Africa Herbivore M

Soft Line Africa Herbivore M miękki pokarm w formie tonących chipsów dla roślinożernych i wszystkożernych ryb afrykańskich
Afrykańskie ryby roślinożerne to przede wszystkim trofeusy z jeziora Tanganika oraz wiele gatunków zaliczanych do grupy
mbuna z jeziora Malawi. Określenie mbuna można przetłumaczyć jako „ryby gryzące kamienie”, co doskonale opisuje
zachowanie tych ryb podczas żerowania. Na ogół pielęgnice mbuna określa się jako ryby roślinożerne, jest to jednak duże
uproszczenie. W rzeczywistości dieta tych pyszczaków jest bardzo zróżnicowana i decydując się na ich hodowlę w akwarium,
należy dokładnie sprawdzić, jakie są upodobania pokarmowe danego gatunku.
Innowacyjne pokarmy granulowane dla ryb akwariowych z Linii Soft są chętnie jedzone i łatwiej przyswajane przez ryby. Duża
hydrostabilność tych pokarmów sprawia, że w wodzie zachowują swój kształt, a ich pęcznienie jest ograniczone do minimum.
Wysoka hydrostabilność pokarmu ogranicza oddawanie składników pokarmowych do wody akwariowej i nie powoduje jej
zmętnienia.
W skład granulatów wchodzą śledzie, których białko ma doskonały profil aminokwasowy, skorupiaki bogate w nienasycone kwasy
tłuszczowe i chitynę, kilka gatunków alg oraz larwy owadów Hermetia illucens dostarczające dużej dawki energii. Ponadto
miękkie granulaty Linii Soft zwiększają odporność ryb dzięki takim składnikom jak naturalny immunostymulator – beta-glukan,
czosnek, prebiotyki z alg i witamina C. W skład pokarmów Linii Soft wchodzi również ciekawy skorupiak planktonowy kalanus
(Calanus finmarchicus). Jest on źródłem astaksantyny, białka bogatego w aminokwasy egzogenne oraz nienasyconych kwasów
tłuszczowych, w tym omega-3. Pokarmy Linii Soft dzięki miękkiej teksturze i bogactwu użytych składników pozwalają żywić
ryby w sposób bliski naturalnemu, jednocześnie zapewniając akwaryście komfort karmienia.
- miękki pokarm w formie tonących chipsów dla roślinożernych i wszystkożernych ryb afrykańskich
- zawiera algi (Spirulina platensis 20%, Laminaria digitata 4,1%, Chlorella vulgaris 2,8%, Lithothamnium calcareum 1,2%), które
są źródłem m.in.: białka, związków mineralnych, substancji wspierających odporność i prebiotyków
- reguluje trawienie i zapobiega stanom zapalnym przewodu pokarmowego dzięki wysokiej zawartości błonnika (m.in. z owoców i
młodej lucerny), chityny ze skorupiaków oraz chlorofilu z alg
- intensyfikuje barwy ryb
- wspomaga metabolizm tłuszczów
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Art. nr. /
Nr kodu EAN

Artykuł

Pakowanie

Ilość w zgrzewce
/ kartonie

Cena

67573
5900469675731

Soft Line Africa Herbivore

Puszka
100 ml / 52 g

6 / 288

25.15zł

67574
5900469675748

Soft Line Africa Herbivore

Puszka
250 ml / 130 g

6 / 120

50.35zł

