3-ALGAE TABLETS B

3-Algae Tablets B to pokarm w formie tonących tabletek, bogaty w algi.
Linia Premium to gotowe pokarmy z wieloma atrakcyjnymi dodatkami, które zapewniają rybom m.in. doskonałą kondycję,
piękne kolory i większą odporność na choroby. Linia Premium obejmuje zarówno produkty uniwersalne, jak i specjalistyczne,
przeznaczone do żywienia ryb o szczególnych wymaganiach pokarmowych.
Przeznaczony do codziennego karmienia słodkowodnych i morskich ryb roślinożernych, dla których glony są istotnym
składnikiem diety, oraz dla ryb wszystkożernych ‒ jako pokarm uzupełniający. W skład 3-Algae Tablets B wchodzą trzy glony:
chlorella (Chlorella vulgaris), Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata, określane jako glony kelp. Zawarte w chlorelli
nienasycone kwasy tłuszczowe, białko (bogate w aminokwasy egzogenne) oraz witaminy, a także mikro- i makroelementy z
glonów kelp (w tym jod, chrom, selen i żelazo) zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność. Ryby
regularnie karmione pokarmerm 3-Algae Tablets B otrzymują dużą dawkę chlorofilu – zielonego barwnika, którego
skoncentrowanym źródłem jest chlorella. Chlorofil ogranicza rozwój niepożądanych bakterii w przewodzie pokarmowym,
zapobiegając stanom zapalnym, i wraz z zeolitem wspomaga wydalanie toksyn z organizmów ryb. Wyciąg z aloesu wspiera układ
odpornościowy ryb oraz sprzyja rozwojowi prawidłowej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Ze względu na swoje
właściwości wzmacniające pokarm ten jest zalecany w żywieniu ryb w trakcie kwarantanny, aklimatyzacji i rekonwalescencji.
Ten pokarm dostępny jest również w innej formie: 3-Algae Flakes, 3-Algae Granulat, 3-Algae Tablets A
- idealny jako pokarm dla słodkowodnych i morskich ryb roślinożernych
- trzy różne gatunki glonów
- wspiera układ odpornościowy
- zalecany w trakcie kwarantanny, aklimatyzacji i rekonwalescencji
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Art. nr. /
Nr kodu EAN

Artykuł

Pakowanie

Ilość w zgrzewce
/ kartonie

Cena

20742
5900469207420

3-Algae Tablets B

Puszka
50 ml / 36 g

ca 200 tab

25.95zł

20744
5900469207444

3-Algae Tablets B

Puszka
250 ml / 150 g

ca 830 tab

54.45zł

20747
5900469207475

3-ALGAE GRANULAT

Wiadro
2 L / 2 kg

ca 10000 tab

268.45zł

