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A TetraGmbH évek óta szoros kapcsolatot tart fenn
Németország legnagyobb viziparkjaival és nyilvános
akváriumaival. Számos kutatási programot végeztek
közösen, és nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy
bemutassák a természeti környezet megóvásának
fontosságát.

A Tetra saját biológusai, vegyészei és táplálkozási
szakértői nap mint nap több mint 900 akvárium 25000
lakóját tanulmányozzák, hogy minél jobban megismerjék
szükségleteiket. Erre a tudásra alapozva fejlesztik a
piacvezető Tetra termékeket.

A kutatás olyan fontossággal bír a Tetra filozófiájában,
hogy a cég éves árbevételének több mint 5%-át
fordítják a vízi világ megismerésére és a termékek
fejlesztésére.A késztermék előállításának mind 
a négy lépcsőjében különös gondot fordítanak a
minőségre.

A tervezés szakaszában pontosan felmérik
az adott halfaj speciális igényeit.
Az alapanyagok kiválasztását különös
gonddal végzik, hogy a kész haltáp garantált
beltartalommal rendelkezzen.
A gyártástechnológia is folyamatos
fejlesztés alatt áll, hogy minél többet
megőrizzenek az alapanyagok hasznos
összetevőiből.
A csomagolás nem csak attraktív és
praktikus, hanem 
kialakításánál 
fogva biztosítja,
hogy a termék
a lehető 
legtovább 
friss maradjon.

Mindíg friss
haltápok és Tetra

termékek 
a www.fisch.hu 
webáruházban.

i

TetraMin haltápok
TetraMin – a világ első száraztápja
halak számára. Folyamatos kutatás és
fejlesztés eredménye képpen most
megújult külsővel és beltartalommal kerül
az akvaristákhoz.
A termékskála tartalmazza az
alaptápokat növendék és felnőtt halak
számára egyaránt, lemezes és granulátum
formában is. Megoldást nyújtanak akkor
is, ha nyaralni megyünk, de nincs kire
bízni akváriumunkat.

Az eredeti csomagolás 1950-ből.
A gyár már akkor is saját kutató 
és fejlesztőgárdával rendelkezett.

A Tetra által szabadalmaztatott BioActive® formula
biztosítja az ideális táplálék-összetételt, a zsírsavak,
vitaminok és immuno-stimulánsok kiegyensúlyozott
mennyiségét.

• Halaink szervezetét többek között a telítetlen Omega-3
zsírsavak látják el energiával, mely nélkülözhetetlen
szervezetük megfelelő működéséhez.

• Nem csak az embereknek, hanem a halaknak is
szükségük van vitaminokra. A biotin (az egyik 
B-vitamin) erősíti az immunrendszert, segíti a
tápanyagok hasznosítását. A megfelelő arányban
hozzáadott vitaminok biztosítják a halak vitalitását,
jó kondícióját.

• Az immuno-stimulánsok erősítik az immunrendszert,
védik halaink egészségét. Az egyik legfontosabb a
beta-glucan, mely megtalálható az élesztőben,
gabonamagvakban és gombafélékben, és a bakteriális
fertőzések megelőzését segíti.

Ez csupán néhány kiragadott példa azokból a kutatási
eredményekből, melyek eredménye a kiváló minőségű,
magas vitamin tartalmú Tetra haltápok.
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TÁPOK HALIVADÉKOK
ÉS KIS TERMETŰ HALAK
SZÁMÁRA

TetraMin Baby
A legkisebb halivadékok számára kifejlesztett, magas
fehérje tartalmú speciális táplálék. Etetése 1 cm-es
testhosszig javasolt. Biztosítja a halak gyors,
kiegyensúlyozott növekedését. 
Az új BioActive® formulájának
köszönhetően kevésbé terheli az
akvárium vizét.
Kiszerelés: 66 ml

TetraMin Junior
Az 1 cm-nél nagyobb testhosszúságú növendék halak
számára kifejlesztett, magas fehérje tartalmú speciális
táplálék. Biztosítja a halak gyors, kiegyensúlyozott
növekedését. Kiválóan alkalmas kis termetű halak (pl.
neon) főeleségének. Az új BioActive® formulájának
köszönhetően kevésbé terheli az akvárium vizét. 
Kiszerelés: 100 ml, 1 l

TetraMin Mini Granulátum
Apró halak Mini Granulátum formájú főeledele. A halak
természetes táplálkozási szokásának megfelelő, lassan
süllyedő táp. Az új BioActive® formulájának
köszönhetően kevésbé terheli az akvárium vizét.
Kiszerelés: 100 ml

TIPP
Az ivadékokat és növendék
halakat naponta többször
(három-négyszer) etesse,
de mindig csak annyi tápot
adjon, amennyit a halak 
1-2 perc alatt megesznek.

TetraMin Flakes
Lemezes főeleség, mely a
vitaminoknak, ásványi
anyagoknak és nyomelemeknek
köszönhetően növeli a halak
ellenálló képességét. 7 féle
lemezes alkotóeleme 40 féle
kiváló minőségű nyersanyagból
készült. Az új BioActive®
formulájának köszönhetően
kevésbé terheli az akvárium
vizét.
Kiszerelés: 12 g, 100 ml, 250 ml, 
500 ml, 1 l, 10 l

TetraMin XL Flakes
A TetraMin Flakes nagyobb
méretű lemezkékből („XL”) 
álló változata. 7 féle lemezes
alkotóeleme 40 féle kiváló
minőségű nyersanyagból
készült. Az új BioActive®
formulájának köszönhetően
kevésbé terheli az akvárium
vizét.
Kiszerelés: 500 ml, 1 l, 10 l

TetraMin Crisps
A TetraMin Flakes speciális,
„crisp” formájú, keményebb
változata. Optimális protein-,
zsír- és rosttartalma garantálja
a halak jó közérzetét, hosszú,
egészséges életét. Az új
BioActive® formulájának
köszönhetően kevésbé terheli
az akvárium vizét. 
Kiszerelés: 12 g, 100 ml, 
250 ml, 500 ml, 10 l

TetraMin XL Crisps
A TetraMin Flakes speciális,
„crisp” formájú, keményebb
változata XL méretben.
Optimális protein-, zsír- és
rosttartalma garantálja a halak
jó közérzetét, hosszú,
egészséges életét. Az új
BioActive® formulájának
köszönhetően kevésbé terheli
az akvárium vizét.
Kiszerelés: 500 ml

TetraMin Granules
A TetraMin Flakes granulátum
változata, stabilizált 
C vitaminnal. Rövid felpuhulási
idő és lassú süllyedés jellemzi.
A négy féle granulátum
(fehérje, vitamin, színerősítő és
lecitin) biztosítja a halak
egészséges fejlődését,
vitalitását és színpompáját. 
Az új BioActive®
formulájának 
köszönhetően 
kevésbé terheli
az akvárium vizét.
Kiszerelés: 15 g, 
250 ml

TetraMin Weekend
Különleges gyártási eljárással
készített, létfontosságú
tápanyagokat tartalmazó, a
vízben nehezen oldódó
díszhaltáp, mely akár 9 napig is
biztosítja kedvencei táplálását.
Használata hosszabb hétvégi
üdülések alkalmával ajánlott.
Adagolása egyszerű a dobozon
lévő táblázatnak köszönhetően.
Az új BioActive® formulájának
köszönhetően kevésbé terheli
az akvárium vizét.
Kiszerelés: 20 db

TetraMin Holiday
14 napra ellátja halait
egészséges, vitaminokkal,
ásványi anyagokkal és ízletes
Daphniával dúsított
táplálékkal. Az akvárium
vizében nem okoz
zavarosodást, felhősödést.
Adagolása egyszerű a dobozon
lévő táblázatnak köszönhetően.
Az új BioActive® formulájának
köszönhetően kevésbé terheli
az akvárium vizét.
Kiszerelés: 30 gr

TIPP
Mindig csak
annyit etessen,
amennyit a
halak 1-2 perc
alatt
megesznek.

TIPP
Hétvégi távollét vagy
szabadság alatt használja 
a TetraMin Weekend vagy
Holiday tápokat.

DÍSZHALELESÉGEK
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TetraRubin Flakes
Lemezes díszhaltáp,
természetes színerősítő
(hormonmentes) összetétellel.
Tartalmazza a halak részére
szükséges létfontosságú
tápanyagokat, vitaminokat,
ásványi anyagokat. Különleges
alkotóelemeinek köszönhetően
már 2 hét múlva halaink színei
megerősödnek, élénkebbé
válnak.
Kiszerelés: 12 g, 100 ml, 250 ml, 
1 l, 10 l

TetraRubin Granules
A TetraRubin Flakes díszhaltáp
granulált változata, rövid
felpuhulási idővel. Tartalmazza a
halak részére szükséges
létfontosságú tápanyagokat,
vitaminokat, ásványi anyagokat.
Különleges alkotóelemeinek
köszönhetően már 2 hét múlva
halaink színei megerősödnek,
élénkebbé válnak.
Kiszerelés: 250 ml

TetraGuppy
Ideális összetételű főeleség
guppik és más elevenszülő
halak részére. Természetes
színerősítő alkotóelemeinek
köszönhetően etetése biztosítja
az elevenszülőkre jellemző
színpompát, a halak vitalitását
és ellenálló képességét.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

TetraBetta
Sziámi harcoshalak magas
tápértékű speciális eledele. 
A fajnak megfelelő fehérjetarta-
lommal (garnéla és krill) és
természetes színerősítővel segíti
színpompájukat, egészséges
fejlődésüket, nagy
uszonyméretüket. 
Kiszerelés: 100 ml

PRÉMIUM ÉS SPECIÁLIS TÁPOK ÉS CSEMEGÉK 

TetraPro haltápok
TetraPro – prémium haltápok a legújabb
kutatási eredmények és kiváló minőségű
alapanyagok felhasználásával.
A Multi-Crisps formának köszönhetően
halai nem csak az alapvető tápanyagokhoz
jutnak hozzá, hanem olyan kiegészítő
anyagokhoz is (spirulina, karotinoidok,
stb.), melyek biztosítják vitalitásukat és jó
közérzetüket.
Minden termék az egyedülálló és kíméletes
„Tetra alacsony hőmérsékletű”
feldolgozási eljárásával készül, mely
biztosítja az optimális fehérje-zsír arányt
és a megfelelő vitamin-tartalmat.
A speciális tápok különleges igényű
kedvencei (pl. növényevők, talajlakók,
rákfélék, elevenszülők) számára nyújtanak
optimális táplálékforrást.

TetraPro
Forradalmian új, "crisp" formájú, prémium kategóriájú,
kemény, ropogós, ízletes falatkák kedvenceink örömére.
Rendkívül magas tápértékű természetes proteinnel az
egészséges izmokért, és omega-3 zsírsavval a
vitalitásért. Kiváló erőtáp, mely optimális összetétele
révén a vizet kevésbé terheli.
Kiszerelés: 12 g, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 10 l 

TetraPro Colour
A TetraPro változata, mely magas karotinoid
tartalmának köszönhetően erősíti a halak természetes
színpompáját. Etetése már 1-2 hét után szemmel
látható eredményt hoz.
Kiszerelés: 12 g, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 10 l 

TetraPro Vegetable
A TetraPro spirulina algát tartalmazó változata. 
A speciális gyártási eljárásnak köszönhetően könnyen
emészthető, jól hasznosuló táp. Növeli a halak ellenálló
képességét, vitalitását.
Kiszerelés: 12 g, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 10 l 

TIPP
A talajra süllyedt tápmaradványokat és
egyéb szennyeződéseket a Tetratec GC
iszaplopókkal könnyen és gyorsan
eltávolíthatja.

TetraPhyll Flakes
Magas növényi rost tartalmú
eleség az elevenszülő halak
speciális igényei szerinti
összetétellel. Segíti a halak
fejlődését, ideális, jó
közérzetük kialakítását,
stabilizált C-vitamin tartalma
növeli ellenálló képességüket.
Kiszerelés: 12 g, 100 ml, 250 ml, 
1 l, 10 l

TetraPhyll Granules
A TetraPhyll Flakes granulált
változata. Magas növényi rost
tartalmú eleség az elevenszülő
halak speciális igényei szerinti
összetétellel. Segíti a halak
fejlődését, ideális, jó
közérzetük kialakítását.
Kiszerelés: 250 ml

TetraMenü Food Mix
Hagyományosan a legkedveltebb
eledelek közé tartozik, most
megújított beltartalommal. 
A négy különböző színű és
tartalmú lemezes táp 4 külön
rekeszben található. A sárga
segíti az egészséges növekedést,
a barna növeli a betegségekkel
szembeni ellenálló képességet, a
zöld biztosítja a vitalitást, a piros
felelős a szaporodó képességért.
Praktikus, változatos eleségek 
egy dobozban.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

TetraTips
Különlegesen magas tápértékű,
az üveg falára tapasztható
tabletták. Fagyasztva
szárított, természetes
alapanyagokból (gammarus,
sórák, vízibolha, szúnyoglárva)
készült. Használatával kiválóan
megfigyelhetők halaink
táplálkozás közben.
Kiszerelés: 75 db, 165 db, 
300 db, 1300 db

TIPP
A csapvíz a halak számára káros klórt 
és nehézfémeket tartalmaz, ezért teljes
és részleges vízcsere alkalmával is
használjon Tetra AquaSafe-t.
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HALCSEMEGÉK

Szárított és konzerv kiegészítő tápok,
melyek hozzájárulnak halaink változatos és
egészséges táplálásához. Természetes
alapanyagokból készülnek, kíméletes
eljárással, melynek köszönhetően megőrzik
tápanyag és vitamintartalmukat.

TetraDelica
Napon, illetve fagyasztva szárított, válogatott, szitált
eleségek, melyek a díszhalak valóságos csemegéi.
Kiváló kiegészítő táplálék a népszerű Tetra alapeledelek
mellé. Etetése nem csak édesvízi, hanem tengeri halak
részére is ajánlott.
Kiszerelés: 100 ml

Ízek:
• Vörösszúnyog lárva (Mückenlarven)
• Vízibolha (Daphnien)
• Apró rákocskák (Brine Shrimps)
• Rákok (Krill)

TetraDelica Mix 
Rendkívül magas tápértékű
lemezes eledel, mely 
4 alkotórészből áll.
Fagyasztva szárított
alapanyagok (gammarus,
sórák, vízibolha,
szúnyoglárva)
felhasználásával készül.
Alapvető tápanyagokat,
vitaminokat és
nyomelemeket tartalmaz.
Kiszerelés: 100 ml

TIPP
A díszhalak
emésztésére hatással
van a víz hőmérséklete.
Különösen ügyeljünk a
tavasz-őszi időszakban,
mikor még nem üzemel
a lakás fűtése. 
A Tetratec HT fűtők
ideális megoldást
jelentenek..

Tetra FreshDelica
Egyedi, speciális eljárással
készült tasakos konzervek,
melyek 16 pici csomagot
tartalmaznak. Kiváló alternatíva
a fagyasztott eleségekkel
szemben, melyekhez képest
akár kétszeres tápértékkel
rendelkezik. Nem tartalmaz
tartósítószert, nem okoz
felhősödést a vízben. A gyártás
során sterilizálva, így
garantáltan kórokozó mentes.
Igazi kuriózum válogatós
kedvenceink számára.
Kényesebb tengeri halak ideális
csemegéje.
Kiszerelés: 100 ml

Ízek:
• Vörösszúnyog lárva

(Bloodworms)
• Vízibolha (Daphnien)
• Apró rákocskák (Brine

Shrimps)
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SÜGÉR- ÉS DISZKOSZTÁPOK

Sügerek és diszkoszok
számára készült speciális teljes
értékű haltápok. Összetételük,
színük, formájuk és állaguk a
fajták speciális igényeinek
figyelembevételével lett
kialakítva.

TetraCichlid Sticks
Sügérek és más nagytestű
díszhalak főeledele. A víz
felszínén úszó, vékony pálcika
formájú táp, mely méretének
és alakjának köszönhetően
igazodik a faj természetes
táplálkozási szokásaihoz.
Magas állati fehérjetartalma a
sügérfajok igényeihez igazodik.
Kiszerelés: 250 ml, 500 ml, 1 l, 10 l

TetraCichlid
Mini Granules
Kis termetű sügérfajták
főeledele granulált formában.
Kétféle granulátum a
kiegyensúlyozott, változatos
táplálásért.
Kiszerelés: 250ml

TetraCichlid
Granules
A TetraCichlid Sticks
granulátum változata. Kétféle
granulátum a kiegyensúlyozott,
változatos táplálásért.
Kiszerelés: 500ml

TetraCichlid 
XL Flakes
Sügérek és más nagytestű
díszhalak főeledele, 
a víz felszínén úszó, vékony
lemezes táp.
Kiszerelés: 500 ml, 1000 ml

TetraCichlid
Shrimp Sticks
A legújabb kutatási
eredmények alapján a
ShrimpSticks teljes értékű
táplálék sügérek, ragadozó
halak számára. Vitaminokban,
nyomelemekben, ásványi
sókban gazdag, 40 százalékban
apró rákot tartalmaz. Formája
és süllyedési tulajdonságai
ideálisak a húsevő halak
számára.
Kiszerelés: 250 ml

Tetra RedParrot
Kifejezetten a papagájsügérek
különleges táplálkozási
szokásaihoz igazodó, víz
tetején lebegő, golyó formájú
főeleség. Természetes
színfokozó hatása már 2 hét
múlva látható.
Kiszerelés: 250 ml, 1 l

TetraDiskus 
Staple Food
Granulált táp a diszkoszhalak
különleges igényeihez igazított
tápértékkel. Lassan süllyedő táp, így
igazodik a faj természetes táplálkozási
szokásaihoz. Csíramentes, így nem áll
fenn a fertőzés veszélye, mint a
fagyasztott eledeleknél. Piros színű
granulátum.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml, 1 l, 10 l

TetraDiskus 
Breeder Food
A TetraDiskus Special utódja,
speciálisan a fiatal és az utódokat
nevelő diszkoszhalak részére.
Természetes színerősítővel és 45%
feletti fehérjetartalommal, vitaminok
és ásványi anyagok hozzáadásával
készül. 
Kiszerelés: 250 ml

TetraDiskus 
Energy Food
Diszkoszhalak – elsősorban a fiatal és az
utódokat nevelő halak – részére készült
speciális, magas tápértékű energiatáp,
mely növeli a halak ellenálló képességét.
Kiválóan alkalmazható lábadozó,
utódokat nevelő, kiállításra szánt állatok
etetésére. Magas arányban tartalmaz
vitaminokat, ásványi anyagokat,
természetes élesztőt és lecitint. 
Kiszerelés: 250 ml

TIPP
A kényes halfajták
tartásánál ajánlot a
minőségi tápok mellett a
TetraAqua TetraVital
használata is, mellyel a
halak vitalitását fokozza.

Néhány alapvető díszhaltáp 
10 literes, gazdaságos kiszerelésben 
is megvásárolható. 
Ezt az információt valamennyi táp 
„kiszerelés” 
sorában fel is 
tüntettük.

Praktikus
csomagolás 
- adagolófej



TÁPOK TALAJLAKÓK RÉSZÉRE
TetraWafer Mix
Ideális haleleség talajlakó halak
részére. A zöld tabletták
spirulina algával a növényevők,
a barna a ragadozók részére
kifejlesztett táp. Speciális
tabletta formájú kivitelben.
Nem okoz felhősödést,
kialakításának köszönhetően
illeszkedik a halak természetes
táplálkozási szokásaihoz.
Kiszerelés: 15 g, 100 ml, 250 ml, 1 l

TetraCrusta Menu
Főeleség garnélák és rákfélék
részére. A négyféle táp
kiegyensúlyozott és változatos
táplálást tesz lehetővé.
Formája és állaga
alkalmazkodik az állatok
természetes táplálkozási
szokásaihoz. Fehérje és ásványi
anyag tartalma hozzájárul az
egészséges vedléshez, növényi
összetevői és vitaminjai pedig
növelik az állatok ellenálló
képességét.
Kiszerelés: 100 ml

Tetra TabiMin
Tabletta formájú főeledel az
aljzaton táplálkozó halfajták
(pl. harcsafélék) számára.
Gyorsan süllyed, így adott
helyre adagolható, lehetővé
téve félénk halfajták egyszerű
etetését is. Tartalmazza a
szükséges tápanyagokat,
vitaminokat és nyomelemeket.
Kiszerelés: 120 db, 200 db, 
500 db, 1040 db, 4000 db

TetraMonster 
XL Pellets
Nagy testű, ragadozó
talajlakók főeledele.
Kiegyensúlyozott fehérje,
kalória és vitamintartalmának
köszönhetően segíti a halak
egészséges fejlődését, erősíti
immunrendszerüket. Két
méretű pelletet tartalmaz, így
megfelelő a fiatal és a kifejlett
halak számára is.
Kiszerelés : 250 ml, 1 l

TetraPleco Wafers
Magas növénytartalmú lemezes
táp algaevő harcsák, csíkhalak
és más növényevő, a talajon
táplálkozó halfajták részére.
Vízben lassan oldódik, így a
halaknak hosszabb
elfoglaltságot jelent a
táplálkozás, mely összhangban
van a természetes táplálkozási
szokásaikkal.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

Tetra PlecoMin
Magas növénytartalmú tabletta
algaevő harcsák, csíkhalak és
más növényevő, a talajon
táplálkozó halfajták részére.
Nagy mennyiségű spirulina
algát tartalmaz.
Kiszerelés: 200 db, 500 db

TIPP
A megfelelő szűrés biztosítása is alapvető
fontosságú: 100 liter fölötti akváriumnál
pedig kimondottan ajánlott a külső szűrő
használata (pl.: Tetratec EX).
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PRÉMIUM ARANYHAL TÁPOK

Hosszú évek óta az AniMin haltápok
ideális megoldást nyújtanak a
különféle aranyhalak és más hidegvízi
halfajták táplálására. Lassan süllyedő
lemezes tápok, lebegő pálcika és
morzsás eledelek biztosítják a halak
természetes táplálkozási szokásaihoz
illeszkedő tulajdonságokat.
Minden AniMin táp az új BioActive®
formulával készül, mely különleges
keveréke a tápanyagoknak,
immunerősítőknek és vitaminoknak.

A Tetra legújabb fejlesztésű prémium haltápjai mind
a jól ismert mind a különleges fajták (Black Moors,
Orandas, Lionheads, Fantails) számára.
A sokféle táp mindegyike teljes értékű táp, de mivel
más-más jellemzővel bírnak, így változatos étrendet
állíthatunk össze belőlük kedvenceink számára.
Minden TetraFin táp az új BioActive® formulával
készül, mely különleges keveréke a tápanyagoknak,
immunerősítőknek és vitaminoknak.

Tetra AniMin Crisps
A Tetra AniMin „crisp” formájú
változata. Optimális arányban
tartalmazza a szükséges
tápanyagokat, vitaminokat és
nyomelemeket. Új, bioaktív
formulával.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

TetraAniMin Colour
Speciális összetételű,
golyócska formájú aranyhal
táp, amely magas spirulina
tartalmának köszönhetően
fokozza halaink színpompáját,
vitalitását. Új, bioaktív
formulával.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

TetraFin 
Gold Colour
Teljes értékű prémium
haltáp. Természetes
karotinoid és spirulina
tartalma fokozza a halak
színpompáját. 
A tápanyagok
kiegyensúlyozott
összetétele és az
extrudált pellet forma
biztosítja a megfelelő
tápanyagellátást és
emésztést.
Kiszerelés: 250 ml

TetraFin 
Gold Growth
Teljes értékű prémium
haltáp. Magas fehérje
tartalma segíti a halak
fejlődését, a tápanyagok
kiegyensúlyozott
összetétele és az
extrudált pellet forma
biztosítja a megfelelő
tápanyagellátást és
emésztést.
Kiszerelés: 250 ml

TetraFin 
Gold Exotic
Teljes értékű prémium
haltáp. Magas növényi
alapanyag és búzacsíra
tartalma, a tápanyagok
kiegyensúlyozott
összetétele és az
extrudált pellet forma
biztosítja a megfelelő
tápanyagellátást és
emésztést.
Kiszerelés: 250 ml

TetraFin
Gold Japan
Prémium haltáp a
különleges aranyhal fajták
számára (Black Moors,
Orandas, Lionheads,
Fantails). Az esszenciális
zsírsavak, proteinek,
vitaminok és nyomelemek
kiegyensúlyozott aránya
biztosítja a halak jó
kondíciósát, erősíti
immunrendszerüket.
Természetes karotinoid
tartalma kiemeli a halak
színpompáját.
Kiszerelés: 250 ml

Tetra AniMin Energy
Aranyhalak és más hidegvízi
halak magas energiatartalmú,
víz tetején úszó, pálcika
formájú főelesége. Magasabb
zsírtartalma kiváló
energiaraktárként szolgál a
halak számára. Új, bioaktív
formulával.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

Tetra AniMin Goldfish Food
Aranyhalak és más hidegvízi halak lemezes főelesége, 
a fajták táplálékigényeihez igazítva. Optimális arányban
tartalmazza a szükséges tápanyagokat, vitaminokat és
nyomelemeket. Új, bioaktív formulával.
Kiszerelés: 12 g, 100 ml, 250 ml, 1 l, 10 l

ARANYHAL TÁPOK

TIPP
A csapvíz a halak számára 
káros klórt és nehézfémeket 
tartalmaz, ezért teljes 
és részleges vízcsere alkalmával

is használjon az aranyhalak igényeinek
megfelelő Tetra AquaSafe Goldfish-t.
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