
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD

VOEREN VOLGENS HET VOORBEELD VAN DE NATUUR

Vissen consumeren liever hun voedsel in brokken. Omdat 

hun muil van soort tot soort verschilt , moeten we het 

voedsel ook aanpassen aan het formaat van hun muil en 

hun eetgewoonten. Het brede aanbod van DR. BASSLEER 

BIOFISH FOOD is aangepast aan deze grote variëteit door 

geoptimaliseerde granulaatkorrels aan te bieden in de 

maten van S, M, L, XL, XXL en 3XL. 

Het meest populaire granulaat is de kleinere korrelgrootte M dat 

langzaam zinkt, waardoor er wordt voorzien in voedingsstoffen 

voor alle drie waterzones. Dit geeft oppervlakte-eters, de vissen 

die vertoeven in de middelste zone evenals bodemvoeders een 

goed, uitgebalanceerd dieet.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD werd ontwikkeld door de bekende 

vissendokter Dr. Gerald Bassleer. Het bevat waardevolle eiwitten 

van wild gevangen Scandinavische witvis. Vanwege het zeer 

speciale productieproces zijn met name de vitamines, eiwitten 

en sporenelementen volledig beschikbaar.

Het granulaatvoer Dr. BASSLEER BIOFISH FOOD heeft een 

meerwaarde door zijn functionele additieven (probiotica, 

prebiotica, planten en plantextracten) die artisanaal gecoat 

zijn op lage temperatuur na de productie van de korrels. 

Op het internet kan je veel informatie terugvinden over de 

speciale functies van al onze additieven.

Alle soorten korrelvoer bevatten de waardevolle probiotica 

(Pediococcus acidilactici).

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD bevat geen kunstmatige 

kleurstoffen en heeft een buitengewoon hoog gehalte aan 

voedingsstoffen. Het is zeer goed verteerbaar en belast het 

aquariumwater niet.
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Korrelgrootte S

0,2 - 0,5 mm

voor vissen < 2 cm

Korrelgrootte M

0,5 - 0,8 mm

voor vissen > 1 cm

Korrelgrootte XL

1,2 - 1,6 mm

voor vissen > 10 cm

Korrelgrootte XXL

2,8 - 3,2 mm

voor vissen > 15 cm

Korrelgrootte L

0,8 - 1,2 mm

voor vissen > 5 cm

Korrelgrootte 3XL

6,5 mm

voor vissen > 20 cm

Tot 59%

ruwe eiwitten
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Vlokken voer

verschillende

soorten



REGULAR
· Een voer voor elke dag met hoge % 

voedzame eiwitten van Scandinavische 

wildvang zeevissen

ACAI
· Met bessen van Açai palmboom

· Extreem hoge voedingswaarde

· Zorgt voor een intenser, natuurlijk 

kleurpatroon

ALOE
· Met Aloe vera

· Versterkt het immuunsysteem en 

ontgiftend bij verteringsproces.

BABY+NANO
· Voor baby en nano aquariumvissen

· Extra alg Chlorella toegevoegd

· Verzorgt een snellere en gezonder groei

CAVAR
· Exclusief super-premium voer

· Bijzonder attractief voor moeilijk en 

delicate eters

· Luxueus alternatief voor diepvriesvoer

CHLORELLA
· Met Chlorella algen

· Chlorofyl en nucleïnezuren zorgen voor 

regeneratieproces

· Goed verteerbaar – beter waterkwaliteit

FORTE
· Met immunostimulantia

· 10daagse gezondheidskuur, iedere  

3 à 4 weken

GARLIC
· Met verse, natuurlijke look

· Speciaal voor zieke vissen met gebrek 

aan eetlust

GREEN
· Premium voer voor herbivore vissen

· Bevat Moringa bladeren en Chlorella 

algen

GSE/MORINGA
· Bevat Pompelmoeszaad extract (GSE) en 

Moringa oleifera

· Antiseptisch effect met citroenzuur, 

flavonoïden, aminozuren en antioxidantia

HERBAL
· Met de kruiden: Munt, Tijm, Bijvoet en 

Vogelmuur

· Stimulerend en antiseptisch effect

· Magere vissen komen sneller aan gewicht bij

MATRINE
· Bevat matrine en oxymatrine van de 

plant Sophora flavescens (Chinees: “Ku 

Shen”)

· BASSLEER-ANTI-ICH-METHODE

SHRIMP STICKS
· Voor siergarnalen en dwerggarnalen

· Met Aloe vera voor extra verzorging 

·  Hoog aandeel van ruwe vezels

FUCO
· Bevat fucoidan uit zeewier (kelp)

· Aanbevolen tijdens de behandeling 

tegen bacteriële infecties

LAPACHO
· Bevat extracten van de bast van Lapacho-boom 

Tabebuia impetiginosa

·  Vooral aan te raden tijdens een behandeling van 

darmflagellaten

PUMPKIN

· Met pompoenzaad (Cucurbita)

· Aan te raden tijdens een behandeling 

tegen wormen in de darm

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

BETTER TABS
· Het geschikte alternatief voor 

voedingstabletten 

- BETTER TABS zinkt en verspreidt zich 

onmiddellijk op de grond

REGULAR FLAKE
· Compleet voer van hoge kwaliteit voor 

alle siervissen

- kenmerkende ruwe oppervlak

FLORA FLAKE
· Compleet voer voor met name alle 

herbivore (= “plantaardige voeding”) 

siervissen

EXCEL FLAKE
· Uitzonderlijk hoog gehalte waardevolle 

eiwitten

FORTE FLAKE
· Met immunostimulantia

· 10daagse gezondheidskuur, iedere  

3 à 4 weken

DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD

POWER-FISH
· Geeft alle voeders een toegang tot de 

wereld van smaken van DR. BASSLEER 

BIOFISH FOOD

· Verbetert alle voeders


