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Miękkie granulaty, wysoka hydrostabilność, doskonała przyswajalność i prawdziwe 
bogactwo składników odżywczych – to unikatowe cechy nowej linii pokarmów 
akwarystycznych. Innowacyjne, miękkie pokarmy granulowane dla ryb akwario-
wych z Linii Soft są chętnie jedzone i łatwiej przyswajane przez ryby. Duża hydrosta-
bilność tych pokarmów sprawia, że w wodzie zachowują swój kształt, a ich pęcznie-
nie jest ograniczone do minimum. Miękki, niezwiększający swojej objętości granulat 
to łatwiejsze trawienie i bezpieczeństwo ryb. Wysoka hydrostabilność pokarmu 
ogranicza również oddawanie składników pokarmowych do wody akwariowej, 
a także nie powoduje jej zmętnienia.

W skład miękkich granulatów Linii Soft 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, korzystnie wpływających na pracę przewodu pokarmowego. 

Ponadto miękkie granulaty Linii Soft zwiększają odporność ryb dzięki takim skład-
nikom jak: naturalny immunostymulator – beta-glukan, czosnek, prebiotyki z alg, 
witamina C. W skład pokarmów Linii Soft wchodzi również ciekawy skorupiak plank-
tonowy (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 pozwa-
lają żywić ryby w sposób bliski naturalnemu, jednocześnie zapewniając akwaryście 
komfort karmienia.

Innowacyjna koncepcja produktów akwarystycznych

MIĘKKIE GRANULATY 
DLA RYB AKWARIOWYCH



AMERICA
+ kalanus + czosnek + astaksantyna + owady

•  miękki, tonący pokarm dla wszystkożernych i mięsożernych ryb z Ameryki 
Północnej i Południowej 

•  w jego skład wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości 
białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

•  intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, 
kalanusa i czerwonej papryki

•  dodatek czosnku i beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

•  błonnik (m.in. z owoców) oraz chityna ze skorupiaków regulują trawienie

pałeczki

granulat

chipsy



AFRICA HERBIVORE
+ spirulina + laminaria + chlorella + kalanus

•  miękki, tonący pokarm 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

AFRICA CARNIVORE
+ śledź + kalanus + kryl + owady

•  miękki, tonący pokarm dla mięsożernych i wszystkożernych ryb afrykańskich

•  w jego skład wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości 
białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

•  zawiera bezkręgowce (krewetki 12%, kryl 10%, kalmary 6%, kalanus 1,5%), 
które są źródłem m.in.: białka, związków mineralnych i karotenoidów

•  dodatek czosnku i beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

•  pokarm intensyfikuje barwy ryb

•  stymuluje ryby do rozrodu

granulat

granulat
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ASIA
+ kalanus + czerwona papryka + owoce + owady

•  miękki, wolno tonący pokarm dla wszystkożernych i mięsożernych ryb z Azji

•  w jego skład wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości 
białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

•  intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów 
ze skorupiaków (w tym kalanusa) i z czerwonej papryki oraz dodatkowi 
naturalnej astaksantyny

•  wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

•  wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

BETTA
+ kalanus + glony + owoce + owady

•  miękki pokarm w formie wolno tonącego minigranulatu dla bojowników 
i innych niewielkich gatunków błędnikowców (ryb labiryntowych)

•  w jego skład wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości 
białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

•  intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów 
ze skorupiaków (w tym kalanusa) i z czerwonej papryki oraz dodatkowi 
naturalnej astaksantyny

• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

granulat

pałeczki



AROWANA
+ kalanus + kryl + owoce + owady

•  miękki pokarm w formie pływających pałeczek dla arowan

•  w jego skład wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości 
białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

•  intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów 
z kryla, krewetek, kalanusa i czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej 
astaksantyny

•  wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

•  wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

pałeczki

pałeczki



MONSTER FISH
+ kryl + kalanus + owady + owoce

•  miękki pokarm w formie pływających pałeczek dla dużych gatunków ryb 
mięsożernych, w skład którego wchodzą: skorupiaki, mięczaki, śledzie 
i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczowych 
omega-3, omega-6 i omega-9

•  intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów 
z kryla, krewetek, kalanusa i czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej 
astaksantyny

•  wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

•  niezwykle bogaty skład pałeczek zaspokaja potrzeby pokarmowe dużych 
gatunków ryb, zapewniając im jednocześnie bezpieczeństwo biologiczne, 
którego brakuje przy stosowaniu pokarmów żywych 

•  wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

CARNIVORE
+ suszone krewetki + suszone owady 
+ beta-glukan + astaksantyna

•  wieloskładnikowy pokarm, w skład którego wchodzą miękkie pałeczki 
oraz suszone krewetki (20%), suszone larwy mącznika młynarka (8%) 
i suszone świerszcze (2%), przeznaczony do codziennego karmienia 
dużych gatunków mięsożernych ryb 

•  główny składnik pokarmu to ekstrudowane pałeczki

•  zielone pałeczki to źródło cennej spiruliny, która wraz z błonnikiem 
reguluje pracę przewodu pokarmowego

•  czerwone pałeczki to źródło białka bogatego w aminokwasy egzogenne 
oraz astaksantyny, która intensyfikuje barwy ryb

•  zawarty w pokarmie naturalny immunostymulator – beta-glukan, 
stabilizowana witamina C oraz substancje czynne spiruliny zwiększają 
odporność ryb na choroby

•  odpowiednio dobrane witaminy i mikroelementy zapobiegają niedoborom 
tych substancji i utrzymują ryby w doskonałej kondycji

•  miękka konsystencja pokarmu sprawia, że jest on chętnie pobierany

> 15 cm

> 15 cm pałeczki

pałeczki + suszone bezkręgowce



•  Miękka struktura
•  Duża hydrostabilność
•  Pęcznienie ograniczone do minimum
•  Zredukowane wymywanie składników pokarmowych
•  Połączenie cennych naturalnych surowców  

(śledzie, larwy owadów, skorupiaki, mięczaki i glony)
•  Działanie prozdrowotne dzięki zawartości czosnku, 

beta-glukanu i prebiotyków z alg

Co wyróżnia pokarmy  
Linii Soft?
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