GEL FORMULA
Pokarmy dla ryb w formie galaretek
do samodzielnego przygotowania

PL

GEL FORMULA

for

CARNIVORous fish

Pokarm z wysoką zawartością bezkręgowców (24,2%),
przeznaczony dla ryb mięsożernych i wszystkożernych
zawiera skorupiaki (krewetki 8,3%, kryl 7%, kalanus 1,2%),
mięczaki (kalmary 4,2%) i larwy owadów (3,5%)

*

śledzie, owady i bezkręgowce morskie są źródłem wysokiej jakości
białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9, które
zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność

*

pokarm intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości
karotenoidów z kryla, krewetek, kalanusa i czerwonej papryki
oraz dodatkowi astaksantyny

*
*
wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania
wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

GEL FORMULA

for

herbivorous fish

Pokarm z wysoką zawartością alg (36%),
przeznaczony dla ryb roślinożernych i wszystkożernych
zawiera pięć gatunków alg: spirulina (Spirulina platensis),
chlorella (Chlorella vulgaris), Lithothamnium calcareum
oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata

*

zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe
i białko (bogate w aminokwasy egzogenne), a także witaminy,
mikro- i makroelementy z glonów kelp i Lithothamnium calcareum
(w tym jod, chrom, selen i żelazo) zapewniają rybom doskonałą
kondycję, intensywny wzrost i witalność

*

wysoka zawartość bogatej w karotenoidy spiruliny intensyfikuje
wybarwienie ryb

*

włókno pokarmowe z alg, mączka z kory dębu oraz chityna regulują
pracę przewodu pokarmowego

*

pokarm sprzyja rozwojowi prawidłowej flory bakteryjnej
w przewodzie pokarmowym

GEL FORMULA

for

omnivorous fish

Pokarm z dodatkiem alg, kryla i owoców,
przeznaczony dla ryb wszystkożernych
zawiera algi (8,5%), w tym Spirulina platensis, Chlorella vulgaris
oraz Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata (określane jako glony
kelp), a także kryl (3%), czosnek, ekstrakt z czerwonej papryki i owoce

*

zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe
i białko (bogate w aminokwasy egzogenne), a także witaminy,
mikro- i makroelementy z glonów kelp (w tym jod, chrom,
selen i żelazo) zapewniają rybom doskonałą kondycję,
intensywny wzrost i witalność

*

pokarm intensyfikuje wybarwienie ryb dzięki wysokiej zawartości
karotenoidów pochodzących z naturalnych źródeł takich jak kryl,
czerwona papryka, spirulina oraz dzięki dodatkowi astaksantyny

*
*
wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

odporność ryb wspierają substancje czynne czosnku i spiruliny

ZRÓB TO ŁAtwo i szybko
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

Przygotowanie:

1.
2.
3.

Nalej gorącej wody do puszki do poziomu
oznaczonego na etykiecie (75 ml). Jedna
saszetka wystarcza na 75 ml wody.
Otwórz jedną saszetkę i przesyp jej
zawartość do puszki.
Jeśli chcesz wykorzystać od razu dwie lub
trzy saszetki, nalej odpowiednio więcej
gorącej wody do poziomu oznaczonego na
etykiecie.

4.
5.

7.

Po przestudzeniu zabezpiecz pojemnik
z masą folią spożywczą i umieść go
w lodówce do stężenia na około
1,5-2 godziny.

8.
9.

W celu otrzymania pokarmu tonącego
mieszaj dokładnie proszek z wodą przy
użyciu łyżki lub trzepaczki elektrycznej,
ewentualnie ręcznej, do uzyskania
jednolitej masy (około 30 sekund).

Gotowy pokarm można dowolnie
porcjować (kroić, odrywać, trzeć
na tarce).

Czas przechowywania w lodówce to
maksymalnie 5 dni, w zamrażarce –
maksymalnie 6 miesięcy.

W celu otrzymania pokarmu pływającego
mieszaj proszek z wodą koniecznie przy
użyciu trzepaczki elektrycznej przez
minimum 2 minuty.

6.

Wlej uzyskaną masę do pokrywki od puszki
(objętość odpowiednia dla jednej saszetki)
lub innego pojemnika np. foremki na kostki lodu.

Przygotowanie:
1. Nalej wody
2. Przesyp zawartość
saszetki
3. Wymieszaj
4. Przelej do formy

Przygotuj coś niezwykłego!

Zrób to sam !
Zdecyduj, czy galaretka ma tonąć
czy pływać w wodzie.
Wybierz dowolny kształt.

Dostosuj wielkość pokarmu do twoich ryb.
Zanurz galaretkę w akwarium i obserwuj, jak twoje ryby
szaleją na jej punkcie.

inspiracje

1. Zawieś pokarm na sznurku.
2. Rozsmaruj na kamieniu.
3. Rozsmaruj na szkiełku.
4. Zetrzyj pokarm na tarce.
5. Przyklej pokarm na przyssawce.

ZAINSPIRUJ SIĘ!
Pokarmy w formie galaretki przygotujesz szybko, łatwo i – co
najważniejsze – sam zdecydujesz, w jaki sposób i w jakiej formie
podasz je swoim rybom.
Galaretki mają konsystencję zbliżoną do pokarmów naturalnych,
dlatego masz pewność, że twoje ryby chętnie je zjedzą. Chcesz,
żeby pokarm tonął? Pływał? A może, żeby miał ciekawy kształt?
Żaden problem – sam zdecyduj, jaki pokarm przygotujesz!

Wybierz, co wolisz
i zrób to sam !
pływający lub tonący
duży lub mały
różne kształty
zainspiruj się
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