
WORM DESTROYER 250ml

Agite antes de usar 

Características:
1. Trata efetivamente os parasitas internos de discos e outros peixes
ornamentais de água doce e salgada, como Camallanus, Cestóides, ascarídeo,
Lombriga, e Hexamita causadas por endoparasitas. 

2. Não afeta a nitrificação das bactérias nitrificantes.É um tratamento preventivo
mais eficaz sem efeitos colaterais para peixes ornamentais. 

Ingredientes: Metronidazol, mebendazol, levamisol, vitamina do complexo B.

Modo de uso:
- Faça uma mudança de água de 50% 
- Remova o carvão ativado do filtro 
- Aplique diretamente no aquário 3 ml para 10 litros 
- Aplique com as luzes apagadas e aeração forçada 
- Duração 24 horas 
- Faça uma mudança de água de 50% e coloque novamente o carvão no filtro 
- Repita os procedimentos acima 1 vez a cada 7 dias por 3 vezes (21 dias)

BACTER-FREE 250ML

Agite antes de usar 

Medicamento bactericida natural para aquários de água doce. Não irá prejudicar
o filtro biológico ou a cor da água. As propriedades curativas do extrato de Tea
Tree (Melaleuca alternifolia) são conhecidos há séculos, e agora estão
disponíveis para o tratamento de peixes de aquário aliado ao extrato de
copaíba, árvore amazônica com poderes anti-inflamatórios, antitumorais e
anticancerígenos além de excelente cicatrizante.
Rapidamente cura feridas e barbatanas danificadas. 
Recupera tecidos e isso pode ser notado dentro de quatro dias de tratamento. 
Ótimo também para ser usado após as desovas de peixes oviparos a fim de
evitar contaminação por fungos.
Pode ser usado com todos os peixes de água doce e com as plantas do
aquário. 
Não agride o filtro biológico, não tinge a água ou altera o PH

Modo de uso:
- Remova qualquer carvão ativado do filtro 
- Adicionar 5 ml (1 colher de chá) por 38 litros de água do aquário 
- Dose diária durante 7 dias 
- Após 7 dias fazer uma mudança de água de 25%



FOUR IN ONE CURE 250ML

Para água doce

Trata multifiliis Ichthyophthirius, Oodinium pilullaris, Costia necatrix e
ectoparasitas de famílias Gyrodactylidae, Dactylogyridae sendo Gyrodactylus,
Dactylogyrus e gêneros Cleidodiscus. Não é recomendado usar o produto em
peixes que têm hipersensibilidade à substância ativa do medicamento, como
faca, neon tetra peixes e alguns peixes sem escamas. Verifique a dureza
carbonatada (KH) ou alcalinidade da água antes da aplicação do produto. Não
recomendamos o uso do produto em água KH 50 ppm (3 ° dH).

Modo de uso:
Aplique com as luzes apagadas. 
Aplicar diretamente no tanque, na proporção de 1 gota por 2 litros até a
regressão dos sintomas. 
Exclusivamente para casos de Oodiniose usar uma gota por litro.
Repita as aplicações a cada 48 horas.

Ingredientes: verde malaquita, azul de metileno, sulfato de magnésio, cloreto de 
potássio, sulfato de cobre, veículo.

VITAPLUS 120ML

Suplemento vitaminico ideal para ser utilizado sempre na ração dos seus peixes
suprindo todas as deficiencias que eles possam ter em virtude de rações,
estres, doenças ou acasalamento, ajuda na recuperação de peixes fracos ou
doentes, que acabaram de sair de tratamentos com antibióticos ou que estao
em quarentena. Contém: vitamina A, B1, B2, B6, B12, D3, E e Nicotinamida.

Modo de usar: 

Pingar algumas gotas na ração ou alimento alguns minutos antes de servir e
deixar encharcar. Também pode ser utilizado diretamente na água na razão de 1
gota para cada 5 litros uma vez por semana.
Conservar em lugar seco e fresco ao abrigo da luz solar.

VITAPLUS FLOWER HORN & PARROT FISH 120ML

Suplemento vitaminico desenvolvido especialmente para Flower Horn e Peixe
Papagaio, ideal para ser utilizado sempre na ração dos seus peixes suprindo
todas as deficiencias que eles possam ter em virtude de rações, estresse,
doenças ou acasalamento, ajuda na recuperação de peixes fracos ou doentes,
que acabaram de sair de tratamentos com antibióticos ou que estao em
quarentena. Contém: vitamina A, B1, B2, B6, B12, D3, E e Nicotinamida.



Modo de usar: 

Pingar algumas gotas na ração ou alimento alguns minutos antes de servir e
deixar encharcar. Também pode ser utilizado diretamente na água na razão de 1
gota para cada 5 litros uma vez por semana.
Conservar em lugar seco e fresco ao abrigo da luz solar.

VITAPLUS DISCUS 120ML

Suplemento vitaminico desenvolvido especialmente para acará-disco, ideal para
ser utilizado sempre na ração suprindo todas as deficiencias que eles possam
ter em virtude de rações, estresse, doenças ou acasalamento, ajuda na
recuperação de peixes fracos ou doentes, que acabaram de sair de tratamentos
com antibióticos ou que estao em quarentena, também pode ser ministrado
diretamente na água do aquário, fornecendo aos peixes todas as principais
vitaminas que necessitam para uma vida saudável. Contém:
vitamina A, B1, B2, B6, B12, D3, E e Nicotinamida.

Modo de usar: 

Pingar algumas gotas na ração ou alimento alguns minutos antes de servir e
deixar encharcar. também pode ser utilizado diretamente na água na razão de 1
gota para cada 5 litros uma vez por semana.
Conservar em lugar seco e fresco ao abrigo da luz solar

VITAPLUS MONSTERFISH 250ML

Suplemento vitamínico desenvolvido especialmente para mega peixes e jumbos,
ideal para ser utilizado sempre na ração suprindo todas as deficiências que eles
possam ter em virtude de rações, estresse, doenças ou acasalamento, ajuda na
recuperação de peixes fracos ou doentes, que acabaram de sair de tratamentos
com antibióticos ou que estão em quarentena, também deve ser ministrado
diretamente na água do aquário, fornecendo aos peixes todas as principais
vitaminas que necessitam para uma vida saudável. Contém: vitamina A, B1, B2,
B6, B12, D3, E e Nicotinamida.

Modo de usar: 

Pingar algumas gotas na ração ou alimento alguns minutos antes de servir e
deixar encharcar. Também deve ser utilizado diretamente na água do tanque na
razão de 10 ml ou 200 gotas para cada 100 litros uma ou duas vezes por
semana.



Conservar em lugar seco e fresco ao abrigo da luz solar

FOUR IN ONE CURE MARINE 120ML

Para água SALGADA

Trata multifiliis Ichthyophthirius, Oodinium pilullaris, Costia necatrix e
ectoparasitas de famílias Gyrodactylidae, Dactylogyridae sendo Gyrodactylus,
Dactylogyrus e gêneros Cleidodiscus. Não é recomendado usar o produto em
peixes que têm hipersensibilidade à substância ativa do medicamento como
peixes sem escamas. Verifique a dureza carbonatada (KH) ou alcalinidade da
água antes da aplicação do produto. Não recomendamos o uso do produto em
água KH 50 ppm (3 ° dH).

Modo de uso:
Aplique com as luzes apagadas. 
Aplicar diretamente no tanque, na proporção de 1 gota por 2 litros até a
regressão dos sintomas. 
Exclusivamente para casos de Oodiniose usar uma gota por litro.
Repita as aplicações a cada 48 horas.

Ingredientes: verde malaquita, azul de metileno, sulfato de magnésio, cloreto de 
potássio, sulfato de cobre, veículo.

BACTER-FREE MARINE 250ML
REEF SAFE

Agite antes de usar 

Medicamento bactericida natural para aquários de ÁGUA SALGADA. Não irá
prejudicar o filtro biológico ou a cor da água. As propriedades curativas do
extrato de Tea Tree (Melaleuca alternifolia) são conhecidos há séculos, e agora
estão disponíveis para o tratamento de peixes de aquário com propiedades
anti-inflamatórias, antitumorais e anticancerígenos além de excelente
cicatrizante, fungicida e bactericida externo.
Rapidamente cura feridas e barbatanas danificadas. 
Recupera tecidos e isso pode ser notado dentro de quatro dias de tratamento. 
Ótimo também para ser usado após as desovas de peixes oviparos a fim de
evitar contaminação por fungos.
Pode ser usado com todos os peixes de água do mar e com os corais do
aquário. 
Não agride o filtro biológico, não tinge a água ou altera o PH

Modo de uso:

- Remova qualquer carvão ativado do filtro 
- Adicionar 5 ml (1 colher de chá) por 38 litros de água do aquário 
- Dose diária durante 7 dias 



- Após 7 dias fazer uma mudança de água de 25%

AMAZONIA TRACE & MINOR ELEMENTS – 250ML

Agite antes de usar

AMAZONIA TRACE & MINOR ELEMENTS estabelece um equilíbrio mineral
ideal na água do aquário simulando as águas dos rios, igarapés e lagos da
região amazônica.

Ideal para peixes, invertebrados e plantas daquela região.

Ajuda no equilíbrio osmótico e garante adequada função bioquímica.
Contribui para a saúde e sobrevivência a longo prazo.

Oferece oligoelementos utilizados em funções metabólicas e neurológicas além 
de contribuir para intensificar a coloração dos peixes.

Modo de usar

Aplique diretamente no aquário 20 gotas ou 1 ml para cada 100 litros a cada 2
dias.
A administração a cada 2 dias garante concentrações mais estáveis e um
ambiente mais natural do que dosagens feitas semanalmente.

Composição: Sulfato de zinco, sulfato de ferro, coreto de manganês, cloreto de
cobalto, cloreto de estrôncio, cloreto de níquel, metavanadato de sódio.

AMAZONIA DISCUS TRACE & MINOR ELEMENTS – 250ML

Agite antes de usar

AMAZONIA DISCUS TRACE & MINOR ELEMENTS estabelece um equilíbrio
mineral ideal na água do aquário simulando as águas dos rios, igarapés e lagos
da região amazônica.

Ideal para acarás-discos Symphysodon sp. tanto híbridos como selvagens
simulando as condições ideais de água que essas espécies necessitam.

Seu uso continuo evita o surgimento da “Doença do buraco na cabeça” ou
Hexamistíase ou Spironucleose.

Ajuda no equilíbrio osmótico e garante adequada função bioquímica.

Contribui para a saúde e sobrevivência a longo prazo.

Oferece oligoelementos utilizados em funções metabólicas e neurológicas além 
de contribuir para intensificar a coloração dos peixes.



Modo de usar

Aplique diretamente no aquário 20 gotas ou 1 ml para cada 100 litros a cada 2
dias.
A administração a cada 2 dias garante concentrações mais estáveis e um
ambiente mais natural do que dosagens feitas semanalmente.
250ml tratam até 9.460 litros!

Composição: Sulfato de zinco, sulfato de ferro, coreto de manganês, cloreto de
cobalto, cloreto de estrôncio, cloreto de níquel, metavanadato de sódio.

AMAZONIA BLACKWATER – 250ML

Agite antes de usar

AMAZONIA BLACKWATER é um condicionador de água formulado para
reproduzir as condições das águas amazônicas.
Formulado a base de extratos naturais de turfa, aminoácidos, ácidos húmicos e
fúlvicos, amolece a água e produz tons amarelados conforme a quantidade
adicionada. É ideal para peixes de águas ácidas, favorece o crescimento das
plantas e oferece condições propícias para a reprodução uma vez que simula o
inicio da estação chuvosa na Amazônia.

Modo de usar

Aplique diretamente no aquário 10 ml ou 200 gotas para cada 100 litros 1 ou 2
vezes por semana e quando fizer trocas de água no aquário. Se desejar a água
mais escura aumente a dosagem.

composição: Extrato natural de turfa, aminoácidos, ácidos húmicos e ácidos
fúlvicos.


