceptowana, zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe.

Super Veggie Seaweed są wykonane z najwyższej jakości alg morskich w trzech odmianach: brunatnej,
zielonej i czerwonej. Zasobne w naturalne witaminy i minerały. Prawdziwy rarytas dla ryb roślinożernych.
Suszone i cięte wzdłuż włókien płaty są łatwe do dozowania, specjalne klipsy ułatwiają kotwiczenie do szyby
oraz minimalizują odpady. Mają szczelne opakowanie, utrzymują długą przydatność do spożycia.

Juvenile Turtle Pellets
Granulat dla młodych żółwi
Opakowania: rozmiar 2,5mm 42/99g
Małe, specjalnie przystosowane granulki dla młodych żółwi. Bogactwo
świeżych białek i tłuszczy zapewni im odpowiedni harmonijny wzrost.
Zawiera właściwe ilości wapnia, fosforu i witaminy D3. Wysoki poziom
kwasów tłuszczowych Omega 3 i 6 oraz dodatek witaminy A wspomaga i wzmacnia system immunologiczny.
SKŁAD: łosoś 24%, śledź 21%, dorsz czarny 19%, mączka pszenna 18%,
gluten pszenny 17%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 38%, oleje i tłuszcze surowe
12%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%, wapń 3%,
fosfor 1%, sód 1%.

Opakowanie: 23g/24 paski

Opakowanie: 23g/24 paski

Opakowanie: 23g/24 paski

Adult Turtle Sticks
Pałeczki dla żółwi dorosłych
Opakowania: rozmiar 8mm 99/184/354g
Pokarm stworzony z myślą o zdrowiu i witalności twojego żółwia. Bogaty w wapń
z odpowiednim stosunkiem fosforu zapewni właściwy rozwój pancerza. Ten pokarm
zawiera pełnowartościowe świeże składniki
bogate w witaminy i minerały. W pełni zaspokoi potrzeby organizmu.
SKŁAD: łosoś 21%, śledź 19%, halibut 18%,
mączka pszenna 16%, gluten pszenny 15%,
świeże wodorosty morskie 10%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe
37%, oleje i tłuszcze surowe 11%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%, wilgotność 7%,
wapń 3%, fosfor 1%, sód 1%.

Seaweed Clips
Specjalne klipsy mocujące glony w jednym miejscu to
spore ułatwienie w dozowaniu przysmaku oraz radość
dla hodowcy który ogląda swoje ryby zgromadzone
w jednym miejscu w momencie żerowania.

pokarmy

PODSTAWY NASZEGO SUKCESU TO ZGROMADZONA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
ORAZ GORLIWA DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ UŻYWANYCH PRZEZ NAS SUROWCÓW,
KTÓRE CZERPIEMY Z CZYSTYCH ARKTYCZNYCH WÓD ZATOKI ALASKAŃSKIEJ

Nareszcie dni wolne, czas na odpoczynek, wyjazd, pozbycie się stresu, ale
jest kłopot, bo nie będzie komu opiekować się rybkami w akwarium. Jest na
to środek zaradczy, awaryjny, wolno dozowany pokarm w formie muszelek.
Trzeba umieścić go w akwarium i w zależności od rodzaju możemy bez obawy,
iż rybki będą głodne, wyjechać na weekend lub krótkie wakacje. Muszelki
są bezpieczne, nie zanieczyszczą wody, a mieszkańcy akwarium doczekają
w zdrowiu powrotu opiekuna.
Pokarm na trzy dni
Opakowanie: 4x7g

Pokarm na siedem dni
Opakowanie: 20g

Awaryjny pokarm weekendowy, zawiera
wszystkie potrzebne rybom składniki odżywcze oraz nie degraduje biologicznie środowiska, pozwala na bezpieczne żywienie ryb podczas trzydniowej nieobecności opiekuna.

Awaryjny pokarm urlopowy, zawiera wszystkie potrzebne rybom składniki odżywcze oraz
nie degraduje biologicznie środowiska, pozwala na bezpieczne żywienie ryb podczas
siedmiodniowej nieobecności opiekuna

SKŁAD: siarczan wapnia 85%, łosoś 6%, halibut 4%, mieszanka owoców morza 3%, mączka pszenna 1,4%, gluten pszenny 0,6%, świeże
wodorosty morskie 0,3%.

SKŁAD: siarczan wapnia 85%, łosoś 6%, halibut 4%, mieszanka owoców morza 3%, mączka pszenna 1,4%, gluten pszenny 0,6%, świeże
wodorosty morskie 0,3%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 5%,
oleje i tłuszcze surowe 0,5%, włókno surowe
0,1%, wilgotność 21%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 5%,
oleje i tłuszcze surowe 0,5%, włókno surowe
0,1%, wilgotność 21%.

Made in the USA

