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KOI

KOI
Koi zijn bijzondere siervissen en worden door 
velen gezien als levende juwelen. Ons speciale 
koivoer is bepalend voor het mooi uiterlijk van de koi.

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

Gearomatiseerd met insectenmeel



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 32 3.0 mm

Vet 5,0 6.0 mm

Ruwe celstof 3,0

As 9,2

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 12000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:

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. 

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

Staple is een drijvend, volledig voer voor kois. Dankzij de goed verteerbare 

ingrediënten is Staple de perfecte voeding voor dagelijks gebruik. De 

uitgebalanceerde mix van  voedingsstoffen houdt uw kois in goede 

conditie. Doordat het waterstabiel- en drijvend voer is, bestaat er de 

mogelijkheid om het eetgedrag van uw vis te observeren en is de 

waterverontreiniging minimaal. Voeradvies: vanaf 12ºC.

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde eetlust 

en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen 

niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

STAPLE



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 44 3.0 mm

Vet 11,0 6.0 mm

Ruwe celstof 2,6

As 10,6

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 VOER VOOR ALLE KOI:

Grower is een compleet, drijvend groei voer met een hoog eiwitgehalte om 

de groei te bevorderen. De juiste eiwit / energie (E/E) ratio zorgt niet 

alleen voor een goede groei en spierontwikkeling maar helpt ook bij het 

behouden van de vorm.

Grower kan gebruikt worden om kois te laten groeien in de aanloop naar 

een koishow. Voeradvies: vanaf 15ºC.

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde eetlust 

en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen 

niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

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. 

GROWER



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 37 3.0 mm

Vet 7,0 6.0 mm

Ruwe celstof 2,3

As 9,4

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 12000

TOEPASSING:

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

Wheat germ is een eersteklas conditie voer dat je koi in vorm houdt 

gedurende het gehele jaar. Dankzij het hoge niveau van tarwekiemen, is dit 

dieet rijk aan Vitamine E, essentiële vetzuren en mineralen en is zeer goed 

verteerbaar. Vooral wanneer de watertemperatuur daalt (onder 15 C), veel 

koi houders kiezen de Wheatgerm omdat dit dieet goed presteert onder 

deze omstandigheden.

Daarnaast bevat de Wheat germ geen carotenoiden, wat ideaal 

is voor koi die geen extra pigment nodig heeft, voor een 

optimaal kleur contrast. Voeradvies: vanaf 8ºC.

SAMENSTELLING:

PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde 

eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de 

vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

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. 

WHEAT GERM



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 26 6.0 mm

Vet 6,0

Ruwe celstof 2,2

As 8,4

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 14000

TOEPASSING:

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

Health is een hoogwaardig, gezondheidsbevorderend voer voor koi op basis van 

goed verteerbare en smakelijke ingrediënten zoals Wheat germ. Het ingrediënt 

verder bijdraagt aan de goede gezondheid van de koi. Tegelijkertijd dient de 

toegevoegde organische zuren kunnen de spijsvertering verbeteren en een 

barrière vormen voor pathogene bacteriën. De koi heeft baat bij het Health 

dieet in tijden van stress, ongunstige omstandigheden en wanneer een 

conditieboost nodig is. Omdat Health pigmentvrij en laag in energie is kan het 

goed worden ingezet na een periode van intensieve kleurvoeding. Tevens 

perfect te gebruiken ter voorbereiding op wedstrijden met showkoi voor een 

optimale kleurstelling. Wit verandert weer in puur wit. Voeradvies: vanaf 10 ºC.

SAMENSTELLING:

PERFECT VOER VOOR ALLE KOI:

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde eetlust 

en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen 

niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

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. 

HEALTH



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 45 3.0 mm

Vet 7,0 6.0 mm

Ruwe celstof 1,7

As 9,8

Astaxanthin (mg/kg) 10

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 VOER VOOR ALLE KOI:

Onze Orange is een eersteklas grower voor koi met carotenoiden voor 

kleurintensiteit. Dit dieet bevat krillmeel om het extra aantrekkelijk te 

maken voor koi en bevordert daardoor een goede voeropname. 

Bevat tevens inuline en BIO-MOS®. Inuline dient als een voedingsbron voor 

bacteriën en optimaliseert de darmwerking. Dit ondersteunt het natuurlijk 

evenwicht in de darmen. Voeradvies: vanaf 15ºC.

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde eetlust 

en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen 

niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

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. 

ORANGE



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 37 3.0 mm

Vet 7,0 6.0 mm

Ruwe celstof 1,9

As 9,0

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 VOER VOOR ALLE KOI:

Speciaal voor diepe en intense kleuren in koi, is onze Spirulina dieet aan te 

bevelen. Dit voer is rijk aan carotenoiden en kan gebruikt worden als 

voorbereiding op shows en wedstrijden. Omdat de witte delen licht 

kunnen verkleuren, wordt de laatste maand voor koishows of wedstrijden 

Health of Wheatgerm gevoerd om het wit weer puur wit te maken. 

Net als carotenoiden bevat dit voer ook essentiële amino zuren, omega-3 

rijke algen en inuline. Spirulina zeer goed verteerbaar.

wat zorgt voor het behoud van een goede waterkwaliteit. Voeradvies: 

vanaf 15ºC.

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde eetlust 

en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen 

niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

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



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 40 3.0 mm

Vet 7,0 6.0 mm

Ruwe celstof 2,0

As 9,4

Astaxanthin (mg/kg) 27

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 VOER VOOR ALLE KOI:

Koi Mix OSW is een luxe mix van drie soorten koi voer met hoge kwaliteit. 

We hebben alle goede elementen van onze Orange, Spirulina en 

Wheatgerm samen gebracht in een mix. 

Dankzij deze combinatie, is de OSW-mix rijk aan essentiële Omega-3 

vetzuren, rijk aan carotenoiden, rijk aan Vitamine E en bevat het 

natuurlijke prebiotische en organische zuren. Voeradvies: vanaf 15ºC.

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde eetlust 

en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen 

niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

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. 

KOI MIX OSW



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 49 3.0 mm

Vet 8,0 6.0 mm

Ruwe celstof 1,3

As 10,2

Astaxanthin (mg/kg) 20

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 VOER VOOR ALLE KOI:

Top Koi is onze nummer 1 in professioneel voer voor koi. De eiwit/vet ratio 

is gebalanceerd om de groei van uw koi te maximaliseren en tegelijkertijd 

uw koi in een perfecte conditie te houden. Top Koi zorgt er tevens voor dat 

de mooie slanke vorm behouden blijft. We hebben BIO-MOS® toegevoegd 

om uw koi in uitstekende gezondheid en top conditie te houden. Dit is 

vooral belangrijk voor show koi die zeer oud kunnen worden. Daarnaast 

hebben we tarwekiemen toegevoegd voor een Vitamine E boost. Verder 

bevat het astaxanthine en spirulina om de kleuren van de koi te 

ondersteunen. Top Koi is tevens verrijkt met een probioticum. Voeradvies: 

vanaf 15ºC.

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde 

eetlust en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de 

vissen niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

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. 

TOP KOI



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 45 4.0 mm

Vet 12,0

Ruwe celstof 2,8

As 11,3

Astaxanthin (mg/kg) 20

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 VOER VOOR ALLE KOI:

Midori is een drijvend, volledig voer op basis van insecten.

Het heeft een hoog eiwitgehalte om de groei te bevorderen.

Daarnaast bevat Midori astaxanthine om de kleur van uw kois te

versterken. De pellets zijn geproduceerd in drie verschillende larvenvormen

om het natuurlijke voederpatroon van de koi te stimuleren. Voeradvies:

vanaf 15ºC

* Voer 2-4 keren per dag, afhankelijk van de grootte van de vis en watertemperatuur. Tevens niet 

meer voeren dan de vissen in 5 minuten kunnen eten. Verwijder voer dat niet gegeten wordt indien 

er teveel gevoerd is. Bij watertemperaturen beneden 10 ºC hebben de vissen een verminderde eetlust 

en een langzame spijsvertering. Hierbij dient er overeenkomstig gevoerd te worden. Voer de vissen 

niet bij een watertemperatuur beneden 5 ºC.

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. 

MIDORI


