
SPECJALISTYCZNE POKARMY  

DLA KORALOWCÓW I RYB MORSKICH



Linia Marine Power to profesjonalne pokarmy, 
których niezwykle złożone receptury oparte są  
w dużym stopniu na surowcach pochodzenia 
morskiego – śledziach, skorupiakach, algach. 
Kluczowe składniki, które decydują o właściwo-
ściach pokarmów Linii Marine Power, stanowią 
duży udział procentowy produktu, tak by zawar-
te w nich składniki aktywne i odżywcze efektyw-
nie oddziaływały na organizmy ryb i koralowców. 
Niska zawartość fosforu oraz wysoka przyswa-
jalność i hydrostabilność pokarmów zmniejszają 
ryzyko zaburzenia równowagi w akwarium w wy-
niku karmienia zwierząt. Ponadto pokarmy Linii 
Marine Power zwiększają odporność ryb i bezkrę-
gowców dzięki takim składnikom jak prebiotyki  
z alg i witamina C.



Co wyróżnia pokarmy Linii Marine Power?

  Bogata receptura, w której połączono cenne naturalne surowce  
(śledzie, larwy owadów, skorupiaki, mięczaki i algi)

 Duży udział procentowy poszczególnych surowców

 Wysoka hydrostabilność

 Zredukowane wymywanie składników pokarmowych

 Niska zawartość fosforu

 Działanie prozdrowotne dzięki zawartości prebiotyków z alg i witaminy C

W skład pokarmów Marine Power wchodzą wyselekcjonowane surowce, m.in.:

 śledzie, których białko ma doskonały profil aminokwasowy,

 skorupiaki bogate w karotenoidy, kwasy omega-3 oraz chitynę,

 larwy owadów, które dostarczają dużej dawki energii,

  kilka gatunków alg, które korzystnie wpływają na pracę przewodu  
pokarmowego i wspierają odporność,

 zestaw mikroelementów dostosowany do potrzeb zwierząt.

SPECJALISTYCZNE POKARMY  

DLA KORALOWCÓW I RYB MORSKICH



POKARMY 
DLA 

KORALOWCÓW
Większość korali spotykanych w akwariach to gatunki  
żyjące w symbiozie z algami (zooksantelle). Proces foto-
syntezy, który prowadzą zooksantelle, wymaga dostępu  
do światła. Powstające w jej wyniku cukry stanowią  
źródło energii dla korali. Jednak, aby korale rosły, po-
trzebują też innych składników, które czerpią w drodze  
odżywiania heterotroficznego, wyłapując z wody mor-
skiej fito- i zooplankton oraz substancje organiczne  
rozpuszczone w wodzie. W akwarium źródłem tych 
składników odżywczych dla koralowców są pokarmy 
MARINE POWER CORAL FOOD, których bogata receptu-
ra zawiera:

  mikroalgi  
(Spirulina platensis 7%, Chlorella vulgaris 4%), 

  makroalgi morskie  
(Ascophyllum nodosum 4,8%, Laminaria digitata 1,5%, 
Lithothamnium calcareum 0,6%), 

  skorupiaki i mięczaki morskie  
(kryl 10%, kalmary 6%, krewetki 5%, kalanus 2%),

 śledzie (8,5%),

 owady (10%),

  mikroelementy (żelazo, cynk, mangan, miedź, jod, 
selen, molibden) i witaminy, w tym witaminy  
z grupy B, witaminę D3 i stabilizowaną witaminę C.

  Szczególnie cennym składnikiem pokarmu jest 
glon Lithothamnium calcareum, który stanowi  
źródło związków mineralnych, w tym wapnia  
i magnezu o bardzo wysokiej biodostępności. 

Produkty Marine Power dla koralowców są dostępne  
w trzech wielkościach. Zapewniają zróżnicowaną dietę, 
która wspiera zdrowie, wzrost i wybarwienie koralowców.



MARINE POWER
CORAL FOOD SPS POWDER

pokarm z algami i skorupiakami dla koralowców

Wielkość pokarmu MARINE POWER CORAL 
FOOD SPS POWDER (1-250 µm) pozwala kar-
mić koralowce niefotosyntezujące, koralowce 
miękkie, SPS-y, a także inne filtratory, jak gąbki,  
osłonice itp. Zaawansowana technologia pro-
dukcji pozwoliła uzyskać pokarm o bardzo sze- 
rokim zakresie cząsteczek pokarmu (1-550 µm), 
gdzie ponad 80% stanowią cząsteczki o wymia-
rach 1-250 µm.

KARMIENIE: karmić 2-3 razy w tygodniu lub  
w zależności od potrzeb. Do niewielkiej ilości 
wody z akwarium dodać pokarm (dawka zależy 
od liczby koralowców i charakterystyki akwa-
rium) i wymieszać. Uzyskaną zawiesinę wlać 
bezpośrednio do akwarium w pobliże koralow-
ców lub karmić koralowce indywidualnie przy 
użyciu załączonej pipety. 

	pokarm ze skorupiakami i mięczakami morskimi 
oraz 5 gatunkami alg w postaci proszku (1-250 µm) 
dla koralowców niefotosyntezujących, koralowców 
miękkich, SPS-ów, a także innych filtratorów, jak gąb-
ki, osłonice itp. 

	jest źródłem aminokwasów, fosfolipidów, PUFAs*  
(w tym omega-3), karotenoidów, substancji biolo-
gicznie czynnych, które wspierają układ immuno-
logiczny, witamin oraz mikro- i makroelementów  
charakteryzujących się wysoką biodostępnością

	regularnie stosowany zapewnia przyrosty i wybar-
wienie koralowców

	stymuluje polipowanie

	niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zabu-
rzenia równowagi w akwarium na skutek karmienia 
koralowców

	pokarm charakteryzuje się szerokim zakresem 
wielkości cząsteczek (1-550 µm), ponad 80% to  
cząsteczki o wymiarach 1-250 µm

	łatwy w użyciu

*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe



MARINE POWER
CORAL FOOD LPS MINI GRANULES

pokarm z algami i skorupiakami dla koralowców

Wielkość pokarmu MARINE POWER CORAL 
FOOD LPS MINI GRANULES (0,8-1,0 mm)  
pozwala karmić korale miękkie z rodzajów 
np. Ricordea, Rhodactis, Discosoma, Zoanthus 
i korale wielkopolipowe (LPS-y). Niemal okrą-
gły kształt i gładka powierzchnia granulek są 
bardzo dobrze akceptowane przez koralowce.  
Zaawansowana technologia produkcji granu-
latu, w tym maksymalne rozdrobnienie surow-
ców, zapewnia jednolitą strukturę granulek  
i brak pyłu.

KARMIENIE: karmić 2-3 razy w tygodniu lub 
w zależności od potrzeb. Pokarm podawać  
w pobliże koralowców lub karmić koralowce 
indywidualnie. 

	pokarm ze skorupiakami i mięczakami morskimi 
oraz 5 gatunkami alg w postaci tonącego minigra-
nulatu (0,8-1,0 mm) dla korali miękkich z rodzajów 
np. Ricordea, Rhodactis, Discosoma, Zoanthus oraz dla 
wielkopolipowych koralowców twardych (LPS-ów) 

	jest źródłem aminokwasów, fosfolipidów, PUFAs* 
(w tym omega-3), karotenoidów, substancji biolo-
gicznie czynnych, które wspierają układ immuno-
logiczny, witamin oraz mikro- i makroelementów  
charakteryzujących się wysoką biodostępnością

	regularnie stosowany zapewnia przyrosty i wybar-
wienie koralowców

	stymuluje polipowanie

	niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zabu-
rzenia równowagi w akwarium na skutek karmienia 
koralowców

	duża hydrostabilność granulatu ogranicza do  
minimum uwalnianie składników pokarmowych do 
wody

*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe



MARINE POWER
CORAL FOOD LPS GRANULES

pokarm z algami i skorupiakami dla koralowcówi małych ryb

Wielkość pokarmu MARINE POWER CORAL 
FOOD LPS GRANULES (1,2-1,4 mm) pozwala 
karmić korale miękkie z rodzajów np. Ricor-
dea, Rhodactis, Discosoma, Zoanthus, korale 
wielkopolipowe (LPS-y) oraz małe gatunki ryb 
morskich. Niemal okrągły kształt i gładka po-
wierzchnia granulek są bardzo dobrze akcepto-
wane przez koralowce. Zaawansowana techno-
logia produkcji granulatu, w tym maksymalne 
rozdrobnienie surowców, zapewnia jednolitą 
strukturę granulek i brak pyłu.

KARMIENIE: karmić 2-3 razy w tygodniu lub 
w zależności od potrzeb. Pokarm podawać w 
pobliże koralowców lub karmić koralowce indy-
widualnie. Pokarm przeznaczony dla ryb można 
stosować w karmnikach automatycznych.

	pokarm ze skorupiakami i mięczakami morskimi 
oraz 5 gatunkami alg w postaci tonącego granulatu 
(1,2-1,4 mm) dla korali miękkich z rodzajów np. Ricor-
dea, Rhodactis, Discosoma, Zoanthus oraz dla wielko-
polipowych koralowców twardych (LPS-ów) i małych 
gatunków ryb morskich 

	jest źródłem aminokwasów, fosfolipidów, PUFAs*  
(w tym omega-3), karotenoidów, substancji biolo-
gicznie czynnych, które wspierają układ immuno-
logiczny, witamin oraz mikro- i makroelementów  
charakteryzujących się wysoką biodostępnością

	regularnie stosowany zapewnia przyrosty i wybar-
wienie koralowców oraz ryb

	stymuluje polipowanie

	niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zabu-
rzenia równowagi w akwarium na skutek karmienia 
koralowców

	duża hydrostabilność granulatu ogranicza do mi-
nimum uwalnianie składników pokarmowych do 
wody

*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe



POKARMY 
DLA RYB
Produkty dla ryb z Linii Marine Power przeznaczone są dla wszystkich 
gatunków wszystkożernych i roślinożernych ryb morskich. Pokarmy 
w formie granulatów zawierają cenne surowce naturalne, których 
składniki korzystnie oddziałują na zdrowie, kondycję i wygląd ryb.



	pokarm w formie tonącego granulatu z wysoką  
zawartością spiruliny (36%)

	przeznaczony do codziennego karmienia wszyst- 
kożernych i roślinożernych ryb morskich

	spirulina zawiera do 70% białka bogatego w ami- 
nokwasy egzogenne (między innymi lizynę, leucynę, 
treoninę), które stymuluje wzrost ryb i prawidłowy  
rozwój

	obecne w spirulinie nienasycone kwasy tłuszczowe, 
w tym PUFAs* (które stanowią nawet do 2% wszystkich 
tłuszczów), wpływają korzystnie między innymi na 
rozmnażanie i wzrost odporności oraz przebieg wielu 
procesów fizjologicznych

	substancje zawarte w spirulinie wspierają naturalną 
odporność ryb oraz wpływają pozytywnie na procesy 
trawienia

	dzięki zawartym w spirulinie karotenoidom pokarm 
wzmacnia kolory ryb

	niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia 
równowagi w akwarium na skutek karmienia ryb

*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe

MARINE POWER
SPIRULINA FORMULA GRANULES

pokarm ze spiruliną dla ryb morskich



	pokarm w formie tonącego granulatu z wysoką  
zawartością czosnku (30%)

	przeznaczony do codziennego lub uzupełniające-
go karmienia wszystkożernych ryb morskich

	czosnek korzystnie wpływa na funkcjonowanie 
układu pokarmowego oraz wzmacnia naturalną od-
porność ryb 

	pokarm jest niezastąpiony podczas kuracji leczni-
czych, rekonwalescencji, kwarantanny i aklimatyzacji

	niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburze-
nia równowagi w akwarium na skutek karmienia ryb

MARINE POWER
GARLIC FORMULA GRANULES

pokarm z czosnkiem dla ryb morskich

	pokarm w formie tonącego granulatu z wysoką  
zawartością kryla antarktycznego (40%)

	przeznaczony do codziennego karmienia wszystko-
żernych ryb morskich

	kryl antarktyczny to źródło białka bogatego w ami-
nokwasy egzogenne oraz nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, w tym omega-3, które wpływają na 
wzrost ryb i ich ogólną kondycję 

	ze względu na wysoką zawartość karotenoidów,  
w tym astaksantyny, pokarm w krótkim czasie wzmac-
nia kolory ryb

	chętnie przyjmowany nawet przez ryby z odłowu

	niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia 
równowagi w akwarium na skutek karmienia ryb

MARINE POWER
KRILL FORMULA GRANULES

pokarm z krylem dla ryb morskich
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