
AQUARIUM
Prachtige zoet- en zoutwater vissen zijn
bepalend voor de sfeer in veel woonkamers, restaurants 
en bedrijfsentrees.

D E D I C A T E D  T O  Y O U R  P E R F O R M A N C E

AQUARIUM
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Drijvend voer

Semi-drijvend voer

Prebiotisch en/of probiotisch

Versterkt de kleuren van de vis

Zinkend voer

Zeer aantrekkelijk voer



Optimaliseert de groei

Ondersteunt de immuunrespons

Optimaliseert de darmwerking

Draagt bij aan de bescherming van de slijmvliesbarrière

Draagt bij aan de bescherming van de externe barrière

Verbeterde premix in alle Alltech Coppens voeders.

is een mannaanoligosacharide, 
waarvan bekend is dat hij 
optimistische bacteriën bindt 
en afvoert. Hierdoor kan 
de darmflora worden 
geoptimaliseerd. Ook 
de lengte en dichtheid 
van de microvilli in de 
darmen kunnen worden 
verhoogd, waardoor de 
voedingsstoffenopname
kan toenemen. BIO-
MOS® ondersteunt de 
immuun response.

is gebaseerd op gistcelwanden en
ondersteunt het immuunsysteem. 
Actigen® ondersteunt daardoor de
algehele gezondheid van de vis
en stimuleert zijn vitaliteit.

is een zeer belangrijk onderdeel van onze 
nieuwepremix. BIOPLEX® bestaat uit 

organisch gebonden sporenelementen 
zoals zink, koper, mangaan en ijzer. Met 

BIOPLEX® kunnen de gezondheid, 
groei en prestaties van de vis 

verbeterd worden.

Doorbreek de traditie en voed je 
dieren op een moderne manier.

Alltech heeft bewezen dat 
gechelateerde sporenelementen in 

de vorm van Bioplex® en Sel-Plex® 
in aanzienlijk lagere hoeveelheden 

opgenomen kunnen worden, terwijl 
de dierlijke prestaties toch verbeteren. 

Dit optimaliseert de behoefte van dieren 
aan mineralen en vermindert negatieve 

invloeden op het milieu. We noemen deze 
innovatie de Total Replacement Technology™ (TRT) 

van Alltech.

  
GECHELATEERDE  
SPORENELEMENTEN
TOTAL 
REPLACEMENT 
TECHNOLOGY™



•  Zeer goed verteerbaar  
•  Weinig verontreiniging
•  Ondersteunt de skeletontwikkeling

Analyse (%) Maten:
Eiwit 45 0.2-0.3 mm
Vet 11.0 0.3-0.5 mm
Ruwe celstof 1.0 0.5-0.8 mm
As 7.3

Toegevoegd vitamines
Vitamine A (IE/kg) 16667

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

PERFECT VOOR HET VOEREN VAN ONDER ANDERE:

Essence is een volledig, gegranuleerd voer van hoge kwaliteit dat speciaal 
geformuleerd is voor alle Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse cichliden. Door 
de manier waarop Essence zinkt, kunnen cichliden in alle waterlagen het 
voer goed opnemen.
Het granulaat is verkrijgbaar in diverse maten, zodat zowel kleine als grote 
cichliden ermee gevoerd kunnen worden. Essence 
is rijk aan eiwitten waardoor een goede groei mogelijk 
is, en het heeft ook een uitgebalanceerd aminozuur- en 
vetzuurprofiel.

* Voer 2-3 maal per dag in kleine hoeveelheden. Geef zoveel als de vis kan eten in 20-30 seconden. 

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen. 

ESSENCE



 
•  Weinig verontreiniging
•  Zeer goed verteerbaar

Analyse (%) 0.2 - 0.5 mm 0.5 - 1.2 mm / 1.2 - 2.2 mm
Eiwit 47 46
Vet 9.5 10.4
Ruwe celstof 0.9 0.9
As 12.0 11.9

Toegevoegd vitamines
Vitamine A (IE/kg) 16667 16667

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

PERFECT VOOR HET VOEREN VAN ONDER ANDERE:

Vital is een voedzaam, volledig granulaat voor alle veelvoorkomende kleine 
tropische vissen. Vital zinkt gedeeltelijk, met verschillende snelheden, 
terwijl het andere deel eerst een tijdje blijft drijven. Zo kunnen de vissen 
het granulaat goed opnemen.
Dit granulaat is zeer geschikt voor tetra's, guppy's en andere kleine 
tropische soorten.

* Voer 2-3 maal per dag in kleine hoeveelheden. Geef zoveel als de vis kan eten in 20-30 seconden. 

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen. 

VITAL



•  Zeer goed verteerbaar  
•  Weinig verontreiniging
•  Bevat astaxanthine en spirulina
•  Bevat een prebiotische vezel

Analyse (%) Maten:
Eiwit 37 0.5-0.8 mm 
Vet 7.0 0.8-1.2 mm 
Ruwe celstof 2.3 1.2-1.5 mm
As 9.4
Astaxanthin (mg/kg) 70

Toegevoegd vitamines
Vitamine A (IE/kg) 12000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

PERFECT VOOR HET VOEREN VAN ONDER ANDERE:

Dit voer is een algenrijk, volledig granulaat voor tropische siervissoorten. 
Het bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor planten- en algenetende 
vissen zoals Ancistrus, Otocinclus, Black Molly's en bepaalde 
garnaalsoorten.
Spirulina Granulate bevat een geconcentreerde mix van multivitamines 
met een hoog gehalte aan stabiele vitamine C, en het levert essentiële 
aminozuren, omega-3-vetzuren en 
carotenoïden zoals astaxanthine. Carotenoïden zorgen 
voor de kleuren bij siervissen.

* Voer 2-3 maal per dag in kleine hoeveelheden. Geef zoveel als de vis kan eten in 20-30 seconden. 

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen. 

SPIRULINA GRANULATE



•  Zeer goed verteerbaar  
•  Weinig verontreiniging

Analyse (%) Maten:
Eiwit 40 1.5 mm
Vet 10.0
Ruwe celstof 1.5
As 6.5

Toegevoegd vitamines
Vitamine A (IE/kg) 13333

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

PERFECT VOOR HET VOEREN VAN ONDER ANDERE:

Deze volledige, geëxtrudeerde zinkende pellet is speciaal ontwikkeld voor 
sluiergoudvis, oranda, ranchu (leeuwenkop) en andere goudvissen 
(sluiergoudvissen hebben vaak problemen met het eten van drijvend voer).
Intensiv bevat zeer smakelijke en voedzame ingrediënten, die goed passen 
bij de omnivore leefstijl van deze soorten en die ook in koud water 
makkelijk verteerbaar zijn.

* Voer 2-3 maal per dag in kleine hoeveelheden. Geef zoveel als de vis kan eten in 20-30 seconden. 

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen. 

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

INTENSIV



•  Zeer goed verteerbaar  
•  Weinig verontreiniging
•  Goede waterstabiliteit
•  Zeer smakelijk
•  Rijk aan aminozuren

Analyse (%) Maten:
Eiwit 54 2.0 mm
Vet 15.0
Ruwe celstof 1.2
As 9.9

Toegevoegd vitamines
Vitamine A (IE/kg) 11667

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

PERFECT VOOR HET VOEREN VAN ONDER ANDERE:

Star Alevin is een volledige, geëxtrudeerde zinkende pellet voor tropische 
meervalsoorten zoals de Corydoras-familie. Op de bodem kunnen de 
meervallen de pellets op hun gemak opeten.
Star Alevin bevat alle vitamines, mineralen en essentiële amino- en 
vetzuren die nodig zijn voor een goede ontwikkeling, groei en gezondheid.

* Voer 2-3 maal per dag in kleine hoeveelheden. Geef zoveel als de vis kan eten in 20-30 seconden. 

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen. 

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

STAR ALEVIN



•  Hoog eiwitgehalte  
•  Hoog vitamine C-gehalte
•  Goede balans tussen aminozuur en vetzuur profiel

Analyse (%)
Eiwit 40
Vet 4.0
Ruwe celstof 5.0
As 5.0

Toegevoegd vitamines
Vitamine A (IE/kg) 30000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

PERFECT VOOR HET VOEREN VAN ONDER ANDERE:

Deze voedzame vlokken zijn een volledig voer met alle benodigde 
vitamines en mineralen voor alle vissen die in koudwateraquaria gehouden 
worden. Omdat ze zich over het hele wateroppervlak verspreiden, worden 
ze door alle vissen gemakkelijk opgenomen. 
Het hoge gehalte aan stabiele vitamine C in de vlokken bevordert een 
goede gezondheid. 
Cold Water Flakes zijn geschikt voor dagelijks gebruik.

* Voer 2-3 maal per dag in kleine hoeveelheden. Geef zoveel als de vis kan eten in 20-30 seconden. 

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen. 

De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

TROPICAL FLAKES
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