
Skuteczna, szybka i bezpieczna metoda
na zdrowe i olśniewające akwarium!
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Jesteśmy firmą pasjonatów i miłośników akwarystyki. 
Działamy nieprzerwanie od 1995 roku, dostarczając 
hobbystom i profesjonalnym akwarystom produktów 
najwyższej jakości. Początkowo zajmowaliśmy się 
produkcją podłoży i nawozów dla roślin wodnych. Nasze 
produkty stosowane były w ogrodach zoologicznych, 
oceanariach oraz w profesjonalnych hodowlach 
roślin. W 2006 roku rozpoczęliśmy hodowlę roślin 
akwariowych oraz ryb i koralowców, głównie SPS. Wraz 
z jej rozwojem zwiększyło się nasze zapotrzebowanie 
na profesjonalne produkty do akwarystyki morskiej. 
Chcąc w pełni kontrolować procesy zachodzące  
w akwarium, zainwestowaliśmy w produkcję własnych 
soli oraz środków chemicznych stosowanych  
w akwarystyce morskiej. 

Zespół ekspertów wyspecjalizowanych m.in. w biologii 
roślin i chemii przez lata prowadził rygorystyczne 
badania i testy, których wyniki przeszły nasze najśmielsze 
oczekiwania. Wysoką skuteczność uzyskanych przez nas 
preparatów potwierdziły nie tylko obserwacje w naszej 
własnej hodowli, ale także bardzo pozytywne oceny 
niezależnych ekspertów. Produkty okazały się na tyle 
dobre, że postanowiliśmy wprowadzić je na rynek. Na 
początku 2011 r. rozpoczęliśmy produkcję preparatów 
pod marką AQUAFOREST™. Dzięki świetnej jakości 
oraz przystępnej cenie szybko zdobyliśmy uznanie 
wśród dystrybutorów i odbiorców indywidualnych.

Niedroga, prosta i skuteczna metoda
osiągnięcie oszałamiającego akwarium.

Od hobby 
do lidera rynku.

Nasza historia i misja
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Co wyróżnia produkty Aquaforest?

Jesteśmy bezkompromisowi w naszych dążeniach do tego, by klient otrzymał produkt 
najwyższej jakości oraz czystości. Posiadamy własne laboratorium, spektrometr  
ICP-OES oraz wykwalifikowaną kadrę laborantów badających produkty na każdym 
etapie ich powstawania.  Jesteśmy dumni z tego, że rozwijamy  i produkujemy nasze 
preparaty w Polsce, na terenie Unii Europejskiej. Dbamy o to, by nasi klienci mogli  
z łatwością skontaktować się z naszymi konsultantami.  Jesteśmy obecni na wszystkich 
istotnych wydarzeniach branżowych. Stworzyliśmy także dedykowane forum 
dyskusyjne, grupy na portalach społecznościowych na którym akwaryści znajdą 
odpowiedzi na temat stosowania produktów Aquaforest w swoich zbiornikach.

Woda jest ważna dla wszystkich znanych form życia, ale do tego, aby była właściwa, 
nie wystarczy tylko zwykła woda w kranie, RO czy woda w akwarium. W celu 
zapewnienia właściwej suplementacji, poziomu mikroelementów i pierwiastków 
konieczne jest okresowe badanie wody. Badanie ICP-OES pozwala również poznać 
poziomy substancji toksycznych i szkodliwych. Wynik tego badania to dla Ciebie 
bezcenna informacja, bo dzięki niemu dowiesz się, jaką jakość ma woda, której 
używasz i dalej będziesz mógł postępować zgodnie z tą wiedzą. Dla akwarystów 
oznacza to solidną wiedzę i koniec wróżenia z fusów. Dzięki analizie dowiesz 
się, które makro i mikroelementy powinny zostać uzupełnione lub są obecne 
w nadmiarze. Analiza ułatwi ci stworzenie naturalnego środowiska wodnego 
zbliżonego do tego, które stworzyła natura.

„Nasza pasja jest naszą siłą.” 
   Billie Joe Armstrong

Od 2017 roku każdy może zlecić usługę 
badania wody ICP-OES swojej wody na 

www.marinlab.com

Akwaryści dla akwarystów.

Ludzi odpowiedzialnych za sukces Aquaforest łączy przede wszystkim zamiłowanie do akwarystyki. 
Klientom oferujemy to, czego sami potrzebujemy do rozwijania naszej pasji. Znamy z pierwszej ręki 
wszystkie aspekty prowadzenia akwarium – sami od wielu lat z powodzeniem prowadzimy zbiorniki zarówno 
słodkowodne jak i morskie. Chętnie dzielimy się praktyczną wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem  
i dostarczamy preparaty najwyższej jakości, aby akwaryści – ci początkujący jak i profesjonaliści – mogli 
tworzyć piękne, zdrowe akwaria.

Nasza historia i misja
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Poznaj produkty 
Aquaforest Freshwater

Produkty Aquaforest Freshwater

Szeroka gama wysokiej jakości nawozów i suplementów. Ta grupa produktów 
skoncentrowana na dostarczaniu roślinom składników niezbędnych do 
prawidłowego i bujnego wzrostu. Regularne stosowanie preparatów tej linii 
pomaga stworzyć i utrzymać w akwarium środowisko odzwierciedlające 
warunki panujące w naturalnych zbiornikach wodnych. Dzięki temu rośliny 
rozwijają się zdrowe i wybarwiają na żywe, wyraziste kolory.

Produkty z tej linii mają szeroki zakres zastosowań związany z uzdatnianiem 
wody, służąc np. oczyszczaniu wody kranowej. Oferowane preparaty 
pozwalają m.in. na zneutralizowanie niepożądanego nadmiaru fosforanów 
ze szkodliwej dla ryb i roślin wody wodociągowej oraz na obniżenie pH 
do optymalnych wartości. Aquaforest WaterTreatment to wygodny i szybki 
sposób na uzyskanie lub przywrócenie najwyższej jakości wody w Twoim 
akwarium. 

Grupa produktów wyspecjalizowanych w walce z szerokim spektrum 
patogenów i ułatwianiu rekonwalescencji. Produkty tej linii chronią 
mieszkańców i florę Twojego akwarium pomagając zwalczyć rozmaite 
infekcje, przyspieszając regenerację po chorobie, ułatwiając kwarantannę 
oraz dezynfekcję sprzętu akwarystycznego. Wybierz odpowiedni produkt z 
tej linii w celu bezpiecznego i skutecznego wyleczenia chorób skóry i skrzeli, 
a także grzybów oraz innych pasożytów.

To grupa produktów przeznaczona do mechanicznej, biologicznej oraz 
chemicznej filtracji wody. Oferujemy szeroki zakres mediów filtracyjnych, 
przeznaczonych do usuwania odpadów oraz wszechstronnej poprawy 
jakości wody. Dobrze zaprojektowany i wydajny system filtracji ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienie zdrowego środowiska mieszkańcom Twojego 
akwarium. 

Przywróć życie w swoim akwarium 
dzięki naszym produktom!



aquaforest.eu     9    8    aquaforest.eu

AF Carbon Boost

Profesjonalny suplement łatwo przyswajalnego węgla, przeznaczony 
dla roślin akwariowych. Węgiel to podstawowy element budulcowy 
wszystkich związków organicznych i kluczowy substrat dla procesu 
fotosyntezy. Niedobór węgla prowadzi do zahamowania wzrostu 
i rozwoju roślin. Regularne stosowanie AF Carbon Boost pozwala 
utrzymać akwarium w dobrej kondycji i zapewnić atrakcyjny, zdrowy 
wygląd roślin. AF Carbon Boost to znakomity nawóz codziennego 
stosowania dla roślin akwariowych. Zrównoważona kompozycja 
składników przekłada się na wysoką przyswajalność preparatu i 
sprawia, że już po krótkim czasie stosowania można zauważyć szybki 
i bujny wzrost roślin. Suplement znajduje zastosowanie zarówno jako 
główna metoda dostarczania węgla, jak i dodatek wspomagający 
istniejącą instalację CO2. Preparat pomaga także w utrzymaniu 
odpowiedniego poziomu pH, zapobiegając nadmiernemu rozwijaniu 
się glonów. AF Carbon Boost zaprojektowano z myślą o wszystkich 
zbiornikach, w których występują rośliny.

AF Iron Boost

Suplement łatwo przyswajalnego żelaza dla roślin akwariowych. Żelazo 
bierze udział w różnorodnych procesach metabolicznych, odgrywając 
kluczową rolę podczas syntezy chlorofilu — zielonego barwnika. Od 
jego obecności zależy wydajność fotosyntezy. Skuteczność absorbcji 
żelaza zależna jest od zawartości w wodzie makro i mikroelementów, 
odczynu pH oraz samej formy żelaza. Częstym problemem w awariach 
jest deficyt żelaza łatwo przyswajalnego przez florę. Niedobór żelaza 
prowadzi do zaniku chlorofilu, a w konsekwencji do rozwoju chlorozy, 
objawiającej się żółknięciem i martwicą liści. Optymalne stężenie żelaza 
w wodzie akwariowej powinno wynosić 0,1-1 mg/l. Preparat AF Iron 
Boost to nawóz dla roślin akwariowych zawierający skoncentrowaną, 
najlepiej przez nie przyswajalną formę żelaza w postaci chelatu 
żelaza Fe2+. Charakteryzuje się wysoką biodostępnością i doskonale 
rozpuszcza się w wodzie nie tworząc osadu. Dodatkowo stosowanie 
preparatu sprzyja namnażaniu się bakterii nitryfikacyjnych. 
Systematyczne dozowanie AF Iron Boost pozwoli w pełni zaspokoić 
wymogi odżywcze roślin, uzyskując tym samym zdrowy wygląd i 
atrakcyjne barwy liści.

200 ml

200 ml

AF K Boost

Suplement łatwo przyswajalnego potasu dla roślin 
akwariowych. Potas jest składnikiem budulcowym, 
uczestniczącym także w wielu reakcjach biochemicznych, 
gdzie pełni rolę aktywatora enzymów. Odpowiada również 
za regulację osmotyczną oraz transport substancji wewnątrz 
rośliny. Niedobór potasu objawia się żółknięciem brzegów i 
wierzchołków liści, w późniejszej fazie prowadzi do nekrozy. 
AF K Boost to nawóz do roślin akwariowych, zawierający 
łatwo przyswajalny potas. Stężenie potasu w akwarium 
powinno wynosić 10-20 mg/l. Preparat AF K Boost pokrywa 
zapotrzebowanie roślin akwariowych na jony potasu w 
100%, w krótkim czasie niwelując ich niedobory. Potas w tej 
postaci jest bardzo szybko asymilowany przez rośliny, dzięki 
czemu efekty widoczne są już po krótkim czasie stosowania. 
Preparat wspomaga i stymuluje wzrost roślin, nadając im bujny, 
atrakcyjny, zdrowy wygląd.

200 ml

Produkty Aquaforest Freshwater

AF PO4 Boost

Profesjonalny suplement łatwo przyswajalnego fosforu przeznaczony 
dla roślin akwariowych. Fosfor jest dla flory szczególnie ważnym 
makroelementem: wchodzi w skład najrozmaitszych białek i 
enzymów, jak również współtworzy łańcuch DNA. Jest głównym 
akumulatorem i transporterem energii chemicznej w różnorodnych 
procesach zachodzących w komórce. Niedobór fosforu objawia się 
zahamowaniem wzrostu i rozwoju roślin, a także odbarwianiem się 
liści. Optymalny poziom fosforanów w akwarium roślinnym powinien 
wahać się pomiędzy 0,5-1,5 mg/l. Preparat AF PO4 Boost to 
wyspecjalizowany nawóz zawierający mineralne formy fosforu, łatwo 
pobierane przez rośliny akwariowe. Dzięki regularnemu stosowaniu 
AF PO4 Boost rośliny są prawidłowo odżywione, z łatwością rozwijają 
system korzeniowy oraz tworzą zdrowe blaszki liściowe.

Produkty Aquaforest Freshwater

200 ml
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Produkty Aquaforest Freshwater Produkty Aquaforest Freshwater

200 ml

200 ml

AF Macro

Wysoko skoncentrowany preparat zawierający makroelementy 
niezbędne dla roślin. To precyzyjnie dobrana i zbilansowana 
kompozycja zawierająca azot, fosfor, potas i magnez. Makroelementy 
to podstawowe pierwiastki budulcowe. Biorą udział w tworzeniu 
struktur komórkowych, syntezie białek oraz enzymów. Ponadto pełnią 
rolę przenośników i akumulatorów energii oraz wchodzą w skład 
kwasów nukleinowych. Objawy niedoboru bądź nadmiaru określonego 
składnika różnią się w zależności od pełnionej przezeń funkcji. Zwykle 
niedobór któregoś makroelementu przejawia się zahamowaniem 
wzrostu, wyrastaniem osłabionych pędów i odbarwieniem części 
roślin. Nadmiar powoduje zaś wybujały wzrost oraz zmianę koloru 
liści na ciemnozielony (w przypadku zbyt dużej ilości azotu), przy 
tym cała roślina jest słaba i bardziej podatna na wszelkie urazy. AF 
Macro to podstawowy nawóz konieczny do prawidłowego rozwoju 
roślin akwariowych. Charakterystyka: wysoko skoncentrowany nawóz 
zawierający makroelementy przeznaczony do roślin akwariowych. 
Stanowi kompozycję makroelementów niezbędnych dla prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin. Regularne dawkowanie zapewnia obfity 
wzrost, mocny system korzeniowy i atrakcyjny wygląd liści.

AF Micro

Wysoko skoncentrowany preparat zawierający kompletny zestaw 
mikroelementów koniecznych do optymalnego rozwoju roślin 
akwariowych. Szczegółowo opracowany skład preparatu dostarcza 
roślinom niezbędnych pierwiastków, takich jak miedź, mangan, żelazo, 
molibden, cynk czy bor. Mikroelementy uczestniczą w procesie syntezy 
chlorofilu, w biosyntezie białek oraz w wielu innych przemianach 
biochemicznych. Niedobory objawiają się zakłóceniem procesu 
fotosyntezy, chlorozą i deformacją liści, a ponadto przyczyniają się do 
zahamowania wzrostu i rozwoju. AF Mikro to doskonale przyswajalna 
kompozycja biodostępnych pierwiastków, gwarantująca zdrowy 
wygląd roślin akwariowych. Charakterystyka: wysoko skoncentrowany 
nawóz zawierający łatwo przyswajalne mikroelementy, takie jak: żelazo, 
molibden, mangan, miedź, cynk, bor. Regularne dawkowanie preparatu 
zapewnia wszystkim gatunkom roślin akwariowych optymalny poziom 
niezbędnych mikroelementów.

200 ml

200 ml

AF N Boost

Profesjonalny suplement łatwo przyswajalnego azotu dla roślin 
akwariowych. Azot to jeden z najważniejszych makroelementów dla 
wszystkich roślin, wodnych i lądowych. Obecność azotu decyduje o 
wzroście rośliny, jej krzewieniu i intensywnie zielonym wybarwieniu 
liści. W akwarium niezbędna jest prawidłowa suplementacja azotu, 
gdyż zarówno jego niedobór jak i nadmiar mogą być fatalne w 
skutkach dla roślin. Niedobór azotu powoduje zahamowanie wzrostu, 
chlorozę i żółknięcie liści, a w dalszym stadium ich brunatnienie. 
Nadmiar objawia się zaś wybujałym wzrostem i zmianą koloru 
liści na ciemnozielony, przy czym roślina staje się jednak bardzo 
delikatna i dużo mniej odporna na urazy mechaniczne. Odpowiedni 
poziom azotanów w akwarium roślinnym powinien wynosić 10-
20 mg/l. Pierwiastek ten pobierany jest przez rośliny głównie 
w formie azotanowej i amonowej. Preparat AF N Boost zawiera 
mineralne formy azotu, doskonale przyswajalne przez wszystkie 
rośliny akwariowe. Regularna suplementacja nawozem AF N Boost 
zapewnia zdrowy rozwój i gwarantuje atrakcyjny wygląd roślin w 
Twoim akwarium.

AF Red Boost

Profesjonalny preparat z wyselekcjonowanych mikroelementów 
i fitohormonów, stymulujący wybarwienie roślin czerwonych. 
Zielona barwa liści uwarunkowana jest obecnością chlorofilu. U 
roślin czerwonych występują dodatkowo inne barwniki, takie jak 
ksantofile, karoteny, antocyjany i flawonoidy. Nadają one roślinie 
odcienie koloru czerwonego, fioletowego i pomarańczowego. Do 
wydobycia naturalnych barw z roślin czerwonych wymagane jest 
specjalne nawożenie. Wysoka zawartość fitohormonów dodatkowo 
stymuluje procesy wzrostowe i rozwojowe roślin. Starannie 
opracowana receptura AF Red Boost dostarcza roślinom wszystkich 
niezbędnych składników, gwarantując zdrowy wygląd i imponujące, 
wyraziste wybarwienie roślin. AF Red Boost to specjalistyczny 
nawóz przeznaczony do roślin czerwonych. Dzięki zawartości 
kluczowych mikroelementów oraz fitohormonów rosną one szybko, 
zdrowo i uzyskują intensywne wybarwienie. Preparat wzmacnia i 
pogłębia kolory: czerwony, fioletowy, pomarańczowy i karmazynowy, 
zapewniając efekt estetycznego kontrastu z pozostałymi gatunkami 
roślin w akwarium.
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Produkty Aquaforest Freshwater

AF Natural Substrate

AF Lava Soil

Najwyższej klasy substrat pod podłoże akwarystyczne na bazie 
torfu i gliny, wzbogacony o kluczowe mikroelementy i pozbawiony 
wypełniaczy tj. piasek. Doborowa kompozycja stworzona przez 
zespół badawczy Aquaforest zapewnia roślinom optymalne warunki 
dla rozwoju systemu korzeniowego. Mieszanka jest także bardzo 
bogata w składniki odżywcze niezbędne dla zdrowego i bujnego 
rozwoju roślinności w zbiorniku słodkowodnym. Charakterystyka: 
starannie wyselekcjonowany torf stwarza wyśmienite warunki do 
ukorzeniania się roślin. Dzięki bogactwu składników mineralnych 
zaopatruje je w niezbędne do zdrowego wzrostu mikroelementy 
oraz zakwasza podłoże. Efektem wypadkowym  są idealne 
warunki dla wzrostu roślin tropikalnych. W składzie torfu znajdują 
się substancje organiczne bogate w węgiel, a także naturalne 
substancje mineralne (m. in. żelazo, fosfor i wapń). Glina poprawia 
strukturę podłoża, nadając mu idealną konsystencję. Podobnie jak 
torf jest swoistym magazynem substancji odżywczych. Zatrzymuje 
lub oddaje nadwyżki w zależności od równowagi biologicznej 
w zbiorniku. W naszym laboratorium starannie dobraliśmy 
mikroelementy tak, by zaspokoić potrzeby roślin akwariowych i nie 
zaburzyć równowagi chemicznej zbiornika. Preparat jest bogaty w 
mikroelementy, dlatego przez pierwsze 3 miesiące nie zalecamy 
stosowania nawozów zawierających mikroelementy, o ile nie 
występują oznaki ich niedoboru.

 AF Lava Soil to naturalne podłoże na bazie lawy wulkanicznej, 
wzbogacone o niezbędne dla roślin minerały. W trakcie użytkowania 
powoli oddaje do wody zawarte w nim substancje. Podłoże jest 
płukane, lecz mimo to zaraz po zalaniu akwarium woda może być 
mętna przez około 12 godzin. To naturalne zjawisko i nie powoduje 
żadnych efektów ubocznych. Po upływie czasu zmętnienie 
powinno samoczynnie ustąpić. Ze względu na to, iż podłoże AF 
Lava Soil jest bogate w minerały zalecamy, aby przez pierwsze 
pół roku ostrożnie dozować nawozy zawierające mikroelementy,  
w celu uniknięcia ich nadmiernej kumulacji w akwarium.

10 L

5 L
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Produkty Aquaforest Freshwater

AF Water Conditioner

Preparat do uzdatniania wody wodociągowej z dodatkiem 
witamin i koloidu ochronnego. Błyskawicznie przygotowuje wodę 
wodociągową do bezpośredniego użycia w akwarium. AF Water 
Conditioner redukuje poziom niebezpiecznego dla ryb chloru,  
a także wiąże i neutralizuje metale ciężkie. Powoduje, że zawarte 
w wodzie mikro i makroelementy (np. żelazo) stają się łatwiej 
przyswajalne dla roślin. Podczas transportu ryb często dochodzi 
do uszkodzeń skóry, płetw i zmniejszenia warstwy śluzu. Dzięki 
zawartości koloidu ochronnego, który zastępuje naturalny śluz, skóra 
ryb szybciej się regeneruje i jest mniej podatna na urazy i infekcje. 
Specjalnie dobrana kompozycja witamin z grupy B dodatkowo 
wzmacnia układ odpornościowy ryb i wspomaga ich regenerację. 
Charakterystyka: Preparat do uzdatniania wody wodociągowej, 
który wiąże obecne w niej metale ciężkie i usuwa toksyczne formy 
chloru. Występujące w wodzie związki stają się biodostępne 
dla roślin. Zawartość koloidu ochronnego oraz witamin z grupy 
B sprawia, że ryby łatwiej znoszą stres i są w większym stopniu 
odporne na choroby. AF Water Conditioner działa natychmiastowo 
po zastosowaniu.

200 ml

AF Minus pH

Profesjonalny preparat służący do obniżania odczynu pH w wodzie 
akwariowej. Odczyn pH wody ma wpływ na utrzymanie równowagi 
ekologicznej w zbiorniku i powinien być zbliżony do naturalnego. 
Gatunki ryb pochodzące z Amazonki preferują odczyn lekko 
kwasowy, gdzie pH wody wynosi 5,5-6,5. Dla niektórych gatunków 
ryb woda wodociągowa wymaga obniżenia pH. AF Minus pH 
pozwala zrobić to w szybki, prosty i bezpieczny sposób. Optymalne 
pH zapewnia dogodne warunki do rozrodu oraz wpływa korzystnie 
na kondycję ryb. Charakterystyka: Preparat do obniżania pH wody, 
który w szybki i łatwy sposób stwarza dogodne warunki dla wielu 
gatunków ryb.200 ml
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Produkty Aquaforest Freshwater Produkty Aquaforest Freshwater

AF Mineral Salt

Sól do mineralizowania wody RO zawiera minerały zwiększające 
odporność roślin na stres po szybkiej zmianie warunków 
panujących w zbiorniku. Stymuluje szybszą regenerację roślin po 
przesadzeniu, przycince oraz zmianie parametrów wody wskutek 
jej podmiany. Zawiera wszystkie potrzebne minerały do hodowli 
ryb słodkowodnych oraz roślin. AF Mineral Salt doskonale 
zapobiega też chorobom wywołanym zbyt niską zawartością 
minerałów w wodzie. Kompozycja nie zawiera sodu, który 
mógłby spowodować zatrzymanie zdrowego rozwoju roślin. 
Przy hodowli roślin stosuje się 10g na 100l. wody RO, w hodowli 
dyskowców 8g na 100l wody RO.

AF Carbon

Granulat wysokiej jakości węgla aktywnego. Usuwa niepożądane 
związki chemiczne w akwariach morskich oraz słodkowodnych, 
dzięki czemu poprawia klarowność wody. Dzięki specjalnej 
aktywacji parowej preparat AF Carbon nie zawiera fosforanów. 
Jest również bardziej porowaty niż inne dostępne tego typu 
produkty, w związku z czym ma lepsze właściwości absorpcyjne. 
Wkład powinien być wymieniany maksymalnie co 4 tygodnie. 

500 ml

500 ml

AF Zeolith

Mieszanka wyselekcjonowanych zeolitów, których zadaniem jest 
adsorpcja amoniaku oraz nadmiaru metali ciężkich. AF Zeolith 
należy wymieniać co 6 tygodni. Wydajność to 100 ml na 100 l 
wody w akwarium. Z uwagi na fakt, że AF Zeolith charakteryzuje 
się wysoką skutecznością absorpcji (co może powodować 
nadmierne wyjałowienie wody z potrzebnych pierwiastków) 
zalecamy używanie z ostrożnością i uważną obserwację 
akwarium.

500 ml
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AF Purify

Profesjonalny preparat ogólnego stosowania do akwariów 
słodkowodnych. Zawiera składniki specjalnego przeznaczenia 
pomocne w pielęgnowaniu ryb. Środek szczególnie polecany w 
trakcie rekonwalescencji w przebiegu ospy rybiej i pleśniawek. 
Wspiera odporność ryb w walce z patogennymi drobnoustrojami, 
bakteriami i grzybami. Sposób użycia: Zalecamy przeprowadzać 
kąpiel w zbiorniku kwarantannowym lub innym leczniczym akwarium 
(7-14dni) – dawkowanie 10ml/100l wody. Po trzech dniach należy 
podmienić 20% wody i uzupełnić preparat – 5ml/100l wody. Cały 
cykl należy wykonać jeszcze 2 razy. Zalecana temperatura kąpieli to 
27-30°C. W trakcie stosowania środka należy obficie napowietrzać 
wodę. Nie mieszać z preparatami wydzielającymi chlor lub tlen. Po 
zakończonym leczeniu należy zrobić podmianę 50% wody, a w koszu 
filtra umieścić AF Carbon.

50 ml
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