Dr. Bassleers Biofish Krmení

-

Čistě přírodní

-

Vyvinutý slavným ichtyologem Dr. Gerald Bassleerem

-

20,500 kJ na 100 g

-

52 % proteinů

-

Obsahuje všechny důležité vitaminy, stopové prvky a minerály

-

Vhodné pro sladkovodní vody a mořské ryby

Vysoký obsah rybího masa, veškeré minerální látky, stopové prvky a přírodní barvy
zlepšují kvalitu výrobků. Toto "kompletní menu" má všechny komponenty v dobrém
poměru k poskytování perfektně vyvážené stravy. Má dobrou chuť, která láká slabé
ryby, nebo nedávno čerstvě dovezené.
Proteiny:
Přírodní ryby jsou nejdůležitějším zdrojem bílkovin, které obsahují téměř všech 25 aminokyselin a 10
základních aminokyselin. To je nezbytné pro růst, posílení a dodávání energie rybám. Proteiny mají také
velmi vysoký procento stravitelnosti, téměř 90%. Využíváme volně žijící ryby, protože neobsahují žádné
syntetické hormony nebo antibiotika, jako jsou například některé chovné ryby.

Tuky a oleje:
Dr. Bassleers Biofish krmení má všechny esenciální mastné kyseliny pro dodávky energie rybám. Tato
energie je potřebná pro metabolismus a pro strukturu a celistvost buněčných membrán ve formě
fosfolipidů. Zvláště Omega-3 mastné kyseliny jsou velmi důležité.

Obiloviny:
Obiloviny mají téměř 70% sacharidů, které jsou zdrojem energie. Nejsou nezbytný, ale mají důležitou
funkci jako okamžitý zdroj energie (rychlý zdroj energie), ve formě glykogenu v játrech a svalů. Rovněž
může být využívány, přeměněním na tuky, jako dlouhodobější zdroj energie.

Minerály a stopové prvky:
Ryby potřebují alespoň 22 minerálů a 15 stopových prvků. Je obtížné stylizovat kompletní stravu s těmito
všemi prvky. To je důvod, proč volně žijící ryby v Dr. Bassleers Biofish je významným dodavatelem těchto
základních potřeb.

Vitamíny:
Pro optimální růst a vývoj ryb jsme přidali vitamíny A, C, D3 a E, aby Dr. Bassleers Biofish Krmení bylo
co nejlepší.

Dr. Bassleers Biofish Krmení je k dispozici pro následují velikosti ryb:
M

0,6 mm

pro ryby větší než 1 cm

L

1,0 mm

pro ryby větší než 5 cm

XL

1,5 mm

pro ryby větší než 10 cm

XXL

3,0 mm

pro ryby větší než 15 cm

Objem dostupných balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1.000 ml, 10 l .

Dr. Bassleers Biofish Food forte

-

Zabraňuje rybím infekcím

-

Stimuluje imunitní systém

Kvasinky buněčných stěn (Saccharomyces cerevisiae)
Glukagon uvnitř (immuno-modulátor) zlepšuje činnost makrofágů a vytváří lepší obranný mechanismus
pro boj proti bakteriální a virové infekci. V mannan-oliosaccharades jsou obecné obranné mechanismy v
intstine. Ztěžuje to bakteriím vyvolat infekci.

Algináty/Řasy:
Imuno-stimulátor se stopovými prvky.

Citrusové ovoce:
Anti-mikrobiální působnost
Pro optimální výsledky krmte pouze v průběhu 10 dnů, poté přerušte krmení s forte krmivy a 30 dnů
používejte Dr. Bassleers Biofish krmiva. Po těchto 30 dnech začněte opět s forte krmivy.

Dr. Bassleers Biofish Food vločky

-

nahrazují vločky

-

živiny jsou granulovaná při nízké teplotě

-

bohaté na živiny a vitamíny

-

52 % proteinů

-Tropic - vločka pro sladkovodní žívočichy
- Flora -vločky pro býložravé ryby
- Marine - vloočky do mořské vody

