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KOI

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

KOI

Plovoucí krmivo

Potápivé krmivo

Prebiotické a probiotické krmivo

Obsahuje specifický zdroj Omega-3Ob
s vysokým obsahem DHA

Obsahuje ACTIGEN® 

Zvýrazňuje barevnost ryb

Obsahuje montmorilonit

Obsahuje hmyzí protein



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.
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Charakteristika:

Použití:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen tolik, kolik 
jsou schopny přijmout za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z jezírka pokud 
jsou ryby nakrmené. Pokud klesne teplota vody pod 10 ºC mají ryby snížený apetit 
a pomalé trávení, tomu je potřeba přizpůsobit intenzitu krmení. Ryby nekrmte, 
pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Perfektní pro krmení všech druhů koi:

Staple je kompletní krmivo pro KOI kapry. Vysoce stravitelné suroviny 
dělají ze Staple perfektní krmivo pro každodenní použití. Nutriční 
vyváženost krmiva udržuje koi kapry v dobré kondici.

Plovoucí krmivo s dobrou stabilitou ve vodě, což zaručuje minimální 
znečištění vody. Můžete snadno pozorovat své ryby při krmení.

• Nízký obsah energie pro optimální tvar těla
• Obsahuje spirulinu
• Vhodné po celoroční krmení
• Zvýšený obsah Omega-3 (DHA)
• Obsahuje hmyzí protein  

Staple

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.
Obsažený bentonit (clay) v krmivu může snižovat účinnost antibiotik.

 Parametry   Velikost
Protein 32% 3.0 mm
Tuk 5% 6.0 mm
Vláknina 3,4%

6,7%

12.000
3.000
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 250

Ω-3 



Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen 
tolik, kolik jsou schopny přijmout za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z 
jezírka pokud jsou ryby nakrmené. Pokud klesne teplota vody pod 10 ºC mají 
ryby snížený apetit a pomalé trávení, tomu je potřeba přizpůsobit intenzitu 
krmení. Ryby nekrmte, pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Wheatgerm je prémiové krmivo, které udržuje koi kapry v dobré kondici po 
celý rok. Díky vysokému obsahu obilných klíčků je toto krmivo bohaté na 
vitamín E, esenciální mastné kyseliny a minerály a proto je také dobře 
stravitelné.

Zvláště pokud teplota vody klesne pod 15 °C, mnoho chovatelů koi kaprů 
volí Wheatgerm, protože funguje dobře i v těchto podmínkách. 

Wheatgerm navíc neobsahuje žádné karotenoidy, takže je ideální pro koi 
kapry, kteří by neměli přijímat žádné pigmenty pro zachování jejich 
kontrastního zbarvení.

• Ideální do studenější vody díky vysokému obsahu obilných klíčků
• Vysoce stravitelné
• Obsahuje prebiotickou vlákninu
• Podporuje vitalitu ryb
• Obsahuje BIO-MOS® (mannan-oligosacharid)
• Zvýšený obsah Omega-3 (DHA)
• Obsahuje hmyzí protein  

Wheat germ

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.
Obsažený bentonit (clay) v krmivu může snižovat účinnost antibiotik.

CLAYΩ-3 

 Parametry   Velikost
Protein 37%
Tuk 7%

3.0 mm

Vláknina 2,0%
6.0 mm

10,0%

12.000
2.400
220

Popel

Vitamíny
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 330

Perfektní pro krmení všech druhů koi:
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen 
tolik, kolik jsou schopny přijmout za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z 
jezírka pokud jsou ryby nakrmené. Pokud klesne teplota vody pod 10 ºC mají 
ryby snížený apetit a pomalé trávení, tomu je potřeba přizpůsobit intenzitu 
krmení. Ryby nekrmte, pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

HEALTH je vysoce kvalitní krmivo pro koi kapry pro podporuju jejich zdraví, 
založené na vysoce kvalitních a chutných surovinách, podobně jako WHEAT 
GERM. Inulin slouží jako substrát pro růst pozitivní střevní mikroflóry. Spolu 
s ostatními přidanými složkami pomáhá zlepšit trávení ryb a vytvořit 
ochrannou bariéru proti patogenním bakteriím v trávicím traktu. 

Koi kaprům může HEALTH pomoci v době stresu, zhoršených podmínek a 
pokud je třeba zlepšit jejich kondici. HEALTH neobsahuje pigmenty a 
má nízký obsah energie. Proto může být použit po skončení období 
intenzivního krmení karotenoidy, kdy jsou ryby připravovány 
na soutěže a je potřeba u nich docílit optimálního 
kontrastního zbarvení. Jejich bílá barva je pak opět čistá.

• Podporuje zdravotní stav ryb - zvýšený obsah
vitamínu C

• Obsahuje prebiotickou vlákninu
• Obsahuje Actigen® na podporu imunitního systému
• Obsahuje BIO-MOS® (mannan-oligosacharid)
• Zvýšený obsah Omega-3 (DHA)
• Obsahuje hmyzí protein

Health EF

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.
Obsažený bentonit (clay) v krmivu může snižovat účinnost antibiotik.

 Parametry   Velikost
Protein 26%
Tuk 6%

6.0 mm

Vláknina 3,1%
6,9%

14.000
2.650
400

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 1.000

Ω-3 

Perfektní pro krmení všech druhů koi:

CLAY

Distributor pro ČR a SR: ProteinFeeds Trading s.r.o. | Dědinská 893/29 | 161 00 Praha 6 | Česká republika | krmiva@proteinfeeds.cz | www.proteinfeeds.cz 



Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen 
tolik, kolik jsou schopny přijmout za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z 
jezírka pokud jsou ryby nakrmené. Pokud klesne teplota vody pod 10 ºC mají 
ryby snížený apetit a pomalé trávení, tomu je potřeba přizpůsobit intenzitu 
krmení. Ryby nekrmte, pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Použití:
Orange je prémiový grower s karotenoidy pro koi kapry na posílení jejich 
barevnosti. Toto krmivo obsahuje hmyzí moučku, která je pro kapry velmi 
lákavá a zajišťuje dobrý příjem krmiva rybami.

Orange také obsahuje inulin a BIO-MOS®. Inulin slouží jako zdroj potravy pro 
pozitivní střevní mikroflóru. BIO-MOS® na sebe váže škodlivé bakterie a 
zlepšuje funkci trávicího traktu. Toto vše je důležité pro střevní rovnováhu.

• Vysoký obsah proteinu
• Obsahuje astaxanthin
• Obsahuje prebiotickou vlákninu
• Obsahuje BIO-MOS® (mannan-oligosacharid)
• Zvýšený obsah Omega-3 (DHA)
• Obsahuje hmyzí protein

Orange

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.
Obsažený bentonit (clay) v krmivu může snižovat účinnost antibiotik.

Velikost
45%
7%

3.0 mm

3,3%
6.0 mm

9,1%
10

12.000
2.500
400

Parametry     
Protein
Tuk
Vláknina
Popel
Astaxanthin (mg/kg)

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 500

Perfektní pro krmení všech druhů koi:

CLAYΩ-3 

Distributor pro ČR a SR: ProteinFeeds Trading s.r.o. | Dědinská 893/29 | 161 00 Praha 6 | Česká republika | krmiva@proteinfeeds.cz | www.proteinfeeds.cz 



Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen 
tolik, kolik jsou schopny přijmout za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z 
jezírka pokud jsou ryby nakrmené. Pokud klesne teplota vody pod 10 ºC mají 
ryby snížený apetit a pomalé trávení, tomu je potřeba přizpůsobit intenzitu 
krmení. Ryby nekrmte, pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

SPIRULINA je krmivo ideální pro dosažení syté intezivní barvy u koi kaprů. 
Toto krmivo bohaté na karotenoidy, může být použito při přípravě na výstavy 
a soutěže. Jelikož se bílé části těla kaprů můžou lehce zabarvit, je 
doporučeno přejít v posledním měsíci na krmivo Health, Wheatgerm nebo 
Orange pro opětovné dosažení čistě bílé barvy.

Toto krmivo obsahuje kromě karotenoidů také esenciální aminokyseliny, 
zvýšený obsah Omega-3 a inulin. Ryby krmené Spirulinou mají konzistetní 
výkaly, což pomáhá udržet dobrou kvalitu vody.

• Obsahuje spirulinu a vysoké množství astaxanthinu
• Obsahuje BIO-MOS® (mannan-oligosacharid)
• Obsahuje montmorilonit
• Zvýšený obsah Omega-3 (DHA)
• Obsahuje hmyzí protein

Spirulina

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.
Obsažený bentonit (clay) v krmivu může snižovat účinnost antibiotik.

Velikost
37% 3.0 mm
7% 6.0 mm
1,8%
7,9%
70

12.000
2.400
220

Parametry      
Protein
Tuk
Vláknina
Popel
Astaxanthin (mg/kg)

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 330

CLAYΩ-3 

Perfektní pro krmení všech druhů koi:
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen 
tolik, kolik jsou schopny přijmout za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z 
jezírka pokud jsou ryby nakrmené. Pokud klesne teplota vody pod 10 ºC mají 
ryby snížený apetit a pomalé trávení, tomu je potřeba přizpůsobit intenzitu 
krmení. Ryby nekrmte, pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

Top Koi je číslo 1 mezi profesionálními krmivy pro KOI kapry. Poměr 
proteinu a tuku je vyvážený pro maximalizaci růstu koi kaprů. Krmivo 
podporuje vynikající kondici ryb a pomáhá udržet jejich správný tvar.

Krmivo obsahuje Omega-3 a BIO-MOS®  pro podporu zdraví KOI a jejich 
udržení ve vynikající kondici. To je obzvláště důležité pro KOI kapry určené 
na výstavy, kteří mohou být velmi staří. Krmivo také obsahuje obilné klíčky 
pro zvýšení obsahu vitamínu E. Navíc obsahuje astaxanthin a spirulinu na 
podporu zbarvení ryb.

• Vysoký obsah proteinu
• Nízké znečištění vody
• Obsahuje astaxanthin a spirulinu
• Obsahuje prebiotickou vlákninu
• Obsahuje BIO-MOS® (mannan-oligosacharid)
• Zvýšený obsah Omega-3 (DHA)
• Obsahuje hmyzí protein

Top KOi

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.
Obsažený bentonit (clay) v krmivu může snižovat účinnost antibiotik.

Perfektní pro krmení všech druhů koi:

Velikost
49% 3.0 mm
8% 6.0 mm

1,3%
11.0%

20

12.000
2.100
250

Parametry   
Protein
Tuk
Vláknina
Popel
Astaxanthin (mg/kg)

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 500

CLAYΩ-3
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Charakteristika:

* Ryby krmte 2-4x denně v závislosti na jejich velikosti a teplotě vody jen 
tolik, kolik jsou schopny přijmout za 5 minut. Odstraňte nesnědené krmivo z 
jezírka pokud jsou ryby nakrmené. Pokud klesne teplota vody pod 10 ºC mají 
ryby snížený apetit a pomalé trávení, tomu je potřeba přizpůsobit intenzitu 
krmení. Ryby nekrmte, pokud teplota vody klesne pod 5 ºC.

KOI MIX OSW je luxusní mix třech prémiových krmiv pro KOI kapry. Jsou v 
něm smíchány krmiva Orange, Spirulina a Wheatgerm. 

Díky této kombinaci je KOI MIX OSW bohatý na esenciální Omega-3 mastné 
kyseliny, karotenoidy, vitamín E a přírodní prebiotika.

• Obsahuje astaxanthin a spirulinu
• Obsahuje prebiotickou vlákninu
• Obsahuje obilné klíčky
• Obsahuje BIO-MOS® (mannan-oligosacharid)
• Zvýšený obsah Omega-3 (DHA)
• Obsahuje hmyzí protein

Koi mix osw

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.
Obsažený bentonit (clay) v krmivu může snižovat účinnost antibiotik.

Ω-3

Velikost
40% 3.0 mm
7% 6.0 mm

2,4%
9,0%

27

12.000
2.450
280

Parametry      
Protein
Tuk
Vláknina
Popel
Astaxanthin (mg/kg)

Vitamíny - přidané
Vitamín A (IE/kg)
Vitamín D3 (IE/kg)
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C - stabilní (mg/kg) 380

Perfektní pro krmení všech druhů koi:

CLAY
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