
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD

KRMIVO V SOULADU S PŘÍRODOU

Vždy volte velikost krmiva odpovídající velikosti úst ryb a 
jejich potravním zvyklostem. Krmivo „Biofishfood“ od Dr. 
Bassleera ve svém rozsahu velikostí vyhovuje široké škále 
požadavků a je nabízeno ve velikostech -S,M,L,XL,a 3XL. 

Nejoblíbenější je velikost M. Tyto granule klesají vodním sloup-

cem pomalu a tím nabízejí rybám všech zón - „rybám hladiny, 

střední zóny i rybám dna“ čerstvou a vyváženou stravu.

Krmeni „DR. BASSLEER BIOFISH FOOD“ bylo vyvinuto známým 

ichtyopatologem Dr. Geraldem Bassleerem. Díky speciální tech-

nologii výroby jsou jednotlivé vitamíny, bílkoviny a stopové prv-

ky rybám vždy lehce dostupné.

Granulované krmení „DR. BASSLEER BIOFISH FOOD“ je 
obohaceno funkčními aditivy, která jsou do něj přidávána 
při nízkých teplotách až po vlastní výrobě granulátu. 
Všechna granulovaná krmiva obsahují hodnotné probiotika 
(například Pediococcus acidilactici).

„DR.BASSLEER BIOFISH FOOD“ neobsahuje žádná umělá  
barviva a je krmivem s velmi vysokou nutriční hodnotou. 
Je dobře stravitelné a nepředstavuje nebezpečí pro kvalitu 
vody v nádržích.
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Velikost pelet S

0,2 - 0,5 mm

pro ryby < 2 cm

Velikost pelet M

0,5 - 0,8 mm

pro ryby > 1 cm

Velikost pelet XL

1,2 - 1,6 mm

pro ryby > 10 cm

Velikost pelet XXL

2,8 - 3,2 mm

pro ryby > 15 cm

Velikost pelet L

0,8 - 1,2 mm

pro ryby > 5 cm

Velikost pelet 3XL

6,5 mm

pro ryby > 20 cm

Až 59 % 
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Vlocky

různých

typů



REGULAR
· Každodenní plnohodnotné krmivo s 

vysokým obsahem bílkovin z ryb ze  

skandinávské přírody

AÇAI
· Obsahuje plody palmy Acai (Euterpe 

oleracea)

· Vysoká nutriční hodnota

· Intenzivně zvýrazňuje přirozené vybarvení ryb

ALOE
· Obsahuje Aloe vera

· Posiluje imunitní systém a detoxikuje 

trávicí trakt

BABY+NANO
· Určeno pro rybí potěry a ryby nano 

akvárií

· Podporuje rychlý a dynamický růst

CAVAR
· Exklusivní, super prémiové krmení

· Chutná i velmi náročným rybám

· Přepychová alternativa k mraženému 

krmení

CHLORELLA
· Obsahuje Chlorellu

· Chlorofyl a nukleové kyseliny podporují 

regenerační procesy

· Lehce stravitelné-méně zatěžuje  vodu

FORTE
· Obsahuje imunostimulátory

· Desetidenní aplikace každé 3 – 4 týdny

GARLIC
· Obsahuje přírodní česnek

· Určeno pro léčené ryby se ztrátou chuti k 

jídlu

GREEN
· Prémiové krmení pro býložravé ryby

· Obsahuje Moringa oleifera a Chlorellu

GSE/MORINGA
· Obsahuje výtažek ze semen grapefruitu 

(GSE) a Moringa oleifera

· Antiseptický účinek způsobený kyselinou citronovou, 

flavanoidy, aminokyselinami a antioxidanty

HERBAL
· Obsahuje mátu,tymián, pelyněk a 

ptačinec

· Má stimulační a antiseptický účinek

· Vyhublé ryby rychle nabývají na váze

MATRINE
· Obsahuje MATRINE a OXYMATRINE z 

rostliny Sophora flavescens - čínský“Ku 

Shen“)

· Součást metody – „ANTI- ICH“Dr. Bassleera

SHRIMP STICKS
· Vhodné pro krevety v okrasných 

akváriích 

· Vysoký obsah přírodní vlákniny

FUCO
· Obsahuje fucoidan z mořských řas 

(chaluh)

· Doporučeno krmit pří léčbě 

bakteriálních infekcí

LAPACHO
· Obsahuje výtažek z kůry stromu 

LAPACHO - Tabebuia impetiginosa

· Doporučeno krmit při léčbě ryb 

napadených střevními bičíkovci

PUMPKIN
· Obsahuje semena okurek (Cucurbita)

· Doporučeno při léčbě napadení 

střevními červy

www.aquarium-munster.com/en/links/science/

BETTER TABS
· Vhodná náhrada krmení v tabletách  

- BETTER TABS okamžitě padají ke dnu, 

kde se rozprostřou. 

REGULAR FLAKE
· Vločky vyrobené pouze z přírodních 

látek a díky speciální technologii výroby 

je jejich povrch porézní a zároveň 

hrudkovitý

FLORA FLAKE
· Vločkové krmení pro všechny 

rostlinožravé okrasné ryby

EXCEL FLAKE
· Vločkové krmení s vysokým obsahem 

bílkovin, které podporují růst

FORTE FLAKE
· Vločky obsahující imunostimulátory

· Desetidenní aplikace každé 3 – 4 týdny

DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD

POWER FISH
· Každému krmivu otvírá cestu do světa 

krmiv Dr. BASSLEER BIOFISH FOOD

· Vylepší každé jiné krmivo


