MARINE POWER GEL FORMULA FOR MARINE FISH AND
INVERTEBRATES

Marine Power Gel Formula to pokarm, który można przygotować na wiele sposobów. Dedykowany jest dla wszystkożernych ryb a
także morskich bezkręgowców, takich jak krewetki, kraby, homary i langusty. Pokarm ma postać galaretki, którą łatwo i szybko
przygotowuje się samodzielnie, dzięki czemu możemy wybrać niemal dowolny kształt i wielkość porcji, a nawet sposób podania
oraz to, czy przygotowana karma bedzie pływać czy tonąć - zgodnie z potrzebami żywieniowymi zwierząt. Dzięki możliwości
przechowywania w zamrażarce stanowi on świetną alternatywę dla pokarmów mrożonych.
Marine Power Gel Formula zawiera pięć gatunków alg: spirulinę (Spirulina platensis), chlorellę (Chlorella vulgaris), Lithothamnium
calcareum oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata. Zawarte w algach nienasycone kwasy tłuszczowe, białko,
witaminy oraz makro- i mikroelementy (w tym jod, chrom, selen i żelazo), a także naturalne prebiotyki i włókno pokarmowe
zapewniają mieszkańcom akwarium doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność. Wchodzące w skład pokarmu
bezkręgowce (krewetki, kryl, kalmary, kalanus, owady) oraz śledzie są źródłem wysokiej jakości białka oraz nienasyconych
kwasów tłuszczowych, w tym Omega-3, Omega-6 i Omega-9. Dodatek astaksantyny oraz wysoka zawartość naturalnych
karotenoidów z alg, skorupiaków i czerwonej paparyki sprawiają, że kolory ryb stają się bardziej intensywne i wyraziste. Zawarte
w Marine Power Gel Formula włókna pokarmowe i chityna regulują pracę przewodu pokarmowego, a naturalny
immunostymulator beta-glukan oraz składniki bioaktywne alg wzmacniają odporność ryb. Aby nie zachwiać delikatnej równowagi
biologicznej w morskim akwarium i ograniczyć ryzyko wystąpienia niepożądanych glonów, pokarm cechuje się niską zawartością
fosforu.
Przygotowanie pokarmu jest bardzo łatwe i zajmuje chwilę. Potrzebne będą: gorąca woda, łyżka lub trzepaczka. Do puszki wlej
gorącą wodę do poziomu oznaczonego na etykiecie (75 ml) i wsyp jedną saszetkę proszku. Aby uzyskać pokarm tonący, mieszaj
proszek z wodą przy pomocy łyżki lub trzepaczki do uzyskania jednolitej masy (zazwyczaj około 30 sekund). Aby otrzymać
pokarm pływający, mieszaj go intensywnie przy pomocy trzepaczki elektrycznej przez czas minimum 2 minut. Uzyskaną masę
przelej do pokrywki od puszki lub inne foremki (np. na kostki lodu). Po ostygnięciu, zabezpiecz masę folią spożywczą i umieść w
lodówce do czasu sężenia (ok. 2 godzin). Gotowy pokarm można dowolnie porcjować. Czas przechowywania masy w lodówce to
maksymalnie 5 dni.
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Art. nr. /
Nr kodu EAN

Artykuł

61176
5900469611760
61171
5900469611715

Pakowanie

Ilość w zgrzewce
/ kartonie

Cena

MARINE POWER GEL FORMULA FOR Puszka
MARINE FISH AND INVERTEBRATES 1000 ml / 3 x 35 g

3/-

62.94zł

MARINE POWER GEL FORMULA FOR Torebka
MARINE FISH AND INVERTEBRATES / 35 g

25/-

25.67zł

