POND MIX

Pond Mix to mieszanka kilku rodzajów pokarmów przeznaczona do codziennego karmienia ryb ozdobnych w oczku wodnym.
Zalecana szczególnie w przypadku obsady składającej się z kilku gatunków ryb żerujących w różnych partiach wody. W skład
mieszanki wchodzą unoszące się w wodzie płatki, pływające na powierzchni wody pałeczki oraz granulat. Ich odpowiednio
zbilansowana receptura, zawierająca składniki odżywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz zestaw witamin i
mikroelementów, zapewnia rybom doskonałą kondycję i zdrowie. Obecne w mieszance suszone skorupiaki (krewetki) regulują
pracę przewodu pokarmowego ryb i są źródłem naturalnych karotenoidów, które wzmacniają kolory ryb. Pond Mix zjadany jest
chętnie również przez niektóre płazy i raki zamieszkujące oczko wodne. Ryby regularnie karmione pokarmem Pond Mix są
zdrowe, pełne życia i pięknie wybarwione.
Piękne i zdrowe ryby w oczku wodnym to wynik działania wielu czynników. Jednym z ważniejszych jest dobrze zbilansowana i
dostosowana do potrzeb ryb dieta. Stosowanie wysokiej jakości pokarmów nie tylko dostarcza rybom niezbędnych składników
odżywczych, ale też chroni oczko wodne przed nadmiernym obciążeniem produktami przemiany materii. W zróżnicowanej
ofercie produktów dla ryb ozdobnych i do pielęgnacji oczka wodnego są wysokiej jakości pokarmy i preparaty. Pokarmy dla ryb
ozdobnych firmy Tropical tworzone są z wyselekcjonowanych składników i dopasowane do potrzeb żywieniowych ryb.
Zapewniają rybom w oczkach wodnych zdrową dietę, która pokrywa ich zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Utrzymują ryby
w doskonałej kondycji, wpływając pozytywnie na ich równomierny wzrost i rozwój oraz piękne wybarwienie. Szeroka oferta
preparatów pozwala rozwiązać większość problemów związanych z wodą w oczkach wodnych.
Pond Mix podawany regularnie utrzymuje ryby w doskonałej kondycji i wpływa na ich równomierny wzrost i rozwój. Dzięki
obniżonej zawartości fosforu pokarm nie przyczynia się do rozwoju glonów w oczku wodnym. Pokarm stosujemy od wczesnej
wiosny do późnej jesieni, w temperaturze wody powyżej 10°C oraz podczas zimowania niewielkich ryb w pomieszczeniach
zamkniętych.
Sugerowany zestaw dla ryb w oczku wodnym: Pond Mix, Koi Spirulina Pellets Size S, Koi & Goldfish Colour Sticks
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Art. nr. /
Nr kodu EAN

Artykuł

Pakowanie

Ilość w zgrzewce
/ kartonie

Cena

00365
5900469003657

Pond Mix

Puszka
1000 ml / 160 g

3 / 30

23.32zł

00366
5900469003664

Pond Mix

Wiadro
5 L / 800 g

1/–

87.87zł

00367
5900469003671

Pond Mix

Wiadro
11 L / 1,6 kg

1/–

131.83zł

00368
5900469003688

Pond Mix

Wiadro
21 L / 3,5 kg

1/–

195.84zł

