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KRMIVA PRO AKVARIJNÍ RYBY

D E D I C A T E D  T O  Y O U R  P E R F O R M A N C E

AQUARIUM

Potápivé krmivo

Plovoucí krmivo

Poloplovoucí krmivo

Prebiotické/probiotické  krmivo

Zvýrazňuje barevnost ryb

Vysoce atraktivní krmivo

Zvyšuje obranyschopnost Vysoká stravitelnost



Podporuje optimální růst ryb   

Stimuluje funkci imunitního systému  

Optimalizuje funkci trávicího systému 

Přispívá k ochraně sliznic  

Posiluje vnější ochrannou bariéru

Inovativní premix ve všech krmivech Alltech Coppens.

je mannan-oligosacharid, který je 

schopen vázat a odstraňovat 

patogenní bakterie z trávicího 

traktu. Jeho prebiotická funkce má 

pozitivní vliv na střevní mikroflóru a 

na počet a délku mikroklků ve 

střevě. To umožňuje zlepšené 

vstřebávání živin. BIO-MOS®    

rovněž přispívá k posílení 

slizniční ochranné bariéry.

je derivát z buněčných stěn 

kvasnic. Stimuluje funkci 

imunitního systému 

prostřednictvím nespecifické 

imunitní reakce. Umožňuje 

zlepšit odolnost ryb, 

podporuje jejich vitalitu a 

minimalizuje riziko 

onemocnění. 

je rozhodující složka v novém premixu.
  BIOPLEX® je zdroj organicky vázaných

   mikroprvků, jako jsou zinek,   
měď, mangan a železo. 

BIOPLEX® umožňuje zlepšit 
zdraví, růst a vývoj ryb.

BIOPLEX® zlepšuje externí 
ochrannou bariéru ryb.

ZVYŠUJE HLADINU 
DHA 

PODPORA FUNKCE 
IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU 

ZLEPŠUJE ZDRAVÍ  
A VÝVOJ

PODPORA FUNKCE 
TRÁVICÍHO 
TRAKTU

Obsahuje specifický zdroj Omega-3  
s vysokým obsahem DHA vyrobený 
z udržitelné produkce mořských řas.



Charakteristika:

* Krmte 2-3x denně v malých dávkách tolik, kolik jsou ryby schopné sníst během 20-30 sekund.

Perfektní především pro krmení:

• Vysoká stravitelnost
• Nízké znečištění vody
• Zvýšený obsah vitamínu C
• Obsahuje BIO-MOS®

Vital

 Parametry   0.2-0.5 mm 
Protein 47%
Tuk 9%
Vláknina 1,0%

10,5%

14.000
2.100
280

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 700

0.5-0.8, 0.8-1.2, 1,2-1,5 mm  
46%
10%
1,0%
10,3%

14.000
2.000
280
500

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Použití:
Vital je kompletní granulované krmivo pro všechny menší druhy tropických 
ryb. Vital se částečně potápí s různou rychlostí, zatímco další část plave delší 
dobu na hladině. Díky tomu mohou ryby snadno granule sníst.

Tento granulát je velmi vhodný pro tetry, gupky a další menší druhy tropických 
ryb.
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Charakteristika:

* Krmte 2-3x denně v malých dávkách tolik, kolik jsou ryby schopné sníst během 20-30 sekund.

Toto kompletní granulované krmivo pro tropické okrasné ryby je bohaté na 
řasy. Obsahuje všechny nutriční elementy vyžadované rybami živícími se 
rostlinami a řasami, jako jsou krunýřovci, živorodky ostrotlamé a určité druhy 
garnátů.

Spirulina Granulate obsahuje bohatý mix multivitamínů s vysokou dávkou 
stabilního vitamínu C a dodává rybám esenciální aminokyseliny,
Omega-3 mastné kyseliny a karotenoidy jako je astaxanthin, které
jsou zodpovědné za barevnost okrasných ryb.

• Vysoká stravitelnost
• Nízké znečištění vody
• Obsahuje spirulinu a astaxanthin
• Obsahuje BIO-MOS®

• Obsahuje prebiotickou vlákninu, inulin a probiotika

Velikost
37% 0.5-0.8 mm
7% 0.8-1.2 mm 
1,8% 1.2-1.5 mm 
7,9%

70

12.000
2.350
220

Parametry      
Protein
Tuk
Vlákina
Popel
Astaxanthin (mg/kg)

Vitamíny   
Vitamín A (m.j./kg)  
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg)  
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 380

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Spirulina granulate

Použití:
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Charakteristika:

* Krmte 2-3x denně v malých dávkách tolik, kolik jsou ryby schopné sníst během 20-30 sekund.

Star Alevin je kompletní extrudované potápivé krmivo pro tropické 
druhy sumečků jako jsou pancéřníčci. Na dně mohou sumečci tyto 
pelety volně žrát. 

Star Alevin obsahuje všechny suroviny, vitamíny, minerály, esenciální 
aminokyseliny a mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro dobrý růst, 
vývoj a zdraví ryb.

• Vysoká stravitelnost
• Vysoká stabilita ve vodě
• Nízké znečištění vody
• Velmi chutné pro ryby
• Vysoký obsah esenciálních aminokyselin

 Parametry   Velikost
Protein 54% 2.0 mm 
Tuk 15%
Vláknina 1,2%

8,8%

11.000
1.450
240

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamin C - stabilní (mg/kg) 675

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Star Alevin

Použití:
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Charakteristika:

* Krmte 2-3x denně v malých dávkách tolik, kolik jsou ryby schopné sníst během 20-30 sekund.

• Vysoký obsah proteinu
• Zvýšený obsah vitamínu C
• Vyvážený poměr aminokyselin a mastných kyselin

 Parametry   
Protein 49%
Tuk 7%
Vláknina 2,0%

6,5%

25.000
1.500
100

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg)
Vitamín D3 (m.j.kg)  
Vitamín E (mg/kg)  
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 450

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Tropical flakes

Použití:
Jak název napovídá, tyto vločky jsou kompletním krmivem se všemi 
potřebnými vitamíny pro všechny běžné druhy tropických okrasných ryb. 
Vločky mají vysoký obsah proteinu, vyvážený poměr aminokyselin a 
mastných kyselin a zvýšený obsah stabilního vitamínu C.

Tropical Flakes mohou být používány denně a podporují zdraví ryb a jejich 
odolnost vůči chorobám.
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