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SPECJALISTYCZNA LINIA PRODUKTÓW
DLA AKWARYSTYKI MORSKIEJ

Program Marine Power to profesjonalna gama produktów, która całkowicie
wystarcza do poprawnego założenia i utrzymania każdego rodzaju akwarium
morskiego bez względu na jego wielkość, obsadę i poziom zaawansowania
akwarysty.
W ofercie znajdują się: sole morskie, preparaty w formie płynu do suplementacji
poszczególnych grup mikro- i makroelementów, preparaty w formie proszku do
zaawansowanej suplementacji w bardziej wymagających zbiornikach, pokarmy
dla koralowców i ryb morskich oraz testy.

SUPLEMENTY
I TESTY
AKWARIUM Z SAMYMI RYBAMI LUB/I

Reef Base Salt

Easy Set 1 & 2
Wszystkie minerały, których potrzebują
Twoje korale, w dwóch buteleczkach.

Testy: KH, NO3- , Mg, Ca

PRZEWAGA KORALI MIĘKKICH + POJEDYNCZE

or
Reef Base Salt / Reef Plus Salt

Easy Line:
Ca, Mg, KH, Cations, Anions

Testy: KH, NO3- , Mg, Ca

PRZEWAGA KORALI KALCYFIKUJĄCYCH

or
Reef Base Salt / Reef Plus Salt
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Advanced Line:
Ca, Mg, KH, Mineral Salt

Testy: KH, NO3- , Mg, Ca

POKARMY
Z KORALAMI MIĘKKIMI

Idealny zestaw dla małych zbiorników oraz zbiorników
bez korali LPS i SPS, w których konsumpcja makroi mikroelementów jest niewielka i może być łatwo
uzupełniona produktami Reef Base Salt oraz Set 1 & 2.
Zalecamy, aby sprawdzać co tydzień poziom NO3oraz co 3-4 tygodnie – poziomy Ca, KH oraz Mg.

Pokarmy dla ryb morskich

Bogata oferta pokarmów Marine Power pozwoli na
dobranie idealnego produktu w zależności od wielkości
zbiornika oraz rodzaju ryb i korali.

KORALE LPS LUB SPS
Bardziej skomplikowane domowe ekosystemy
wymagają bardziej zaawansowanych rozwiązań.
W większych, mieszanych systemach, zamieszkiwanych
głównie przez korale miękkie oraz pojedyncze korale
LPS lub SPS, lepiej sprawdzą się inne produkty z linii Easy,
takie jak Calcium, Magnesium, KH/Alkalinity, Cations,
Anions, czy jedna z soli: Reef Base lub Reef Plus.
Zwiększona konsumpcja substancji budujących szkielet
korali (Ca2+, HCO3- ) wymaga bardziej intensywnego
i przemyślanego dozowania gotowych produktów
z linii Easy.

Pokarmy dla ryb morskich + Coral Food LPS

Ze względu na duży wpływ korali LPS i SPS na skład
wody zaleca się cotygodniowe przeprowadzanie testów
NO3- , Ca, Mg i KH.
Pokarm można dobrać do rodzaju ryb i korali w akwarium.

LPS/SPS
Są to zazwyczaj najbardziej wymagające systemy,
w których najlepiej sprawdzi się linia Advanced. Dawki
poszczególnych suplementów należy regularnie
weryfikować, przeprowadzając testy wody.
Można stosować obydwa rodzaje soli Marine Power,
jednak w przypadku w pełni dojrzałych zbiorników
zalecamy używanie soli Reef Plus Salt, która zawiera
dodatki organiczne, takie jak aminokwasy czy witamina C.

Pokarmy dla ryb morskich + Coral Food LPS+
+ Coral Food SPS

Większe zbiorniki dają możliwość hodowania bardziej
zróżnicowanych gatunków ryb i korali. Ich potrzebom
żywieniowym sprostają wysokiej klasy pokarmy Marine
Power opracowane dla różnych rodzajów organizmów
morskich.
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SUPLEMENTY

Opracowaliśmy gamę produktów chemicznych, które można zakwalifikować
do kilku grup:
Sole morskie – produkty, dzięki którym można uzyskać sztuczną wodę morską,
która stanowi bazę chemiczną do startu akwarium.
Suplementy EASY – preparaty w formie płynu, które są najprostszym sposobem
uzupełniania wszystkich niezbędnych minerałów w najmniejszych i najmniej skomplikowanych akwariach morskich. Dają podstawową kontrolę nad poszczególnymi
parametrami solanki. Stosowanie ich pozwala akwarystom opanować metody
dozowania i poznać procesy chemiczne w akwarium morskim.
Suplementy ADVANCED – preparaty sypkie służące do samodzielnego przygotowania suplementów i wymagające podstawowej wiedzy z zakresu procesów biochemicznych zachodzących w akwarium. Dzięki nim możliwa jest zaawansowana
suplementacja w systemach z dużą konsumpcją makroelementów.
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SOLE
MORSKIE
Większość organizmów zamieszkujących akwaria morskie
jest bardzo wrażliwa na zmiany składu wody. Do stworzenia
stabilnego środowiska morskiego potrzebna jest odpowiednia
baza mikro- i makroelementów, dlatego sole Marine
Power zostały zaprojektowane z dużą dbałością o ich skład
chemiczny. Uzyskana solanka (33 ppt) zapewnia odpowiedni
poziom wszystkich mikro- i makroelementów niezbędnych
do prawidłowego utrzymania akwarium morskiego oraz
prawidłowego rozwoju jego mieszkańców.
Nowoczesne sole morskie Marine Power zostały opracowane
z uwzględnieniem najnowszych badań z zakresu biochemii
wody morskiej. Właściwości obu soli zostały zbilansowane
tak, aby ich największa efektywność w zbiornikach z koralami
odpowiadała zasoleniu 33-35 ppt. Akwaria morskie z samymi
rybami mogą mieć niższe zasolenie.
Do naczynia z wodą RODI (woda dejonizowana i po
odwróconej osmozie) o temperaturze ok 20-25°C należy
wsypać odpowiednią ilość soli w zależności od posiadanego
zbiornika, mieszając przez około 20-30 minut. Po tym czasie
solanka jest gotowa do użycia. Do uzyskania zasolenia 33 ppt
należy rozpuścić około 390 g soli w 10 l wody.

Ekspert radzi:
Zalecamy cotygodniowe podmiany
5-10% wody w akwarium.
Sól przechowujemy w szczelnie
zamkniętych pojemnikach,
minimalizując kontakt z powietrzem.
Do mieszania można użyć
odpowiedniej wielkości pompy
cyrkulacyjnej.
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REEF BASE SALT
Przeznaczona do wszystkich rodzajów akwariów morskich. Jej pa
rametry przy zasoleniu 33 ppt są zbliżone do składu chemicznego
wody morskiej na rafach.
Sól Reef Base szczególnie nadaje się na start zbiornika, ułatwiając
jego dojrzewanie, jednak równie doskonale sprawdzi się jako stabilna baza chemiczna w dojrzałych akwariach morskich.
Bardziej zaawansowani akwaryści, których akwaria wymagają dodatkowej suplementacji, docenią zastosowanie tej soli jako pod
stawy do dozowania makro- i mikroelementów według indywidu
alnych preferencji.
Dostępne opakowania: wiadro 5, 10 i 20 kg

REEF PLUS SALT
Przeznaczona do dojrzałych zbiorników zdominowanych przez korale kalcyfikujące LPS/SPS. Zawiera zbalansowane, ale podwyższone
stężenia niektórych makroelementów odpowiedzialnych za proces
budowania szkieletu wapiennego bezkręgowców morskich, dzięki
czemu ułatwia wzrost korali LPS i SPS. Ponadto zawiera aminokwasy
i witaminę C, które wspomagają wzrost żywej tkanki korali oraz ich
wybarwienie i ogólną kondycję.
Dostępne opakowania: wiadro 5, 10 i 20 kg

CZY WIESZ, ŻE:
Na spodzie każdego wiadra znajduje się numer partii, dzięki któremu możesz sprawdzić dokładne parametry
soli. Sprawdź je, wchodząc na stronę www.tropical-marinepower.pl.
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PREPARATY
DO SUPLEMENTACJI
Wszystkie organizmy morskie, a zwłaszcza korale wapienne, aby rosnąć, potrzebują stałego dostępu
do minerałów. Dlatego ważne jest, aby minerały te były zawsze w odpowiedniej ilości. Im większa
jest masa korali w akwarium, tym szybciej konsumowane są pierwiastki z wody.
Znaczenie Ca w akwarium
Wapń to jeden z głównych makroskładników wody morskiej. Jest niezmiernie ważny dla prawidłowego
wzrostu korali kalcyfikujących (SPS/LPS) oraz dla wielu organizmów morskich, jak np. ślimaki, małże.
Organizmy te pobierają wapń bezpośrednio z wody, dlatego zbyt duży deficyt wapnia może nie tylko
spowolnić ich wzrost, ale również negatywnie wpłynąć na ich kondycję i zdrowie.
Optymalny poziom Ca
Poziom wapnia w wodach na rafach koralowych wynosi około 390-420 mg/l. W większości domowych zbiorników morskich poziom Ca powinien być utrzymywany na możliwie stałym pozio
mie, w zakresie 380-440 mg/l.
Znaczenie Mg w akwarium
Magnez jest ilościowo trzecim po sodzie i chlorkach makroskładnikiem wody morskiej. Jego obecność istotnie wpływa na dostępność wapnia i strontu dla kalcyfikacji korali (SPS/LPS) oraz dla wielu
organizmów morskich, jak np. ślimaki, małże. Magnez jest ważnym biopierwiastkiem dla organizmów morskich, ponieważ uczestniczy w wielu procesach metabolicznych.
Optymalny poziom Mg
Poziom magnezu w wodach na rafach koralowych wynosi około 1280-1320 mg/l. W większości
domowych zbiorników morskich poziom magnezu powinien być utrzymywany w podobnym
zakresie, na możliwie stałym poziomie. Przekroczenia rzędu 10-15% nie są niebezpieczne dla
obsady akwarium, choć mogą stresować korale.
Znaczenie KH w akwarium
KH (alkaliczność) to jeden z najważniejszych parametrów solanki w akwarium. Alkaliczność wody
wynika bezpośrednio z obecności anionu wodorowęglanowego (HCO3- ). Im większa ilość tych
jonów w wodzie, tym wyższe jest KH wody. Jony wodorowęglanowe należą do czynników buforujących poziom pH wody morskiej, które w naturze jest prawie stałe. Niestety w domowych
akwariach morskich pH podlega niekorzystnym dobowym wahaniom, powodowanym między
innymi zbyt niskim poziomem KH. Jony wodorowęglanowe są również głównym źródłem budulca
dla szkieletów korali, których podstawowym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. To właśnie
dzięki odpowiedniemu poziomowi KH korale rosną.
Optymalny poziom KH
Alkaliczność wody na rafach koralowych wynosi około 7 dKH. W większości domowych zbior
ników morskich poziom KH powinien być utrzymywany na możliwie stałym poziomie w zakresie
7-10 dKH. Nie zaleca się podnoszenia KH zbyt wysoko, ponieważ może być to niebezpieczne dla
korali LPS i SPS, a ponadto niekorzystnie wpływa na procesy biofiltracji.
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EASY LINE

SPECJALNA FORMUŁA
DO ŁATWEJ
SUPLEMENTACJI

EASY SET (1 & 2)
Zestaw EASY SET przeznaczony jest do kompleksowego uzupełniania pierwiastków w małych akwariach morskich, w których niewielka konsumpcja makro- i mikroelementów nie wymaga zastosowania bardziej złożonych metod suplementacji.
W zestawie Easy Set znajdują się dwie butelki: Set-1 i Set-2, a dozowanie preparatów sprowadza się
do cotygodniowego dolania odpowiedniej ilości każdego z nich do akwarium, bez konieczności
samodzielnego przygotowywania i obliczania dawek produktów.
Zawarte w preparatach pierwiastki wspomagają budowę tkanek korali, a w przypadku korali
kalcyfikujących również budowę szkieletu wa
piennego. Pozostałe mikro- i makroelementy
regulują procesy metaboliczne korali oraz wpływają na ich wybarwienie.
Preparaty dostępne są w dwóch butelkach
250 ml zapakowanych w jeden kartonik.

Ekspert radzi:
Zestaw Easy Set doskonale
sprawdzi się w małych akwariach,
w których nie ma korali
wapiennych LPS i SPS.
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ROZTWORY DO
SUPLEMENTACJI
MAKROELEMENTÓW

EASY LINE

EASY CALCIUM

EASY MAGNESIUM

EASY CALCIUM służy do podnoszenia poziomu
wapnia w akwarium morskim i przeznaczony
jest głównie do mniejszych zbiorników z przewagą korali miękkich.

EASY MAGNESIUM służy do podnoszenia po
ziomu magnezu w akwarium morskim. Preparat
ten przeznaczony jest głównie do mniejszych
zbiorników z przewagą korali miękkich.
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Dzięk i tym preparatom akwar ysta może
w prosty sposób kontrolować poszczególne
parametry chemiczne wody w akwarium,
zwłaszcza jeśli znajdują się w nim nieliczne
i proste w utrzymaniu korale wapienne LPS
i SPS, które wymagają optymalnych poziomów
KH, wapnia i magnezu.

Ekspert radzi:
Preparaty z serii Easy służą do łatwego
podnoszenia poziomów Ca, Mg i KH.
Ich formuła została zaprojektowana
tak, aby doskonale nadawały się dla
średniozaawansowanych akwarystów
prowadzących akwaria z małą ilością
korali wapiennych LPS/SPS.

EASY KH/ALKALINITY
EASY KH/ALKALINITY służy do podnoszenia poziomu KH – alka
liczności (poziomu wodorowęglanów) wody w akwarium morskim.
Przeznaczony jest głównie do mniejszych zbiorników z przewagą korali
miękkich. Głównym elementem aktywnym preparatu jest substancja
podnosząca alkaliczność wody. Preparat zawiera także niewielkie ilości
potasu, jodu i fluoru, które poprawiają wybarwienie korali.
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PREPARATY
UZUPEŁNIAJĄCE
PIERWIASTKI
ŚLADOWE
Do prawidłowego rozwoju fauny i flory morskiej
w akwarium niezbędne są zarówno makroelementy, jak i pierwiastki, które w naturalnej wodzie mor
skiej występują w śladowych ilościach, w postaci
kationów i anionów. Makro- i mikroelementy odpowiadają za prawidłowy metabolizm mieszkańców
akwarium. Wiele mikroelementów odpowiada za
wzrost oraz piękne kolory korali.
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EASY LINE

EASY CATIONS

EASY ANIONS

EASY CATIONS służy do suplementacji mikro
elementów w akwarium morskim. Preparat
zawiera mikroelementy (lit, stront, molibden,
chrom, żelazo, bor, miedź, potas) niezbędne do
prawidłowego rozwoju bezkręgowców mor
skich. Składniki preparatu zostały dobrane tak,
aby optymalnie wpływać na kondycję mieszkańców akwarium morskiego.

EASY ANIONS służy do suplementacji mikro
elementów w akwarium morskim. Preparat
zawiera aniony jodkowe i fluorkowe niezbędne
do prawidłowego rozwoju bezkręgowców morskich. Składniki preparatu zostały dobrane tak,
aby optymalnie wpływać na kondycję mieszkańców akwarium morskiego.

Preparat EASY ANIONS został opracowany tak, aby uzupełniać się z preparatem EASY CATIONS,
dlatego zalecamy używanie tych preparatów jednocześnie.

Znaczenie jodu
Jod to pierwiastek istotny dla metabolizmu komórek wielu bezkręgowców morskich, takich jak gąbki, osłonice, skorupiaki, korale itp. W dojrzałym akwarium morskim jest intensywnie konsumowany,
dlatego jego poziom szybko spada. Jod odpowiada w dużym stopniu za niebieskie wybarwienie
korali. Jest również niezbędny do prawidłowego rozwoju pancerzyków skorupiaków, np. krewetek
i krabów.
Znaczenie fluoru
Badania sugerują znaczenie fluoru dla procesów kalcyfikacji korali wapiennych. Ponadto fluor
pomaga kontrolować ilość zooksantelli w tkankach korali, dzięki czemu jego dozowanie wpływa
na rozjaśnienie ich kolorów.
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ADVANCED LINE

PREPARATY
DO INTENSYWNEJ
SUPLEMENTACJI
Preparaty Marine Power Advanced dostępne są w postaci proszków, z których akwarysta sam
może przygotować stężone, wydajne roztwory przy intensywnym wzroście korali LPS i SPS. Wapń,
magnez oraz wodorowęglany (KH) są szczególnie potrzebne w akwariach z koralami kalcyfikującymi LPS/SPS, ponieważ to właśnie z tych składników korale budują swoje szkielety, a akwarium
porośnięte koralami wapiennymi ma duże zapotrzebowanie na te substancje.

ADVANCED

ADVANCED

CALCIUM

MAGNESIUM

ADVANCED CALCIUM służy do samodzielnego
przygotowywania stężonych roztworów do podnoszenia poziomu wapnia w akwarium. Preparat przeznaczony jest głównie do zbiorników
z przewagą korali kalcyfikujących SPS/LPS.
W przypadku niższej konsumpcji wapnia polecamy użycie preparatu w postaci gotowego
płynu – EASY CALCIUM.

ADVANCED MAGNESIUM służy do samodzielnego przygotowania płynu do suplemen
tacji magnezu w akwarium morskim. Preparat
przeznaczony jest głównie do większych zbior
ników z przewagą korali kalcyfikujących. Przy
mniejszej konsumpcji magnezu proponujemy
gotowy preparat EASY MAGNESIUM.
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ADVANCED LINE

ADVANCED

ADVANCED

KH/ALKALINITY

MINERAL SALT

ADVANCED KH/ALKALINITY służy do samodzielnego przygotowywania stężonych roztworów do
podnoszenia poziomu KH – alkaliczności (poziomu wodorowęglanów) w akwarium morskim.
Preparat przeznaczony jest głównie do większych zbiorników z przewagą korali kalcyfikujących. Głównym elementem aktywnym preparatu jest substancja podnosząca alkaliczność wody.
W przypadku mniejszej konsumpcji wodorowęglanów polecamy użycie gotowego preparatu
EASY KH/ALKALINITY.

ADVANCED MINERAL SALT służy do wyrównywania stosunku pierwiastków tak, aby był on zbliżony
do wody morskiej. Preparat stanowi niezbędne
uzupełnienie suplementacji makroelementów
MARINE POWER ADVANCED.
Efektem ubocznym dozowania wapnia i KH (wodorowęglanów) jest sól NaCl. Długotrwałe dozowanie
Ca i KH może zatem zwiększyć zasolenie i naruszyć
równowagę chemiczną makroe lementów
w solance. Stosowanie preparatu ADVANCED
MINERAL SALT wyrównuje te dysproporcje.

Ekspert radzi:
Metoda MARINE POWER ADVANCED firmy Tropical
jest oparta na dozowaniu identycznych ilości trzech preparatów:
ADVANCED CALCIUM, ADVANCED KH/ALKALINITY
i ADVANCED MINERAL SALT, dlatego ważne jest, aby przygotowanie
roztworów zostało wykonane według załączonych instrukcji.
Pomimo możliwości dozowania preparatów ręcznie w metodzie
MARINE POWER ADVANCED zalecamy stosowanie pomp dozujących,
dzięki czemu dozowanie będzie łatwiejsze i bardziej precyzyjne.
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SPECJALISTYCZNE POKARMY
DLA KORALOWCÓW I RYB MORSKICH

W skład pokarmów Marine Power 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,
 ilka gatunków alg, które korzystnie wpływają na pracę przewodu
k
pokarmowego i wspierają odporność,
zestaw mikroelementów dostosowany do potrzeb zwierząt.

Co wyróżnia pokarmy Linii Marine Power?
•

 ogata receptura, w której połączono cenne naturalne surowce
B
(śledzie, larwy owadów, skorupiaki, mięczaki i algi)

•

Duży udział procentowy poszczególnych surowców

•

Wysoka hydrostabilność

•

Zredukowane wymywanie składników pokarmowych

•

Niska zawartość fosforu

•	Działanie prozdrowotne dzięki zawartości probiotyków oraz prebiotyków
z alg i witaminy C
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POKARMY
DLA
KORALOWCÓW
Większość korali spotykanych w akwariach to gatunki
żyjące w symbiozie z algami (zooksantelle). Proces fotosyntezy, który prowadzą zooksantelle, wymaga dostępu
do światła. Powstające w jej wyniku cukry stanowią
źródło energii dla korali. Jednak, aby korale rosły, potrzebują też innych składników, które czerpią w drodze
odżywiania heterotroficznego, wyłapując z wody morskiej fito- i zooplankton oraz substancje organiczne
rozpuszczone w wodzie. W akwarium źródłem tych
składników odżywczych dla koralowców są pokarmy
MARINE POWER CORAL FOOD, których bogata receptura zawiera:
• m
 ikroalgi
(Spirulina platensis 7%, Chlorella vulgaris 4%),
• m
 akroalgi morskie
(Ascophyllum nodosum 4,8%, Laminaria digitata 1,5%,
Lithothamnium calcareum 0,6%),
• s korupiaki i mięczaki morskie
(kryl 10%, kalmary 6%, krewetki 5%, kalanus 2%),
• śledzie (8,5%),
• owady (10%),
• m
 ikroelementy (żelazo, cynk, mangan, miedź, jod,
selen, molibden) i witaminy, w tym witaminy
z grupy B, witaminę D3 i stabilizowaną witaminę C.
	
Szczególnie cennym składnikiem pokarmu jest
glon Lithothamnium calcareum, który stanowi
źródło związków mineralnych, w tym wapnia
i magnezu o bardzo wysokiej biodostępności.
Pokarmy Marine Power dla koralowców są dostępne
w trzech wielkościach. Zapewniają zróżnicowaną dietę,
która wspiera zdrowie, wzrost i wybarwienie koralowców.
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MARINE POWER
CORAL FOOD SPS POWDER

pokarm z algami i skorupiakami dla koralowców
 pokarm ze skorupiakami i mięczakami morskimi
oraz 5 gatunkami alg w postaci proszku (1-250 µm)
dla koralowców niefotosyntezujących, koralowców
miękkich, SPS-ów, a także innych filtratorów, jak gąbki, osłonice itp.
 jest źródłem aminokwasów, fosfolipidów, PUFAs*
(w tym omega-3), karotenoidów, substancji biologicznie czynnych, które wspierają układ immunologiczny, witamin oraz mikro- i makroelementów
charakteryzujących się wysoką biodostępnością

Wielkość pokarmu MARINE POWER CORAL
FOOD SPS POWDER (1-250 µm) pozwala karmić koralowce niefotosyntezujące, koralowce
miękkie, SPS-y, a także inne filtratory, jak gąbki,
osłonice itp. Zaawansowana technologia produkcji pozwoliła uzyskać pokarm o bardzo szerokim zakresie cząsteczek pokarmu (1-550 µm),
gdzie ponad 80% stanowią cząsteczki o wymiarach 1-250 µm.

 regularnie stosowany zapewnia przyrosty i wybarwienie koralowców
 stymuluje polipowanie
 niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia równowagi w akwarium na skutek karmienia
koralowców
 pokarm charakteryzuje się szerokim zakresem
wielkości cząsteczek (1-550 µm), ponad 80% to
cząsteczki o wymiarach 1-250 µm
 łatwy w użyciu
*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe

KARMIENIE: karmić 2-3 razy w tygodniu lub
w zależności od potrzeb. Do niewielkiej ilości
wody z akwarium dodać pokarm (dawka zależy
od liczby koralowców i charakterystyki akwarium) i wymieszać. Uzyskaną zawiesinę wlać
bezpośrednio do akwarium w pobliże koralowców lub karmić koralowce indywidualnie przy
użyciu załączonej pipety.
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MARINE POWER
CORAL FOOD LPS MINI GRANULES

pokarm z algami i skorupiakami dla koralowców
 pokarm ze skorupiakami i mięczakami morskimi
oraz 5 gatunkami alg w postaci tonącego minigranulatu (0,8-1,0 mm) dla korali miękkich z rodzajów
np. Ricordea, Rhodactis, Discosoma, Zoanthus oraz dla
wielkopolipowych koralowców twardych (LPS-ów)
 jest źródłem aminokwasów, fosfolipidów, PUFAs*
(w tym omega-3), karotenoidów, substancji biologicznie czynnych, które wspierają układ immunologiczny, witamin oraz mikro- i makroelementów
charakteryzujących się wysoką biodostępnością
 regularnie stosowany zapewnia przyrosty i wybarwienie koralowców

Wielkość pokarmu MARINE POWER CORAL
FOOD LPS MINI GRANULES (0,8-1,0 mm)
pozwala karmić korale miękkie z rodzajów
np. Ricordea, Rhodactis, Discosoma, Zoanthus
i korale wielkopolipowe (LPS-y). Niemal okrągły kształt i gładka powierzchnia granulek są
bardzo dobrze akceptowane przez koralowce.
Zaawansowana technologia produkcji granulatu, w tym maksymalne rozdrobnienie surowców, zapewnia jednolitą strukturę granulek
i brak pyłu.

 stymuluje polipowanie
 niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia równowagi w akwarium na skutek karmienia
koralowców
 duża hydrostabilność granulatu ogranicza do
minimum uwalnianie składników pokarmowych do
wody
*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe
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KARMIENIE: karmić 2-3 razy w tygodniu lub
w zależności od potrzeb. Pokarm podawać
w pobliże koralowców lub karmić koralowce
indywidualnie.

MARINE POWER
CORAL FOOD LPS GRANULES

pokarm z algami i skorupiakami dla koralowców i małych ryb
 pokarm ze skorupiakami i mięczakami morskimi
oraz 5 gatunkami alg w postaci tonącego granulatu
(1,2-1,4 mm) dla korali miękkich z rodzajów np. Ricordea, Rhodactis, Discosoma, Zoanthus oraz dla wielkopolipowych koralowców twardych (LPS-ów) i małych
gatunków ryb morskich
 jest źródłem aminokwasów, fosfolipidów, PUFAs*
(w tym omega-3), karotenoidów, substancji biologicznie czynnych, które wspierają układ immunologiczny, witamin oraz mikro- i makroelementów
charakteryzujących się wysoką biodostępnością

Wielkość pokarmu MARINE POWER CORAL
FOOD LPS GRANULES (1,2-1,4 mm) pozwala
karmić korale miękkie z rodzajów np. Ricordea,
Rhodactis, Discosoma, Zoanthus, korale wielkopolipowe (LPS-y) oraz małe gatunki ryb morskich. Niemal okrągły kształt i gładka powierzchnia granulek są bardzo dobrze akceptowane
przez koralowce. Zaawansowana technologia
produkcji granulatu, w tym maksymalne rozdrobnienie surowców, zapewnia jednolitą strukturę granulek i brak pyłu.

 regularnie stosowany zapewnia przyrosty i wybarwienie koralowców oraz ryb
 stymuluje polipowanie
 niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia równowagi w akwarium na skutek karmienia
koralowców
 duża hydrostabilność granulatu ogranicza do minimum uwalnianie składników pokarmowych do
wody
*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe

KARMIENIE: karmić 2-3 razy w tygodniu lub
w zależności od potrzeb. Pokarm podawać
w pobliże koralowców lub karmić koralowce indywidualnie. Pokarm przeznaczony dla ryb można stosować w karmnikach automatycznych.
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POKARMY
DLA RYB
Produkty dla ryb z Linii Marine Power przeznaczone są dla wszystkich
gatunków wszystkożernych i roślinożernych ryb morskich. Pokarmy
w formie granulatów zawierają cenne surowce naturalne, których
składniki korzystnie oddziałują na zdrowie, kondycję i wygląd ryb.

MARINE POWER
SPIRULINA FORMULA GRANULES

pokarm ze spiruliną dla ryb morskich
 pokarm w formie tonącego granulatu z wysoką zawartością spiruliny (36%)
 przeznaczony do codziennego karmienia wszystkożernych i roślinożernych ryb morskich
 spirulina zawiera do 70% białka bogatego w aminokwasy egzogenne (między innymi lizynę, leucynę, treoninę), które stymuluje
wzrost ryb i prawidłowy rozwój
 obecne w spirulinie nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym
PUFAs* (które stanowią nawet do 2% wszystkich tłuszczów), wpływają korzystnie między innymi na rozmnażanie i wzrost odporności
oraz przebieg wielu procesów fizjologicznych
 substancje zawarte w spirulinie wspierają naturalną odporność
ryb oraz wpływają pozytywnie na procesy trawienia
 dzięki zawartym w spirulinie karotenoidom pokarm wzmacnia
kolory ryb
 niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia równowagi
w akwarium na skutek karmienia ryb
*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe
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MARINE POWER
GARLIC FORMULA GRANULES

pokarm z czosnkiem dla ryb morskich

 pokarm w formie tonącego granulatu z wysoką zawartością czosnku (30%)
 przeznaczony do codziennego lub uzupełniającego karmienia
wszystkożernych ryb morskich
 czosnek korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego oraz wzmacnia naturalną odporność ryb
 pokarm jest niezastąpiony podczas kuracji leczniczych, rekonwalescencji, kwarantanny i aklimatyzacji
 niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia równowagi
w akwarium na skutek karmienia ryb

MARINE POWER
KRILL FORMULA GRANULES

pokarm z krylem dla ryb morskich
 pokarm w formie tonącego granulatu z wysoką zawartością kryla
antarktycznego (40%)
 przeznaczony do codziennego karmienia wszystkożernych ryb
morskich
 kryl antarktyczny to źródło białka bogatego w aminokwasy egzogenne oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3,
które wpływają na wzrost ryb i ich ogólną kondycję
 ze względu na wysoką zawartość karotenoidów, w tym astaksantyny, pokarm w krótkim czasie wzmacnia kolory ryb
 chętnie przyjmowany nawet przez ryby z odłowu
 niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia równowagi
w akwarium na skutek karmienia ryb
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MARINE POWER
PROBIOTIC SOFT FORMULA size S, M, L

pokarm z probiotykiem, bogaty w algi i skorupiaki, dla ryb morskich

 miękki pokarm w formie tonącego granulatu z probiotykiem Bacillus subtilis dla wszystkożernych ryb
morskich
 dodany do pokarmu probiotyk zawiera żywotne endospory bakterii, które stabilizują mikroflorę jelit,
co zwiększa odporność ryb na patogeny oraz wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, w rezultacie zmniejszając zanieczyszczenie wody odchodami ryb
 probiotyk zwiększa odporność ryb na stres
 w skład pokarmu wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9
 pokarm zawiera skorupiaki i mięczaki (kryl 10,5%, kalmary 6%, kalanus 1,7%) oraz glony (Spirulina platensis 12%,
Chlorella vulgaris 8%, Ascophyllum nodosum 3%, Laminaria digitata 1,8%), które są źródłem m.in.: białka,
karotenoidów, związków mineralnych i prebiotyków
 intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, kalanusa i czerwonej papryki
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MARINE POWER
GEL FORMULA

pokarm dla ryb i bezkręgowców morskich
 pokarm w formie galaretki do samodzielnego przygotowania, ze skorupiakami i mięczakami morskimi oraz 5 gatunkami alg, przeznaczony
dla wszystkożernych ryb i bezkręgowców morskich
 przygotowanie pokarmu jest szybkie, łatwe i sprawi wiele radości każdemu akwaryście
 pokarm daje możliwość decydowania o wielkości i kształcie porcji
 pozwala przygotować naturalne żerowiska dla ryb i bezkręgowców
w postaci kamieni, płytek itp. pokrytych galaretką
 w zależności od sposobu przygotowania można uzyskać pokarm
w formie galaretki tonącej lub pływającej, co zaspokaja potrzeby zarówno zwierząt żerujących przy powierzchni wody, jak i na dnie akwarium
 galaretka zbliżona konsystencją do pokarmów naturalnych zachęca
zwierzęta do żerowania
 wygoda stosowania oraz możliwość zamrażania pokarmu sprawiają, że może on stanowić doskonałą alternatywę dla pokarmów mrożonych

ZAINSPIRUJ SIĘ!

Bogactwo składników dla zdrowia ryb
 pokarm zawiera pięć gatunków alg: spirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella vulgaris), Lithothamnium calcareum oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata
 zawarte w algach nienasycone kwasy tłuszczowe, białko, witaminy oraz mikro- i makroelementy
(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
 zastosowanie tak różnorodnych składników, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego,
pozwala zaspokoić zapotrzebowanie ryb i bezkręgowców morskich na aminokwasy egzogenne, PUFAs*
(w tym omega-3), witaminy oraz mikro- i makroelementy o wysokiej biodostępności, zapewniając
im prawidłowy wzrost i rozwój
 wysoka zawartość naturalnych karotenoidów z alg, skorupiaków i czerwonej papryki oraz dodatek
astaksantyny intensyfikują ubarwienie ryb
 włókno pokarmowe i chityna regulują pracę przewodu pokarmowego
 naturalny immunostymulator beta-glukan oraz składniki bioaktywne alg wzmacniają odporność ryb
 niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia równowagi w akwarium na skutek karmienia
*PUFAs – wielonienasycone kwasy tłuszczowe
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