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VIJVER
Een prachtige tuin is niet compleet zonder vijver.
Kleurrijke vijvervissen in een vijver geven iedere 
tuin een extra dimensie.

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

VIJVER

Drijvend voer

Semi-drijvend voer

Prebiotisch en/of probiotisch

Versterkt de kleuren van de vis

Zinkend voer

Zeer aantrekkelijk voer

Gearomatiseerd met insectenmeel



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 30 3.0 mm

Vet 6,0 6.0 mm

Ruwe celstof 2,8

As 7,7

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 10000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Onze Pond Pellet is een compleet voer voor siervissen. Doordat het voer 

goed verteerbaar is wordt waterverontreiniging tot een minimum beperkt. 

Mede hierdoor blijft uw vijver helder. 

De voedingswaarde van Pond Pellet houdt vijvervissen in een goede 

conditie. U kunt dit dieet gedurende het hele seizoen blijven gebruiken.

* 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.

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.

POND PELLET



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 30 3.0 mm

Vet 5,0 6.0 mm

Ruwe celstof 2,4

As 8,8

Astaxanthin (mg/kg) 3

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 10000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

quality ingredients which support a good digestion and this minimizes the 

water pollution.

* 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.

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.

ASTAX PELLET



 

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:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Staple is een volledig voer voor siervissen. Dit voer bevat hoogwaardige 

ingrediënten en granen en is verrijkt met natuurlijke spirulina. 

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

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

minimaal. 

* 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.

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.

STAPLE



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 31 3.0 mm

Vet 5,0 6.0 mm

Ruwe celstof 2,7

As 9,0

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 11000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Onze Duo Colour is een a mix van twee complete vijvervoeren. Deze mix 

combineert het beste van Astax Pellet enStaple in één product. Dankzij 

hoogwaardige ingrediënten is dit dieet makkelijk verteerbaar en 

minimaliseert het waterverontreiniging.

* 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.

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.

DUO COLOUR



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 31 3.0 mm

Vet 5,0 6.0 mm

Ruwe celstof 2,6

As 8,8

Astaxanthin (mg/kg) 1

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 10667

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Onze Duo Colour is een a mix van twee complete vijvervoeren. Deze mix 

combineert het beste van Astax Pellet enStaple in één product. Dankzij 

hoogwaardige ingrediënten is dit dieet makkelijk verteerbaar en 

minimaliseert het waterverontreiniging.

* 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.

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.

ALLROUND MIX



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 30 4.5 mm

Vet 9,0 6.0 mm

Ruwe celstof 2,1

As 4,7

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 10000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Premium Coarse is een compleet voer speciaal samengesteld voor gebruik 

tijdens de wintermaanden. Ten gevolge van lagere watertemperaturen 

vertraagt het metabolisme van de vijvervis. Hierdoor weigert de vis naar 

het oppervlak te zwemmen. Om deze reden hebben we van Premium 

Coarse een zinkend voer gemaakt.

* 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.

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.

PREMIUM COARSE



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 34 3.0 mm

Vet 15,0 6.0 mm

Ruwe celstof 1,4

As 6,8

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 10000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

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.

Premium Select is een zinkend, stabiel, compleet voer voor steur. Dit voer is 

gebaseerd op hoogwaardige Ingrediënten voor een goede 

verteerbaarheid. Dit resulteert in een goede groei. Dit voer bevat 

viseiwitten die het voer aantrekkelijk maken voor Steur. 

Premium Select bevat alle noodzakelijke vitamines, mineralen en 

sporenelementen om de steur gezond te houden. 

* 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.

PREMIUM SELECT



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 19 4.0 mm

Vet 3,2

Ruwe celstof 2,7

As 2,7

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 10000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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.

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Deze extra lichte pond sticks zijn geschikt voor iedere siervis. Dankzij de 

makkelijk verteerbare ingrediënten en het lage soortelijk gewicht kan uw 

vis zoveel gevoerd worden als gewenst.

Pond Sticks zijn verrijkt met tarwekiemen dat rijk is aan vitamine E. 

* 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.

POND STICKS



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 18 4.0 mm

Vet 3,2

Ruwe celstof 2,7

As 2,7

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 10000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Sticks Mix is een kleurrijke mix van extra lichte Pond Sticks voor siervissen. 

Deze mix combineert onze Paprika Sticks, Spirulina Sticks en onze Pond 

Sticks. 

Met dank aan de licht verteerbare ingrediënten en het lage soortelijk 

gewicht kan de vis zoveel eten als gewenst. Sticks mix is verrijkt met 

Paprika, Spirulina en Wheat Germ. 

* 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.

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.

STICKS MIX



 

Analyse (%) Maten:

Eiwit 18 4.0 mm

Vet 3,2

Ruwe celstof 2,7

As 2,7

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 10000

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Colour Mix Light is een nieuwe mix van drie extra lichte vijvervoeders. Deze 

mix van rode, groene en witte pellets bevat smakelijke, hoogwaardige 

ingrediënten: spirulina, paprika en wheatgerm. 

Daarnaast heeft Colour Mix Light een laag soortelijk gewicht en een laag 

energieniveau. Hierdoor kan uw vis zoveel gevoerd worden als gewenst.

* 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.

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.

COLOR MIX LIGHT



 

Analyse (%)

Eiwit 20

Vet 2,0

Ruwe celstof 2,1

As 3,2

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg) 12500

TOEPASSING:

SAMENSTELLING:

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

PERFECT VOOR HET VANGEN VAN ONDER ANDERE:

Onze Multi Pond Flakes zijn geschikt voor alle koud water vijvervissen. Door 

de hoogwaardige grondstoffen zijn deze vlokken zeer goed verteerbaar. 

Dit product is een kleurrijke mix tussen groene, oranje, gele, bruine en 

witte vlokken.

* 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.

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.

MULTI POND FLAKES


